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Цель и задачи исследования: целью диссертационного исследования является 

выявление и подтверждение повышения эффективности корпоративного менеджмента 
посредством диагностики экономико-финансового потенциала хозяйствующего субъекта, 
что позволит обосновывать стратегические решения предприятия и обеспечит достижение 
целей собственников капитала. Задачами являются: изучение сущности 
основополагающих понятий, связанных с корпорациями и корпоративным менеджментом; 
обоснование и систематизация методологии диагностики экономико-финансового 
потенциала корпораций, которые позволят выявить ключевые факторы 
совершенствования деятельности предприятия; осуществление апробации различных 
точек зрения, методов диагностики потенциала предприятия с целью повышения 
эффективности корпоративного менеджмента. 

Научная новизна и оригинальность исследования состоит в: повышении 
эффективности корпоративного управления посредством диагностики экономико-
финансового потенциала предприятия; выявлении различий между понятиями «анализ» и 
«диагностика»; систематизации и оценке результативных показателей, связанных с 
экономико-финансовым потенциалом предприятия; совершенствовании законодательной 
и нормативной базы с целью обеспечения соблюдения хозяйствующими субъектами 
принципов корпоративного управления; разработке Кодекса корпоративного управления, 
включающего в качестве одного из принципов - принцип эффективного управления. 

Решенная основная научная проблема состоит в: обосновании необходимости 
диагностики потенциала хозяйствующего субъекта и определении совокупности 
показателей с целью аргументации управленческих решений, которые будут 
способствовать своевременной и надлежащей диагностике потенциала предприятия и его 
финансового состояния и повышению эффективности корпоративного управления. 

Теоретическая значимость и практическая ценность исследования 
определяется главным образом: обоснованием теоретических аспектов корпоративного 
менеджмента и диагностики потенциала экономического субъекта как инструмента 
повышения его эффективности; возможностью внедрения сформулированных 
предложений и выводов в целях повышения эффективности корпоративного 
менеджмента; поддержанием баланса между эффективным развитием предприятия, с 
одной стороны, и этики/социальной ответственности, с другой стороны. 

Внедрение результатов научных исследований. Выводы автора были 
сформулированы по итогам диагностики потенциала следующих экономических 
субъектов: А.О. "Supraten", П.И.К. А.О."Total Leasing & Finance", О.О.О. "Alvim-Auto", 
О.О.О. "Tex-Auto-Pit" и О.О.О. "Cloudata". Основные выводы автора, полученные в 
результате исследований, послужили основой для обоснования решений менеджеров 
предприятий О.О.О. "Alvim-Auto" и О.О.О. "Tex-Auto-Pit", а полученные результаты были 
внедрены автором на предприятии О.О.О. "Cloudata" и привели к росту его 
экономического потенциала, что подтверждается Актами внедрения. 
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INTRODUCERE 

 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Situaţia actuală din mediul de afaceri 

este caracterizată printr-un grad ridicat de complexitate, incertitudine, dinamism. Prin urmare, 

una din cele mai importante condiţii pentru succesul entităţii economice este îmbunătăţirea 

continuă a instrumentelor de management, a procesului de luare a deciziilor organizatorice şi 

identificarea corectă a domeniilor prioritare de dezvoltare. În acest context, diagnosticul obiectiv 

al potenţialului economico-financiar al întreprinderii va garanta furnizarea de informaţii 

elocvente managementului entităţii, care la rândul său, va asigura gestionarea în mod eficient a 

afacerii. 

Gestionarea activităţii entităţii economice prin orientarea spre punctul ţintă – creşterea 

valorii, ca fiind capacitatea de a genera fluxuri de numerar, luând în considerare un nivel 

acceptabil de risc este relevantă pentru majoritatea companiilor din Republica Moldova, care se 

confruntă cu alegerea de alternative strategice în dezvoltarea sa, dar nu numai pentru cele care 

sunt cotate pe pieţele bursiere.  

Există o serie de deosebiri între abordările asupra instrumentelor utilizate în diagnosticul 

economico – financiar, ca factor de decizii manageriale, pe de o parte, şi instrumente utilizate în 

managementul corporativ pe de altă parte. Ca o consecinţă, de multe ori, conducerea societăţilor 

corporative din Republica Moldova nu primesc un cadru coerent de informaţii structurate pentru 

a lua decizii informate.  

Aceste circumstanţe, precum şi necesitatea urgentă de instrumente eficiente de ordin 

metodologic, metodic justificate pentru aprecierea financiară şi luarea de decizii strategice 

orientate spre creşterea valorii corporaţiilor, necesare managementului societăţilor corporative 

din Republica Moldova, au determinat alegerea temei şi au definit scopul său.  

Problema cheie în acest caz, este lipsa unui cadru normativ ce ar reglementa atât noţiunea 

de corporaţie, management corporativ (pentru ca să se poată stabili cu certitudine categoriile de 

entităţi ce cad sub incidenţa acestor noţiuni), cât şi demersul managerilor în gestiunea activităţii 

entităţilor, astfel încât să fie satisfăcute şi interesele proprietarilor, şi cele ale managerilor şi cele 

ale celorlalţi angajaţi în cadrul managementului corporativ. 

Gradul de cercetare a problemei. În Republica Moldova, până în prezent nu există nici 

un act normativ care ar fundamenta noţiunea „Corporaţie”, deşi în actele legislative şi normative 

începând încă cu 1991 se utilizează această noţiune. Unicul aspect, dar şi acesta – indirect, 

referitor la corporaţie, este prevăzut în alin. 2, art. 55 Codul civil al Republicii Moldova, şi 

anume: persoana juridică poate fi organizată în mod corporativ sau în baza calităţii de membru, 
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poate fi dependentă sau independentă de un anumit număr de membri, poate avea scop lucrativ 

sau nelucrativ. Se concluzionează că, de fapt lipseşte cadrul juridic pentru stimularea creării unor 

adevărate structuri corporative în economia naţională şi practicarea metodologiei şi metodelor de 

gestiune corporativă. 

Fondatorii managementului corporativ, consideraţi ca cei mai de vază economişti străini, 

dar şi un şir de clasici ai ştiinţei economice (Drucker P.,  Eucken W., Keynes J.M., Lambin J.J., 

hall A., Porter M.E., Samuelson P.A.) au acordat acestui aspect al ştiinţei economice o 

importanţă majoră.  

În continuare cercetările lor au fost dezvoltate în studiile savanţilor străini de vază Ansoff  

I., Brealy R., Dunning J., Prahalad C.K., Shleifer А., Stiglitz J.E. şi alţii. 

Pentru Republica Moldova, totuşi managementul corporativ, ca ştiinţă şi ca practică 

constituie o temă relativ nouă. Autorii naţionali contemporani, precum Burlacu N., Ţurcanu G., 

Poloz A., Rău A., Balanuţă V. îşi au orientate cercetările fie pe aspectele generale ale activităţii 

corporaţiilor fie pe analiza activităţii financiare a acestora.  

Prin urmare, autorul consideră insuficientă abordarea conceptuală a noţiunilor de 

corporaţie şi management corporativ, ceea ce cauzează lipsa unui instrumentar de evaluare a 

eficienţei managementului corporativ, şi respectiv propune modalităţi de eficientizare a acestuia 

în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al entităţii. 

Tocmai această situaţie a determinat scopul tezei şi aria de probleme pe care autorul şi le-a 

propus spre soluţionare prin prezenta teză. 

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării este de a reliefa şi argumenta eficientizarea 

managementului corporativ prin prisma diagnosticului potenţialului economico-financiar al 

entităţii ceea ce va permite fundamentarea deciziilor strategice în cadrul întreprinderilor şi va 

asigura realizarea scopurilor furnizorilor de capital. 

În conformitate cu scopul propus în lucrare se urmăreşte abordarea şi realizarea 

următoarelor obiective:  

 studierea conţinutului noţiunilor fundamentale aferente corporaţiilor şi 

managementului corporativ; 

 analiza abordărilor teoretice actuale care pledează pentru conceptul de 

management bazat pe valoare; determinarea locului şi rolului justificării financiare 

a deciziilor strategice în acest concept; 

 clarificarea naturii financiare şi economice şi conţinutul definiţiilor de bază privind 

diagnosticul potenţialului entităţii, relaţia lor fundamentală cu abordările şi 

tehnologiile de evaluare şi luare a deciziilor; 
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 justificarea şi sistematizarea indicatorilor utilizaţi în diagnosticul potenţialului 

economico-financiar al corporaţiilor, care permite de a identifica forţele-cheie de 

perfecţionare a activităţii entităţii; 

 modelarea economică a indicatorilor rezultativi în vederea perfecţionării modului 

de evaluarea a potenţialului entităţii economice; 

 efectuarea aprobării punctelor de vedere privind diagnosticul potenţialului entităţii 

cu scopul eficientizării managementului corporativ pe exemplul entităţilor: 

„Supraten” S.A., Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A., „Alvim-Auto” S.R.L., 

„Tex-Auto-Pit” şi „Cloudata” S.R.L. 

Noutatea ştiinţifică constă în: 

 eficientizarea managementului corporativ prin prisma diagnosticului potenţialului 

economico-financiar al întreprinderii. 

 reliefarea divergenţelor dintre noţiunile „analiză” şi „diagnostic”. 

 sistematizarea şi evaluarea indicatorilor rezultativi aferenţi potenţialului 

economico-financiar al întreprinderii. 

 perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ privind impunerea respectării de către 

entităţile economice a principiilor guvernanţei corporative. 

 elaborarea de către entităţile economice a Codului de guvernanţă corporativă, 

având unul din principii - principiul managementului eficient. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în demonstrarea necesităţii 

diagnosticului potenţialului entităţii economice şi stabilirii şirului de indicatori în vederea 

argumentării deciziilor manageriale, fapt ce va contribui la diagnosticul la timp şi oportun al 

potenţialului entităţii şi stării ei financiare şi la eficientizarea managementului corporativ.  

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată în principal de: 

 aspectele teoretice fundamentate privind managementul corporativ  şi diagnosticul 

potenţialului entităţii economice, ca instrument de eficientizare a acestuia; 

 posibilitatea implementării propunerilor şi concluziilor formulate în  vederea 

eficientizării managementului corporativ; 

 promovarea echilibrului între dezvoltarea eficientă a afacerii, pe de o parte, şi 

etica/responsabilitatea socială, pe de altă parte. 

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din faptul că prin studierea concluziilor autorului, 

entităţile economice ar putea adopta Codul de guvernanţă corporativă şi efectua diagnosticul 

potenţialului său, fapt ce ar asigura responsabilizarea managerilor, argumentarea deciziilor 
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manageriale, sporirea transparenţei informaţionale, sporirea încrederii din partea partenerilor de 

afaceri, eficientizarea managementului corporativ (Anexele 25.1, 25.2, 25.3). 

Fundamentele teoretice şi metodologice ale cercetării. Poziţia de cercetare a autorului 

referitoare la acest subiect a fost formată în baza lucrărilor savanţilor autohtoni şi de peste hotare 

cu privire la teoria managementului corporativ, management general şi strategic, teoria firmei, 

evaluarea afacerii şi proiectelor de investiţii, contabilitate şi analiză economică, precum şi 

literatura de specialitate cu privire la conceptul de gestionare orientat spre sporirea valorii 

entităţii. Printre cei mai importanţi autori care au contribuit la fundamentarea teoretică şi 

metodologică a cercetării se pot enumăra autorii autohtoni: Balanuţă V., Burlacu N., Catan P., 

Poloz A., Rău A., Roşca P., Ţâu N., Ţiriulnicova N., Ţurcanu G. şi străini: Ansoff  I., Brealy R., 

Drucker P.,  Dunning J., Eucken W., Keynes J.M., Lambin J.J., Marshall A., Porter M.E., 

Prahalad C.K., Samuelson P.A., Shleifer А., Stiglitz J.E. etc. 

În vederea elaborării tezei autorul a folosit metode de cercetare precum: deducţia; 

inducţia; analiza şi sinteza; metode grafice (pentru ilustrarea anumitor rezultate obţinute); 

metode de analiză comparativă (ce au permis compararea în dinamică a mai multor entităţi în 

funcţie de un anumit indicator); metode ale modelarii matematice etc. 

Suportul informaţional a fost alcătuit şi din actele legislative şi normative în vigoare pe 

teritoriul Republicii Moldova (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind 

aprobarea Codului de guvernanţă corporativă; Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; 

Legea contabilităţii), şi din datele oficiale de raportare statistică, informaţii şi documente de 

analiză a anumitor instituţii financiare (Coduri de guvernanţă corporativă ale băncilor 

comerciale; informaţii statistice furnizate de BNM), precum şi situaţiile financiare ale unor 

societăţi ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţării („Supraten” S.A., Î.C.S. “Total Leasing & 

Finance” S.A., ş.a.).   

Aprobarea rezultatelor cercetărilor. Poziţiile teoretico-metodologice şi practicile 

elaborate în lucrare, au fost raportate la conferinţele ştiinţifico-practice naţionale şi 

internaţionale: Conferinţa ştiinţifico - practică Internaţională, cu tema „Turism: o celebrare a 

diversităţii” din 27 septembrie 2009, ediţia a 3-a, Chişinău, 2009; Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale”, 

RM, Chişinău, Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Ediţia a III-a, 24-

25.03.2011; Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Problemele şi perspectivele de dezvoltare a 

potenţialului economic şi managerial  al Republicii Moldova în condiţiile de criză”, 21.04.2011, 

RM, Chişinău, ULIM; Conferinţa ştiinţifică internaţională „Strategii de dezvoltare socio-

economică a societăţii în condiţiile globalizării”, Chişinău, 2012; Conferința științifico-practică 
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internațională „Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare competitivă”,  Chişinău: 

ULIM, 2013; Conferința științifică internațională „Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, 

probleme, perspective”,  Chişinău: USM, 2014.  

La tematica tezei de doctor sunt publicate 21 lucrări ştiinţifice (inclusiv comunicări la 

conferinţe ştiinţifice şi articole în reviste ştiinţifice) cu un volum total de 8,54 c.a. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice din cadrul tezei. Concluziile autorului au fost 

formulate ca urmare a diagnosticului potenţialului următoarelor entităţi economice: „Supraten” 

S.A., Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A., „Alvim-Auto” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” şi 

„Cloudata” S.R.L. Principalele concluzii ale autorului, obţinute în urma cercetării, au servit drept 

suport pentru fundamentarea deciziilor managerilor entităţilor „Alvim-Auto” S.R.L. şi „Tex-

Auto-Pit” S.R.L., iar rezultate obţinute au fost implementate de autor în cadrul entităţii 

economice „Cloudata” S.R.L. şi au condus la creşterea potenţialului economic, fapte confirmate 

de Actele de implementare (Act de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice eliberat de 

către „Cloudata” S.R.L., Act de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice eliberat de 

către „Alvim-Auto” S.R.L., Act de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice eliberat de 

către „Tex-Auto-Pit” S.R.L.). 

Sumarul compartimentelor tezei. Teza este conţinută din Introducere, 3 capitole (care 

cuprind 23 tabele, 31 figuri, 12 formule, 150 pagini text de bază), concluzii şi recomandări, 204 

surse bibliografice, 25 anexe. 

În Introducere autorul argumentează actualitatea temei de cercetare, formulează scopul şi 

obiectivele lucrării, menţionează noutatea ştiinţifică a tezei şi problema ştiinţifică importantă 

soluţionată, prezintă sumarul compartimentelor lucrării. 

Capitolul 1 „Abordări teoretice privind managementul corporativ şi eficientizarea 

acestuia în baza diagnosticul potenţialului economico-financiar al întreprinderii” este destinat să 

prezinte şi să caracterizeze managementul corporativ – ca formă de gestionare a întreprinderii; să 

abordeze conceptual noţiunea de diagnostic al potenţialului întreprinderii; să elucideze rolul 

diagnosticului în eficientizarea managementului corporativ. Prezentul capitol are  drept scop 

elucidarea conţinutului economic al noţiunilor cheie: corporaţie, management corporativ, 

diagnostic,  potenţial;  iar  în  vederea  atingerii   scopului  autorul   a  utilizat  o varietate de 

surse bibliografice pentru a reliefa opinia  diferitor cercetători, economişti cu privire la aceste 

noţiuni. 

În capitolul 2 „Diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderilor” 

autorul prezintă indicatorii generalizatori pe care îi propune a fi analizaţi în vederea aprecierii 

potenţialului entităţii şi stabilirii unui diagnostic – fapt ce va permite depistarea factorilor de 
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influenţă (negativi / pozitiv) asupra activităţii entităţii. În acest sens, întreaga cercetare din acest 

capitol este orientată spre diagnosticul potenţialului economico-financiar al 5 entităţi economice 

autohtone, şi anume: „Supraten” S.A., Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A., „Cloudata” 

S.R.L., „Tex-Auto-Pit” S.R.L., „Alvim-Auto” S.R.L., distingându-se şi subliniindu-se starea 

actuală a potenţialului entităţilor, tendinţele în evoluţia acestuia, factorii care ar fi putut influenţa 

asupra mărimii şi dinamicii diferitor indicatori  analizaţi. 

Dat fiind faptul că o situaţie des întâlnită în cadrul diagnosticului potenţialului entităţii şi 

stabilităţii financiare este căutarea factorilor şi motivelor ce au condiţionat modificarea 

indicatorului rezultativ doar printre factorii din modelul analitic, autorul, în prezentul capitol 

urmăreşte să argumenteze necesitatea unui studiu detaliat al factorilor, motivând această 

necesitate prin faptul că doar cunoaşterea factorilor primari care au condus la un anumit rezultat, 

s-ar putea influenţa asupra unui anumit indicator în vederea îmbunătăţirii acestuia şi ameliorării 

stării generale a activităţii entităţii economice.  

Prin urmare, în rezultatul cercetării din acest capitol, autorul propune măsuri de redresare 

a situaţiei entităţişpr economice în funcţie de situaţiile nefavorabile în care se află. 

În capitolul 3 „Modalităţi de eficientizare a managementului corporativ în Republica 

Moldova” autorul pune accent pe faptul că pentru eficientizarea managementului corporativ 

entităţile economice pot opta pentru elaborarea unui cod de guvernanţă corporativă, unul din 

principiile căruia va fi principiul managementului eficient şi totodată diagnosticul periodic al 

potenţialului entităţii – fapt ce va permite un control periodic asupra stării de facto a entităţii şi 

formularea obiectivă a deciziilor privind strategia de activitate a entităţii.  

În vederea argumentării necesităţii diagnosticului potenţialului entităţii, autorul pune 

accent atât pe experienţa ţărilor străine (care, în mare parte, au adoptate mai multe Coduri de 

guvernanţă corporativă la nivel de ţară – de principiile cărora se conduc majoritatea entităţilor 

economice) cât şi pe consecinţele necunoaşterii nivelului şi capacităţii de utilizare a potenţialului 

asupra performanţei financiare a entităţii.  

Chiar dacă nu există o statistică privind factorii cauzatori ai falimentului multor entităţi 

economice, autorul este sigur că un management defectuos, un management neorientat spre 

rezultat şi spre atingerea obiectivelor proprietarilor, va conduce spre înrăutăţirea performanţei 

financiare a entităţii. Anume din acest motiv, în capitolul trei, autorul pune accent pe necesitatea 

elaborării codurilor de guvernanţă corporativă şi efectuării diagnosticului potenţialului entităţii 

economice drept cele mai realizabile şi mai eficiente căi de a asigura un management corporativ 

eficient. 
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În Concluzii generale şi recomandări autorul sintetizează principalele rezultate ale 

cercetării şi se propun recomandări ce vin să completeze gradul de soluţionare a problemei 

studiate. 

Cuvinte cheie: management corporativ, corporaţie, eficienţă, eficientizare, diagnostic, 

potenţial, instrumente, gestiune eficientă. 
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1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CORPORATIV ŞI 

EFICIENTIZAREA ACESTUIA ÎN BAZA DIAGNOSTICULUI POTENŢIALULUI 

ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII  

 

1.1.  Management corporativ – formă de gestionare a întreprinderii 

Majoritatea economiştilor şi specialiştilor în domeniul economiei şi administrării, 

autohtoni şi străini, consideră că procesele stabile ale crizei ce a afectat economia sunt legate, 

sub multe aspecte, de problemele formării noului tip adecvat de relaţii economice, manageriale, 

administrative şi statale, modificate de realitatea economică – relaţiile corporative. Cele mai 

convingătoare manifestări ale acestei situaţii: existenţa numeroaselor contradicţii care împiedică 

dezvoltarea dinamică a economiei şi crearea noilor forme organizatorice şi de drept – nu au adus 

la formarea proprietarilor eficienţi la majoritatea corporaţiilor. Deşi reformele în economie în 

Republica Moldova, durează timp de peste douăzeci de ani, încă nu s-a format piaţa de 

administratori profesionişti care ar putea fi angajaţi în cadrul entităţilor economice, lipseşte 

controlul eficient asupra managementului şi administrării corporaţiilor din partea fondatorilor; de 

asemenea, conform opiniei multor investitori străini, constituie un impediment pentru integrarea 

companiilor din Republica Moldova cu companiile de peste hotare, atragerea investiţiilor străine, 

ieşirea pe pieţele externe etc. În aşa mod, evoluţia formelor de interacţiune dintre fondatori şi 

managerii angajaţi nu doar că nu a rezolvat problema sporirii eficienţei activităţii entităţilor 

economice, ci, viceversa, a acutizat problemele ce existau [13, p. 112]. 

Esenţa managementului corporativ drept ştiinţă poate fi dedusă din definiţia acestuia: 

managementul corporativ este ştiinţa ce studiază mecanismul şi procedurile de luare a 

deciziilor de planificare, organizare, motivare şi control asupra lor, cât şi a proceselor, legăturilor 

din cadrul întreprinderilor bazate pe capital cumulativ [140, p. 5]. 

Fondatorii managementului corporativ, consideraţi ca cei mai de vază economişti străini, 

dar şi un şir de clasici ai ştiinţei economice (P. Drucker, W. Eucken, J.M. Keynes, J.J. Lambin, 

A. Marshall, M.E. Porter, P.A. Samuelson) au acordat acestui aspect al ştiinţei economice o 

importanţă majoră. În continuare cercetările lor au fost dezvoltate în studiile savanţilor străini de 

vază Ansoff  I., Brealy R, Dunning J., Prahalad C.K., Shleifer А., Stiglitz J.E. şi alţii. 

Cercetătorii autohtoni, Ţurcanu G. şi Rău A., au sistematizat evoluţia corporaţiilor şi a 

uniunilor corporative (Anexa 1), remarcând că primele forme ale uniunilor corporative au fost 

înregistrate în Grecia şi Roma antică sub forma tovărăşiilor; urmate de relaţiile corporative în 

bază legală din Roma antică; urmând ca într-un final să se dezvolte structurile corporative 

virtuale în anii 90 ai sec. XX [141, p. 23].  
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Unii autori consideră că managementul corporativ semnifică gestionarea profesională a 

activităţii corporaţiilor în vederea realizării obiectivelor activităţii şi obţinerea profitului prin 

utilizarea raţională a resurselor [160, p. 28]. 

Managementul corporativ este interesat să utilizeze cât mai eficient resursele naturale, 

financiare şi umane, astfel încât nevoile şi aşteptările consumatorilor să fie satisfăcute 

corespunzător cerinţelor acestora, cu costuri, la o calitate sporită a produselor şi serviciilor, la 

un preţ cât mai scăzut a factorilor de producţie, cât şi combinarea optimă a acestora [116, p. 10]. 

Esenţa managementului corporativ în calitatea de echipă de conducere o definim drept 

organul de conducere votat de proprietarii unei corporaţii – consiliul de directori, consiliul de 

observatori, consiliul societăţii, etc. – care apără şi gestionează activitatea corporaţiei, bazându-

se pe legi, statutul corporaţiei şi coduri de etică corporativă, pentru atingerea misiunii şi 

scopurilor strategice ale corporaţiei [116, p. 11]. 

Potrivit opiniei autorului, pentru a putea, prin diferite maniere, influenţa asupra 

eficientizării managementului corporativ, mai întâi de toate trebuie să ne asigurăm că acest 

management corporativ există în cadrul entităţii. Prin urmare, în cazul în care el nu există (foarte 

des în cadrul entităţilor din Republica Moldova) rezultă că acesta trebuie implementat. 

Şi cum, în Republica Moldova, termenul de management corporativ, în marea majoritate 

a cazurilor, se asociază doar societăţilor pe acţiuni (adică entităţilor economice mari - corporaţii), 

autorul doreşte să respingă ideea necesităţii un management corporativ doar pentru acestea, 

bazându-se pe două reflecţii: 

1. Noţiunea „Corporaţie” nu este identică noţiunii „Societate pe acţiuni”; 

2. Indiferent de mărimea entităţilor economice, acestea au nevoie de principiile, 

sarcinile şi funcţiile unui management corporativ. 

Reflecţii argumentate în continuare: 

Pentru a elucida noţiunea de Corporaţie autorul este de părere că ar fi binevenită 

prezentarea definiţiei conţinute în Dicţionarul Explicativ al limbii Române: 1. (în societatea 

medievală) Formă specifică de organizare a activităţii economice a meseriaşilor; breaslă; isnaf, 

rufet. 2. (în unele ţări) Întreprindere mare; Societate pe acţiuni [65].  

Spre exemplu site-ul Dictionary.com tratează noţiunea Corporaţie drept: o asociaţie de 

persoane, creată prin lege sau sub autoritatea legii, având o existenţă continuă independentă şi un 

patrimoniu separat faţă de existenţa şi patrimoniul membrilor săi [174]. 

Potrivit altui dicţionar, BusinessDictionary [173], Corporaţia este definită ca fiind o 

firmă care îndeplineşte anumite cerinţe legale; este o entitate separată şi distinctă de proprietari. 

Potrivit definiţiei preluate din acest site, corporaţiile sunt deţinute de fondatori care împart între 
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ei profitul şi pierderea generată de acţiunile firmei şi au trei caracteristici de bază: 1) statut 

juridic – firma poate vinde, cumpăra, de a da în judecată şi de a fi dată în judecată; 2) are 

răspundere limitată – corporaţia răspunde pentru datoriile sale doar în limita patrimoniului 

propriu; 3) continuitatea existenţei – o corporaţie poate trăi şi dincolo de durata de viaţă şi 

capacitatea proprietarilor săi, deoarece dreptul de proprietate poate fi transferat prin vânzări sau 

donaţii. 

În articolul „What Is A Corporation?”, Anthony Kammer defineşte Corporaţia ca o 

structură juridică care permite persoanelor fizice de a contribui cu resursele, capitalul şi forţa de 

muncă comună în scopul generării profitului [178]. 

Foarte multe surse româneşti tratează termenul Corporaţie drept: firme organizate sub 

forma societăţilor comerciale pe acţiuni, care prin forţa şi poziţia sa deţine un rol important în 

viaţa economică a unei ţări şi chiar pe piaţa mondială [67]; afaceri recunoscute drept persoane 

juridice controlate şi deţinute de acţionari [73]. 

În româna vorbită ş necuprinsă încă în dicţionare, cuvântul corporaţie este folosit pentru 

denumirea unei firme mari; în lucrarea Business Magazin se arată că „după ani de creştere, fosta 

afacere de familie se transformă în corporaţie” [61, p. 11]. 

În una din lucrările franceze, se arată că termenul francez corporation este folosit în mare 

parte potrivit tratărilor din engleza americană, ca echivalent pentru firmă, companie, societate 

[194, p. 34]. 

Savantul francez Durkheim E. consideră corporaţiile drept grupuri morale profesionale, 

respectiv o formă de organizare socială, în stare să valorifice virtuţile morale solidariste ale 

breslelor [176, p. 39]. 

O mare parte din surse, la fel, tratează Corporaţia ca fiind: societăţi pe acţiuni, în care 

dreptul de acţiune este reprezentat şi limitat de cota capitalului investit în aceasta [154]. 

Profesorul N. Burlacu precizează, că, de fapt, “corporaţiile îşi au aceleaşi începuturi ca şi 

statele suverane, şi viceversa: necesitatea de a lucra împreună, de a fi protejaţi, de a fi siguri pe 

viitor, de a se putea dezvolta asigurând angajaţii-cetăţenii cu un viitor prognozabil. Interesele 

corporaţiilor ar fi bine să aibă tangenţe cu interesele statului. Conlucrând în diferite domenii de 

activitate se poate ajunge la un echilibru socioeconomic” [21, p. 92].  

Adjectivul "corporativ" provine de la cuvântul "corp", ceea ce poate echivala cu ideea de 

ansamblu, de întreg, de unitate. În acelaşi timp, aria este extrem de largă, incluzând economia, 

teoria informaţiei, elemente de drept, contabilitatea, finanţele, managementul, în strânsă corelaţie 

cu aspecte de ordin psihologic, sociologic, politic chiar [144]. 

http://www.demos.org/anthony-kammer
http://www.finmentor.ro/business/Glosar/cauta_termen_glosar.aspx?Glosar=corporatie
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Modelul de guvernanţă corporativă diferă de la o ţară la alta, însă la nivel internaţional 

sunt implementate 2 modele de bază, şi anume: modelul anglo-saxon şi modelul german. În 

tabelul de mai jos se prezintă caracteristice de bază ale acestora: 

Tabelul 1.1. Caracteristicile de bază ale modelelor de guvernanţă corporativă 

Nr. 

crt. 
Caracteristici Modelul anglo-saxon Modelul  german 

1. Ţara în care este utilizat Marea Britanie, SUA, 

Australia, Canada 

Germania, Japonia 

2. Acţionariatul Dispersat  Concentrat  

3. Controlul Extern  Intern  

4. Principalul finanţator Piaţa financiară Banca  

5. Mediul economic Stabil  Instabil  

6. Implicarea autorităţilor Neimplicarea autorităţilor 

publice în mediul economic 

O intervenţie consistentă a 

autorităţilor publice în 

reglarea proceselor şi 

fenomenelor economice şi 

sociale 

Sursa: elaborat de autor, adaptat după 39. 

 

Studiind literatura de specialitate, autorul ajunge la concluzia că în Republica Moldova, 

până în prezent nu există nici un act normativ care ar fundamenta noţiunea „Corporaţie”, deşi în 

actele legislative şi normative începând încă cu 1991 se utilizează această noţiune [39, p. 204].  

Unicul aspect, dar şi acesta – indirect, referitor la corporaţie, este prevăzut în alin. 2, art. 

55 Codul civil al Republicii Moldova, şi anume: persoana juridică poate fi organizată în mod 

corporativ sau în baza calităţii de membru, poate fi dependentă sau independentă de un anumit 

număr de membri, poate avea scop lucrativ sau nelucrativ [55]. 

Printre primele acte legislative ale Republicii Moldova în care apare noţiunea 

„corporativ” este Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Concepţiei 

politicii industriale a Republicii Moldova pe anii 1996-2000, şi anume în contextul: unul dintre 

obiectivele şi sarcinile politicii industriale este „reformarea proprietăţii şi 

privatizarea,  formarea  sistemului  de dirijare corporativă, trecerea la noi forme organizatorico-

juridice  de gospodărire - asociaţii ale societăţilor pe acţiuni, grupuri industrial-financiare, 

holdinguri etc.” [90]. La fel, în această Hotărâre de Guvern se menţionează că o 
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„componentă  importantă  a politicii industriale este  trecerea  la conducerea corporativă a 

întreprinderilor, ceea ce se asigură de  către stat în baza legii cu privire la societăţile pe acţiuni şi 

a altor legi, cu participarea Comisiei de stat pentru Piaţa hârtiilor de valoare şi a Bursei de valori 

din Moldova” [90]. 

Ulterior, în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea 

Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 1998-2001, se 

menţionează că nivelul  managementului corporativ  la întreprinderile privatizate este insuficient 

şi că realizarea privatizării  contra mijloace băneşti este torpilată de lipsa resurselor financiare 

interne [89]. Prin urmare, una din sarcinile statului privind restructurarea economiei în acea 

perioadă a fost formarea cadrului legislativ şi organizatoric al  managementului corporativ, care 

să  permită  controlul  eficient   al  activităţii managerilor întreprinderilor  privatizate (societăţilor 

pe acţiuni) şi delimitarea strictă  a  drepturilor  şi obligaţiunilor acţionarilor, inclusiv a fondurilor 

investiţionale, ridicarea responsabilităţii personale a reprezentanţilor statului în societăţile pe 

acţiuni (în care statul deţine pachetul de control) şi a managerilor întreprinderilor de stat pentru 

rezultatele activităţii acestora. 

Potrivit Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea orientărilor 

strategice de  dezvoltare social-economică a Republicii Moldova până în anul 2005, prima etapă 

a  tranziţiei Republicii Moldova la economia de piaţă  a inclus  reforma proprietăţii, crearea 

sectorului particular privat, fapt ce  s-a soldat cu apariţia unei pături sociale noi, cea a 

proprietarilor (acţionarilor),  cu  crearea condiţiilor necesare  pentru  dezvoltarea pieţei hârtiilor 

de valoare şi a pieţei imobiliare, cu utilizarea administrării corporative, în acest scop obiectivul 

statului fiind formarea unui management corporativ  capabil  să  controleze activitatea 

managerilor din întreprinderile privatizate în  scopul folosirii raţionale a capitalului public şi 

privat (investit în acţiuni) în  beneficiul  proprietarilor  săi [88]. 

În rezultatul studierii de către autor a multitudinii de lucrări ale economiştilor din 

Republica Moldova, România, Rusia şi aţii, autorul a evidenţiat faptul că, practic, toate 

cercetările acestora sunt concentrate asupra problemelor edificării şi dezvoltării relaţiilor 

corporative. Pe când, problemele instrumentarului de estimare şi evaluare a eficienţei 

managementului corporativ au fost situate pe un plan inferior. Prin urmare, anume cercetările 

ştiinţifice ce urmăresc soluţionarea acestei probleme se pot caracteriza printr-o actualitate 

sporită.  

Autorul concluzionează, deci, că de fapt lipseşte cadrul juridic pentru stimularea creării 

unor adevărate structuri corporative în economia naţională. În prezent, principalele eforturi ale 

Republicii Moldova sunt orientate spre efectuarea diverselor reforme şi crearea condiţiilor 
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legislative, dar, cu toată însemnătatea acestor măsuri, cu privire la managementul corporativ -  

factorii interni ai succesului economic rămân în afara atenţiei managerilor locali [31, p. 196]. 

Fenomenul noului management corporativ ca unul dintre principalii factori ai proceselor 

integraţioniste, atât în cadrul proceselor geopolitice şi megaeconomice globale, cât şi al 

proceselor social-economice interne, în Moldova pe parcursul mai multor ani nu a fost apreciat 

şi, în general, nu s-a ţinut cont de el. În noile condiţii de instabilitate financiar-economică globală 

a pieţelor mondiale managerii corporaţiilor formează cea mai viabilă linie de protecţie şi opunere 

activă proceselor distructive. Pentru orice corporaţie, în virtutea specificului ei de dezvoltare, 

stabilitatea condiţiilor exterioare constituie unul dintre principalii factori ai dezvoltării ei cu 

succes. 

Există păreri precum că, ipoteza concurentă, care limitează cercul asociaţiilor 

antreprenoriale, incluse în noţiunea de corporaţie până la societăţile pe acţiuni de tip deschis, se 

bazează pe afirmaţia, că cele mai principale caracteristici ale corporaţiei sunt următoarele: 

independenţa corporaţiei ca persoană juridică, răspunderea limitată a investitorilor individuali, 

administrare centralizată, precum şi posibilitatea de a transmite altor persoane acţiunile care 

aparţin investitorilor individuali [20]. În aceste condiţii, divergenţa dintre opiniile diferitor 

savanţi se rezumă la includerea sau nu în noţiunea de „corporaţie” a entităţilor pe acţiuni de tip 

deschis sau nu numai. 

Considerăm că convergenţa termenilor „Corporaţie” şi „Societate pe acţiuni” se 

datorează multitudinii asemănărilor dintre acestea: separarea patrimoniului entităţii de 

patrimoniul membrilor acesteia; separarea funcţiilor de conducere de munca propriu-zisă, etc. 

Însă, făcând referinţă la actele legislative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, autorul 

conchide că aceste caracteristici sunt proprii şi altor forme organizatorico-juridice existente în 

Republica Moldova. Potrivit Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în Republica 

Moldova antreprenorii pot desfăşura activităţi creând întreprinderi având drept formă 

organizatorico-juridică una din cele 10 posibile.  

În Anexa 2 se prezintă un tabel în care este indicată informaţia privind formele 

organizatorico-juridice a activităţii de antreprenoriat cu indicarea: numărului minim de fondatori, 

statutului, documentului de constituire, răspunderea antreprenorului pentru obligaţiile 

întreprinderii, actele ce reglementează constituirea, înregistrarea şi încetarea activităţii; aceste 

forme fiind prezentate în figura de mai jos (Fig. 1.1.): 
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Fig. 1.1. Formele organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat pe teritoriul 

Republicii Moldova 

Sursa: elaborată de autor, adaptat după 98. 

 

Studiind majoritatea concepţiilor şi definiţiilor date noţiunii Corporaţie, precum şi 

informaţia conţinută în tabelul din Anexa 2, autorul ajunge la concluzia că o mare parte din 

entităţile economice ce-şi desfăşoară activitatea economico-financiară pe teritoriul Republicii 

Moldova cad sub incidenţa acestei noţiuni, prin urmare, societatea în comandită, societatea cu 

răspundere limitată, cooperativa de producţie, cooperativa de întreprinzător, întreprinderea de 

arendă, întreprinderea de stat, întreprinderea municipală, sunt acele forme organizatorico-juridice 

care pot pretinde la implementarea unui management corporativ. 

Ţinând cont de faptul că, la modul general, managementul reprezintă ansamblul de 

activităţi orientate spre schimbarea poziţiei oricărui sistem, cu scopul de a obţine rezultatul dorit 

[53, p. 68], autorul consideră că managementul corporativ, nu înseamnă nicidecum etatism 

(intervenţia statului în organizarea şi administrarea vieţii economice şi sociale), ci un 

management nou, care determină entităţile economice (managerii şi furnizorii de capital) să 

accepte un comportament legal, transparent, etic în ceea ce priveşte organizarea şi gestiunea 

activităţii entităţii prin responsabilizarea persoanelor cu funcţii de conducere şi răspundere.  

Iar de acest lucru, cu siguranţă ar avea nevoie orice entitate economică indiferent de 

forma organizatorică-juridică, deoarece printre avantajele managementului corporativ se numără 

promovarea sectorului privat, crearea unui climat investiţional favorabil şi creşterea nivelului de 

încredere a investitorilor şi creditorilor [70]. 

Autorul, ţinând cont de faptul că managementul corporativ este orientat spre sporirea 

eficienţei activităţii, majorarea activelor, menţinerea stabilităţii şi rentabilităţii, soluţionarea altor 

scopuri şi obiective strategice ale entităţii economice, ajunge la concluzia că una din modalităţile 

de eficientizare a managementului corporativ este diagnosticul oportun al potenţialului economic 
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al entităţii, care ar permite constatarea rezultatelor obţinute de entitate la finele unei anumite 

perioade de gestiune; determinarea eficienţei cu care a fost folosit întregul potenţial (material, 

financiar,  uman …) al entităţii; elucidarea factorilor ce au condus la înregistrarea unor sau altor 

rezultate. Iar deja în baza acestei informaţii, se pot lua decizii fundamentate privind activitatea de 

viitor a entităţii economice. 

 

1.2.  Abordări conceptuale privind diagnosticul potenţialului întreprinderii 

Autorul începe acest paragraf cu sintagma: „Nu ai cum controla şi coordona ceea ce nu 

măsori”. Cu alte cuvinte, ca un manager să poată să se pronunţe privind activitatea curentă, 

rezultatele obţinute de către entitate şi paşii ce urmează a fi întreprinşi, acesta trebuie să 

cunoască, în primul rând, metodele de măsurare a rezultatelor şi performanţelor entităţii pe care 

o gestionează şi să poată stabili un diagnostic al potenţialului economic al entităţii. 

Peter Drucker vorbind despre necesitatea cunoaşterii propriei întreprinderi precizează că 

pentru a duce la îndeplinire sarcinile economice ale acesteia (întreprinderea trebuie să devină mai 

eficientă, potenţialul ei trebuie evaluat corect şi fructificat la maximum, inclusiv transformarea ei 

într-una complet diferită pentru un viitor diferit), este nevoie de înţelegerea realităţilor 

întreprinderii  privită ca un sistem economic, a capacităţii de performanţă de care dispune şi a 

relaţiei între resursele disponibile şi rezultatele potenţiale [71,  p. 10].  

Autorul este de părere că pentru a putea determina esenţa noţiunii „potenţial al entităţii” 

ca obiect de studiu al ştiinţelor economice, ar fi corect să se înceapă cu abordarea teoretică a 

acestei noţiuni în cercetările oamenilor de ştiinţă autohtoni şi străini. La etapa actuală, există 

multe publicaţii care conţin diferite aspecte ale conceptului de „potenţial al entităţii”. Cele mai 

multe dintre lucrări subliniază importanţa studierii problemei privind evaluarea şi diagnosticul 

potenţialului, utilizarea sa şi sporirea eficienţei utilizării, indică asupra existenţei unor diferenţe 

semnificative în ceea ce priveşte definirea conceptului de potenţial, natura sa, compoziţia, şi 

legătura cu alte categorii economice. 

Baza, în formularea termenului „potenţial” se regăseşte în cuvântul ce provine din latină 

– „potenţă”: putere, forţă, posibilitate de dezvoltare, posibilitate de realizare. 

Prin urmare, „potenţialul” se referă la sursele, caracteristicile, instrumentele, bunurile 

care pot fi folosite pentru a rezolva orice problemă în vederea atingerii scopului propus.  

Dicţionarul explicativ al limbii române tratează noţiunea „potenţial” drept capacitate de 

muncă, de producţie, de acţiune; randamentul calitativ şi cantitativ al unei munci [66]. 

Potrivit dicţionarului englez „Oxford Dictionaries”, potenţialul reprezintă capacităţile sau 

abilităţile care pot fi dezvoltate conducând, astfel, la succes sau la o utilitate în viitor [186]. 
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O definiţie asemănătoare celor de mai sus este redată şi de renumitul dicţionar francez 

„Larousse”: potenţialul reprezintă totalitatea resurselor de care cineva, o comunitate, o ţară poate 

beneficia [200]. 

Un alt dicţionar defineşte potenţialul drept gradul de putere în orice privinţă, totalitatea 

resurselor şi posibilităţilor [163].  

Prin urmare, definiţia termenului „potenţial” capătă diverse conotaţii în funcţie de ramura 

sau domeniul în care se utilizează. Iată câteva dintre ele (tabelul 1.2.): 

Tabelul 1.2. Conotaţia termenului „potenţial” în funcţie de domeniul în care se utilizează  

Domeniul Tratamentul termenului „potenţial” 

Filozofie  Capacitatea lucrurilor de a fi nu ceea ce sunt, în categoriile: substanţă, 

calitate, cantitate, loc; adică posibilitate de realizare, prin „mişcare” şi 

„proces” 

Bilogie  Cota energiei utilizate de către oameni din produsele alimentare 

consumate 

Sociologie  Totalitatea resurselor, rezervelor, forţe disponibile, indiferent de 

domeniu, utilizate pentru a rezolva orice problemă, pentru a atinge un 

anumit scop 

Psihologie  Utilizat în legătură cu modificările asociate impulsurilor nervoase 

Economice  Totalitatea resurselor, rezervelor, posibilităţilor, indiferent de domeniu 

Sursa: elaborat de autor, adaptat după 162. 

 

Astfel, analiza literaturii ştiinţifice şi enciclopedice a arătat că potenţialul este un concept 

amplu. De exemplu, potenţialul este definit ca o combinaţie a tuturor resurselor care pot fi 

utilizate opţional cu orice scop. Potenţialul este asociat cu gradul de posibilitate a manifestării 

unei acţiuni. Prin potenţial, se are în vedere, mărimea care caracterizează  o clasă largă de 

câmpuri de forţă (potenţial magnetic, potenţialul eclectic, potenţial chimic, etc.). În cele din 

urmă, potenţialul presupune posibilitatea unui individ, unei entităţi, unei societăţi într-un anumit 

domeniu. În ceea ce priveşte disciplinele umanitare şi socio-economice, potenţialul este de obicei 

utilizat ca un sinonim pentru resurse, rezerve sau oportunităţi în activitatea umană. Putându-se 

afirma că fiecare om dispune de un anumit potenţial care depinde atât de capacităţile transmise 

ereditar cât şi de experienţa vieţii. 



 25 

Aşa cum se arată în analiza de mai sus, în alte domenii de ştiinţă, potenţialul este de 

obicei folosit ca un sinonim pentru resurse şi este utilizat în mod activ în astfel de combinaţii 

precum: „potenţial uman”, „potenţial industrial”, „potenţial energetic”, „potenţial ştiinţific”, etc.  

Pentru confirmarea celor spuse, serveşte definiţia dată de Л. И. Абалкин: o caracteristică 

comună şi generalizată a resurselor ce depinde de loc şi timp [146, p. 24]. 

În literatura de specialitate, frecvent discutată este relaţia dintre conceptele: „potenţial”, 

„resurse”, „rezerve” şi „posibilităţi” [153, 156]. 

Autorul subliniază faptul că „resursele”, „rezervele” şi „posibilităţile” caracterizează 

manifestări individuale ale potenţialului, reflectându-l din unghiuri diferite. Acest fapt permite 

identificarea mai multor niveluri de manifestare a potenţialului. 

 Potenţialul determină trecutul, din punctul de vedere al proprietăţilor acumulate de 

către om şi care condiţionează capacităţile sale în orice activitate (acest potenţial ia 

forma „resurselor”); 

 Potenţialul reflectă prezentul, din punctul de vedere al utilizării practice a 

capacităţilor umane existente  (acest potenţial ia forma „rezervelor”); 

 Potenţialul este axat pe dezvoltare (pe viitor) (acest potenţial ia forma 

„posibilităţilor”).  

Aceste constatări, care reflectă semnificaţiile termenul „potenţial” sunt prezentate 

schematic în figura 1.2.: 

 

Fig. 1.2. Sensul semantic al noţiunii „Potenţial”  

Sursa: elaborată de autor. 

 

Prin urmare, interpretarea largă a noţiunii „potenţial”, face posibilă considerarea acestuia 

ca abilităţi, resurse, capacităţi, rezerve care pot fi utilizate pentru soluţionarea diferitelor 

probleme, însă, luându-se în considerare în trecutul, prezentul şi viitorul potenţial. 
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În ceea ce priveşte entitatea economică, atunci conceptul cheie care trebuie studiat aferent 

potenţialului este „potenţialul economic”.  

Pentru a clarifica sensul conceptului „potenţial economic al entităţii” autorul a analizat 

diferite surse de specialitate şi a constatat lipsa de unitate în tratamentul acestuia. Totuşi, au fost 

evidenţiate trei direcţii de bază în formarea acestui concept: 

1. Accent pe resursele disponibile 

2. Accent pe obţinerea rezultatelor 

3. Accent pe atingerea scopurilor (informaţia detaliată cu indicarea şi sursei 

bibliografice se regăseşte în Anexa 3). 

Prin urmare, sunt autori care pun accent pe resursele disponibile, definind potenţialul 

economic al întreprinderii drept totalitatea bunurilor şi a surselor implicate într-o afacere, pentru 

dezvoltarea procesului de producţie şi comercializare, combinarea eficientă a factorilor de 

producţie şi valorificarea potenţialului financiar [1, p. 8]. 

Alţii, în definirea potenţialului economic, punând accent pe rezultate, definesc potenţialul 

economic drept capacitatea totală a entităţii economice de a produce, de a construi, de a investi, 

de a presta servicii şi de a desfăşura oricare funcţie economico-socială [159]. 

Totalitatea resurselor (umane, materiale, financiare, industriale, informaţionale, 

inovaţionale) aflate la dispoziţia entităţii economice, şi capacitatea managerilor şi angajaţilor de 

a utiliza eficient aceste resurse, în scopul de a crea produse şi servicii, pentru a maximiza 

veniturile şi de a spori eficienţa entităţii economice – este definiţia potenţialului economic redată 

de către cercetătorii ce pun accent exclusiv pe scopuri atinse [151]. 

Studiind tratamentul acestei noţiuni în literatura de specialitate, autorul ajunge la 

concluzia că urmărirea „potenţialului economic” doar sub aspectul resurselor este insuficientă; 

doar sub aspectul rezultatelor – la fel insuficientă – pentru că nu poţi obţine rezultate fără  a 

dispune de resurse. 

 Prin urmare, potrivit opiniei autorului, cea mai amplă definire a potenţialului economic 

al entităţii este cea ce pune accent pe atingerea scopurilor: Potenţialul economic al entităţii 

reprezintă capacitatea tuturor resurselor de care dispune aceasta (umane, financiare, 

materiale, informaţionale, etc.) de a realiza scopurile propuse [109, p. 318]. Iar evoluţia 

conceptului „potenţial economic al entităţii” poate fi prezentată grafic prin figura 1.3.: 
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Fig. 1.3. Evoluţia conceptului „Potenţial economic al entităţii”  

Sursa: elaborată de autor, adaptat după sursa bibliografică 148. 

Pe lângă definirea de ansamblu a conceptului „potenţial economic al entităţii”, în 

literatura de specialitate sunt foarte diferite opiniile privind componenţa (structura) acestui 

potenţial. În continuare se propune o schemă din care va fi evidentă opinia diferitor autori 

privind componenţa structurală a potenţialului economic al entităţii: 

Tabelul 1.3. Tratamentul componenţei structurale a potenţialului economic al entităţii în 

diferite surse de specialitate  
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Валеева Ю.С., Исаева Н.С.            

Важдаев А.Н., Ковалев В.В.           

Лисин Б.К.,  Фридлянов В.Н.           

Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С.            

Минаева О.А.           

Некрасова Е.В.           

Осипов П.В.           

Поташева Г.           

Самарская Н.А.           

Улезько А.В.           

Федоренко М.В.           

Хорев А.И., Барщук И.В., 

Артеменко В.Б.  

          

Коломыцева О.Ю., Колесникова 

Е.Ю. 

          

Хупавко Л.И.           

Чуб Б.А.           

Sursa: elaborat de autor, adaptat după 157. 

Notă: celulele marcate cu roșu confirmă prezenţa caracteristicii în lucrările autorului. 
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Cu ajutorul informaţiei conţinute în tabelul 1.3. se poate menţiona reiterat că nu există 

până la momentul actual o opinie unanimă privind componenţa structurală a potenţialului 

economic al entităţii.  

Sunt autori, care în lucrările sale prezintă cea mai redusă structură a potenţialului, care 

consideră necesar de enumerat ca componente ale potenţialului economic doar potenţialul 

patrimonial şi potenţialul financiar. Primul, potrivit autorilor, este reprezentat de totalitatea 

activelor de care dispune entitatea economică, pe când al doilea – reprezintă o caracteristică a 

situaţiei financiare şi a capacităţilor de finanţare a activităţii entităţii. 

Autorul consideră că cea mai amplă şi completă descrierea a componenţei potenţialului 

economic al entităţii economice este cea redată de autorul Хупавко Л.И., potrivit căruia, 

potenţialul economic este o coeziune dintre potenţialul tehnologic şi productiv (totalitatea 

resurselor materiale, utilajelor), potenţialul financiar (sursele proprii şi străine de finanţare a 

activităţii), potenţialul uman (totalitatea resurselor umane), potenţialul inovativ (investiţiile în 

cercetări ştiinţifice şi de dezvoltare), potenţial tehnico-ştiinţific (bază tehnico-materială şi 

personal ştiinţific), potenţial de piaţă (posibilităţile entităţii prin intermediul cunoştinţelor de 

marketing să asigure promovarea pe piaţă). 

Studiind opiniile mai multor autori în ceea ce priveşte structura potenţialului economic, 

ajungem la concluzia că acesta este format din 5 componente de bază, indiferent de forma 

organizatorico-juridică a entităţii sau genul de activitate, prezentate în figura 1.4.: 

 

Fig. 1.4. Componenţa structurală a potenţialului economic al entităţii 

Sursa: elaborată de autor. 
 

Din figura 1.4. este evidentă interdependenţa dintre componentele potenţialului 

economic. Prin urmare, o entitate economică poate să tindă spre realizarea scopurilor sale doar 

dacă va dispune cumulativ de potenţialul tehnico-material, potenţialul financiar, potenţialul 

uman, potenţialul investiţional şi potenţialul de marketing. 
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În continuare, autorul prezintă o descriere a acestor componente: 

Potenţialul tehnico-material – este reprezentat de totalitatea bunurilor şi valorilor 

economic (indiferent de durata de utilizare şi sursa de finanţare) care poate fi utilizat de către 

entitate în activitatea sa. 

Potenţialul financiar – este reprezentat de totalitatea surselor de finanţare de care dispune 

entitatea economică (indiferent de sursa de provenienţă: proprie sau împrumutată). 

Potenţialul uman – reprezentat de resursele umane; este unul din cei mai importanţi 

factori ai procesului de producţie, deoarece anume resursele umane sunt responsabile de dirijarea 

procesului de producţie, fiind creatorul şi animatorul mijloacelor de producţie [37, p. 171]. 

Formarea şi realizarea potenţialului, care constă în activitatea managerială, sunt legate de astfel 

de necesităţi ale salariaţilor, cum sunt: auto-exprimarea, respectul, succesul, nevoile sociale ale 

acestora, precum şi de independenţă, iniţiativă, responsabilitate, senzaţia riscului, perseverenţă 

etc. [10, p. 12]. 

Potenţialul investiţional – reprezintă capacitatea entităţii economice de a realiza o serie 

de investiţii privind generarea fluxurilor financiare suplimentare prin mobilizarea resurselor 

disponibile cu scop de creştere a valorii entităţii economice. Potenţialul uman, sau capitalul 

uman, determină evoluţiile activităţii economice atât la nivel micro, cât şi macro, în sensul 

creşterii economice. Pentru capitalul uman sunt caracteristice şi capacităţile intelectuale, fizice, 

cunoştinţele, experienţa [133, p. 89].  

Potenţial de marketing – capacitatea sistemului de marketing de a asigura o 

competitivitate continuă a entităţii economice pe piaţă, o poziţie stabilă şi satisfăcătoare  a 

produselor şi/sau serviciilor pe piaţă datorită unei eficiente planificări şi studii de marketing 

privind politica de produs, politica de preţuri, politica de comunicare, etc. 

Autorul conchide că din toate cele menţionate mai sus este evident că, atunci când se are 

în vedere studiul potenţialului economic, nu este corectă abordarea restrânsă a acestei noţiuni, ci 

se va lua în calcul totalitatea componentelor structurale ale acestuia, de mărimea şi dinamica 

căruia depinde în mod direct mărimea şi dinamica potenţialului economic şi eficienţa utilizării 

acestuia. 

Pentru ca eficienţa unei întreprinderi să caracterizeze o activitate utilă, trebuie să aibă în 

vedere utilitatea atât din punct de vedere al consumatorului, cât şi din punctul de vedere al 

comerciantului [63, p. 19].  

Iar pentru a putea determina mărimea şi dinamica diferitor subcategorii ale potenţialului 

economic, pentru a putea influenţa asupra acestora pentru sporirea eficienţei utilizării 
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potenţialului, managerii au la dispoziţie un instrument capabil să le ofere o informaţie amplă, şi 

anume: diagnosticul. 

În pofida importanţei diagnosticului în condiţii actuale, acest concept nu este suficient 

descris şi definit. În literatura de specialitate nu există o formulare unanimă a acestei noţiuni. 

Principalele observaţii făcute de autor pe parcursul studierii temei în cauză se referă la 

convergenţa dintre noţiunile „diagnostic” şi „analiză” regăsită în multe din lucrările autorilor 

autohtoni şi străini. 

În vederea preîntâmpinării confundării de mai departe a acestor termini, utilizării lor 

corecte, în continuare este dezvăluită semnificaţia lor economică. 

Cuvântul diagnostic provine din cuvântul grecesc diagnostikos care înseamnă apt să 

discearnă. Într-un dicţionar francez, diagnosticul este definit ca “acţiunea de a determina o boală 

după simptoamele sale” 204, p. 295. Dicţionarul Larousse conţine aceeaşi definiţie, la care 

adaugă următoarele: “judecată îndreptată spre o situaţie, spre o anumită stare, după ce vor fi 

desprinse trăsăturile esenţiale” [204, p. 287. Pe când economistul Barbu Elena în lucrarea sa de 

doctor şi Ştiinţe economice, defineşte  termenul diagnostic în felul următor: metodă folosită de 

manageri, pe baza constituirii unei echipe multidisciplinare, incluzând conducători şi executanţi, 

al cărei conţinut principal constă în identificarea punctelor forte şi, respectiv, slabe ale 

domeniului studiat, cu evidenţierea cauzelor generatoare, finalizată în recomandări cu caracter 

corectiv sau de dezvoltare [4, p. 118].  

Este evident faptul că calitatea recomandărilor şi implicit a diagnosticului efectuat, 

depinde decisiv de măsura în care acestea sunt concentrate asupra cauzelor care determină 

punctele slabe şi forte ale entităţii. Astfel utilizată, metoda diagnosticului se dovedeşte a fi destul 

de eficientă, contribuind substanţial la eliminarea deficienţelor potenţiale sau evidenţiate şi la 

valorificarea trăsăturilor pozitive ale domeniului investigat. Pentru valorificarea integrală a 

rezultatelor metodei diagnosticului este esenţial ca eşalonul conducerii superioare din entităţile 

economice să dea dovadă de receptivitate, astfel încât deciziile şi celelalte soluţii preconizate pe 

baza recomandărilor/sugestiilor să se axeze asupra cauzelor care au generat deficienţe şi, evident, 

asupra valorificării punctelor forte constatate, ţinând cont de elementele contextuale specifice ale 

tranziţiei spre economia de piaţă. 

Prin urmare, în domeniul gestiunii economice, diagnosticul este efectiv o judecată 

orientată spre o situaţie sau spre o entitate. În concepţia lui J.Y. Eglem şi A. Mikol a face un 

diagnostic înseamnă “a descoperi şi a lua în considerare factorii care influenţează evoluţia 

întreprinderii, punctele forte şi slabe ale acestora, oportunităţile şi riscurile” 201, p. 295. 
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Diagnosticul potenţialului economic este conceput ca o etapă a restructurării 

întreprinderii, în vederea îmbunătăţirii, consolidării sau salvării situaţiei sale economice şi 

financiare prin mijloace adaptate realităţilor endogene şi exogene. Pe această cale, se deschide 

drumul spre constituirea ulterioară a planurilor de afaceri adecvate, a căror eficacitate să fie 

determinată pe baza unor criterii coerente şi compatibile între ele [30, p. 231]. 

Autorul consideră că diagnosticul potenţialului economic este important pentru o entitate 

economică, fiind indispensabil pentru a localiza şi măsura oportunităţile şi vulnerabilităţile, dar 

nu are nici o incidenţă directă asupra activităţii. El nu este decât un mijloc de a pregăti în mod 

raţional şi operaţional acţiunile manageriale. Este raţiunea pentru care diagnosticul trebuie 

considerat ca o fază preliminară a elaborării strategiilor de restructurare şi dezvoltare [30, p. 

231]. 

Pe când în “Dicţionarul explicativ al limbii române” termenul analiză este tratată în felul 

următor: cercetare obiectivă (cantitativă sau calitativă) bazată pe descompunerea în elementele 

componente ale proceselor şi fenomenelor economice, a factorilor de influenţă în scopul 

cunoaşterii ştiinţifice a întregii activităţi economice [68]. 

Rezultă că, esenţialul în analiza economică îl constituie sesizarea relaţiilor structurale 

(inclusiv funcţionale) şi a relaţiilor cauză – efect. Analiza activităţii economice reprezintă o 

metodă de cercetare, prin care, pa baza datelor sistemului informaţional, rezultatele obţinute în 

activitatea verigilor organizatorice (pornind de la economia naţională până la nivelul entităţii 

economice) se axează pe factorii care au generat rezultatele [110, p. 300]. 

Autorul poate afirma că analiza este pasul cel mai important în ceea ce priveşte 

diagnosticul potenţialului economic al entităţii. Iar rezultatele diagnosticului sunt utilizate pentru  

prognozarea acestuia.  

După părerea economistului Ioan Mihai 108, p. 173, diagnosticul potenţialului 

economic al întreprinderii este prezentat ca o sinteză a analizei potenţialului, efectuat la nivel de 

întreprindere, care are ca obiectiv esenţial studiul static şi dinamic al activităţii desfăşurate de 

întreprindere, din care să rezulte concluzii cu privire la structura mijloacelor de producţie şi 

financiare, modul de gestionare a resurselor, nivelul utilizării acestora, eficienţa utilizării lor etc. 

Autorul concluzionează că orice diagnostic al potenţialului economic al unei entităţi 

nu poate fi efectuat fără analiză, pe când analiza poate exista independent de diagnostic, fără 

a antrena previziunea şi evaluarea.  

Analiza potenţialului economic, în accepţiunea sa indispensabilă a diagnosticului, 

reprezintă un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor 
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interne şi externe în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia unui agent 

economic [30, p. 231]. 

Dacă ne referim la legătura dintre analiza potenţialului economic şi diagnostic, constatăm 

că analiza este tot mai mult considerată un demers al diagnosticului potenţialului economic, o 

componentă de primă dimensiune în cadrul său (tabelul 1.4.): 

Tabelul 1.4. Aportul analizei la diagnosticul întreprinderii 

Faza diagnosticului Rolul analizei 

1. Poziţionarea competitivă a 

întreprinderii 

Evaluarea poziţiei financiare în sectorul său de activitate 

şi în mediul bancar şi bursier 

2. Evaluarea potenţialului 

întreprinderii 

Evaluarea potenţialului economic şi financiar (structura 

financiară; nivelul de autofinanţare a activelor; resursele 

umane sub aspect structural, cantitativ şi calitativ; nivelul 

asigurării întreprinderii cu mijloace fixe şi resurse 

materiale, etc.) 

3. Coerenţa opţiunilor strategice cu 

poziţia strategică şi potenţialul 

intern 

Estimarea pentru fiecare opţiune strategică a 

performanţelor viitoare şi compararea resurselor 

mobilizate cu cele necesare 

Sursa: elaborat de autor. 

 

Prin urmare, analiza potenţialului economic în cadrul diagnosticului are ca obiectiv să 

determine starea de performanţă economică şi financiară, punctele forte şi slabe ale gestiunii 

financiare din exerciţiul încheiat. 

Conceptului de performanţă în noile condiţii de gestionare corporativă a firmelor i se 

asociază cerinţe comandabile precum:  

a) eficienţa, vizând maximizarea rezultatelor obţinute, pornind de la o 

cantitate/calitate dată a resurselor sau minimizarea cantităţii de resurse pentru 

ieşiri prestabilite;  

b) eficacitatea (rezultatele obţinute trebuie să fie cele prevăzute, planificate prin 

aplicarea practicilor de gestiune corporativă în plan regional) şi  

c) economicitatea, bazată pe procurarea resurselor necesare la cel mai mic cost, de 

pe o arie (acum regională) mult lărgită [79, p. 71]. 

Diagnosticul are ca scop identificarea şi măsurarea cauzelor care au dus la diferenţele 

dintre realizări şi norme, evidenţiindu-se cauzele care provin din conjunctură şi cele ce provin 

din gestionarea defectuoasă a întreprinderii. 
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Prin urmare, cu denumirea de diagnostic definim aprecierea făcută asupra unei entităţi 

economice sau a unei activităţi a acesteia, pe baza informaţiilor cantitative obţinute prin analiza 

economică, permiţând ca, pornind de la diferitele analize realizate să fie evidenţiată evoluţia 

anormală a unui fenomen [35, p. 63]. 

Pentru a-şi asigura dezvoltarea sau simpla menţinere a echilibrului său, o entitate 

economică trebuie să fie în măsură să sesizeze rapid disfuncţionalităţile interne sau eventualele 

dezechilibre şi să pregătească din timp acţiuni de adaptare la schimbări. În practica obişnuită  

examinarea rezultatelor şi evenimentelor din viaţa unei unităţi economice şi evaluarea tendinţelor 

viitoare, probabile, constituie conţinutul procesului de consultanţă managerială [111, p. 32]. Din 

această perspectivă diagnosticul este considerat faza operaţională a oricărui proces de 

consultanţă managerială, care, în mod obişnuit, trebuie precedat de un diagnostic preliminar [96, 

p. 87]. 

Diagnosticul are un caracter dublu: de prevenire şi de redresare; el urmăreşte, pe baza 

simptomelor declarate şi a analizei efectelor constatate, să propună remedii eficiente, imediate, 

dar şi de perspectivă.  

Pentru sistemele de reglare, diagnosticul rezultat în urma analizelor economice presupune 

relevarea simptomelor cu care se confruntă entitatea economică şi stabilirea soluţiilor necesare 

unei funcţionări cu performanţe superioare. Astfel de simptome, pentru un sistem economic pot 

fi: tendinţa de scădere a profitului, regresul poziţiei faţă de concurenţi, stagnare sau descreşterea 

economică, creşterea costurilor de producţie şi de desfacere a produselor, scăderea productivităţii 

muncii etc. Cel mai important lucru însă este faptul că stabilirea unui diagnostic obligă la 

înţelegerea relaţiilor cauză – efect, fără care orice terapie este sortită eşecului [180, p. 177]. 

În lucrările de specialitate se arată că o analiză internă atentă a punctelor forte şi slabe ale 

unei întreprinderi este condiţia esenţială pentru elaborarea unor strategii de succes, pentru că 

numai în acest fel oportunităţile pot fi exploatate la maximum şi impactul factorilor perturbatori 

poate fi minimizat. Ca timp, diagnosticul se poate efectua periodic atunci când se doreşte testarea 

stării şi performanţelor sistemului sau la solicitarea expresă a managerului atunci când se 

constată o diminuare a performanţelor, unele disfuncţionalităţi, perturbaţii externe etc. 

Într-un dialog imaginar, Alain BURLAUD [26, p. 8] răspunde unor întrebări de 

nespecialist: “Ca să faci management trebuie să ştii a folosi cifrele, pentru că numai astfel 

specialistul îşi poate susţine argumentele în faţa unui nespecialist. Esenţial este nu să lucrezi cu 

cifre, deoarece sunt specialişti pentru aşa ceva, ci să ştii a le da o semnificaţie, să le transformi 

într-o diagnoză, într-o opinie, înţelegând ipotezele care generează cifrele, limitele şi valabilitatea 

lor”. 
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În principiu, concluzia autorului în baza studierii literaturii de specialitate privind etapele 

ce trebuie urmate în diagnostic şi corelaţia dintre ele, este exemplificată în figura 1.5.: 

 

Fig. 1.5. Etapele diagnosticul potenţialului economic şi corelaţia dintre ele  

Sursa: elaborată de autor. 

 

Pentru a demonstra încă o dată divergenţa dintre noţiunile „diagnostic” şi „analiză”, 

autorul doreşte să prezinte domeniul în care pentru prima dată a fost utilizat termenul 

„diagnostic”. 

Termenul „Diagnostic” a fost pentru prima dată utilizat în domeniul medicinii. În 

dicţionarul explicativ al limbii române, diagnosticul este definit: determinarea precisă a bolii de 

care suferă cineva, pe baza datelor clinice şi a examenelor de laborator; diagnoză [69]. 

Prin diagnostic, în medicină, este definit întregul proces de examinare a pacientului, de 

observare şi de judecare privind identificarea stării pacientului şi bolii [161]. 

Scopul diagnosticului în medicină este stabilirea adevăratelor cauze ale  bolii cu scopul 

de ale înlătura prin intermediul tratamentului şi de a asigura însănătoşirea organismului. 

Odată, ce acest termen a fost preluat din medicină, autorul îşi permite să facă următoarele 

asocieri: 

Om ≈ Entitate economică 

Boală ≈ Dificultate 

Tratament ≈ Măsuri de redresare 

Însănătoşire ≈ Redresare economică 
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Iar în figura 1.6., autorul reflectă locul diagnosticului în atingerea obiectivelor, valabile 

atât diagnosticului medicinal cât şi diagnosticului economic: 

 

Fig. 1.6.  Locul diagnosticului în atingerea obiectivelor de redresare 

Sursa: elaborată de autor. 

 

Adică, diagnosticul economic este acel proces, sau acel instrument ce permite 

managerilor entităţii economice să stabilească o diagnoză corectă a stării de facto a entităţii pe 

care o gestionează, iar în baza ei să propună acele măsuri de redresare sau de restructurare a 

activităţii, care urmează a fi aplicate şi urmărite, în vederea atingerii scopurilor propuse. 
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1.3. Metode de evaluare a eficienţei managementului corporativ  

Pentru a putea insista asupra eficientizării managementului corporativ, autorul este de 

părere că este primordial de a prezenta care sunt, de fapt, acele metode prin care se poate măsura 

eficienţa managementului corporativ. 

Analiza teoretică a cercetărilor în acest domeniu, permite autorului să evidenţieze  

următoarele metode: metoda comparativă şi metoda evaluării riscului managementului 

corporativ. 

Metodele cantitative de evaluare a eficienţei managementului corporativ sunt bazate pe 

analiza activităţii economice a corporaţiei. Totodată, acest grup de metode, de asemenea, se 

divizează în metode de evaluare a stării financiare şi metode de evaluare a costului de piaţă  [13, 

p. 113].  

Managementul corporativ este o temă relativ nouă pentru ştiinţa şi practica 

antreprenorială din Republica Moldova. Marea majoritate a autorilor autohtoni contemporani, 

studiind organizaţiile structurale mari, îşi orientează preocuparea spre studiul problematicii 

grupurilor financiar-bancare (G. Ulian, A. Poloz), iar corporaţiile concomitent sunt divizate în 

financiare şi nefinanciare. O altă parte din cercetătorii-economişti autohtoni, puţini la număr, îşi 

au orientată preocuparea spre studiul specificului gestiunii financiare în administrarea 

corporativă din sectorul non-financiar, lucrările lor purtând un caracter aplicativ, examinând în 

temei doar aspectele generale ale activităţii manageriale a corporaţiilor (N. Burlacu, G. Ţurcanu, 

A. Poloz) ori analizând activitatea financiară a societăţilor pe acţiuni (V. Balanuţa, A. 

Caraganciu, A. Poloz).  

Autorul concluzionează că sub aspect teoretico-ştiinţific este slab dezvoltat 

instrumentarul metodic ce ar permite evaluarea evaluarea eficienţei managementului corporativ. 

Prin urmare, autorul este de părere că se impune necesitatea de a perfecţiona evaluarea eficienţei 

managementului corporativ în cadrul structurilor ramurale din Republica Moldova. 

În continuare vor fi descrise succint prevederile metodelor enumerate mai sus. 

Metoda comparativă a evaluării eficienţei managementului corporativ constă în 

compararea mecanismelor în diferite condiţii de administrare a corporaţiei (de regulă, divizarea 

geografică pe ţări). Acest punct de vedere este neformalizat şi permite de a compara condiţiile 

managementului corporativ în diferite ţări [13, p. 114]. În acest caz se recurge la evaluarea prin 

expertiză a dezvoltării legislaţiei ţărilor în domeniul managementului corporativ, a gradului de 

executare a acestuia, de dezvoltare a pieţei de fonduri (se compară capitalizarea), a mecanismului 

de falimentare (se compară gradul de simplitate a procedurii falimentării şi frecvenţa aplicării 

acestuia) – aceasta este evaluarea mecanismelor externe ale managementului corporativ [36, p. 
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83]. Un punct de vedere mai concret asupra problemei evaluării managementului corporativ şi-a 

găsit oglindire în altă metodă de tratare.  

Potrivit dr. Bocănete O., unicitatea metodelor acestui tratament constă în înţelegerea 

faptului că activitatea financiar–economică a corporaţiei şi este confirmarea eficienţei 

managementului corporativ. Această tratare se realizează în următoarele metode principale: 

prima – evaluarea costului de piaţă al corporaţiei; a doua – evaluarea stării financiare a 

corporaţiei, aspectul-cheie al căreia constă în diagnosticul potenţialului entităţii economice [13, 

p. 112]. 

La rândul său, diagnosticul, ca metodă managerială, presupune utilizarea unui 

instrumentar ştiinţific adecvat în vederea  identificării cauzale a punctelor forte şi slabe şi 

formulării unor recomandări pentru amplificarea potenţialului de viabilitate economică şi 

managerială a acesteia.                     

Diagnosticul se prezintă într-o tripla ipostază (figura 1.7.):  

 

Fig. 1.7. Ipostazele diagnosticului  

Sursa: elaborată de autor. 

Indiferent de ipostaza în care se realizează diagnosticul potenţialului economic al 

entităţii, este necesar de reţinut următoarele aspecte: 

 diagnosticul precede elaborarea strategiei, prin punctele forte şi slabe, recomandările 

pe care le face managementului entităţii economice în legătură cu sporirea 

potenţialului de viabilitate economică şi managerială; 

 diagnosticul permite aprecierea potenţialului de viabilitate, prin utilizarea de modele 

şi metode variate; pentru aceasta ia în considerare atât punctele forte cât şi punctele 

slabe, atât oportunităţile cât şi ameninţările (pericolele) mediului înconjurător, 

naţional şi internaţional; 

 diagnosticul vizează deopotrivă entitatea economică şi mediul său ambiant, naţional 

şi internaţional; diagnosticul intern (axat pe potenţialul material, financiar şi uman al 

entităţii, pe costuri, rentabilitate şi patrimoniu) se cuplează cu diagnosticul extern, al 
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mediului contextual în care îşi desfăşoară activitatea entitatea economică (poziţia 

concurenţială absolută şi relativă a entităţii, factorii ce o condiţionează şi o 

influenţează, etc.); 

 de aici rezultă necesitatea unei analize SWOT cât mai minuţioase (punctele forte, 

punctele slabe, oportunităţile şi riscurile fiind elemente indispensabile în 

fundamentarea nivelului potenţialului de viabilitate al entităţii economice; 

 diagnosticul precede orice demers managerial important, global – la nivel de entitate 

economică sau parţial – la nivel de componentă structurală a acesteia. Nu pot fi 

adoptate decizii de importanţă pentru prezentul şi, mai ales, viitorul entităţii 

economice, fără o cunoaştere critică a situaţiei domeniului la care se referă, a 

aspectelor pozitive şi negative, a cauzelor care le declanşează. 

 diagnosticul precede schimbările manageriale de ansamblu sau la nivel de 

componentă managerială (metodologică, decizională, informaţională, organizatorică), 

chiar şi în situaţia în care un astfel de demers este sporadic; 

 pentru a accentua maniera în care funcţionează formulele organizatorice noi,  

diagnosticul se realizează şi pe parcursul implementării acestora pentru a aduce 

corecţii unor  soluţii iniţiale; 

 numai printr-un diagnostic complex pot fi depistate “cercurile vicioase” şi  “cercurile 

virtuoase” în care se află entitatea economică; 

 diagnosticul trebuie corelat cu alte instrumente manageriale, tocmai pentru a se 

amplifica valenţele sale manageriale [38, p. 342].  

Din toate cele descrise mai sus se pot formula câteva caracteristici ale diagnosticului: 

 caracter post-operativ: diagnosticul axându-se pe aprecierea unei perioade încheiate 

din ciclul de viaţă al entităţii economice; 

 caracter anticipativ: pe baza diagnosticului se proiectează strategia entităţii; 

 caracter multidisciplinar: diagnosticul implică cunoştinţe din vaste domenii 

(economice, juridice, tehnice, tehnologice, manageriale etc.); 

 caracter complex: implică nu numai diferite tipuri de analize, dar şi sintetizarea unor 

aspecte pozitive şi negative, precum şi formularea unor recomandări; 

 abordarea cauzală a punctelor forte şi slabe: diagnosticul necesită nu numai 

enumerarea punctelor slabe şi forte, ci şi descoperirea cauzelor ce le-au generat. 

Spre finalizarea acestui paragraf, autorul prezintă argumente ce elucidează rolul 

diagnosticului potenţialului economic al entităţii în eficientizarea managementului corporativ 

(figura 1.8.): 
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Fig. 1.8. Rolul diagnosticului în eficientizarea managementului corporativ  

Sursa: elaborată de autor. 

 

În baza figurii 1.8. este posibilă accentuarea faptului că eficientizarea managementului 

este posibilă doar în baza implementării anumitor decizii elaborate; iar elaborarea acestora 

trebuie să fie precedată de o argumentare ştiinţifică care poate fi obţinută, la rândul său în 

rezultatul diagnozei stabilite prin intermediul diagnosticului potenţialului economic al entităţii. 

Prin formularea unui diagnostic corect se pot evita multe efecte negative şi, de asemenea, 

se pot afla răspunsuri la întrebări foarte importante – cum ar fi de exemplu modul de a reduce 

riscul de investiţii ineficiente şi, prin urmare, rata de împrumut a companiilor în vederea 

asigurării unui flux de finanţare pentru realizarea activităţilor planificate. Prin urmare, este 

necesar [126, p. 92]: 

 să se obţină informaţii cu privire la indicatorii de bază nefinanciari ce caracterizează 

activitatea entităţii economice pentru o anumită perioadă; 

 să se explice iniţiativele strategice importante ale entităţii economice şi cele privind 

activităţile planificate; 

 să se publice o listă de riscuri majore şi să se explice sistemul de management. 
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1.4. Concluzii la capitolul 1 

Un management eficient poate fi realizat doar în condiţia în care se va asigura sporirea 

responsabilităţii manageriale atât faţă de proprietarii afacerii cât şi faţă de ceilalţi angajaţi din 

cadrul acesteia, precum şi dacă se va înregistra interesul managerilor în performanţa financiară a 

entităţii. În această ordine de idei, managerii sunt cei ce ar trebui să se îngrijoreze de starea 

financiară a entităţii pe care o gestionează şi de nivelul potenţialului acestuia. Iar pentru a urmări 

starea lucrurilor în cadrul entităţii, nivelul potenţialului şi capacitatea de utilizare a acestuia, 

managerii pot utiliza în activitatea lor diagnosticul potenţialului întreprinderii, fapt ce le va 

permite să afle în timp oportun şi cu costuri minime starea de facto a lucrurilor în entitatea pe 

care o gestionează.  

Scopul tezei, reliefarea şi argumentarea eficientizării managementului corporativ prin 

prisma diagnosticul potenţialului economico-financiar al entităţii, a fost atins prin realizarea 

următoarelor obiective: studierea conţinutului noţiunilor fundamentale aferente corporaţiilor şi 

managementului corporativ; analiza abordărilor teoretice actuale care pledează pentru conceptul 

de management bazat pe valoare; determinarea locului şi rolului justificării financiare a 

deciziilor strategice în acest concept; clarificarea naturii financiare şi economice şi conţinutul 

definiţiilor de bază privind diagnosticul potenţialului entităţii, relaţia lor fundamentală cu 

abordările şi tehnologiile de evaluare şi luare a deciziilor; justificarea şi sistematizarea 

diagnosticului potenţialului economico-financiar al corporaţiilor, care permite de a identifica 

forţele-cheie de perfecţionare a activităţii entităţii; etc. 

Problema de cercetare privind demonstrarea necesităţii diagnosticului potenţialului 

entităţii economice şi stabilirii şirului de indicatori în vederea argumentării deciziilor 

manageriale, fapt ce va contribui la diagnosticul la timp şi oportun al potenţialului entităţii şi 

stării ei financiare şi la eficientizarea managementului corporativ a fost elucidată/clarificată prin 

realizarea următoarelor direcţii de soluţionare: cercetarea suportului doctrinar şi actelor 

legislative şi normative în vigoare; justificarea încărcăturii ştiinţifico-practice a deciziilor 

managementului corporativ luate în cunoştinţă de situaţia în care se află entitatea economică; 

efectuarea aprobării punctelor de vedere etc. 

În urma studiului efectuat se pot concluziona următoarele: 

1. Managementul corporativ este ştiinţa ce studiază mecanismul şi procedurile de luare a 

deciziilor de planificare, organizare, motivare şi control asupra lor, cât şi a proceselor, 

legăturilor din cadrul întreprinderilor bazate pe capital cumulativ. 

2. În Republica Moldova termenul de management corporativ se asociază doar 

societăţilor pe acţiuni, însă, autorul respinge ideea necesităţii un management 
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corporativ doar pentru acestea, bazându-se pe faptul că indiferent de mărimea 

entităţilor economice, toate au nevoie de principiile, sarcinile şi funcţiile 

managementului corporativ. 

3. Actualmente, lipseşte cadrul juridic pentru stimularea creării unor adevărate structuri 

corporative în economia naţională; fenomenul noului management corporativ ca unul 

dintre principalii factori ai proceselor integraţioniste, în Moldova pe parcursul mai 

multor ani nu a fost apreciat. 

4. În noile condiţii de instabilitate financiar-economică globală a pieţelor mondiale 

managerii corporaţiilor formează cea mai viabilă linie de protecţie şi opunere activă 

proceselor distructive. 

5. Managementul corporativ eficient este activitatea de gestiune a entităţii pe parcursul 

întregului ciclu de viaţă, prin: planificare, implementare, control, raportare, capabilă 

să genereze efectele, rezultatele scontate, prin urmare, managementul corporativ 

poate deveni o prerogativă a tuturor managerilor entităţilor economice. 

6. Una din misiunea managementului corporativ trebuie să fie valorificarea potenţialului 

entităţii economice, acesta fiind reprezentat de capacitatea tuturor resurselor de care 

dispune aceasta (umane, financiare, materiale, informaţionale) de a realiza scopurile 

furnizorilor de capital. 

7. Diagnosticul potenţialului economico-financiar al întreprinderii este important pentru 

o entitate economică, fiind indispensabil pentru a localiza şi măsura oportunităţile şi 

vulnerabilităţile, dar nu are nici o incidenţă directă asupra activităţii. El nu este decât 

un mijloc de a pregăti în mod raţional şi operaţional acţiunile manageriale, astfel 

conducând la eficientizarea managementului corporativ. 

8. Indiferent de ipostaza în care se realizează diagnosticul potenţialului economico-

financiar al întreprinderii, este necesar de reţinut că diagnosticul prefaţează elaborarea 

strategiei; prefaţează orice demers managerial important; precede schimbarea 

managerială de ansamblu sau la nivel de componentă managerială (metodologică, 

decizională, informaţională, organizatorică); permite determinarea potenţialului de 

viabilitate; trebuie corelat cu alte instrumente manageriale, tocmai pentru a i se 

amplifica valenţele manageriale. 
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2. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL 

ÎNTREPRINDERILOR  

 

2.1. Indicatorii generalizatori ce contribuie la diagnosticul potenţialului întreprinderii 

Dinamismul dezvoltării sociale, intensificarea proceselor concurenţiale pe toate planurile, 

nevoia producerii unor mărfuri care ar face faţă atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea 

internaţională, induc necesitatea cercetărilor în domeniul creşterii competitivităţii drept o sarcină 

primordială a politicilor economice contemporane, aceasta fiind o misiune importantă a 

civilizaţiei secolului al XXI-lea [8, p. 11]. 

În aceste condiţii creşte vertiginos importanţa reproiectării sistemului de management al 

entităţilor economice, fapt ce se realizează în  concordanţă cu un scenariu metodologic structurat 

în următoarele etape şi faze [17, p. 144]:   

a) Diagnosticul potenţialului entităţii şi viabilităţii economice; 

b) Realizarea strategiei organizaţiei (Proiecţia viitorului organizaţiei); 

c) Reproiectarea propriu-zisă:   

- Reproiectarea sistemului metodologico-managerial; 

- Reproiectarea sistemului organizatoric; 

- Reproiectarea sistemului decizional; 

- Reproiectarea sistemului informaţional; 

d) Implementarea sistemului managerial perfecţionat; 

e) Controlul şi evaluarea noului sistem managerial. 

Prin urmare, un prim pas îl reprezintă diagnosticul potenţialului entităţii economice, care 

ca metodă managerială, constă în analiza organizaţiei utilizând un instrument ştiinţific adecvat în 

vederea identificării cauzale a punctelor forte şi slabe şi formulării unor recomandări pentru 

amplificarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială a acesteia.  

Diagnosticul se prezintă într-o triplă ipostază [34, p. 210]:    

a) este o metodă de management, componentă a sistemului metodologico-managerial; 

b) este o etapă de debut într-un studiu complex de reproiectare managerială; 

c) este o modalitate de fundamentare a strategiei. 

Principalele caracteristici ale diagnosticului:  

- caracter post-operativ: diagnosticul se axează pe analiza unei perioade  încheiate din 

viaţa organizaţiei (adesea ultimii 2-3 ani); 

- caracter anticipativ (previzional): pe baza diagnosticului se proiectează strategia 

organizaţiei; 



 43 

- caracter multidisciplinar: diagnosticul implică cunoştinţe din domenii foarte  variate 

(economice, juridice, tehnice, manageriale etc.); 

- complexitate deosebită: implică nu numai diferite tipuri de analize, dar şi  sintetizarea 

unor aspecte politice şi negative şi formarea unor recomandări; 

- abordarea cauzală a punctelor forte şi slabe: diagnosticul necesită nu  numai 

enumerarea punctelor slabe şi forte, ci şi descoperirea cauzelor ce le-au  generat. 

În practica economică există mai multe tipuri de diagnostic, clasificat după mai multe 

criterii [34, p. 210]: 

a) în funcţie de sfera de cuprindere:   

- diagnostic global: realizat la nivelul organizaţiei, în  ansamblul; 

- diagnostic parţial: realizat la nivelul unor componente procesuale (pe funcţiuni 

sau pe activităţi) sau la nivelul unor componente structurale  (compartimente). 

b) în funcţie de poziţia elaboratorilor studiului:   

- autodiagnostic: realizat de specialişti numai din  interiorul organizaţiei. Avantaj: 

obţinerea de către specialişti a tuturor informaţiilor relevante pentru  realizarea 

studiului, întrucât aceştia cunosc foarte bine domeniul respectiv; dezavantaj: 

subiectivismul elaboratorilor studiului; 

- diagnostic propriu zis: realizat de specialişti numai din exteriorul organizaţiei. 

Avantaj: realizarea studiului conform unei metodologii riguroase; dezavantaj: 

cunoaşterea uneori imposibilă a domeniului/organizaţiei pentru  care se realizează 

studiul; 

- mixt: realizată de echipe de specialişti atât din interiorul, cât şi din exteriorul 

organizaţiei. 

Metodologia diagnosticului presupune parcurgerea următoarelor etape [34, p. 210]: 

Etapa I: Pregătirea diagnosticului necesită abordarea următoarelor aspecte:   

1. Stabilirea obiectivelor studiului; 

2. Stabilirea echipei care realizează studiul; 

3. Definirea sarcinilor, competentelor şi a responsabilităţilor fiecărui membru din  

echipa de diagnostic; 

4. Precizarea unor termene intermediare şi finale pentru realizarea studiului; 

5. Precizarea resurselor. 

Etapa a II-a:  Documentarea preliminară  -  reprezintă faza de culegere de informaţii, 

fiind necesare în principal 3 categorii de  informaţii:   
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1. Caracteristice tipologice ale organizaţiei (prezentarea generală a organizaţiei  pentru 

care se realizează studiul): denumire, forma juridică, obiect de  activitate, scurt 

istoric, furnizori, clienţi, descrierea fluxului tehnologic,  caracteristici ale relaţiilor cu 

organismele financiar-bancare etc.   

2. Situaţia economico-financiară: evidenţiată prin 2 categorii de indicatori [110, p. 303]: 

- cantitativi (de volum), care pot fi:   

 de eforturi (exemplu: numărul de salariaţi, cheltuieli totale şi pe categorii, 

active  pe termen lung); 

 de efecte (exemplu: venitul din vânzări, volumul producţiei fabricate, 

rezultatul economico - financiar). 

- calitativi (de eficienţă): se determină ca raport între un indicator cantitativ de 

efecte şi unul de eforturi sau invers: 

Eficienţă = Efect / Efort    (trebuie să tindă la maximum) 

Eficienţă = Efort / Efect     (trebuie să tindă la minimum) 

Indicatorii care reflectă situaţia economico-financiară se preiau din documentele 

contabile ale organizaţiei (Situaţii financiare, Anexe la situaţiile financiare). Situaţia economico-

financiară a entităţii economice trebuie evidenţiată pe o perioada de 2-3 ani, astfel încât să poată 

fi realizată o analiză în dinamică a indicatorilor economico-financiari. 

3. Situaţia managerială: necesită prezentarea sistemului de management prin prisma 

celor 4 componente ale sale (figura 2.1.):   

Componentele sistemului de 

management 

Sistemul informaţional
Sistemul metodologico - 

managerial

Sistemul decizionalSistemul organizatoric

 

 

Fig. 2.1. Componentele sistemului de management  

Sursa: 81, p. 89. 
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Sistemul organizatoric:   

b) prezentarea sistemului categorial de obiective; 

c) descrierea funcţiunilor şi activităţilor realizate în cadrul organizaţiei; 

d) prezentarea numărului de niveluri ierarhice; 

e) descrierea principalelor tipuri de relaţii organizatorice; 

f) prezentarea ponderilor ierarhice medii; 

g) prezentarea documentelor organizatorice (fişa de post, descrieri de posturi, 

organigrama). 

Sistemul decizional:        

a) Succintă caracterizare a decidenţilor individuali şi de grup: 

Decidentul = persoana sau grupul de persoane care, în virtutea sarcinilor,  

atribuţiilor, competentelor şi responsabilităţilor circumscrise postului adoptă o 

decizie într-o situaţie dată;                

Decidentul individual = orice manager din cadrul organizaţiei, indiferent de 

eşalonul ierarhic la care este amplasat; 

Decidenţii de grup = reprezentaţi în principal prin organismele participative de 

management (Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie). 

b) Prezentarea listei cu deciziile adoptate de către decidenţi. 

Sistemul informaţional:         

a) Prezentarea informaţiilor şi situaţiilor informaţionale vehiculate în cadrul  

organizaţiei; 

b) Descrierea fluxurilor şi circuitelor informaţionale şi reprezentarea grafică a  

acestora; 

c) Prezentarea procedurilor informaţionale şi a mijloacelor de tratare a informaţiei; 

d) Identificare şi descrierea deficienţelor informaţionale. 

Sistemul metodologico-managerial: 

a) Prezentarea metodelor, sistemelor şi tehnicilor de management utilizate; 

b) Descrierea scenariului metodologic de utilizare a acestora. 

Etapa a III-a: Identificarea simptomelor semnificative: 

1. Analiza potenţialului economico-financiar; 

2. Analiza viabilităţii manageriale; 

3. Identificarea simptomelor semnificative. 
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Etapa a IV-a: Identificarea cauzală a principalelor puncte forte ale entităţii economice. 

Nr. 

crt. 
Puncte forte 

Termen de 

comparaţie 
Cauze Efecte Observaţii 

1.  Creşterea 

gradului de 

motivare a 

salariaţilor 

  Creşterea 

productivităţii 

Retragerea de 

pe piaţă a unui 

concurent 

 

Etapa a V-a: Identificarea cauzală a principalelor puncte slabe: 

- nerespectarea parametrului calitativ             punct slab   

- supraîncărcarea cu sarcini a managerului     cauza   

- lipsa de interes                                             cauza   

- neimplicarea din partea subordonaţilor        cauza   

- scăderea competitivităţii pe piaţă                  efect     

Etapa a VI-a: Formularea unor recomandări de sporire a eficienţei utilizării 

potenţialului, de amplificare a viabilităţii economico-financiare şi manageriale şi eficientizare a 

managementului corporativ. 

Diagnosticul are un caracter complex, conceput pentru a identifica abateri de la normă, a 

generaliza rezultatele obţinute, axat pe elaborarea măsurilor pentru înlăturarea şi preîntâmpinarea 

apariţiei pe viitor a abaterilor [32, p. 103]. 

Autorul concluzionează că diagnosticul potenţialului economico-financiar trebuie să 

devină un demers al oricărui manager, mai ales în situaţia când apar dificultăţi în dialogul cu 

furnizorii de capital şi partenerii de afaceri (fondatori, creditori, investitori, furnizori etc.); când 

nu se întrevăd posibilităţile de sporire a profitabilităţii entităţii. Astfel, pentru a asigura vitalitatea 

şi creşterea economică a entităţii, aceasta trebuie să fie capabilă să detecteze rapid problemele şi 

dezechilibrele, prin intermediul diagnosticului potenţialului şi să întreprindă ajustările necesare. 

Neefectuarea diagnosticului potenţialului entităţii va face imposibilă identificarea 

tendinţelor privind poziţia financiară a entităţii; compararea performanţei entităţii economice cu 

cele ale entităţilor din aceeaşi ramură / sferă de activitate; urmărirea nivelului de satisfacere a 

intereselor furnizărilor de capital [45, p. 86].  

În cele ce urmează se va elucida metodologia de diagnostic propriu-zis a potenţialului 

economico-financiar al entităţii economice. 

Pentru a analiza activitatea desfăşurată de către o anumită entitate economică şi a formula 

un diagnostic, în funcţie de genul ei de activitate, se pot utiliza o serie de indicatori. Spre 

exemplu, dacă entitatea economică activează în domeniul producţiei, unii din indicatorii supuşi 

analizei ar fi: volumul producţiei fabricate, productivitatea muncii, randamentul mijloacelor fixe 
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[27, p. 120], consumul specific de materiale etc.; dacă genul de activitate ar fi prestarea 

serviciilor, atunci o deosebită atenţie se vor acorda următorilor indicatori: probabilitatea apariţiei 

comenzilor; cota comenzilor îndeplinite; indicele de creştere a cererii pentru servicii etc.  

Totuşi, atunci când se doreşte o analiză de ansamblu a potenţialului unei entităţi 

economice, există o serie de indicatori ce pot fi calculaţi şi apreciaţi, indiferent de genul de 

activitate a acesteia. 

Pentru a facilita studiul acestora în cele ce urmează autorul propune o grupare a acestora 

(tabelul 2.1.): 

Tabelul 2.1. Indicatori generalizatori privind diagnosticul potenţialului întreprinderii  

Nr. 

crt. 

Categorie de 

indicatori 
Indicatori 

1.  Indicatori ai 

situaţiei 

patrimoniale şi 

gestiunii activelor 

1. Rata imobilizărilor 

2. Rata activelor circulante 

3. Rata compoziţiei tehnice a activelor 

4. Patrimoniul net 

5. Numărul de rotaţie a activelor 

6. Durata de rotaţie a activelor 

2.  Indicatori ai 

surselor de 

finanţare 

1. Coeficientul de autonomie 

2. Coeficientul de îndatorare 

3. Rata da autofinanţare a capitalului permanent 

4. Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul permanent 

5. Rata solvabilităţii generale 

3.  Indicatori ai 

echilibrului 

financiar 

1. Fondul de rulment  

2. Coeficientul lichidităţii curente 

3. Coeficientul lichidităţii intermediare 

4. Coeficientul lichidităţii absolute 

4.  Indicatori ai 

rentabilităţii 

1. Rentabilitatea comercială 

2. Rentabilitatea economică 

3. Rentabilitatea financiară 

Sursa: elaborat de autor. 

 

În continuare se prezintă un tabel cu indicarea formulelor de calcul a indicatorilor aferenţi 

situaţiei patrimoniale şi gestiunii activelor (tabelul 2.2.): 
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Tabelul 2.2. Indicatori ai situaţiei patrimoniale şi gestiunii activelor 

Nr. 

crt. 
Indicator 

Formula de 

calcul 
Mărime optimă 

1. 

Rata imobilizărilor - cota activelor imobilizate în 

totalul activelor [138, p. 147] TA

A
R IM

IM   
<2/3 

2. 

Rata activelor circulante  - cota activelor circulante 

în totalul patrimoniului [138, p. 149] TA

A
R C

C   
>1/3 

3. 

Rata compoziţiei tehnice a activelor - cota 

mijloacelor fixe în totalul activelor [138, p. 150] 
TA

MF
R CONVAL

CTA

..  Depinde de 

genul de 

activitate 

4. 

Patrimoniul net – valoarea activelor finanţate din 

contul surselor proprii [6] 

PNET = TA - 

DTL – Dc 

În creştere 

5. 

Numărul de rotaţii a activelor - eficienţa cu care 

sunt utilizate mijloacele de care dispune entitatea 

economică [128, p. 95] 

i

V

RAi
A

V
N   

Cât mai mare şi 

în creştere  

6. 

Durata de rotaţie a activelor - în câte zile are loc o 

rotaţie a activelor [138, p. 168] RAi

RAi
N

D
365

  
Cât mai mică şi 

în scădere 

Sursa: elaborat de autor, în baza surselor bibliografice. 

unde: 

RIM – rata imobilizărilor 

AIM – active imobilizate 

TA – total active 

RAC – rata activelor 

circulante 

AC – active circulante 

RCTA – rata compoziţiei 

tehnice a activelor 

 

MFVAL.CON. – mijloacele fixe 

la valoarea contabilă  

PNET – patrimoniul net 

DTL – datorii pe termen lung 

Dc – datorii curente 

NRAi – numărul de rotaţii a 

unui element de activ 

VV – venitul din 

vânzări 

iA  – valoarea medie a 

unui element de activ 

DRAi – durata de rotaţie 

a unui element de activ

Evoluţia ratei imobilizărilor poate fi apreciată şi caracterizată astfel: 

 Creşterea în dinamică a ratei imobilizărilor superior nivelului maxim admisibil (2/3): 

se apreciază negativ deoarece sporeşte dificultăţile privind achitarea datoriilor curente 

pe motivul diminuării nivelului activelor circulante. 

 Scăderea în dinamică a ratei imobilizărilor: se apreciază pozitiv deoarece conduce la 

eliminarea dificultăţilor în ceea ce priveşte achitarea datoriilor curente. 

Evoluţia ratei activelor circulante poate fi apreciată şi caracterizată astfel: 
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 Creşterea în dinamică a ratei activelor circulante: se apreciază pozitiv deoarece 

caracterizează modificări structurale în favoarea activelor circulante şi se explică prin 

depăşirea ritmului creşterii activelor circulante asupra ritmului creşterii activelor 

imobilizate. 

 Scăderea în dinamică a ratei activelor circulante: se apreciază negativ deoarece 

amplifică dificultăţile în ceea ce priveşte achitarea datoriilor curente. 

Evoluţia ratei compoziţiei tehnice poate fi apreciată şi caracterizată astfel [27, p. 121]: 

 Creşterea în dinamică a ratei compoziţiei tehnice a activelor: se apreciază pozitiv 

deoarece reflectă interesul entităţii în sporirea gradului de asigurare cu potenţial 

tehnic. 

 Scăderea în dinamică a ratei compoziţiei tehnice a activelor: se apreciază negativ 

deoarece poate implica fie ieşiri de mijloace fixe din cadrul entităţii, fie sporirea 

gradului de amortizarea a acestora. 

Evoluţia patrimoniului net poate fi apreciată şi caracterizată astfel: 

 Creşterea în dinamică a patrimoniului net: se apreciază apozitiv deoarece sporeşte 

eficienţa activităţii entităţii economice. 

 Scăderea în dinamică a patrimoniului net: se apreciază negativ deoarece apare riscul 

pierderii solvabilităţii şi autonomiei financiare. 

Evoluţia numărului de rotaţii a activelor poate fi apreciată şi argumentată astfel: 

 Creşterea în dinamică a numărului de rotaţii: se apreciază pozitiv deoarece 

patrimoniul entităţii se reînnoieşte mai repede; fiecare unitate de activ (fiecare leu) 

aduce mai mult venit entităţii; dar poate fi artificial majorat prin sporirea utilizării 

activelor arendate. 

 Scăderea în dinamică a numărului de rotaţii: se apreciază negativ deoarece poate fi 

caracterizată de diminuarea volumului vânzărilor. 

Teoria şi practica mondială recunosc importanţa rotaţiei capitalului pentru prosperitatea 

întreprinderii. Numeroase studii empirice au scos în evidenţă faptul că rotaţia capitalului 

influenţează pozitiv performanţa financiară la un nivel statistic semnificativ [170, p.178], [183, 

p.63], [196, p.177], [198, p.10].  

Studiul efectuat de către Botnari N., Nedelcu A. a permis constatarea faptului că creşterea 

valorii medii a numerarului cu un ritm mai intens decât cel al activelor totale cu condiţia că 

veniturile din vânzări sporesc mai mult decât valoarea medie a numerarului (are loc accelerarea 

vitezei de rotaţie a numerarului şi a activelor totale) determină sporirea performanţei financiare şi 

a fondului de rulment propriu, în timp ce creşterea valorii medii a activelor totale cu un ritm mai 
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mare decât cel al valorii medii a imobilizărilor corporale şi a creanţelor cu condiţia că veniturile 

din vânzări sporesc mai mult decât valoarea medie a numerarului (are loc accelerarea vitezei de 

rotaţie a activelor totale, a imobilizărilor corporale şi a creanţelor) determină sporirea ratei 

autonomiei financiare şi a ratei fondului de rulment propriu [15, p. 87]. 

În continuare se prezintă un tabel cu indicarea formulelor de calcul a indicatorilor aferenţi 

surselor de finanţare (tabelul 2.3.): 

Tabelul 2.3. Indicatori ai surselor de finanţare 

Nr. 

crt. 
Indicator Formula de calcul 

Mărime 

optimă 

1. 

Coeficientul de autonomie - cota capitalului propriu 

în suma totală a pasivelor [138, p. 191] TP

CP
CA   

>0,5 

2. 

Coeficientul de atragere a surselor împrumutate 

(grad de îndatorare) - nivelul de îndatorare a 

entităţii economice [138, p. 191] 

 
TP

DD
C CTL

ASÎ


  

<0,5 

3. 

Rata da autofinanţare a capitalului permanent – 

reflectă capacitatea entităţii economice de a se 

finanţa cu surse financiare proprii pentru o perioadă 

îndelungată de timp [138, p. 215] 

 
TL

ACPerm
DCP

CP
C


   

4. 

Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul 

permanent – gradul de îndatorare al entităţii 

economice faţă de capitalul permanent [138, p. 215] 

 
TL

TL

ÎCPerm DCP

D
C


   

5. 

Rata solvabilităţii generale gradul de acoperire a 

surselor împrumutate cu activele totale de care 

dispune întreprinderea [138, p. 191] 

 
CTL

SG
DD

TP
R


  

>2 

Sursa: elaborat de autor, în baza surselor bibliografice. 

unde: 

CA – coeficientul de 

autonomie 

CP – capital propriu 

TP – total pasive 

CASÎ – coeficientul de 

atragere a surselor 

împrumutate 

DTL – datorii pe termen lung 

DC – datorii curente 

CACPerm – coeficientul de 

autofinanţare a capitalului 

permanent 

CÎCPerm – coeficientul 

de îndatorare faţă de 

capitalul permanent 

RSG – rata solvabilităţii 

generale
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O parte din analişti sunt de părere că mărimea optimă a coeficientului de autonomie este 

mai mare de 0,5, pe când în alte ţări se consideră nivel îndestulător chiar şi mărimea de 0,33. 

Autorul este de părere că în condiţiile gestionării eficiente a patrimoniului său, entitatea 

economică poate să menţină nivelul acestui indicator chiar şi la pragul de 0,33. 

Mărimea indicatorului poate fi apreciată şi argumentată astfel [45, p. 87]: 

 Mărimea mai mare de intervalul optim a coeficientului de autonomie: se apreciază 

pozitiv şi se explică prin creşterea capacităţii de autofinanţare; în caz că creditorii vor 

cere, concomitent, achitarea tuturor sumelor creditoare, entitatea va putea face faţă 

provocării. 

 Mărimea mai mică de intervalul optim a coeficientului de autonomie: se apreciază 

negativ şi se caracterizează prin o posibilă majorare a activelor procurate din surse 

străine de finanţare; scăderea autonomiei entităţii şi capacităţii de autofinanţare. 

Mărimea coeficientului de îndatorare poate fi apreciată şi argumentată astfel: 

 Mărimea mai mică de intervalul optim a coeficientului de îndatorare: se apreciază 

pozitiv şi se explică prin creşterea capacităţii de autofinanţare şi diminuare a 

necesităţii de apelare la surse străine de finanţare. 

 Mărimea mai mare de intervalul optim a coeficientului de îndatorare: se apreciază 

negativ şi se caracterizează prin o posibilă majorare a activelor procurate din surse 

străine de finanţare ceea ce poate conduce la scăderea autonomiei entităţii şi 

capacităţii de autofinanţare. 

Accentul plasat pe utilizarea preponderentă, în cadrul activităţii, a surselor externe de 

finanţare este condiţionat de nivelul redus al rentabilităţii economice (sau al activelor) a 

activităţii operaţionale desfăşurate de întreprindere, precum şi de o politică agresivă de finanţare. 

În ambele cazuri, creşte nivelul riscului financiar şi posibilitatea de a da faliment. Totodată, 

utilizarea preponderentă a surselor interne de finanţare limitează posibilitatea întreprinderii de a 

spori rentabilitatea financiară (sau a capitalului propriu) din cauza efectului pârghiei financiare 

[128, p. 94]. 

Folosirea mai largă a surselor împrumutate, adică creşterea gradului de îndatorare şi a 

ratei pârghiei financiare este avantajoasă, dacă rentabilitatea întreprinderii depăşeşte rata 

cheltuielilor de deservire a datoriilor, adică rata dobânzii. Varianta opusă semnifică descreşterea 

capitalului propriu din cauza atragerii împrumuturilor prea costisitoare [128, p. 97]. 

Creşterea în dinamică a ratei de autofinanţare a capitalului permanent: se apreciază 

pozitiv şi se explică prin creşterea capacităţii de autofinanţare a capitalului permanent din contul 

capitalului propriu. 
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Scăderea în dinamică a ratei de autofinanţare a capitalului permanent: se apreciază 

negativ şi se explică prin scăderea capacităţii de autofinanţare a capitalului permanent din contul 

capitalului propriu şi apelarea mai intensivă la surse străine de finanţare. 

Un nivel înalt al ratei de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul permanent 

semnalează o dependenţă înaltă a entităţii economice de sursele străine pe termen lung, ceea ce 

poate conduce la subminarea stabilitatea financiară a acesteia. Dacă entitatea economică nu ar 

apela la credite/împrumuturi pe termen lung, atunci mărimea indicatorului dat ar fi nulă. 

Scăderea în dinamică a ratei de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul permanent: se 

apreciază pozitiv şi se explică prin suficienţa capitalului propriu de finanţare a capitalului 

permanent. Creşterea în dinamică a ratei de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul 

permanent: se apreciază negativ şi se caracterizează prin insuficienţa surselor proprii de finanţare 

şi apelarea preponderent către sursele străine de finanţare pe termen lung.  

Creşterea în dinamică a ratei solvabilităţii generale: se apreciază pozitiv deoarece  se 

caracterizează prin sporirea gradului de autofinanţare a entităţii economice. Scăderea în dinamică 

a ratei solvabilităţii generale: se apreciază negativ deoarece  se caracterizează prin diminuarea 

gradului de autofinanţare a entităţii economice, apelarea crescândă la sursele străine de finanţare 

şi conduce la diminuarea stabilităţii financiare [32, p. 104]. 

În continuare se prezintă un tabel cu indicarea formulelor de calcul a indicatorilor aferenţi 

echilibrului financiar (tabelul 2.4.): 

Tabelul 2.4. Indicatori ai surselor de finanţare 

Nr. 

crt. 
Indicator Formula de calcul 

Mărime 

optimă 

1. 

Fondul de rulment - parte din capitalul permanent ce 

depăşeşte valoarea activelor imobilizate [138, p. 263] 

FR = Cperm – AIM 

 

FR = AC – DC 

> 0 

2. 

Coeficientul lichidităţii curente – presupune 

comparaţia activelor circulante cu datoriile curente 

128, p. 101] 

C

C

C
D

A
L   

2 – 2,5 

3. 

Coeficientul lichidităţii intermediare – cota datoriilor 

curente ce pot fi achitate prin mobilizarea numerarului, 

investiţiilor şi creanţelor curente [128, p. 101] 

C

CC

I
D

CIN
L


  

0,7 – 0,8 

4. 

Coeficientul lichidităţii absolute – cota datoriilor 

curente ce pot fi achitate utilizând numai numerarul 

disponibil la moment [128, p. 101] 

C

A
D

N
L   

0,2 – 0,25 

Sursa: elaborat de autor, în baza surselor bibliografice. 
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unde: 

AIM – active imobilizate 

AC – active circulante 

CPerm. – capital permanent  

DC – datorii curente. 

Lc – lichiditatea curentă 

LI – lichiditatea intermediară 

N – numerar 

IC – investiţii curente 

CC – creanţe 

curente 

 

În accepţiunea patrimonială, activul şi pasivul sunt formate din două mari mase: 

- o masă relativ permanentă (cu o durată >1 an), formată din imobilizări (AIM) şi 

capitalul permanent (CPerm); 

- o masa mobilă (cu o durată < 1 an), alcătuită din activul circulant (AC) şi datoriile 

curente (DC). 

Potrivit teoriei patrimoniale, o entitate economică este solvabilă dacă asigură echilibrul 

maselor de aceeaşi durată, dacă respectă următoarele reguli financiare [138, p. 266]: 

AIM = CPerm                                                                                                              (2.1.) 

 

AC = DC                                                                                                                        (2.2.) 

unde respectarea strictă a acestor ecuaţii de echilibru presupune o activitate fără întreruperi şi de 

o regularitate perfectă în privinţa încasărilor şi plăţilor.  

Cu alte cuvinte, întreprinderea trebuie să dispună la fiecare scadenţă a unei obligaţii, de 

disponibilităţi suficiente pentru a le achita. Realizarea practică a acestor cerinţe este dificilă 

deoarece activele (ca intrări potenţiale de fonduri) şi pasivele (ca ieşiri potenţiale de fonduri) sunt 

asimetrice din punct de vedere al riscului. În timp ce exigibilitatea datoriilor curente este certă, 

transformarea activului în disponibilităţi este aleatoare, putând fi perturbată de o serie de factori 

economici, financiari şi de conjunctura lor. Această asimetrie impune necesitatea constituirii unei 

rezerve, a unei marje în măsură sa facă faţă “neregularităţilor de scadenţă”, cunoscută în teoria 

economică sub numele de fond de rulment patrimonial [28, p. 423]. 

Noţiunea de fond de rulment, rezultată prin punerea în corespondenţă a lichidităţii 

activelor cu exigibilitatea pasivelor permite aprecierea pe termen scurt a riscului de nerambursare 

a datoriilor, a riscului de faliment. Între activele circulante, ca lichidităţi potenţiale (obţinute prin 

realizarea stocurilor, încasarea creanţelor şi păstrarea de disponibilităţi) şi exigibilitatea 

potenţială pot exista, practic, următoarele situaţii [28, p. 423]: 

- AC  = DC     =>    FR = 0                                                                                    (2.3.) 

Solvabilitatea pe termen scurt pare a fi asigurată, dar acest echilibru este fragil, putând fi 

compromis de orice dereglare în realizarea creanţelor. 
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- AC  > DC     =>    FR > 0                                                                                     (2.4.) 

În acest caz se înregistrează un excedent de lichidităţi potenţiale pe termen scurt faţă de 

exigibilitatea potenţială curentă. Entitatea economică are o situaţie favorabilă în termeni de 

solvabilitate, pentru că este în măsură să facă faţă obligaţiilor la scadenţă, dispunând în plus de 

un stoc de lichidităţi potenţiale.  

- AC  < DC     =>    FR < 0                                                                                     (2.5.) 

O astfel de situaţie reflectă faptul că lichidităţile potenţiale nu acoperă în totalitate 

exigibilităţile potenţiale, entitatea economică având dificultăţi în ce priveşte echilibrul financiar. 

Aprecierea corespunzătoare a semnificaţiei fondului de rulment pentru echilibrul 

financiar necesită luarea în considerare a duratei medii a activelor şi pasivelor, care în practică nu 

sunt egale decât ca excepţie [40, p. 109]: 

- Dacă activele circulante se rotesc (deci devin lichide) mai repede decât datoriile, 

înseamnă că entitatea economică poate să-şi asigure echilibrul financiar. Un 

exemplu clasic în acest sens îl reprezintă situaţia întreprinderilor din sectorul 

distribuţiei, a căror activitate se caracterizează printr-o rotaţie rapidă a activelor 

circulante, datorită încasării în numerar a vânzărilor şi o rotaţie mai lentă a 

datoriilor curente, datorită termenelor de plată favorabile, acordate de furnizori. În 

aceste condiţii, echilibrul financiar e compatibil nu numai cu un fond de rulment 

mai mic ca valoare, dar şi cu un fond de rulment negativ. 

- Dacă activele circulante se rotesc mai lent decât datoriile curente (deci timpul de 

transformare a activelor în lichidităţi depăşeşte timpul de achitare a datoriilor 

curente), menţinerea echilibrului financiar necesită un fond de rulment pozitiv şi de 

valoare ridicată. 

Rezultă astfel că nu există o relaţie simplă şi clară între fondul de rulment şi riscul de 

faliment al unei entităţi economice [40, p. 107]. Anumite unităţi satisfac cerinţele echilibrului 

financiar cu un fond de rulment negativ, în timp ce altele se dovedesc insolvabile în ciuda unui 

fond de rulment pozitiv.  

De asemenea, unele entităţi economice îşi menţin solvabilitatea cu un fond de rulment 

scăzut, în timp ce altele cunosc dificultăţi financiare în ciuda unui fond de rulment de valoare 

foarte mare.  

Prin urmare, în cazul studiului fondului de rulment nu trebuie să se facă abstracţie de la 

genul de activitate al entităţii economice, de la politica de vânzare (în numerar sau în credit), de 

la politica de stingere a obligaţiilor. 
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În literatura ştiinţifică se menţionează că intervalul optim al lichidităţii curente este 1,5 şi 

2,5 [167]. Mărimea acestui indicator poate fi apreciată şi argumentată astfel: 

 Mărimea mai mică de intervalul optim a lichidităţii curente: există dificultăţi privind 

stingerea datoriilor curente; trebuie întreprinse măsuri privind diminuarea datoriilor 

curente. 

 Mărimea mai mare de intervalul optim a lichidităţii curente: folosirea iraţională a 

activelor curente; necesitatea îmbunătăţirii accesului la sursele curente de creditare. 

Unele surse menţionează că intervalul optim al lichidităţii intermediare este situat între 

0,7 şi 1 [168]. Mărimea indicatorului poate fi apreciată şi argumentată astfel: 

 Mărimea mai mică de intervalul optim a lichidităţii intermediare: există riscul de a 

pierde potenţialii investitori; creditele/împrumuturile vor fi acordate entităţii 

economice la o rată a dobânzii destul de înaltă şi va creşte valoarea bunurilor depuse 

drept gaj la contractarea acestor credite/împrumuturi. 

 Mărimea mai mare de intervalul optim a lichidităţii intermediare: creşte capacitatea 

de plată a entităţii economice. 

Intervalul optim al lichidităţii absolute este mai mare de 0,2 şi mai mic de 0,5 [166]. 

Mărimea indicatorului poate fi apreciată şi argumentată astfel: 

 Mărimea mai mică de intervalul optim a lichidităţii absolute: entitatea economică nu 

este în stare să achite imediat datoriile din contul numerarului disponibil; se necesită 

o analiză mult mai amplă a capacităţii de plată. 

 Mărimea mai mare de intervalul optim a lichidităţii absolute: o structură iraţională a 

capitalului – este prea mare cota activelor nelucrătoare sub forma numerarului; se 

necesită o analiză mult mai amplă a utilizării activelor entităţii. 

Concluzia ce poate fi formulată vizavi de coeficienţii de lichiditate este că pozitiv se 

apreciază creşterea lichidităţii, dar până la nivelul maxim recomandat, deoarece, creşterea 

excesivă a coeficienţilor nu este binevenită - depăşirea nivelului maxim recomandat semnalează 

un management defectuos, nivele excesive ale numerarului, stocuri supradimensionate devenite 

inutile, zadarnice (comparativ cu nevoile curente), o structură iraţională a activelor entităţii 

economice, când o parte de mijloace sunt “îngheţate” în stocuri anormale şi nejustificate, care nu 

aduc venit. 

În continuare se prezintă un tabel cu indicarea formulelor de calcul a indicatorilor aferenţi 

rentabilităţii (tabelul 2.5.): 
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Tabelul 2.5. Indicatori ai rentabilităţii 

Nr. 

crt. 
Indicator Formula de calcul 

1. 

Rentabilitatea veniturilor din vânzări  (comercială) – capacitatea 

entităţii economice de a obţine profit în urma vânzării produselor 

finite, mărfurilor şi prestării serviciilor [128, p. 98] 

100
V

V
V

PB
R  

2. 

Rentabilitatea activelor (economică) – reflectă nivelul profitului 

obţinut la 100 lei mijloace investite în circuitul economic [29, p. 

440] 

100
A

PPI
R A  

3. 

Rentabilitatea capitalului propriu (financiară) - reflectă 

capacitatea entităţii economice de a utiliza capitalul propriu în 

vederea obţinerii profitului [29, p. 440] 

100
CP

PN
R CP  

Sursa: elaborat de autor, în baza surselor bibliografice. 

unde: 

RV – rentabilitatea vânzărilor 

PB – profitul brut 

Vv – venituri din vânzări 

RA – rentabilitatea activelor 

PPI – profitul (pierderea) 

până la impozitare 

A  – valoarea medie a 

activelor  

RCP – rentabilitatea 

capitalului propriu 

PN – profit  net 

CP – capital propriu 

În figura 2.2. autorul prezintă cauzele principale ce pot determina fie majorarea fie 

diminuarea în dinamică a rentabilităţii vânzărilor: 

 

Fig. 2.2. Argumentarea dinamicii rentabilităţii vânzărilor  

Sursa: elaborată de autor. 
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Din figura 2.2. se poate concluziona că orice modificare, cât de mică nu ar fi ea, asupra 

cantităţii vândute, sortimentului vânzărilor, preţului, normelor de cheltuieli va conduce în mod 

inevitabil la modificarea în dinamică a nivelului rentabilităţii vânzărilor, doar că dinamica: 

pozitivă sau negativă a rentabilităţii va depinde deja de cât de raţională a fost decizia privind 

influenţarea asupra unui anumit factor de influenţă.  

Prin urmare, figura de mai sus poate ajuta echipa managerială a entităţii economice în 

ceea ce priveşte luarea de decizii pentru ameliorarea situaţiei şi sporirea nivelului rentabilităţii în 

funcţie de situaţia creată în cadrul acesteia. Adică: dacă în cadrul entităţii economice se constată 

o diminuare a rentabilităţii vânzărilor datorată unui ritm de creştere al costului vânzărilor 

superior ritmului de creştere al veniturilor din vânzări, managerii entităţii pot opta pentru: găsirea 

furnizorilor ce le vor putea oferi materii prime, servicii la un preţ net inferior faţă de actualii 

furnizori; majorarea, în limitele posibile, a preţului de vânzare; modificarea structurii 

sortimentului vânzărilor prin majorarea cotei de vânzare a produselor ce se caracterizează prin 

costuri reduse sau în scădere dar care pot fi comercializate la un preţ destul de înalt; etc. 

Autorul menţionează faptul că potrivit surselor de specialitate, potrivit opiniei unor 

economişti, caracteristic pentru întreprinderile agricole este faptul că rata rentabilităţii veniturilor 

din vânzări este înlocuită cu rata rentabilităţii resurselor consumate şi utilizate care se 

calculează ca raportul dintre profitul brut şi costul vânzărilor, exprimat în procente [134, p. 83]: 
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unde: 

RRCU – rentabilitatea resurselor consumate şi utilizate; 

PB – profitul brut; 

Cv – costul vânzărilor. 

Potrivit opiniei acestora, puterea informaţională a acestei rate este mai mare decât a 

rentabilităţii veniturilor din vânzări, deoarece reflectă eficienţa resurselor alocate pentru 

obţinerea produselor agricole la nivel de entitate [134, p. 81]. 

Iar pentru efectuarea analizei factoriale a rentabilităţii resurselor consumate şi utilizate 

este necesară descompunerea formulei de calcul în vederea obţinerii modelului factorial [134, p. 

83]: 

100100 





 
ii

iiii

V

RCU
cq

cqpq

C

PB
R                                                            (2.7.) 

unde: 



RRCU – rentabilitatea 

resurselor consumate şi 

utilizate; 

PB – profitul brut; 

Cv – costul vânzărilor; 

iq  - cantitatea; 

ip  - preţul unitar; 

ic  - costul unitar. 

Potrivit acestui model, ar rezulta că factorii ce modifică rentabilitatea resurselor 

consumate şi utilizate sunt: 

 modificarea structurii şi sortimentului produselor agricole ( iq ); 

 modificarea costurilor unitare în profilul produselor agricole ( ic ); 

 modificarea preţurilor de vânzare la produsele agricole ( iq ). 

Dintre toate elementele pieţei, preţul este variabila cea mai puţin controlabilă de către 

întreprindere, deoarece nivelul său real se stabileşte pe piaţă în funcţie de o serie de factori 

obiectivi sau subiectivi, pe care ea nu-i poate determina, ci doar îi poate influenţa prin cantitatea 

de produse oferite şi nivelul cheltuielilor de producţie efectuate. Cu toate acestea, este cel mai 

uşor de influenţat, pe termen scurt, de către producător – producerea, promovarea şi distribuţia 

cer mai mult timp şi cheltuială [145, p. 40]. 

Formula aferentă rentabilităţii economice prezentată în tabelul 2.5. este cea regăsită în 

practica autohtonă, însă autorul este de părere că în calitate de numărător este corect să fie 

utilizat nu profitul până la impozitare, ci profitul până la impozitare însumat cu suma dobânzilor 

ce le-a calculat entitatea economică aferentă resurselor financiare atrase străine.  

Pentru a demonstra corectitudinea acestei decizii autorul propune figura 2.3.: 
 

 

Fig. 2.3. Costul surselor de finanţare şi sursa de plată a acestora  

Sursa: elaborată de autor. 

Din figura 2.3., se observă că entitatea economică îşi poate finanţa activitatea din contul a 

3 surse de finanţare, dintre care o sursă proprie şi două surse străine. Capitalul propriu, cu toate 

că aparţine în întregime fondatorilor, acesta oricum costă. Costul acestuia se măsoară prin 
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mărimea dividendelor (fie S.A., fie S.R.L.) care se achită fondatorilor pentru aporturile în 

capitalul entităţii. Datoriile (cu excepţia celor gratuite – datorii faţă de fondatori, datorii faţă de 

buget, datorii faţă de salariaţi) au şi ele costul lor, care se măsoară în mărimea dobânzilor ce 

trebuie achitate creditorilor pentru sumele creditelor şi/sau împrumuturilor contractate de la ei.  

Pentru a obţine numerarul necesar pentru achitarea acestui cost al surselor de finanţare 

diferiţilor furnizori de capital este obţinut prin antrenarea în circuitul economic al întregului 

patrimoniu de activ, doar că… şi aici apar întrebările: de ce pentru calculul rentabilităţii 

economice se ia în calitate de numărător profitul până la impozitare?; oare cheltuielile aferente 

plăţii dobânzilor care au fost deduse la determinarea profitului până la impozitare nu tot prin 

utilizarea patrimoniului de activ al entităţii vor fi achitate?; oare nu au acelaşi conţinut economic 

cheltuielile aferente dobânzilor şi plăţile pentru dividende în funcţie de activele utilizate pentru 

generarea numerarului aferent plăţii lor?  

Răspunsul autorului este unul cert: dacă se doreşte determinarea rentabilităţii activelor, 

indiferent de sursa de finanţare a acestora (definiţia rentabilităţii economice), în calitate de 

numărător în formula de calcul cu siguranţă trebuie să apară acea valoarea a profitului care a fost 

obţinută efectiv prin utilizarea activelor, adică pe lângă profitul până la impozitare trebuie luată 

în calcul şi suma aferentă cheltuielilor cu dobânzile. Această sumă nu trebuie dedusă nici într-un 

caz din mărimea rezultatului financiar luat în calcul la cuantificarea rentabilităţii economice. 

Prin urmare, formula propusă de autor pentru determinarea rentabilităţii economice de 

către entităţile autohtone este:   

100
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unde: 

RA – rentabilitatea activelor; 

PPI – profitul (pierderea) până la impozitare; 

D – suma aferentă cheltuielilor cu dobânzile; 

A  – valoarea medie a activelor (media aritmetică dintre valoarea activelor la începutul 

anului gestionar şi la finele anului gestionar). 

De menţionat că până în prezent nu există, la nivel internaţional, o metodologie unică de 

determinare a rentabilităţii economice, astfel încât în diferite ţări ale lumii diferiţi autori tratează 

în mod variat acest subiect. Totuşi, metodologia propusă de autor a fost regăsită în unele surse 

ale autorilor ruşi, englezi, români. 

În figura 2.4. autorul prezintă cauzele principale ce pot determina fie majorarea fie 

diminuarea în dinamică a rentabilităţii activelor: 
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Fig. 2.4. Argumentarea dinamicii rentabilităţii activelor 

Sursa: elaborată de autor. 

Din analiza interacţiunii diferitor factori ce determină nivelul rentabilităţii activelor 

firmei, autoarea deduce faptul că nu orice majorare a rentabilităţii activelor în dinamică poate fi 

apreciată pozitiv, ci doar cea datorată majorării profitului şi vânzărilor care conduce la majorarea 

numărului de rotaţii a activelor. Pe când majorarea rentabilităţii din contul diminuări mărimii 

medii a activelor este o creştere artificială. Anume din acest motiv, analiza rentabilităţii activelor 

doar sub aspect procentual, fără a se face o analiză factorială şi a se determina concret factorii de 

influenţă nu este corectă şi obiectivă; o astfel de analiză poate duce în eroare managerii entităţii, 

care fără cunoştinţă de cauză pot aprecia drept pozitivă activitatea entităţii, cu toate că factorii 

mascaţi de după acest nivel satisfăcător şi dinamică pozitivă a rentabilităţii pot fi unii cu totul 

neaşteptaţi; iar odată ce nu vor fi depistaţi, entitatea nu va avea posibilitatea de a-i influenţa. 

La fel şi diminuarea în dinamică a rentabilităţii activelor, poate avea loc atât sub influenţa 

negativă a dinamicii vânzărilor şi profitului cât şi sub influenţa creşterii în dinamică a valorii 

medii a activelor. Cu toate că creşterea valorii medii a activelor conduce la diminuarea în 

dinamică a rentabilităţii acestora, această dinamică poate fi apreciată sub dublu sens: 

1. Folosire iraţională a activelor – fiecare leu investit în patrimoniul de activ aduce în 

dinamică tot mai puţini lei câştig – fapt ce se apreciază cu siguranţă negativ; 

2. Activele nou-achiziţionate pe parcursul anului de gestiune încă nu au reuşit să fie la 

maximum capacitate utilizată fapt ce a condus la încetinirea avantajelor economice 
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obţinute pe urma utilizării lor – fapt care nu poate fi apreciat numaidecât negativ; în 

acest caz este necesară urmărirea acestui indicator pentru următorii ani. 

Autorul consideră absolut necesară calcularea şi aprecierea acestui indicator cu depistarea 

factorilor de influenţă şi a cauzelor generatoare a unui anumit nivel al rentabilităţii, deoarece 

mărimea acestuia nu întotdeauna spune totul. Concluzia în baza analizei rentabilităţii capitalului 

propriu se va referi la mărimea şi dinamica indicatorului de rentabilitate, ţinându-se cont de 

faptul că o remunerare în creştere a capitalurilor investite asigură: un acces facil la resurse 

financiare datorită încrederii proprietarilor actuali de a reinvesti în întreprindere şi a potenţialilor 

investitori – deţinători de resurse financiare disponibile pentru plasamente; capacitatea de 

dezvoltare [42, p. 50].  

În figura 2.5. autorul prezintă cauzele principale ce pot determina fie majorarea fie 

diminuarea în dinamică a rentabilităţii capitalului propriu: 

 

Fig. 2.5. Argumentarea dinamicii rentabilităţii capitalului propriu  

Sursa: elaborată de autor. 
 

Ca şi în situaţia rentabilităţii activelor, majorarea în dinamică a rentabilităţii capitalului 

propriu nu întotdeauna poate fi apreciată drept pozitiv, deoarece această creştere poate fi 

artificial înregistrată datorită diminuării mărimii medii a capitalului propriu. Iar situaţiile care ar 

putea duce la această diminuare ar putea fi: retragerea capitalului de către fondatori, utilizarea 
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rezervelor pentru plata dividendelor. Şi, în acest caz, ţinând cont de faptul că capitalul retras şi 

valoarea dividendelor achitate au fost obţinute pe parcursul activităţii entităţii şi au condus şi 

aceste surse de finanţare la obţinerea rentabilităţii, nu ar fi obiectiv rezultatul obţinut al 

rentabilităţii, adică acesta ar conţine influenţa mascată a capitalului retras din circuitul entităţii. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul scăderii în dinamică a rentabilităţii capitalului 

propriu, care în marea majoritate a cazurilor va fi apreciată drept o situaţie negativă, cu excepţia 

cazului când această diminuare a fost cauzată de majorarea în dinamică a mărimii medii a 

capitalului propriu. Dacă spre exemplu, spre finele anului de gestiune entitatea economică 

acceptă drept aport la capitalul social aportul unui nou fondator (sau se fac emisiuni suplimentare 

de acţiuni) atunci mărimea rentabilităţii va suferi sub influenţa negativă a majorării capitalului 

propriu. 

Din cele menţionate mai sus, autorul doreşte să concluzioneze faptul că orice calcul a 

indicatorilor de rentabilitate nu trebuie să se reducă la un simplu calcul matematic şi apreciere a 

rezultatului; ci trebuie să fie urmată de o analiză mai profundă pentru a putea depista cauzele sau 

factorii de influenţă ce au condus la un anumit rezultat. Doar astfel, analistul va putea furniza 

managerilor entităţii economice informaţii veridice şi obiective privind situaţia financiară a 

entităţii şi a potenţialului acestuia, pentru ca cei din urmă să poată lua deciziile corecte privind 

derularea de mai departe a activităţii entităţii economice. 

 

2.2. Diagnosticul potenţialului economico-financiar al întreprinderilor autohtone  

În vederea argumentării necesităţii diagnosticului potenţialului entităţii economice şi 

prezentării modului de cuantificarea a mărimii şi dinamicii acestuia, autorul va utiliza în cele ce 

urmează date din evidenţa contabilă a următoarelor entităţi: 

1. „Cloudata” S.R.L. 

2. „Tex-Auto-Pit” S.R.L. 

3. „Alvim-Auto” S.R.L. 

4. „Supraten” S.A. 

5. Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A.  

Primele trei entităţi economice sunt societăţi cu răspundere limitată, pentru care de altfel 

nu se atribuie (conform studiilor actuale) principiile managementului corporativ. Pe când 

celelalte două entităţi sunt societăţi pe acţiuni, deci rezultă că se caracterizează printr-un 

patrimoniu mai mare şi printr-o activitate mai amplă faţă de precedentele. 

Alegerea anume a acestor 5 entităţi economice nu a fost deloc una întâmplătoare. Autorul 

a considerat binevenită o analiză comparativă a societăţilor pe acţiuni şi a societăţilor cu 
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răspundere limitată. Pe de o parte, societăţile pe acţiuni se caracterizează prin o activitate mai 

amplă, un număr impunător de angajaţi, o valoare considerabilă a patrimoniului; pe când despre 

societăţile cu răspundere limitată, adesea, se poate spune viceversa; pe de altă parte, atât 

societăţile pe acţiuni cât şi cele 3 societăţi cu răspundere limitată sunt formate prin asociere de 

capitaluri, având drept fondatori 2 sau multe persoane. Prin urmare, managerul sau echipa 

managerială în toate aceste entităţi poate fi diferită de fondatorii acestora. Analiza comparativă 

va permite autorului să sublinieze şi să accentueze rolul diagnosticului potenţialului entităţii în 

eficientizarea managementului corporativ, indiferent de forma organizatorico-juridică a acesteia, 

reliefându-se necesitatea diagnosticului potenţialului entităţii la o anumită periodicitate, ceea ce 

ar garanta responsabilizarea managerilor şi lucrul acestora în vederea eficientizării activităţii şi 

satisfacerii intereselor furnizorilor de capital, indiferent de mărimea entităţii economice. 

Societatea cu răspundere limitată „Cloudata” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de 

Stat la 17 mai 2007. La formarea capitalului social al entităţii au participat 3 fondatori. 

Principalele genuri de activitate desfăşurate de către entitate sunt: activităţi legate de băncile de 

date; editarea de programe; fabricarea betonului; fabricarea de articole de îmbrăcăminte; 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor; prelucrarea datelor; realizarea de programe şi 

consultanţa în domeniul dat; reşaparea şi reformarea pneurilor. Autorul a ales drept bază de 

studiu a potenţialului entităţii economice în vederea argumentării necesităţii diagnosticului 

economico-financiar pentru eficientizarea managementului corporativ anume această entitate, pe 

motiv că fondatorii acesteia sunt trei la număr, iar din cele menţionate în capitolul I al lucrării – 

managementul eficient prin diagnostic şi analiză deja sunt imperative pentru astfel de entităţi. 

În continuare se propune un diagnostic expres al entităţii pe cele 4 dimensiuni de 

indicatori. Şi în primă etapă – calculul şi analiza indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale – 

care este prezentat în Tabelul A 9.1 din Anexe. Datele prezentate în Tabelul A 9.1 reflectă 

situaţia potenţialului economic al entităţii economice S.R.L. „Cloudata” pentru perioadele de 

gestiune 2012, 2013, 2014 şi 2015.  Din totalitatea indicatorilor prezentaţi se observă că sunt 

indicatori mărimea cărora şi dinamica poate fi apreciată pozitiv dar şi viceversa. Spre exemplu, 

rata imobilizărilor, în toţi cei patru ani supuşi analizei se încadrează în intervalul recomandat 

nedepăşind nivelul maxim admisibil de 2/3 din mărimea activelor totale. Cu toate acestea se 

observă o tendinţă continuă de diminuare a acestuia, astfel încât la finele anului 2014 acesta să 

constituie 33% din mărimea activelor totale ale entităţii faţă de 57% în anul 2012; iar în ultimul 

an de gestiune se ajunge ca acest indicator să se diminueze până la 0,15. Scăderea în anul 2015 

faţă de anul 2012 a acestui indicator constituie 73,68%. Acest fapt nu se va aprecia negativ atât 

http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Activit%C4%83%C5%A3i%20legate%20de%20b%C4%83ncile%20de%20date
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Activit%C4%83%C5%A3i%20legate%20de%20b%C4%83ncile%20de%20date
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Editarea%20de%20programe
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Fabricarea%20betonului
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Fabricarea%20de%20articole%20de%20%C3%AEmbr%C4%83c%C4%83minte
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=%C3%8Entre%C5%A3inerea%20%C5%9Fi%20repararea%20autovehiculelor
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Prelucrarea%20datelor
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Realizarea%20de%20programe%20%C5%9Fi%20consultan%C5%A3a%20%C3%AEn%20domeniul%20dat
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Realizarea%20de%20programe%20%C5%9Fi%20consultan%C5%A3a%20%C3%AEn%20domeniul%20dat
http://www.bizzer.md/entitate/c%c4%83utare?nelicentiata=Re%C5%9Faparea%20%C5%9Fi%20reformarea%20pneurilor
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timp cât activele imobilizate de care dispune S.R.L. „Cloudata” îi sunt suficiente pentru 

desfăşurarea în condiţii normale fără întreruperi a activităţii sale. 

În aceeaşi ordine de idei, majorarea în dinamică a ratei activelor circulante de la 0,43 la 

0,85 în anul 2015 faţă de anul 2012 se va aprecia pozitiv atât timp cât coeficientul dat nu va 

cauza nivel insuficient de imobilizări. 

Cât priveşte rata compoziţiei tehnice a activelor este important de menţionat că acest 

indicator reflectă asigurarea entităţii cu mijloace fixe şi scăderea acestuia în dinamică cu condiţia 

că nu este influenţată activitatea de producere sau prestare de servicii nu se va aprecia negativ. 

Dacă e să urmărim Bilanţul S.R.L. „Cloudata” pentru anii 2012, 2013, 2014 şi 2015 se observă o 

diminuare a valorii mijloacelor fixe de care dispune entitatea dar şi o majorare în dinamică a 

valorii amortizării acumulate; ambele aceste situaţii conduc la diminuarea în dinamică a ratei 

compoziţiei tehnice a activelor cu 94,55% în anul 2015 faţă de anul 2012. Totuşi, această 

diminuare este una destul de considerabilă, motiv pentru care entitatea ar trebui să atragă o 

atenţie mai mare nivelului de asigurare cu potenţial tehnic. 

Un alt indicator care se apreciază negativ din punct de vedere a dinamicii este 

patrimoniul net. Da, acest indicator trebuie să înregistreze o mărime pozitivă, iar în  cadrul 

entităţii S.R.L. „Cloudata” aşa şi este pentru toţi cei patru ani analizaţi. Doar că, în anul 2015 se 

înregistrează o diminuare a acestuia cu 291392 lei faţă de anul 2012, ceea ce reprezintă o 

diminuare cu 87,57%, adică patrimoniul net al entităţii la finele anului 2015 a scăzut de 

aproximativ 8 ori faţă de nivelul său din anul 2012. Acest indicator şi dinamica lui se va aprecia 

negativ, deoarece o astfel de situaţie vorbeşte despre tendinţa entităţii se a-şi finanţa activele sale 

din contul surselor străine. De menţionat faptul că, atât timp cât această finanţare străină nu se 

răsfrânge negativ asupra stabilităţii financiare a entităţii, motive pentru îngrijorare nu sunt 

(această situaţie se va studia mai jos). 

Ratele de rotaţie a activelor entităţii S.R.L. „Cloudata” pot fi apreciate drept pozitive ca 

dinamică, pentru perioada anilor 2012, 2013, 2014, dacă vom vorbi doar despre mărimea 

absolută a acestora: numărul de rotaţie al activelor se majorează în dinamică de la 0,15 în anul 

2012 la 0,42 în anul 2014 (o creştere de 177,15%); iar durata de rotaţie (indicator care trebuie să 

tindă să scadă) se diminuează de la 2389 zile în anul 2012 la 862 zile în anul 2014 (diminuându-

se mai mult decât de 2 ori). Totuşi, dacă e să analizăm cu atenţie informaţia prezentată atât în 

Bilanţul entităţii S.R.L. „Cloudata” cât şi în  Raportul de profit şi pierderi, atunci se observă că 

veniturile din vânzări scad în dinamică în anul 2014 faţă de anul 2012; însă pe motiv că ritmul de 

scădere a activelor pentru această perioadă (((348266/1350692)-1)*100=-74%) este superior 

ritmului de scădere a veniturilor din vânzări pentru această perioadă (((147467/206357)-
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1)*100=-29%), se obţine că în dinamică indicatorul se majorează; fapt care în cazul unei analize 

factoriale, se va aprecia cu siguranţă negativ. Până la urmă, majorarea numărul de rotaţie a 

activelor în dinamică conduce la diminuarea duratei de rotaţie a activelor cu 1527 zile în anul 

2014 faţă de anul 2012, fapt care din nou nu poate fi apreciat pozitiv, deoarece factorii de 

influenţă nu sunt eficienţa activităţii ci diminuarea considerabilă a valorii activelor disponibile. 

Spre finele anului 2015, situaţia este una şi mai critică. Entitatea economică S.R.L. 

„Cloudata” nu obţine de loc venituri din vânzări, ceea ce conduce la înregistrarea numărului nul 

al rotaţiei activelor; iar durata de rotaţie, prin urmare, nici măcar nu poate fi determinată. 

Studiind, în detalii Raportul de profit şi pierderi pentru anul 2015 al entităţii economice, se 

constată că aceasta pe parcursul anului 2015 nu a obţinut venituri din vânzări; ceea ce cu 

siguranţă trebuie să fie un motiv de îngrijorare pentru managerii entităţii dar şi pentru fondatorii 

acesteia.  

În acest caz, trebuie ţinut cont de faptul că veniturile din vânzări sunt acele venituri ce 

entitatea economică le obţine sub forma fluxurilor de avantaje economice în urma desfăşurării 

activităţii de bază. Prin urmare, lipsa acestora vorbeşte despre nedesfăşurarea acestei activităţi de 

bază de către S.R.L. „Cloudata” pe parcursul anului 2015. Soluţia în acest caz, pentru redresarea 

situaţiei în care se află S.R.L. „Cloudata”, nu trebui căutată în direcţiile de majorare a veniturilor 

din vânzări, ci mai degrabă atenţia trebuie îndreptată spre depistarea direcţiilor ce au cauzat 

nedesfăşurarea acestei activităţi. 

Este necesar de menţionat faptul că atunci când ne referim la indicatori ce caracterizează 

potenţialul entităţii economice şi stabilitatea financiară, un studiu doar al mărimii absolute a 

acestora nu este deloc suficient. În absolut orice caz este necesară determinarea factorilor de 

influenţă cauzatori ai mărimilor absolute obţinute. Un studiu în detalii, privind factorii ce au 

cauzat mărimea şi dinamica indicatorilor, va fi efectuat spre finele paragrafului. 

În Tabelul A 9.2 este reflectată mărimea şi dinamica indicatorilor aferenţi surselor de 

finanţare a activităţii entităţii S.R.L. „Cloudata” pentru perioadele de gestiune 2012, 2013, 2014 

şi 2015 (calculaţi în baza informaţiei conţinute în Situaţiile financiare ale entităţii pentru anii 

respectivi (Anexa 4). La general, situaţia privind dinamica surselor de finanţare ale entităţii 

S.R.L. „Cloudata” poate fi apreciată pozitiv până în anul 2014; pentru că spre finele anului 2015 

– situaţia financiară ia o altă întorsătură. Coeficientul de autonomie în nici unul din cei patru ani 

supuşi analizei nu se încadrează în nivelul minim recomandat (0,5), fapt care se apreciază 

negativ, demonstrând lipsa suficientelor surse proprii pentru finanţarea activităţii. Cu toate că 

spre finele anului 2014 coeficientul de autonomie a constituit 0,32 ceea ce semnifica că entitatea 

S.R.L. „Cloudata” îşi finanţa activitatea în mărime de 32% din contul surselor proprii de 
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finanţare, înregistrând astfel o dinamică pozitivă faţă de anii precedenţi, spre finele anului 2015, 

situaţia se înrăutăţeşte, astfel încât acest indicator a ajuns să constituie 0,19. Dacă urmărim 

informaţia din Situaţia financiară a entităţii pentru anul 2015, se constată că această diminuare 

negativă este cauzată de diminuarea bruscă a surselor proprii de finanţare.  

La fel pozitivă se poate aprecia dinamica până în anul 2014 a indicatorului – coeficientul 

de îndatorare. Scăderea acestuia de la 0,75 în nul 2012 la 0,68 în anul 2014 (o scădere de 

aproximativ 10%) se explică prin faptul că entitatea economică S.R.L. „Cloudata” tinde să îşi 

majoreze sursele proprii de finanţare a activităţii.  

Dacă e să urmărim Bilanţul entităţii, atunci se constată că către anul 2013 indicatorii 

aferenţi capitalului propriu au înregistrat o scădere semnificativă (situaţie cauzată de mărimea 

profitului net obţinut de către entitate la finele anului -  -251764 lei), fapt care a condus la o 

dinamică negativă atât a coeficientului de autonomie (scădere până la nivelul de 0,09), cât şi la o 

dinamică negativă a coeficientului de îndatorare (majorare până la nivelul de 0,91). Prin urmare, 

această dinamică nu s-a datorat faptului că entitatea economică, simţindu-se stabilă din punct de 

vedere financiar, a apelat la surse străine de finanţare, ci dimpotrivă, din cauza faptului că 

entitatea economică nu a reuşit să acopere cheltuielile suportate pe parcursul anului de gestiune 

din contul veniturilor acumulate. 

Totuşi, din câte s-a menţionat anterior, mărimea indicatorilor obţinuţi la finele anului 

2014, deja poate fi apreciată pozitiv, deoarece anume anul 2014 este anul când entitatea S.R.L. 

„Cloudata” reuşeşte să înregistreze rezultat financiar pozitiv. 

Însă, pe fonul diminuării surselor proprii de finanţare pe parcursul anului 2015, se ajunge 

la mărimea de 0,81 a acestui indicatorului ce reflectă îndatorarea entităţii. Cu toate că, mărimea 

datoriilor totale la fel este în scădere, ca de altfel şi mărimea capitalului propriu, situaţia creată se 

caracterizează prin faptul că ritmul de diminuare a surselor proprii de finanţare a activităţii este 

superior ritmului de diminuare a datoriilor – fapt care deja se apreciază negativ. 

Capitalul permanent fiind capitalul care poate fi la dispoziţia entităţii pentru finanţarea 

nevoilor pe o perioadă îndelungată de timp, ar trebui, în mod logic, să fie finanţat preponderent 

din surse proprii de finanţare. În cazul entităţii S.R.L. „Cloudata” se observă că rata de 

autofinanţare a capitalului permanent în anul 2012 este de 0,43, iar rata de îndatorare faţă de 

capitalul permanent este de 0,57 – această situaţie în primul rând vorbeşte despre faptul că 

entitatea apelează la credite şi împrumuturi pe termen lung, iar pe de altă parte, vorbeşte despre 

un grad de îndatorare destul de înalt faţă de capitalul permanent. Şi această situaţie se explică 

prin rezultatul financiar negativ înregistrat de către entitate în perioada anului 2012. Din câte se 

vizualizează din tabel, pentru ceilalţi 3 ani de gestiune, rata de autofinanţare a capitalului 
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permanent este 1, şi respectiv rata de îndatorare faţă de capitalul permanent este 0. La prima 

vedere – o situaţie minunată. Dar, din nou, dacă ne vor referi la factorii de influenţă, atunci 

conchidem că această situaţie nu s-a datorat suficienţei surselor proprii de finanţare, ci 

dimpotrivă  unui rezultat financiar negativ în anii 2012, 2013, 2015 care au cauzat lipsa de 

încredere din partea creditorilor (în ceea ce priveşte rambursarea sumelor datorate şi sumelor de 

dobânzi aferente), motiv pentru care entitatea nu a putut atrage surse străine de finanţare. 

Rata solvabilităţii generale – cu toate că mărimea optimă a acestui indicator este mai 

mare decât 2, iar în cadrul entităţii S.R.L. „Cloudata” în nici unul din cei patru ani indicatorul dat 

nu se apropie către această mărime, pozitivă poate fi apreciată doar dinamică ratei solvabilităţii 

generale până în anul 2014. Către anul 2013 acest indicator scade considerabil (de la 1,33 în 

2012 către 1,10) din cauza rezultatul financiar negativ obţinut la finele perioadei de gestiune. 

Însă către anul 2014 acest indicator se majorează până la 1,47, înregistrând astfel o majorare de 

10,48% în anul 2014 faţă de anul 2012. Şi din nou, o situaţie negativă – indicatorul se 

diminuează către finele anului 2015 pe fonul rezultatului financiar negativ. 

Tabelul 2.6. include informaţie referitor la indicatorii echilibrului financiar, calculaţi 

pentru cele 4 perioade de gestiune: 2012, 2013, 2014 şi 2015: 

Tabelul 2.6. Calculul indicatorilor aferenţi echilibrului financiar al S.R.L. „Cloudata”  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Fondul de rulment, 

lei 
-1144 -216720 -5027 9964 11108 770,98 

2.  Coeficientul 

lichidităţii curente, 

coef. 

0,998 0,71 0,98 1,06 0,06 6,21 

3.  Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare, coef. 

0,80 0,46 0,97 1,05 0,25 31,25 

4.  Coeficientul 

lichidităţii absolute, 

coef. 

0,02 0,0002 0,0002 0,0002 -0,02 -99,27 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 4. 

 

Din câte se vizualizează din tabelul 2.6. şi din câte a fost menţionat în paragraful 

precedent – mărimea absolut tuturor indicatorilor înregistraţi în perioada 2012-2014, poate fi 

apreciată negativ. 

Fondul de rulment, spre exemplu, înregistrează în primii trei ani, o mărime negativă 

(2012 – 1144 lei; 2013 – 216720 lei; 2014 – 5027 lei), fapt care se apreciază negativ. Cea mai 
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„proastă” situaţie e cea înregistrată în anul 2013, prim urmare, îmbucurător este faptul că 

mărimea acestui indicator s-a majorat către finele anului 2014, însă, oricum nivelul minim cerut 

prin regula echilibrului financiar minim (AC=DC) nu este obţinut.  

De obicei, în astfel de cazuri, pentru a determina care sunt factorii de influenţă asupra 

indicatorului rezultativ, se recurge la analiza factorială a fondului de rulment prin metoda 

balanţieră, întocmindu-se tabelul 2.7. 

Tabelul 2.7. Analiza fondului de rulment al S.R.L. „Cloudata” pentru anii 2012 şi 2013 prin 

metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2012 

Anul 

 2013 

Abatere, 

± 
Influenţa 

1 1.1. Active circulante 578936 533557 -45379 ΔFRAc = -45379 

 1.2. Datorii curente 580080 750277 170197 ΔFRDc = -170197 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
-1144 -216720 -215576 X 

2 2.1. Capital propriu 332733 71607 -261126 ΔFRCPr =-261126 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
437879 0 -437879 ΔFRDtl = -437879 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
770612 71607 -699005 ΔFRCPerm =-699005 

 2.4. Active imobilizate 771756 288327 -483429 ΔFRAi = +483429 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
-1144 -216720 -215576 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa  4. 

unde: 

ΔFRAc – abaterea fondului de rulment sub influenţa modificării activelor circulante; 

ΔFRDc – abaterea fondului de rulment sub influenţa modificării datoriilor curente; 

ΔFRCPr – abaterea fondului de rulment sub influenţa modificării capitalului propriu; 

ΔFRDtl – abaterea fondului de rulment sub influenţa modificării datoriilor pe termen lung; 

ΔFRCPerm – abaterea fondului de rulment sub influenţa modificării capitalului permanent; 

ΔFRAi – abaterea fondului de rulment sub influenţa modificării imobilizărilor. 

Din analiza factorială a fondului de rulment prezentată în tabelul 2.7, autorul 

concluzionează că  potrivit primei formule de calcul a fondului de rulment, factorii cu influenţă 

negativă sunt ambii: din cauza faptului că activele circulante se diminuează cu 45379 lei în anul 

2013 faţă  de anul 2012, fondul de rulment din această cauză sub influenţa acestuia factor se 

diminuează cu aceeaşi sumă; din cauza majorării datoriilor curente cu 170197 lei (fiind factor cu 

influenţă negativă) fondul de rulment scade cu aceeaşi sumă.  

Dinamica în scăderea a activelor circulante paralel cu majorarea datoriilor curente este o 

situaţie complet defavorizantă pentru entitatea economică, deoarece anume activele circulante 
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reprezintă acele mijloace din contul cărora se pot achita datoriilor curente. Însă, diminuarea 

acestora a cauzat dificultăţi entităţii în ceea ce priveşte respectarea scadenţelor de plată a 

datoriilor curente. 

Potrivit cele de a 2-a formulă de calcul a fondului de rulment, se observă că factorul ce a 

condus la diminuarea fondului de rulment este capitalul permanent, care a scăzut în anul 2013 

faţă de anul 2012 cu 699005 lei  (o scădere considerabilă) cauzată la rândul său de diminuarea 

atât a capitalului propriu (pe motivul rezultatului financiar total negativ obţinut la finele 

perioadei de gestiune), cât şi a datoriilor pe termen lung (prin rambursarea acestora şi 

imposibilitatea de contractare a altora noi). Normal că această situaţie este una critică pentru 

entitatea economică, nu doar din motivul lipsei surselor proprii de finanţare ci şi din cauza 

scăderii încrederii creditorilor şi neacordării noilor credite şi împrumuturi.  

La prima vedere, pare că unicul factor cu influenţă pozitivă sunt activele imobilizate, 

scăderea cărora în dinamică cu 483429 lei conduce la majorarea fondului de rulment cu aceeaşi 

sumă.  

Însă, când vorbim despre activele imobilizate ale entităţii economice, de fapt, vorbim 

despre potenţialul economic al firmei reprezentat de terenuri, clădiri, utilaje etc.; influenţa 

acestora pozitivă (din punct de vedere matematic) asupra fondului de rulment nu poate fi 

apreciată drept o influenţă pozitivă din punct de vedere economic asupra indicatorului rezultativ. 

Totuşi, entitatea ar trebui să întreprindă măsuri să îşi majoreze fondul de rulment nu din contul 

diminuării imobilizărilor, ci din contul majorării surselor proprii de finanţare. 

În tabelul 2.8. este prezentată analiza factorială, prin metoda balanţieră, a fondului de 

rulment al entităţii economice pentru anii 2013 şi 2014: 

Tabelul 2.8. Analiza fondului de rulment al S.R.L. „Cloudata” pentru anii 2013 şi 2014 prin 

metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2013 

Anul 

 2014 

Abatere, 

± 
Influenţa 

1 1.1. Active circulante 533557 232556 -301001 ΔFRAc =-301001 

 1.2. Datorii curente 750277 237583 -512694 ΔFRDc =+512694 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
-216720 -5027 211693 X 

2 2.1. Capital propriu 71607 110683 39076 ΔFRCPr = +39076 

 2.2. Datorii pe termen lung 0 0 0 ΔFRDtl = 0 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
71607 110683 39076 ΔFRCPerm =+39076 

 2.4. Active imobilizate 288327 115710 -172617 ΔFRAi = +172617 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
-216720 -5027 211693 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 4. 
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Situaţia din anul 2014 faţă de anul 2013 diferă de cea din 2013 faţă de 2012. În primul 

rând pentru că fondul de rulment în dinamică se majorează înregistrând la finele anului 2014 -

5027 lei – da, o mărime negativă, dar totuşi în creştere faţă de anul precedent. Prin urmare, 

potrivit primei formule de calcul a fondului de rulment, se observă că doar activele circulante 

sunt cele ce au condus la diminuarea fondului de rulment, şi anume, diminuarea lor cu 301001 

lei au cauzat diminuarea fondului de rulment cu aceeaşi sumă. Pe când diminuarea datoriilor 

curente de la 750277 lei în 2013 la 237583 lei în anul 2014 conduce la majorarea fondului de 

rulment la finele anului 2014 cu 512694 lei. Potrivit celei de a 2-a formule de calcul, se observă 

că se ameliorează situaţia privind mărimea capitalului permanent – acesta se majorează în 

dinamică datorită majorării capitalului propriu (de la 71607 lei în 2013 la 110683 lei în 2014). 

Majorarea acestuia  a favorizat majorarea fondului de rulment cu 39076 lei. Aceeaşi situaţie se 

vizualizează cu privire la imobilizări: diminuarea acestora cu 172617 lei conduce la majorarea 

(din punct de vedere matematic) a mărimii fondului de rulment, situaţie care din punct de vedere 

economic, totuşi, nu se poate aprecia drept una pozitivă. 

Informaţia aferentă anului 2015 este una satisfăcătoare, deja, din punct de vedere 

matematic, pentru entitatea economică, deoarece fondul de rulment ajunge să înregistreze o 

mărime pozitivă. Însă, mărimea pozitivă a acestuia, nu trebuie să fie un indiciu al stării 

financiare favorabile în cadrul entităţii. Din nou, este necesară de o analiză factorială. Prin 

urmare, observând informaţia reflectată în Situaţiile financiare ale entităţii economice  S.R.L. 

„Cloudata” pentru anul 2015, se constată că activele circulante se diminuează considerabil (de la 

232556 lei în anul 2014 la 184397 lei în anul 2015 – fapt care nu se apreciază pozitiv) şi datoriile 

curente la fel (de la 237583 lei în anul 2014 la 174433 lei în anul 2014). Însă, entitatea 

economică reuşeşte, în aceste condiţii să obţină un fond de rulment pozitiv, nu datorită 

gestionării eficiente a activelor dale, ci datorită ritmului superior de diminuare a datoriilor 

curente faţă de ritmul de diminuare a activelor circulante. Această situaţie, ne vorbeşte despre 

faptul că nu întotdeauna un rezultat al unui anumit indicator care la prima vedere poate fi 

apreciat drept pozitiv, este obţinut sub influenţa pozitivă a factorilor primari şi secundari. 

Revenind la tabelul indicatorilor aferenţi echilibrului financiar, se constată că coeficientul 

lichidităţii curente este practic de 2 ori mai mic decât nivelul minim recomandat. Dinamica 

acestuia în anul 2013 faţă de anul 2012 cu siguranţă se apreciază negativ, deoarece scade, însă 

îmbucurător este faptul că către finele anului 2014 acesta înregistrează o uşoară creştere (0,98), 

şi cătree finele anului 2015 ajunge să constituie 1,06. Nivelul mai mic decât 1 al acestui indicator 

vorbeşte despre imposibilitatea entităţii economice S.R.L. „Cloudata” de a achita la scadenţa de 

1 an totalitatea datoriilor curente din contul tuturor activelor circulante de care dispune. Această 
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situaţie este unul din declanşatorii situaţiei de criză financiară în cadrul firmei. Prin urmare, 

tendinţa de majorare acestuia observată pe parcursul anului 2015 se apreciază pozitiv. 

Unicul indicator, din totalul celor prezentaţi în tabelul studiat, mărimea şi dinamica 

căruia pot fi apreciate pozitiv este coeficientul lichidităţii intermediare. Acest indicator se 

încadrează în intervalul optim în anul 2012 şi 2014 (0,80 şi respectiv 0,97), fapt care poate fi 

apreciat pozitiv, deoarece entitatea are suficiente active sub formă de numerar, creanţe şi 

investiţii necesare pentru acoperirea datoriilor curente. Situaţia nefavorabilă din anul 2013 a fost 

redresată din contul rezultatului financiar pe care l-a înregistrat entitatea S.R.L. „Cloudata” către 

finele anului 2014. Către finele anului 2015 acest indicator continuă să se majoreze. 

Iar coeficientul lichidităţii absolute se apreciază negativ, deoarece nivelul acestuia de 

0,02 şi respectiv 0,0002 în anii 2013, 2015 şi 2015 sunt net inferiori nivelului minim recomandat 

– 0,2-0,25. Acest nivel scăzut cauzează entităţii dificultăţi în ceea ce priveşte achitarea datoriilor 

curente din contul numerarului disponibil, fapt care, după cum a fost menţionat mai sus, este 

unul din declanşatorii situaţiilor de criză financiară. 

Pentru a cunoaşte care sunt factorii de influenţă asupra lichidităţii absolute, autorul 

propune de a efectua analiza factorială cu ajutătorul metodei substituţiei în lanţ şi evidenţierea 

influenţei valorice a factorilor cauzali ai lichidităţii pentru anii 2013 şi 2014 (nu se va lua în 

calcul ultimul an de gestiune, deoarece mărimea numerarului disponibil la  finele anului 2015 

este identic cu cel de la finele anului 2014) (se vor utiliza mai multe cifre după virgulă pentru o 

elucidare mai clară a influenţei factorilor) (tabelul 2.9.): 

Tabelul 2.9. Analiza factorială a lichidităţii absolute prin metoda substituţiei în lanţ, în 

anul 2014 faţă de anul 2013 

Numă-

rul de 

calcul 

Numărul 

de substi-

tuţie 

Indicatorii 

(factorii) corelaţi 

 
Lichiditatea 

absolută 

(coeficient) 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezulta-

tul 

influen-

ţei 

(+, -) 

 

Denumi-

rea 

factori-

lor 
Numerar 

(lei) 

Datorii 

curente 

(lei) 

1 2 3 4 8 

 

9 

 

10 

 

11 

1 0 155 750277 0,00021 - -  

2 1 41 750277 0,00005 0,0005-0,00021 -0,00015 ΔLaN 

3 2 41 237583 0,00017 0,00017-0,0005 0,00012 ΔLaDc 

Total 

 

X X X X -0,00003 ΔLa 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexele 4.2. şi 4.3. 

unde: 

ΔLaN – abaterea lichidităţii absolute sub influenţa modificării numerarului; 

ΔLaDc – abaterea lichidităţii absolute sub influenţa modificării datoriilor curente; 

ΔLa – abaterea lichidităţii absolute. 
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Din informaţia prezentată în tabelul 2.9. se constată că lichiditatea absolută se 

diminuează în dinamică din cauza mărimii numerarului: pentru că numerarul se diminuează de la 

155 lei în 2013 la 41 lei în anul 2014, lichiditatea absolută scade cu 0,00015 unităţi. Datoriile 

curente sunt factorul care au condus la majorarea în dinamică a lichidităţii absolute cu 0,00012 

unităţi, însă această majorarea nu a reuşit să acopere influenţa negativă a numerarului. Prin 

urmare, una din problemele cu care se confruntă entitatea economică S.R.L. „Cloudata” la 

capitolul lichiditate – este lipsa de lichidităţi, iar măsurile ce trebuie să le întreprindă trebuie să 

vizeze sporirea vânzărilor şi încasarea numerarului suficient pentru achitarea datoriilor curente. 

Potrivit prevederilor art. 2, capitolul I al Legii insolvabilităţii, insolvabilitatea – este 

situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora obligaţiile de plată, 

constatată prin act judecătoresc de dispoziţie; iar incapacitatea de plată, la rândul său – este 

situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile 

pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale (incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată 

în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăţi);  falimentul – este procedura de 

insolvabilitate concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării 

patrimoniului (procedură aplicabilă debitorului în cadrul unui proces complex de insolvabilitate, 

care constă în valorificarea masei debitoare în vederea obţinerii de mijloace băneşti pentru 

satisfacerea creanţelor creditorilor) acestuia pentru acoperirea pasivului [100], prin urmare, 

pentru a nu ajunge la astfel de situaţii, entitatea economică trebuie să acorde o deosebită atenţie 

mărimii şi structurii activelor circulante de care dispune. 

Un alt studiu pe care autorul îl prezintă în continuare se referă la calculul şi aprecierea 

indicatorilor de rentabilitate (tabelul 2.10.). 

Tabelul 2.10. Calculul indicatorilor de rentabilitate a activităţii  S.R.L. „Cloudata”  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Rentabilitatea 

comercială, % 
90,11 75,62 32,97 0 -90,11 -100,00 

2.  Rentabilitatea 

economică, % 
-9,23 -23,18 6,68 -21,44 -30,67 -132,29 

3.  Rentabilitatea 

financiară, % 
-30,48 -351,59 35,30 -79,74 -110,22 -161,61 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 4. 

 

Dacă e să urmărim indicatorul rentabilităţii comerciale se observă că acesta înregistrează 

o dinamică negativă, fapt care se apreciază negativ (indicatorul se diminuează de la 90,11% în 
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2012 la 32,97% în anul 2014; ajungând să fie nul în anul 2015). Pentru că factorii de influenţă 

asupra rentabilităţii comerciale sunt profitul brut şi veniturile din vânzări, rezultă că unul din 

aceştia sau chiar ambii au cauzat această situaţie. Urmărind informaţia prezentată în Situaţiile 

financiare se vizualizează că profitul brut înregistrat de către entitatea economică înregistrează o 

creştere nesemnificativă către anul 2013 şi o scădere bruscă către finele anului 2014 (de 

aproximativ 3,8 ori), anume această scădere a şi fost factorul determinant în scăderea 

rentabilităţii comerciale în anul 2014. 

La fel, din Situaţiile financiare ale S.R.L. „Cloudata” se observă că şi veniturile din 

vânzări s-au diminuat în dinamică (de la 206357 lei în anul 2012 la 147467 lei către finele anului 

2014). Din punct de vedere matematic, această diminuare influenţează pozitiv asupra 

indicatorului rezultativ conducând la majorarea în dinamică a rentabilităţii comerciale, doar că… 

nici o dată, pentru nici o entitate economică, indiferent de forma de proprietate sau genul de 

activitate diminuarea în dinamică a veniturilor din vânzări nu se va aprecia pozitiv. Prin urmare, 

din punct de vedere economic, diminuarea veniturilor din vânzări se apreciază drept o situaţie 

nefavorabilă pentru entitatea economică. 

Urmărind informaţia prezentată în Situaţiile financiare pentru anul 2015, se constată că 

entitatea, în genere nu a desfăşurat activitatea sa de bază, neînregistrând prin urmare nici venituri 

din vânzări şi nici profit brut. 

Se necesită aici o analiză a profitului brut prin corelarea veniturilor din vânzări şi costului 

vânzărilor. În acest sens autorul propune următoarea figură (figura 2.6.): 

 

Fig. 2.6. Dinamica veniturilor din vânzări, costului vânzărilor şi profitului brut 

înregistraţi de către entitatea S.R.L. „Cloudata” pe parcursul anilor 2012, 2013, 2014 şi 2015 

Sursa: elaborată de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 4. 
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Din figura 2.6. se constată diminuarea treptată a costului vânzărilor suportat de către 

entitatea economică pe parcursul a trei ani de la 20415 lei în anul 2012 la 98840 lei în anul 2014 

(situaţia care e cauzată atât de majorarea costului unitar al serviciilor prestate cât şi a cantităţii 

serviciilor prestate). În mod normal, o astfel de majorarea a costului ar fi trebuit să genereze o 

majorarea echivalentă a veniturilor din vânzări, însă potrivit figurii acest lucru nu se realizează. 

Pentru a determina supracosturile sau consumurile nejustificate pentru anii 2013-2014 

autorul va utiliza în continuare metoda recalculării şi va întreprinde următorii paşi: 

1. Se determină costisitatea pentru anul 2013 – adică ce cost al vânzărilor revine la un 

lei de venit din vânzări (raportându-se costul vânzărilor la veniturile din vânzări): 

68186/279719=0,24 lei                                                                                         (2.9.) 

Rezultă că entitatea economică în anul 2013 pentru a obţine un leu de venituri din 

vânzări consuma 0,24 lei în calitate de costuri ale vânzării. 

2. Se determină costurile vânzărilor pentru anul 2014 cu condiţia păstrării costisităţii 

anului precedent (ca produs dintre veniturile din vânzări ale anului 2014 şi 

costisitatea aferentă anului 2013): 

147467*0,24=35392,08 lei                                                                                    (2.10.) 

Deci, mărimea costurilor de vânzare care ar fi fost înregistrate de către entitate dacă 

era să se menţină costisitatea anului precedent este se 35392,08 lei. 

3. Se determină supraconsumurile suportate în anul 2014 (ca diferenţă dintre costul 

vânzărilor înregistrat în anul 2014 şi costul vânzărilor pentru anul 2014 cu condiţia 

păstrării costisităţii anului precedent): 

98840-35392,08 =63447,92 lei                                                                              (2.11.) 

Prin urmare, supraconsumurile, sau costurile nejustificate, sau cu alte cuvinte costurile 

care nu au condiţionat obţinerea veniturilor sunt destul de mari, şi anume 63447,92 lei. Costurile 

reale suportate de către entitate pe parcursul anului 2014 depăşesc de 2,79 ori costurile care ar fi 

trebuit înregistrate cu condiţia respectării costisităţii. 

Dacă e să ne referim la general la indicatorul rentabilităţii comerciale, atunci se ajunge la 

concluzia că cauza principală ce a condiţionat diminuarea acestuia în dinamică este ritmul sporit 

de scădere a veniturilor din vânzări în raport cu creşterea constantă a costului vânzărilor. 

Probabil, anume această situaţie a şi stat la baza deciziei luate de conducerea entităţii economice 

privind stoparea desfăşurării pe parcursul anului 2015 a activităţii sale de bază. 

Cu privire la rentabilitatea economică (ce reflectă eficienţa utilizării activelor entităţii 

economice) se observă că în primii 2 ani analizaţi acest indicator este negativ (-9,23% în anul 

2012 şi -23,18% în anul 2013), situaţie care se apreciază negativ, deoarece aceasta relevă faptul 
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că în aceşti ani, entitatea economică S.R.L. „Cloudata” pierderea 9 lei şi respectiv 23 lei la 

fiecare 100 lei de active investite în activitate.  

Factorul care a cauzat acest nivel scăzut al rentabilităţii şi diminuarea acestuia în 

dinamică este pierderea până la impozitare: de la valoarea de -101422 lei în anul 2012 ajunge la -

251764 lei la finele anului 2013.  La rândul său, pierderea până la impozitare a fost influenţată 

negativ de majorarea în dinamică a cheltuielilor administrative şi altor cheltuieli ale activităţii 

operaţionale, precum şi de rezultatul negativ din activitatea financiară. În astfel de condiţii se 

obţine diminuarea patrimoniului de activ, diminuarea surselor de finanţare proprii, diminuarea 

stabilităţii financiare, creşterea riscului falimentului etc.  

Totuşi, îmbucurător este faptul că spre finele anului 2014, entitatea S.R.L. „Cloudata” 

reuşeşte să înregistreze un profit până la impozitare în locul pierderilor de până acum – 39076 

lei. Această majorare a fost posibilă datorită diminuării considerabile a cheltuielilor 

administrative, a altor cheltuieli ale activităţii operaţionale, precum şi lipsei rezultatului financiar 

negativ. 

Însă, nedesfăşurarea activităţii de bază de către S.R.L. „Cloudata” pe parcursul anului 

2015 şi lipsirea acesteia de sursa principală de formare a rezultatului financiar – venituri din 

vânzări – a condus la înregistrarea la finele anului a unei pierderi până la impozitare, care din 

nou a influenţat asupra rentabilităţii economice, astfel încât, această rentabilitate a constituit la 

finele anului 2015 - -21,44%. 

O dinamică similară rentabilităţii economice se vizualizează cu privire al rentabilitatea 

financiară (ce reflectă eficienţa utilizării surselor proprii de finanţare). Factorul care a condus la 

înregistrarea unei mărimi negative a acestui indicator şi a unei dinamici negative este pierderea 

netă luată în calcul la determinarea indicatorului. Pierderea netă s-a obţinut sub influenţa 

pierderii până la impozitare (situaţie explicată mai sus). 

Spre finele anului 2014, entitatea S.R.L. „Cloudata” reuşeşte să înregistreze profit până la 

impozitare, datorită căruia rezultatul financiar total este profit net şi nu pierdere netă. Prin 

urmare, se obţine că indicatorul rentabilităţii financiare se majorează la finele anului 2014 

atingând un nivel destul de bun – 35,30%. 

De menţionat că acest lucru a fost posibil datorită diminuării unor cheltuieli ale activităţii 

operaţionale şi financiare desfăşurate de către entitate. Însă accentul trebuie pus pe costul 

vânzărilor şi veniturile din vânzări: costurile trebuie diminuate iar veniturile trebuie majorate – 

deoarece anume aceste venituri constituie sursa principală de formare a veniturilor entităţii 

economice. 
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Situaţia critică a fost înregistrată în anul 2015, atunci când, din cauza nedesfăşurării 

activităţii de bază, entitatea a cauzat diminuarea bruscă a rentabilităţii financiare (de la 35,30% 

în anul 2014 la -79,74% în anul 2015). Această situaţie, dacă nu va fi redresată în cel mai scurt 

timp posibil, va genera scăderea în continuare a încrederii furnizorilor de capital şi va conduce 

direct la falimentul entităţii economice.  

În continuare se propune diagnosticul potenţialului entităţii economice „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L. Societatea comercială „Tex-Auto-Pit” S.R.L. a fost înregistrată la 05.11.2008 şi are drept 

activităţi de bază: 

  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor  

  Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule  

  Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule  

  Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. 

În tabelul A 10.1 este prezentat calcul indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale. 

„Tex-Auto-Pit” S.R.L. la capitolul structura activelor poate fi apreciată pozitiv, deoarece 

ambii indicatori ce reflectă cota activelor imobilizate şi cota activelor circulante în toţi cei 4 ani 

supuşi analizei se încadrează în intervalele optime: rata imobilizărilor este mai mică de 2/3, iar 

rata activelor circulante este mai mare de 1/3 ceea ce nu ar trebui să permită careva apariţia a 

careva dificultăţi privind achitarea datoriilor curente. 

O tendinţă de diminuare înregistrează rata compoziţiei tehnice care scade de la 0,347 în 

anul 2012 la 0,128 în anul 2015. Această scădere este cauzată de diminuarea valorii contabile a 

mijloacelor fixe de care dispune „Tex-Auto-Pit” S.R.L. ca urmare a majorării amortizării 

acumulate. În acest caz, entitatea ar trebui să ţină sub control valoarea mijloacelor fixe şi 

capacitatea utilă a acestora. 

Cu privire la patrimoniul net, autorul afirmă că situaţia este una critică, deoarece 

patrimoniul net al entităţii înregistrează în toţi cei patru ani (2012-2015) valori negative. O 

uşoară majorare se urmăreşte începând cu anul 2014. Situaţia este creată de rezultatul financiar 

obţinut în urma activităţii desfăşurate care în perioada anilor de până la 2014 este unul negativ 

conducând la înregistrarea unei mărimi negative a capitalului propriu. Abia începând cu anul 

2014 „Tex-Auto-Pit” S.R.L. reuşeşte să înregistreze rezultat financiar pozitiv însă insuficient 

pentru acoperirea pierderilor perioadelor precedente. 

Numărul de rotaţii a activelor în cadrul entităţii „Tex-Auto-Pit” S.R.L. înregistrează o 

dinamică de creştere de la 1,23  în anul 2012 la 1,43 în anul 2015 – o creştere lentă, care se 

datorează ritmului de creştere al veniturilor din vânzări superior ritmului de creştere al activelor, 
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fapt ce se apreciază pozitiv, şi conduce la diminuarea duratei de rotaţie de la 297,12 zile în anul 

2012 la 255,43 zile în anul 2015. 

Pentru a cunoaşte starea lucrurilor cu privire la sursele de finanţare a activităţii entităţii 

„Tex-Auto-Pit” S.R.L., autorul prezintă în continuare tabelul 2.11.: 

Tabelul 2.11. Calculul indicatorilor aferenţi surselor de finanţare a activităţii entităţii 

„Tex-Auto-Pit” S.R.L. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Coeficientul de 

autonomie, coeficient 
-0,39 -0,41 -0,32 -0,22 +0,17 +43,80 

2.  Coeficientul de 

îndatorare, coeficient 
1,39 1,41 1,32 1,22 -0,17 -12,26 

3.  Rata da autofinanţare a 

capitalului permanent, 

coeficient 

0 0 0 0 0 0 

4.  Rata de îndatorare pe 

termen lung faţă de 

capitalul permanent, 

coeficient 

1,00 1,00 1,00 1,00 0 0 

5.  Rata solvabilităţii 

generale, coeficient 
0,72 0,71 0,76 0,82 +0,10 +13,98 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 5. 

 

Tabelul 2.11. reflectă o imagine sumbră a surselor de finanţare a activităţii entităţii „Tex-

Auto-Pit” S.R.L., care se caracterizează printr-o finanţare sută la sută din contul surselor străine 

atrase (credite, împrumuturi, datorii comerciale etc.). În toţi cei patru ani analizaţi coeficientul de 

autonomie nu că este unul scăzut dar este unul negativ, fapt care conduce la înregistrarea unei 

rate de îndatorare supraunitare – situaţie negativă pentru entitatea economică, situaţie ce poate 

conduce direct la falimentul entităţii economice în caz de lipsă de acţiune imediată. 

Dat fiind faptul că entitatea nu dispune deloc de surse proprii de finanţare, rata de 

autofinanţare a capitalului permanent este nulă, iar rata de îndatorare faţă de capitalul permanent 

în toţi cei 4 ani este egală cu 1, ceea ce se explică prin faptul că totalitatea capitalului permanent 

este reprezentat doar de datorii pe termen lung. 

Mărimea capitalului propriu şi mărimea datoriilor conduc la înregistrarea unei rate a 

solvabilităţii generale subunitare (oscilează în jurul mărimii de 0,7-0,8). Această situaţie la fel se 

apreciază drept una negativă şi se explică prin imposibilitatea entităţii economice „Tex-Auto-Pit” 



 78 

S.R.L. de a face faţă datoriilor pe care le are din contul activelor disponibile, deci activele nu îi 

sunt suficiente pentru achitarea tuturor datoriilor. 

Într-o astfel de situaţie devine imperios necesară aprecierea echilibrului financiar al „Tex-

Auto-Pit” S.R.L. cu ajutorul Tabelului A 10.2. 

Aceeaşi situaţie ca şi în cazurile de mai sus se desprinde şi din Tabelul A 10.2, unde se 

observă că mărimea fondului de rulment care ar trebui cel puţin să fie egală cu zero (regula 

echilibrului financiar minim) este una negativă în toţi patru ani. Se înregistrează totuşi o uşoară 

majorare în dinamică de la -1783645 lei în anul 2012 la -1031713 lei în anul 2015.  

Pentru a determina influenţa cantitativă a factorilor de influenţă asupra fondului de 

rulment se va întocmi Tabelul A 10.3. în care cu utilizarea metodei bilanţiere se va cuantifica 

influenţa factorilor. Conform informaţiei din Tabelul A 10.3 se observă că fondul de rulment 

înregistrat de către „Tex-Auto-Pit” S.R.L. în anul 2014 este în creştere faţă de anul 2013 cu 

313206 lei, însă această creştere a fost insuficientă pentru acoperirea valorii negative a acestuia 

acumulate din anii precedenţi. Factorul datorită căruia a fost posibilă majorarea în dinamică a 

fondului de rulment este activele circulante, majorarea cărora cu 411284 lei a condus la 

majorarea indicatorului rezultativ cu aceeaşi sumă. Pe când, majorarea în dinamică a datoriilor 

curente cu 98078 lei a cauzat diminuarea cu aceeaşi sumă a fondului de rulment în anul 2014 faţă 

de anul 2013. Potrivit celei de a doua formulă de calcul a fondului de rulment se constată că 

ambii factori de influenţă au favorizat majorarea acestuia: sub influenţa majorării capitalului 

propriu cu 131853 lei entitatea economică reuşeşte să înregistreze o majorare a fondului de 

rulment cu aceeaşi sumă; diminuarea activelor imobilizate cu 181353 lei la fel conduce la 

majorarea indicatorului rezultativ cu aceeaşi sumă. 

Cu siguranţă diminuarea activelor imobilizate în anul 2014 faţă de anul 2013 nu poate fi 

apreciată pozitiv, mai ales ţinând cont de faptul că această diminuarea are loc pe fonul majorării 

amortizării cumulate pentru mijloacele fixe de care dispune aceasta. 

Pentru perioada 2014-2015 situaţia privind fondul de rulment se prezintă în Tabelul  A 

10.4. Fond de rulment din nou în creştere, de această dată cu 332216 lei în anul 2015 faţă de anul 

2014. Cu toate acestea mărimea indicatorului rămâne a fi una negativă din lipsa suficienţei 

majorării acestuia în dinamică. Potrivit primei formule de calcul, fondul de rulment în anul 2015 

se majorează la fel datorită majorării în dinamică a activelor circulante cu 389062 lei. O scădere 

neînsemnată se înregistrează din cauza majorării în anul 2015 faţă de anul 2014 a datoriilor 

curente cu 56846 lei, entitatea nedispunând de suficiente lichidităţi pentru a face faţă datoriilor 

scadente. 
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Potrivit celei de a  doua formulă de calcul a fondului de rulment situaţia rămâne identică 

cu cea din anul 2014 faţă de 2013: majorarea capitalului propriu cu 222823 lei conduce la 

majorarea indicatorului rezultativ cu aceeaşi sumă; şi diminuarea în dinamică a activelor 

imobilizate favorizează majorarea fondului de rulment cu 109393 lei. 

 Ca şi în cazul anilor precedenţi, diminuarea activelor imobilizate în anul 2015 faţă de 

anul 2014 nu poate fi apreciată pozitiv ţinând cont de faptul că această diminuarea are loc pe 

fonul majorării amortizării cumulate pentru mijloacele fixe de care dispune aceasta. 

Ca finisare a gândului privind echilibrul financiar, se vor studia indicatorii aferenţi 

lichidităţii: Coeficientul lichidităţii curente care reflectă capacitatea entităţii economice „Tex-

Auto-Pit” S.R.L. de a face faţă datoriilor curente din contul activelor circulante este net inferior 

nivelului minim recomandat (2-2,5) fiind chiar subunitar. Totuşi se urmăreşte tendinţa de 

majorarea acestuia de la 0,47 în anul 2012 la 0,72 în anul 2015, ceea ce semnifică că la finele 

anului 2015 entitatea ar fi capabilă să achite din contul activelor circulante de care dispune doar 

72% din datoriile scadente – fapt apreciat cu siguranţă negativ. Coeficientul lichidităţii 

intermediare este la începutul anului 2012 unul destul de scăzut (0,47) însă îmbucurător este 

faptul că acesta ajunge să înregistreze un nivel satisfăcător spre finele anului 2015 (0,72). 

Coeficientul lichidităţii absolute care reflectă capacitatea entităţii „Tex-Auto-Pit” S.R.L. de a 

face faţă datoriilor curente doar din contul disponibilului bănesc este unul foarte scăzut în toţi cei 

patru ani analizaţi. O creştere de 300% înregistrează acest indicator în anul 2015 faţă de anii 

precedenţi – o creştere însemnată dar totuşi insuficientă pentru asigurarea încadrării indicatorului 

în nivelul optim (0,2-0,25). 

În tabelul 2.12. se prezintă cuantificarea influenţei factorilor asupra lichidităţii absolute: 

Tabelul 2.12. Analiza factorială a lichidităţii absolute prin metoda substituţiei în lanţ, în 

anul 2015 față de anul 2014 

Numă-

rul de 

calcul 

Numărul 

de substi-

tuţie 

Indicatorii 

(factorii) corelaţi 

 
Lichiditatea 

absolută 

(coeficient) 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezulta-

tul 

influen-

ţei 

(+, -) 

Denumi-

rea 

factori-

lor 
Numerar 

(lei) 

Datorii 

curente 

(lei) 

1 2 3 4 8 

 

9 

 

10 

 

11 

1 0 26436 3575015 0,007 - -   

2 1 151675 3575015 0,042 0,318-0,269 +0,035 ΔLaN 

3 2 151675 3631861 0,042 0,212-0,318 -0,001 ΔLaDc 

Total 

 

X X X X -0,045 ΔLa 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în anexele 5.2. şi 5.3. 
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Ca urmare a cuantificării influenţei factorilor asupra coeficientului lichidităţii absolute 

înregistrat de către entitatea „Tex-Auto-Pit” S.R.L. în anul 2015 se obţine că factorul care a 

favorizat majorarea lichidităţii absolute este numerarul, majorarea căruia de la 26436 în anul 

2014 la 151675 în anul 2015 a condus la majorarea lichidităţii absolute cu 0,035. 

Această majorare a fost parţial acoperită de influenţa negativă a datoriilor curente, 

majorarea cărora de la 3575015 lei în anul 2014 la 3631861 lei în anul 2015 a condus la 

diminuarea lichidităţii absolute cu 0,001. 

Cu siguranţă, mărimea acestui indicator trebuie să fie alarmantă pentru entitatea 

economică „Tex-Auto-Pit” S.R.L. şi aceasta trebuie să întreprindă măsuri urgente de redresare a 

situaţiei create.  

În Tabelul  A 10.5 sunt prezentaţi indicatorii aferenţi eficienţei activităţii desfăşurate de 

către „Tex-Auto-Pit” S.R.L. pe parcursul anilor 2012-2015. 

Studiul indicatorilor în Tabelul A 10.5 reflectă o situaţie favorabilă cu privire la 

rentabilitatea comercială, mărimea acesteia oscilând în jurul valorii de 53%. Totuşi spre finele 

anului 2015 acest indicator ajunge să măsoare 51,88% înregistrând astfel o scădere cu 0,17% faţă 

de anul 2012. Făcând abstracţie de această dinamică în scădere neînsemnată, autorul apreciază 

activitatea de bază a entităţii sub aspectul eficienţei  - pozitiv. 

Cât priveşte rentabilitatea economică se observă că acest indicator în anul 2013 

înregistrează o mărime negativă (-2,60%) fapt ce se apreciază negativ şi semnifică că entitatea 

„Tex-Auto-Pit” S.R.L. pierderea la fiecare 100 lei investiţi în active 2,60 lei. Această mărime a 

rentabilităţii este cauzată de rezultatul financiar negativ înregistrat de către entitate în acest an. 

Dat fiind faptul că entitatea economică „Tex-Auto-Pit” S.R.L. reuşeşte să îşi majoreze profitul 

brut care contribuie în consecinţă la majorarea profitului până la impozitare, rentabilitatea 

economică ce se înregistrează în anii ulteriori este într-o uşoară creştere: 4,88% în anul 2014 şi 

8,50% în anul 2015. 

Rentabilitatea financiară însă continuă pe parcursul tuturor patru ani să înregistreze valori 

negative, iar aceasta este cauzată de faptul că entitatea economică a înregistrat în anii anteriori 

anului 2014 pierderi din activitatea desfăşurată care au condus la înregistrarea uei mărimi 

negative a capitalului propriu. Prin urmare, acest indicator va continua să fie unul negativ până 

când entitatea nu va reuşi să îşi majoreze veniturile iar din contul acestora profitul net – care şi 

este de altfel, principala sursă de majorarea a capitalului propriu. 

În cele ce urmează se va studia potenţialul entităţii economice „Alvim-Auto” S.R.L. 

Societatea comercială „Alvim-Auto” S.R.L. a fost înregistrată la 17.01.2006 şi desfăşoară 

următoarele genuri de activitate: 
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  Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri 

  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

  Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule 

  Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule 

  Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor. 

În Tabelul A 11.1 este prezentat diagnosticul situaţiei patrimoniale şi a gestiunii activelor 

entităţii economice „Alvim-Auto” S.R.L. 

Ţinând cont de faptul că nivelul optim al ratei imobilizărilor este de <2/3 deoarece 

nivelul mai mare decât 2/3 al acestui indicator creează dificultăţi privind achitarea datoriilor 

curente, iar nivelul optim al ratei activelor circulante este respectiv >1/3 se poate aprecia drept 

pozitive mărimile acestor indicatori pentru entitatea economică „Alvim-Auto” S.R.L., întrucât 

mărimea ambilor indicatori se încadrează în nivelele recomandate: rata imobilizărilor constituind 

la finele anului 2015 – 0,23, iar rata activelor circulante – 0,77. 

Rata compoziţiei tehnice este una destul de joasă (0,131 în anul 2012 diminuându-se 

până la 0,075 în anul 2015) fapt ce se argumentează prin genul de activitate desfăşurat de către 

entitatea economică, care este preponderent – prestarea serviciilor şi comerţul, fapt pentru care 

„Alvim-Auto” S.R.L., nu necesită fonduri înalte investite în mijloace fixe. 

Cu privire la patrimoniul net se poate constata dinamica de creştere a acestuia pe 

parcursul întregii perioade analizate, de la valoarea de 10067381 lei în anul 2012 la 10361616 lei 

spre finele anului 2015, ceea ce semnifică o majorare cu 294235 lei – fapt ce se apreciază pozitiv 

deoarece reflectă eficienţa utilizării surselor proprii de finanţare şi multiplicarea acestora. 

Ratele de rotaţie însă se caracterizează printr-o dinamică negativă: numărul de rotaţie 

care în mod normal ar trebui să se majoreze din an în an, în cazul entităţii  „Alvim-Auto” S.R.L. 

continuă treptat să se diminueze de la 1,51 în anul 2012 la 0,70 în anul 2015. Pe când, durata de 

rotaţie care ar trebui să înregistreze o dinamică în scădere, în cazul entităţii studiate tinde să se 

majoreze de la 241,56 zile în anul 2012 la 521,27 zile în anul 2015, ceea ce semnifică o majorare 

cu 112,80% în anul 2015 faţă de anul de reper 2012. Această situaţie este cauzată de dinamica în 

scădere a veniturilor din vânzări – factor primar de influenţă asupra ratelor de rotaţie. Acestea 

ajung să valoreze la finele anului 2015 – 38168590 lei faţă de 57329972 lei la finele anului 2013. 

Aceasta este o situaţie alarmantă pentru entitatea în cauză şi un motiv de revedere a activităţii 

desfăşurate sub aspectul eficienţei. 

În vederea determinării nivelului şi structurii surselor de finanţare a activităţii „Alvim-

Auto” S.R.L., autorul propune în continuare tabelul 2.13.: 
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Tabelul 2.13. Calculul indicatorilor aferenţi surselor de finanţare a activităţii entităţii 

„Alvim-Auto” S.R.L. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Coeficientul de 

autonomie, coeficient 
0,43 0,28 0,18 0,19 -0,24 -55,88 

2.  Coeficientul de 

îndatorare, coeficient 
0,57 0,72 0,82 0,81 +0,24 +42,29 

3.  Rata da autofinanţare a 

capitalului permanent, 

coeficient 

0,46 0,30 0,24 0,24 -0,21 -46,81 

4.  Rata de îndatorare pe 

termen lung faţă de 

capitalul permanent, 

coeficient 

0,54 0,70 0,76 0,76 +0,21 +39,17 

5.  Rata solvabilităţii 

generale, coeficient 
1,76 1,40 1,22 1,23 -0,52 -29,72 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 6. 

 

În rezultatul calculelor prezentate în tabelul 2.13. se poate constata cu uşurinţă că cea mai 

mare problemă cu care se confruntă entitatea economică „Alvim-Auto” S.R.L. este lipsa 

suficienţei surselor proprii de finanţare a activităţii. Autorul afirmă acest fapt, întrucât se constată 

că mărimea coeficientului de autonomie înregistrează o dinamică bruscă de scădere de la 0,43 în 

anul 2012 la 0,19 în anul 2015, ceea ce semnifică faptul că „Alvim-Auto” S.R.L. îşi finanţează 

activitatea din contul surselor proprii doar în proporţie de 19%. Prin urmare, coeficientul de 

îndatorare se majorează de la 0,57 în anul 2012 la 0,81 în anul 2015, entitatea economică apelând 

în ultimii ani la sume enorme de împrumuturi, credite şi finanţări/încasări cu destinaţie specială. 

Totodată, urmărind Situaţiile financiare ale „Alvim-Auto” S.R.L. se observă că în anii ulteriori 

anului 2012 entitatea înregistrează sume impunătoare de datorii comerciale, nivelul acestora 

crescând considerabil spre finele anului 2015.  

Situaţia respectivă este creată din cauza nivelului inferior de creştere a capitalului propriu 

faţă de nivelul de creştere a datoriilor contractate. 

Ritmul scăzut de creştere al capitalului propriu faţă de cel al datoriilor conduce la 

înregistrarea unei mărime în scădere a ratei de autofinanţare a capitalului permanent şi respectiv 

a unei mărimi în creştere a ratei de îndatorare faţă de capitalul permanent. 
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Coraportul dintre capitalul propriu şi sursele străine de finanţare se răsfrânge negativ şi 

asupra ratei solvabilităţii generale, care se diminuează progresiv de la 1,76 în anul 2012 la 1,23 

în anul 2015. 

Pentru a se putea pronunţa cu privire la suficienţa sau insuficienţa lichidităţii autorul 

propune în continuare studiul echilibrului financiar cu ajutorul Tabelului A 11.2. 

Cât priveşte echilibrul financiar se poate constata, în rezultatul datelor prezentate în 

Tabelul A 11.2 că regula echilibrului financiar minim este satisfăcută, deci activele circulante ale 

entităţii economice sunt mai mare decât datoriilor curente, fapt constat prin mărimea pozitivă şi 

în creştere a fondului de rulment în anul 2015 faţă de anul 2012 (cu toate acestea, se constată că 

în anul 2015 s-a înregistrat o scădere esenţială a acestuia faţă de anul 2014). Acest fapt cu 

siguranţă se apreciază pozitiv şi se explică prin grija entităţii faţă de respectarea scadenţei de 

plată a datoriilor şi suficienţa activelor pentru acoperirea lor. 

Pentru a determina factorii de influenţă (negativi şi pozitivi) asupra fondului de rulment 

se întocmesc Tabelele A 11.3 şi A 11.4. 

În anul 2014 faţă de anul 2013 fondul de rulment înregistrează o majorare cu 3211726 

lei. Această majorare se datorează creşterii în dinamică a activelor circulante cu 14282085 lei 

ceea ce conduce la majorarea indicatorului rezultativ cu aceeaşi sumă. Totodată, al doilea factor 

de influenţă – datoriilor curente – prin majorarea cu 11070359 lei au cauzat diminuarea fondului 

de rulment cu aceeaşi sumă. 

Potrivit celei de a doua formulă de calcul a fondului de rulment, factorul care a condus la 

majorarea în dinamică a acestuia este capitalul permanent, care s-a majorat în dinamică cu 

2843376 lei datorită nivelului în creştere al datoriilor pe termen lung, şi al doilea factor care a 

favorizat majorarea în dinamică a fondului de rulment este diminuarea mărimii absolute a 

activelor imobilizate. 

Cu toate că se înregistrează majorarea în dinamică a mărimii absolute a fondului de 

rulment, este necesar la aprecierea modificării acestuia să se ţină cont şi de factorii concreţi care 

au condus la această majorare. Şi în condiţiile în care, fondul de rulment se majorează doar 

datorită majorării datoriilor pe termen lung şi diminuării activelor imobilizate, această situaţie nu 

poate fi apreciată drept pozitivă, deoarece până la urmă nu contează doar mărimea absolută a 

indicatorului rezultativ ci mărimea şi dinamica factorilor de influenţă. Iar majorarea constată a 

datoriilor şi diminuarea constantă a activelor – vor avea consecinţe negative asupra rezultatelor 

financiare ale entităţii, motiv pentru care entitatea trebuie să ţină în vizor mărimea şi dinamica 

acestor indicatori şi factori. 
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Pentru perioada anilor 2014-2015 situaţia privind mărimea fondului de rulment şi 

influenţa factorilor asupra acestuia se modifică puţin. 

Fondul de rulment se diminuează cu 2598148 lei, scădere cauzată de dinamica negativă a 

activelor circulante, diminuarea cărora cu 3944139 lei a condus la diminuarea fondului de 

rulment cu aceeaşi sumă. Influenţa pozitivă a datoriilor curente (+1345991 lei) nu a acoperit 

influenţa negativă a activelor circulante. 

Potrivit celei de a doua formulă de calcul, se observă deja că şi capitalul propriu este 

factorul ce conduce la majorarea fondului de rulment cu 492201 lei – da, o sumă neînsemnată 

faţă de influenţa datoriilor pe termen lung (+1216425), totuşi, pozitivă este tendinţa de majorarea 

a surselor proprii de finanţare şi autofinanţare a capitalului permanent. Majorarea în dinamică a 

activelor imobilizate cu 4306774 lei a cauzat diminuarea indicatorului rezultativ cu aceeaşi 

sumă, fapt ce nu poate fi apreciat cu negativ, atât timp cât entitatea reuşeşte să înregistreze o 

mărime pozitivă şi optimă a fondului de rulment. 

Revenind la calculele din Tabelul A 11.2, se constată că coeficientul lichidităţii curente şi 

coeficientul lichidităţii intermediare înregistrează mărimi net superioare intervalului optim 

recomandat, fapt care se poate caracteriza prin nesiguranţa entităţii şi frica acesteia faţă de noi 

investiţii. 

Coeficientul lichidităţii absolute, însă, este destul de mic în comparaţie cu nivelul 

recomandat (0,2-0,25), fapt care poate crea dificultăţi la achitarea datoriilor curente urgente 

cărora le-a sosit termenul de achitare. 

 În vederea cuantificării influenţei factorilor asupra lichidităţii absolute, autorul va folosi 

metoda substituţiei în lanţ, întocmind Tabelul A 11.5. 

În primul rând se constată că în ambii ani analizaţi, lichiditatea absolută nu se încadrează 

în intervalul optim recomandat (0,2-0,25), fapt ce se apreciază negativ şi se poate avea 

consecinţe negative asupra capacităţii de plată a datoriilor urgente. 

Diminuarea cu 0,045 a nivelului lichidităţii absolute în anul 2015 faţă de anul 2014 este 

cauzată de dinamica numerarului disponibil în cadrul entităţii (şi aici se are în vedere numerarul 

sub orice formă: în casierie, în conturile curente, în documente băneşti etc.). Sub influenţa 

dinamicii numerarului, lichiditatea absolută se diminuează cu 0,048.  

O parte din această influenţă este acoperită de influenţa pozitivă a datoriilor curente, 

diminuarea cărora de la 13092747 lei în anul 2014 la 11746756 lei în anul 2015 a favorizat  

majorarea lichidităţii absolute cu 0,003 unităţi. 



 85 

Deci entitatea economică „Alvim-Auto” S.R.L. trebuie să se îngrijoreze de valoarea 

numerarului şi să asigure prezenţa acestuia în limita minimă de 20% din valoarea totală a 

datoriilor curente pentru a nu risca să ajungă în situaţie de insolvabilitate. 

Dat fiind faptul că eficienţa activităţii desfăşurate se poate aprecia calculându-se 

indicatorii de rentabilitate, autorul prezintă în continuare calculul mărimii şi dinamicii acestora 

pentru entitatea economică „Alvim-Auto” S.R.L. pentru perioada anilor 2012-2015: 

Tabelul 2.14. Calculul indicatorilor de rentabilitate a activităţii  entităţii „Alvim-Auto” 

S.R.L. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Rentabilitatea 

comercială, % 
18,48 15,71 13,47 16,42 -2,06 -11,16 

2.  Rentabilitatea 

economică, % 
7,78 3,67 -2,89 0,91 -6,87 -88,31 

3.  Rentabilitatea 

financiară, % 
16,81 11,83 -15,70 4,75 -12,06 -71,75 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 6. 

 

Ţinând cont de cele prezentate în tabelul 2.14. dar şi de cele comentate în baza tabelelor 

precedente, se constată consecinţa diminuării eficienţei activităţii desfăşurate de către „Alvim-

Auto” S.R.L. pe parcursul anilor 2012-2015, cu o mică redresare în anul 2015 faţă de anul 2014. 

Rentabilitatea comercială se diminuează în anul 2014 semnificativ faţă de anul 2012 cu 

5,01%, această dinamică însă a fost oprită, indicatorul majorându-se în anul 2015 atingând 

nivelul de 16,42%. Însă, cu părere de rău, această dinamică s-a datorat mai cu seamă diminuării 

costului vânzărilor suportate de către entitatea economică. Autorul afirmă acest fapt, întrucât în 

baza Situaţiilor financiare pentru „Alvim-Auto” S.R.L. se constată că veniturile din vânzări au 

scăzut semnificativ spre finele anului 2015, prin urmare, doar scăderea cu un ritm superior a 

costului vânzărilor faţă de ritmul de scădere a veniturilor din vânzări, a reuşit să asigure 

majorarea rentabilităţii comerciale. Ci siguranţă reducerea costului vânzărilor se apreciază drept 

o situaţie pozitivă, doar că dinamica rentabilităţii se putea aprecia pozitiv în primul rând dacă s-

ar fi asigurat majorarea veniturilor din vânzări (fapt ce era posibil prin majorarea volumului 

activităţii desfăşurate). 

Rentabilitatea economică atinge un nivel critic în anul 2014 când mărimea acesteia este una 

negativă - -2,89% ceea ce semnifică faptul că la fiecare 100 lei de active investite în activitate, 

entitatea economică „Alvim-Auto” S.R.L. pierde 2,89 lei. Această dinamică este cauzată de 
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diminuarea veniturilor din vânzări dar şi de faptul că entitatea economică nu reuşeşte să facă faţă 

tuturor cheltuielilor curente (comerciale, administrative) din contul fluxului de venituri ce îl 

obţine. Această situaţie, din nou este un pic redresată spre finele anului 2015, când rentabilitatea 

economică ajunge să măsoare 0,91% - o cifră, de altfel, foarte mică pentru a putea vorbi despre 

eficienţă. Această mărime a rentabilităţii entitatea ajunge să o înregistreze nu datorită majorării 

volumului de activitate ci datorită restrângerii volumului cheltuielilor suportate. 

Cât priveşte rentabilitatea financiară, ce măsoară eficienţa utilizării surselor proprii de 

finanţare, se constată că anul 2014 şi este pentru acesta un an critic, când ajunge să măsoare –      

-15,70%. Spre finele anului 2015, când entitatea „Alvim-Auto” S.R.L. reuşeşte să îşi reducă din 

cheltuieli, aceasta obţine o mărime pozitivă a rezultatului financiar, fapt ce a permis înregistrarea 

unei mărimi pozitive a rentabilităţii financiare de – 4,75%. 

Compania „Supraten” S.A. este un producător de vopsele și amestecuri uscate din 

Republica Moldova. „Supraten” S.A. produce mai mult de 125 tipuri de amestecuri uscate pe 

bază de ipsos și ciment, vopsele, grunduri, gleturi, adezivi și alte materiale de construcții. Dar 

gama de produse SUPRATEN este mult mai largă - compania produce uşi de înaltă calitate 

acoperite cu furnir, ferestre şi uşi din PVC şi rolete. Produsele de calitate înaltă SUPRATEN sunt 

validate de certificatul sistemului de management al calității internațional ISO 9001:2008, 

certificatul de conformitate CE şi Agrementul Tehnic European ETA [132]. 

Societatea pe acțiuni Supraten a fost fondată în anul 1997. Atunci personalul companiei a 

constat din trei persoane şi fabrica doar un singur tip de produs. În prezent, fabricile Supraten, 

echipate cu tehnologii germane de ultimă oră, în fiecare zi produc aproximativ 50 tone de 

materiale de vopsit și 400 tone de amestecuri uscate. Atenția față de această entitate rezidă din 

faptul că este o entitate de interes public, având acțiunile cotate la bursa de valori. 

În continuare se propune un diagnostic expres al entităţii pe cele 4 dimensiuni de 

indicatori. Şi în primă etapă – calculul şi analiza indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale 

prezentat în Tabelul A 12.1. 

Drept urmare a calculării indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale se constată că 

„Supraten” S.A. dispune de o valoarea semnificativă de active reprezentate de 26% de active 

imobilizate şi 74% de active circulante la finele anului 2015. Raportul dintre aceste două 

categorii de active este unul optim şi specific genului de activitate al entităţii economice. De 

remarcat că, indicatorii aferenţi ratei imobilizărilor şi ratei activelor circulante nu se modifică 

semnificativ pe parcursul anilor 2012 – 2015. 

Rata compoziţiei tehnice a activelor se diminuează nesemnificativ în anul 2015 faţă de 

anul 2012 cu 0,044 unităţi – situaţie cauzată de cumularea amortizării pentru mijloacele fixe de 
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care dispune entitatea – lucru firesc dar şi de ritmul superior de creştere al activelor totale faţă de 

mijloacele fixe. 

Pozitiv se apreciază mărimea dar şi dinamica patrimoniului net (activelor finanţate din 

contul surselor proprii) care înregistrează la finele anului 2015 valoarea de 139664308 lei faţă de 

110275091 la finele anului 2012. 

Ratele de rotaţie la fel se apreciază pozitiv. Chiar dacă numărul de rotaţie rămâne a fi 

unul destul de neînsemnat, totuşi dinamica acestuia (de la 1,85 în anul 2012 la 2,36 în anul 2015) 

este cu siguranţă o situaţie ce se considera un a pozitivă. Majorarea în dinamică a acestui 

indicator se datorează majorării veniturilor din vânzări ce reuşeşte entitatea să le cumuleze. La 

fel, veniturile din vânzări sunt cele ce influenţează pozitiv şi asupra duratei de rotaţie, care se 

diminuează cu 42,62 zile în anul 2015 faţă de anul 2012. 

În Tabelul A 12.2. este reflectată mărimea şi dinamica indicatorilor aferenţi surselor de 

finanţare a activităţii entităţii „Supraten” S.A. pentru perioadele de gestiune 2012, 2013, 2014 şi 

2015 (calculaţi în baza informaţiei conţinute în Situaţiile financiare ale entităţii pentru anii 

respectivi (Anexa 7). 

Din datele Tabelului A 12.2 se observă că coeficientul de autonomie calculat pentru 

„Supraten” S.A.  în toţi cei patru ani supuşi analizei nu se încadrează în intervalul optim (≥0,5), 

oscilând în jurul valorii 0,3 şi înregistrând o scădere cu 0,04 unităţi în anul 2015 faţă de anul 

2012. 

Coeficientul opus celui de autonomie – coeficientul de îndatorare – înregistrează, 

dimpotrivă,  o majorare cu 0,04 unităţi în anul 2015 faţă de anul 2012, depăşind pe parcursul 

anilor 2012-2015 mărimea maximă admisibilă (mărime critică – 0,5). 

Aceste momente se explică prin faptul că entitatea „Supraten” S.A. apelează 

preponderent la sursele străine de finanţare şi faptul că marea parte a activelor este finanţată din 

contul datoriilor entităţii – fapt ce se apreciază negativ. 

Cât priveşte capitalul permanent al entităţii economice şi a surselor de finanţare a 

acestuia se observă atât în baza datelor din tabel cât şi în baza Situaţiilor financiare ale 

„Supraten” S.A. pentru perioada 2012-2015 că acest indicator se majorează în dinamică, fapt ce 

se poate aprecia pozitiv. Totodată, se constată că anume capitalul propriu este cel ce deţine cota 

cea mai mare din structura capitalului permanent (69% în anul 2015 faţă de 58% în anul 2012), 

rata de autofinanţare a capitalului permanent înregistrând o majorare cu 10%. Ca consecinţă, rata 

de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul permanent a scăzut spre finele anului 2015 faţă de 

anul 2012 cu 10%. 
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Nivelul înalt al datoriilor entităţii economice faţă de sursele proprii de finanţare au cauzat 

şi nivelul scăzut al ratei solvabilităţii generale, care este mult mai jos decât nivelul optim (≥2) 

înregistrând la finele anului 2015 valoarea de 1,46 fiind în scădere faţă de anul 2012 cu 0,08 

unităţi. 

Acest fapt se apreciază negativ deoarece poate avea consecinţe neplăcute asupra 

capacităţii de plată a entităţii – situaţie ce se va studia în cele ce urmează. 

Tabelul 2.15. include informaţie referitor la indicatorii echilibrului financiar, calculaţi 

pentru cele 4 perioade de gestiune: 2012, 2013, 2014 şi 2015 pentru „Supraten” S.A.: 

Tabelul 2.15. Calculul indicatorilor aferenţi echilibrului financiar al „Supraten” S.A. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Fondul de 

rulment, lei 
102205126 98871974 73133808 88354475 -13850651 -13,55 

2.  Coeficientul 

lichidităţii 

curente, coef. 

1,82 1,47 1,27 1,36 -0,45 -24,90 

3.  Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare, 

coef. 

0,47 0,28 0,19 0,28 -0,19 -39,58 

4.  Coeficientul 

lichidităţii 

absolute, coef. 

0,08 0,02 0,03 0,02 -0,06 -72,37 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 7. 

 

Datele tabelului 2.15. reflectă o situaţie nu tocmai pozitivă pentru entitatea economică 

„Supraten” S.A. la capitolul – fondul de rulment – acest indicator înregistrând o dinamică 

negativă în anul 2015 faţă de anul 2012 (s-a diminuat cu 13850651 lei). Cea mai critică situaţie a 

fost înregistrată în anul 2014, când fondul de rulment a ajuns să valoreze 73133808 lei faţă de 

valoarea acestuia din anul 2012 – 102205126 lei. 

Cu scopul determinării factorilor de influenţă asupra fondului de rulment autorul propune 

în continuare Tabelele A 12.3 şi A 12.4. 

În rezultatul calculelor efectuate în Tabelul A 12.3 se constată că fondul de rulment în 

anul 2014 scade faţă de anul 2013 cu 25738166 lei. Potrivit  primei formule de calcul fondului 

de rulment, factorul ce a influenţat negativ asupra diminuării acestuia sunt datoriile curente, 

majorarea cărora cu 54838279 lei a condiţionat diminuarea fondului de rulment cu aceeaşi sumă. 
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Influenţa pozitivă a activelor circulante, care s-au majorat în anul 2014 faţă de anul 2013 cu 

29100113 lei nu a reuşit să acopere influenţa negativă a datoriilor curente. 

Potrivit celei de a doua formulă de calcul a fondului de rulment se constată că ambii 

factori de influenţă (capitalul permanent şi activele imobilizate) au condiţionat diminuarea 

acestuia în dinamică în anul 2014 faţă de anul 2013, şi anume: din cauza diminuării capitalului 

permanent cu 21378169 lei şi din cauza majorării valorii activelor imobilizate cu 4359997 lei, 

fondul de rulment a scăzut cu ambele valori concomitent.  

Totuşi, în pofida faptului că se constată diminuarea fondului de rulment, valoarea 

acestuia rămâne a fi una pozitivă şi destul de semnificativă, fapt ce nu poate fi apreciat ca 

negativ. 

O schimbare spre bine în dinamica fondului de rulment înregistrat de către „Supraten” 

S.A. se urmăreşte prin valoarea în creştere a acestuia în anul 2015 faţă de anul 2014 cu 15220667 

lei în baza datelor Tabelului A 12.4. Potrivit primei formule de calcul a fondului de rulment, 

majorarea acestuia se datorează diminuării considerabile a nivelului datoriilor curente (cu 

23337604 lei), fapt ce a condus la majorarea indicatorului rezultativ cu aceeaşi sumă. Pe când, 

activele circulante au o influenţă negativă asupra fondului de rulment conducând prin dinamica 

lor la diminuarea indicatorului cu 8116937 lei. 

Potrivit celei de a doua formulă de calcul a fondului de rulment, factorul căruia i se 

datorează majorarea în dinamică a acestuia este capitalul permanent care se majorează cu 

16574323 lei în anul 2015 faţă de anul 2014 şi conduce în cele din urmă la majorarea 

indicatorului rezultativ cu aceeaşi sumă. Activele imobilizate, însă, au diminuat valoarea 

fondului de rulment cu 1353656 lei din cauza majorării acestora cu aceeaşi sumă. 

Totuşi, în pofida existenţei factorilor cu influenţă negativă asupra fondului de rulment, 

valoarea acestuia rămâne a fi una pozitivă şi destul de semnificativă, fapt ce nu poate fi apreciat 

ca negativ. 

Cât priveşte indicatorii de lichiditate prezentaţi în tabelul 2.15. se constată că nici unul 

din indicatori nu ating nivelul minim recomandat: 

- lichiditatea curentă oscilează între 1,82 şi 1,36, cu toate că nivelul minim recomandat 

este 2; 

- lichiditatea intermediară oscilează între 0,47 şi 0,28, cu toate că nivelul minim 

recomandat este 0,7; 

- lichiditatea absolută oscilează între 0,08 şi 0,02, cu toate că nivelul minim recomandat 

este 0,2. 
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Nivelul scăzut al acestor indicatori vorbeşte despre insuficienţa activelor circulante 

pentru achitarea datoriilor curente, fapt ce poate cauza lipsa de solvabilitate şi poate conduce la 

falimentul entităţii economice. 

Pentru a determina factorii de influenţă asupra lichidităţii absolute, spre exemplu, se 

propune în continuare aprecierea influenţei factorilor prin metoda substituţiei în lanţ, calculele 

fiind prezentate în tabelul 2.16.: 

Tabelul 2.16. Analiza factorială a lichidităţii absolute prin metoda substituţiei în lanţ, în 

anul 2015 față de anul 2014 

Numă-

rul de 

calcul 

Numărul 

de substi-

tuţie 

Indicatorii (factorii) 

corelaţi 

 
Lichiditatea 

absolută 

(coeficient) 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezulta-

tul 

influen-

ţei 

(+, -) 

Denumi-

rea 

factori-

lor 
Numerar 

(lei) 

Datorii 

curente 

(lei) 

1 2 3 4 8 

 

9 

 

10 

 

11 

1 0 8814267 265953584 0,033 - -  

2 1 5110884 265953584 0,019 0,019-0,033 -0,014 ΔLaN 

3 2 5110884 242615980 0,021 0,021-0,019 +0,002 ΔLaDc 

Total 

 

X X X X -0,012 ΔLa 

 Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în anexele 7.3 şi 7.4. 

 

Conform datelor prezentate în tabelul 2.16. se observă că lichiditatea absolută înregistrată 

de către „Supraten” S.A. în anul 2014 a constituit 0,033 unităţi. Spre finele anului 2015 acest 

indicator a scăzut cu 0,012 unităţi astfel încât a ajuns să constituie 0,021.  

Aplicându-se regulile metodei substituţiei în lanţ se obţine că factorul cu influenţă 

negativă asupra lichidităţii absolute este numerarul, care diminuându-se de la 8814267 lei în anul 

2014 la 5110884 lei în anul 2015 a cauzat diminuarea lichidităţii absolute cu 0,014. 

Al doilea factor de influenţă – datoriile curente, prin dinamica lor de diminuare cu 

23337604 lei în anul 2015 faţă de anul 2014 au condus la majorarea coeficientului lichidităţii 

absolute cu 0,002 – creştere care însă nu a fost în stare să acopere influenţa negativă a diminuării 

numerarului. 

Cu siguranţă că această situaţie trebuie să fie una îngrijorătoare pentru „Supraten” S.A., 

deoarece dacă aceasta va continua activitatea în acelaşi mod şi nu va întreprinde măsuri pentru 

majorarea coeficienţilor de lichiditate, riscă să ajungă în stare de insolvenţă. 

În Tabelul  A 12.5  se prezintă calculul indicatorilor ce reflectă rentabilitatea activităţii 

desfăşurate de către „Supraten” S.A. pe parcursul anilor 2012-2015. Dacă e să urmărim 

indicatorul rentabilităţii comerciale se observă că acesta înregistrează o dinamică pozitivă, fapt 
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care se apreciază pozitiv (indicatorul se majorează de la 13,39% în 2012 la 19,13% în anul 

2015). Pentru că factorii de influenţă asupra rentabilităţii comerciale sunt profitul brut şi 

veniturile din vânzări, rezultă că unul din aceştia sau chiar ambii au condus la această situaţie. 

Urmărind informaţia prezentată în Situaţiile financiare se vizualizează că ambii factori tind să se 

majoreze în dinamică. 

Pentru a elucida situaţia privind dinamica factorilor de influenţă asupra rentabilităţii 

comerciale, autorul propune figura 2.7.: 

1051775646

954519061

679387110
582106956

594675596

797988532

850568317

504166804

77940152

201207329
156530529

84711514

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

2012 2013 2014 2015

Venituri din

vînzări

Costul

vînzărilor

Profitul brut

(pierdere

globală)

 
Fig. 2.7. Dinamica veniturilor din vânzări, costului vânzărilor şi profitului brut 

înregistraţi de către „Supraten” S.A. pe parcursul anilor 2012, 2013, 2014 şi 2015 

Sursa: elaborată de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 7. 

 

Din această figură se observă din nou dinamica în creştere a factorilor de influenţă asupra 

rentabilităţii comerciale. 

Rentabilitatea economică cu toate că înregistrează un nivel scăzut pe parcursul anilor 

studiaţi totuşi se remarcă printr-o dinamică în creştere, majorându-se de la 2,60% în anul 2012 la 

3,14% în anul 2015. Acest fapt se apreciază pozitiv şi se datorează eficienţei utilizării activelor 

de care dispune entitatea economică. 

Rentabilitatea financiară înregistrată de către „Supraten” S.A. pe parcursul anilor 2012-

2015 cunoaşte o majorare continuă: de la 5,76% în anul 2012 la 10,02% în anul 2015. Această 

majorare se datorează eficienţei utilizării capitalului propriu al entităţii economice şi obţinerea 

unui profit net mereu în creştere faţă de anii precedenţi. 

Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată la data de 29 

august 2006, fiind prima companie de leasing pe piaţă autohtonă cu capital 100% străin, 

instituţia dovedind a fi un partener solid, respectând interesele şi nevoile financiare ale unei 
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game largi de clienţi: întreprinderi mici şi mijlocii, mari corporaţii, liberi profesionişti şi 

persoane fizice [94]. 

Acţionarii (fondatorii) întreprinderii sunt două mari companii străine: Emerging Europe 

Leasing and Finance B.V. (Olanda) – 75,38% și  Nederlandse Financierings Maatschappij Voor 

Ontwikkelingslanden N.V. (Olanda) – 24,62%. 

Iniţial, compania a debutat cu prestarea serviciilor de leasing financiar. Începând cu anul 

2008, datorită performanţei atinse, corectitudinii şi obiectivităţii în activitate, Î.C.S. “Total 

Leasing & Finance” S.A. devine unul din liderii pieţei de leasing din Republica Moldova, 

remarcându-se pe piaţa financiară ca o entitate de încredere, o entitate cu o experienţă bogată, o 

entitate cu număr de clienţi în ascensiune continuă. Datorită suportului acţionarilor şi partenerilor 

internaţionali, Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. reuşeşte începând cu anul 2010 să ofere 

întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova un nou instrument de finanţare – 

împrumutul, adresându-se următoarelor sectoare de activitate: producere, servicii, agricultură, 

comerţ [94]. 

Specificul activităţii desfăşurate de către Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. a condus 

la adoptarea de către fondatori a Codului de guvernanţă corporativă. Potrivit acestui cod, 

compania este guvernată astfel încât să asigure maximizarea valorii afacerii, crearea condiţiilor 

pentru o creştere durabilă, dezvăluirea adecvată a informaţiei şi transparenţa acesteia. 

În Tabelul A 13.1 sunt prezentaţi indicatorii aferenţi situaţiei patrimoniale şi gestiunii 

activelor de care dipune Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. Din calculele prezentate în acest 

tabel se constată că rata imobilizărilor aferente imobilizărilor Î.C.S. “Total Leasing & Finance” 

S.A. pentru anii 2012, 2013, 2014 nu se încadrează în intervalul recomandabil (<0,67), 

înregistrând mărimea de 0,83, 0,86 şi respectiv 0,91. Acest nivel înalt şi această corelaţie faţă de 

rata activelor circulante (care în primii 3 ani de gestiune rămâne a fi sub nivelul minim 

recomandat (>0,33)) se datorează specificului activităţii desfăşurate de către Î.C.S. “Total 

Leasing & Finance” S.A., şi anume – leasingul financiar şi acordarea împrumuturilor. Î.C.S. 

“Total Leasing & Finance” S.A. acordă în leasing mijloace fixe şi acordă împrumuturi 

preponderent pe o perioadă mai mare de un an. Spre finele anului 2015, situaţia privind corelaţia 

dintre rata imobilizărilor şi rata activelor circulante se modifică datorită faptul că entitatea a 

acordat pe parcursul anului o sumă însemnată de împrumuturi pentru un termen mai mic decât un 

an, astfel încât soldul împrumuturilor curente la finele anului 2015 a constituit 214010942 lei 

faţă de soldul de la finele anului 2014 – 17816655 lei. 

Nivelul mijloacelor fixe la valoarea contabilă în toţi cei 4 ani analizaţi nu se schimbă 

esenţial, înregistrând o uşoară scădere în anul 2015 faţă de anul 2012 cu 0,001 unităţi, fapt ce 
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demonstrează că Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. menţine politica sa aferentă leasingului 

financiar la acelaşi nivel. 

O situaţie pozitivă cu privire la patrimoniul de activ al Î.C.S. “Total Leasing & Finance” 

S.A. se referă la dinamica în creştere a patrimoniului net. Acesta se majorează în anul 2015 faţă 

de anul 2012 cu 49208452 lei, ceea ce constituie o majorare cu 60,62% faţă de nivelul anului 

2012. Această situaţie se explică prin întărirea poziţiei financiare a entităţii, astfel încât aceasta 

reuşeşte să îşi majoreze în dinamică sursele proprii de finanţare. 

Indicatorii aferenţi ratelor de rotaţie de asemenea se apreciază pozitiv, deoarece se 

constată o majorare continuă a numărului de rotaţie a activelor (cu 0,08 în anul 2015 faţă de anul 

2012) şi o diminuare continuă a duratei de rotaţie (cu 64,85 zile mai puţin în anul 2015 faţă de 

anul 2012). Acest fapt se datorează majorării în dinamică a veniturilor din vânzări ce reuşeşte 

entitatea economică să le acumuleze pe parcursul anilor de gestiune, iar majorarea acestora la 

rândul său este o consecinţă a eficienţei activităţii desfăşurate. 

În Tabelul A 13.2 este reflectată mărimea şi dinamica indicatorilor aferenţi surselor de 

finanţare a activităţii entităţii Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. pentru perioadele de 

gestiune 2012, 2013, 2014 şi 2015 (calculaţi în baza informaţiei conţinute în Situaţiile financiare 

ale entităţii pentru anii respectivi (Anexa 8): 

În baza informaţiei conţinute în Tabelul A 13.2 se urmăreşte tendinţa de îmbunătăţire a 

situaţiei privind sursele de finanţare a activelor, şi anume: 

- coeficientul de autonomie, cu toate că a înregistrat o dinamică în scădere pe parcursul 

anilor 2013, 2014, reuşeşte să se majoreze în anul 2015 faţă de anul 2012 cu 0,02 

puncte procentuale – fapt ce se apreciază pozitiv şi se datorează majorării în dinamică 

a profitului net înregistrat de către Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. pe 

parcursul anilor de gestiune; 

- datorită influenţei pozitive a profitului net al entităţii economice asupra surselor de 

finanţare şi coeficientul de îndatorare tinde să se diminueze în anul 2015 faţă de anul 

2012 cu 0,02%. Cu toate că este o scăderea nu prea semnificativă, totuşi pozitiv se 

apreciază tendinţa de finanţare a activităţii preponderent din contul surselor proprii; 

- sursele de finanţare ce pot fi utilizate o perioadă îndelungată de timp (capitalul 

permanent) de asemenea pot fi apreciate pozitiv ca dinamică deoarece se observă 

tendinţa de majorare a ratei de autofinanţare a acestuia (cu 0,12% în anul 2015 faţă de 

anul 2012) şi tendinţa de diminuare a ratei de îndatorare pe termen lung faţă de 

capitalul permanent (cu 0,12% în anul 2015 faţă de anul 2012); 
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- rata solvabilităţii generale – indicatorul ce reflectă capacitatea entităţii economice de 

a acoperi datoriile totale din contul activelor de care dispune – cu toate că nu 

corespunde nivelului minim optim (2), totuşi tinde să se majoreze, astfel încât la 

finele anului 2015 a constituit 1,35. 

Tabelul 2.17. include informaţie referitor la indicatorii echilibrului financiar, calculaţi 

pentru cele 4 perioade de gestiune: 2012, 2013, 2014 şi 2015: 

Tabelul 2.17. Calculul indicatorilor aferenţi echilibrului financiar al Î.C.S. „Total Leasing 

& Finance” S.A.  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Fondul de 

rulment, lei 
48759540 51971876 33532231 94671092 +45911552 +94,16 

2.  Coeficientul 

lichidităţii 

curente, coef. 

7,05 4,22 3,26 1,63 -5,42 -76,92 

3.  Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare, 

coef. 

6,95 4,19 3,23 1,50 -5,45 -78,42 

4.  Coeficientul 

lichidităţii 

absolute, coef. 

3,93 1,92 1,83 0,21 -3,71 -94,59 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 8. 

 

Cât priveşte indicatorii reflectaţi în tabelul 2.17. se observă o situaţie nu prea 

îmbucurătoare pentru anii 2013 şi 2014, pe când în anul 2015 situaţia se modifică spre bine. 

Fondul de rulment în anul 2015 se majorează faţă de anul 2012 cu 45911552 lei, ceea ce 

constituie o majorare cu 94,16% - acest fapt garantează posibilitatea achitării tuturor datoriilor 

curente din contul activelor circulante de care dispune Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A. 

Pentru a determina care sunt factorii ce au influenţat asupra dinamicii fondului de 

rulment se propun Tabelele A 13.3 şi A 13.4 în care în baza metodei substituţiei în lanţ este 

cuantificată influenţa factorilor. 

Astfel, studiind datele din Tabelul A 13.3 se constată că: 

- potrivit primei formule de calcul a fondului de rulment, factorul ce a condiţionat 

diminuarea în dinamică a acestuia în anul 2014 faţă de anul 2013 sunt activele 

circulante – care s-au diminuat în această perioadă cu 19696991 lei conducând la 

diminuarea fondului de rulment cu aceeaşi sumă. Cu toate că datoriile curente în 
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această perioadă s-au diminuat şi ele (cu 1257346 lei), influenţa pozitivă a acestora 

faţă de fondul de rulment nu a putut acoperi influenţa negativă a activelor 

circulante. Dinamica activelor circulante a fost condiţionată de diminuarea 

considerabilă a investiţiilor curente ale entităţii economice; 

- potrivit celei de a doua formulă de calcul a fondului de rulment, se constată că 

factorul ce a condiţionat diminuarea fondului de rulment sunt activele imobilizate, 

majorarea cărora cu 97402222 lei a condus la diminuarea fondului de rulment cu 

aceeaşi sumă. Majorarea activelor imobilizează se datorează majorării valorii 

investiţiilor plasate pe termen lung. 

Ţinând cont de mărimea fondului de rulment în anul 2014 (una pozitivă – 33532231 lei), 

totuşi, autorul consideră că nu este o situaţie alarmantă diminuarea acestuia în dinamică. Autorul 

afirmă aceasta bazându-se şi pe faptul că modificarea valorii activelor circulante şi activelor 

imobilizate a avut loc printr-un schimb de poziţie a activelor, şi anume a investiţiilor: mai puţine  

pe termen scurt şi mai multe pe termen lung – valoarea totală a activelor entităţii continuând să 

se majoreze în dinamică. 

În Tabelul A 13.4 se prezintă calculul fondului de rulment şi prezentarea factorilor de 

influenţă asupra acestuia pentru perioada anilor 2014 şi 2015 (completat în baza Bilanţului 

entităţii pentru anul 2015 – e necesar de menţionat aici că mărimea indicatorilor preluaţi spre 

calcul diferă de mărimea aceloraşi indicatori prezentaţi în Bilanţul pentru anul 2014 din cauza 

modificărilor regulilor şi normelor de evaluare a activelor şi pasivelor la data raportării în 

rezultatul intrării în vigoare a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate). 

Calculele prezentate în Tabelul A 13.4 reflectă următoarele: 

- conform primei metode de calcul a fondului de rulment, acesta este în scădere în 

anul 2015 faţă de anul 2014 cu 17576887 lei din cauza influenţei negative deja a 

datoriilor curente: dat fiind faptul că acestea se majorează la finele anului 2015 cu 

50312627 lei comparativ cu finele anului 2014, fondul de rulment sub influenţa 

acestuia se diminuează cu aceeaşi sumă. Îmbucurător aici este tendinţa de majorare 

a activelor circulante; 

- potrivit celei de a doua formulă de calcul, fondul de rulment se diminuează deja din 

cauza majorării activelor imobilizate la finele anului 2015 faţă de începutul anului 

2015 cu 75265738 lei; ceilalţi factori (capitalul propriu, datoriile pe termen lung) 

conducând la majorarea în dinamică a fondului de rulment, însă majorare 

insuficientă pentru acoperirea influenţei negative a dinamicii activelor imobilizate. 
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Totuşi, în pofida diminuării în dinamică a fondului de rulment, autorul consideră că atât 

timp cât entitatea economică Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A. reuşeşte să înregistreze 

majorări în dinamică a fondului de active paralele cu înregistrarea unei dinamici pozitive a 

profitului net, motive de îngrijorare pentru situaţia financiară a acesteia nu sunt. 

Cât priveşte coeficienţii de lichiditate reflectaţi în tabelul 2.17. – aceştia înregistrează 

mărimi destul de înalte pe parcursul anilor 2012, 2013 şi 2014 (depăşind cu mult nivelul optim 

recomandat – fapt ce se apreciază negativ), însă din nou, anul 2015 este anul când situaţia se 

redresează, astfel încât: coeficientul lichidităţii curente tinde să fie 1,63 în anul 2015 faţă de 7,05 

în anul 2012; coeficientul lichidităţii intermediare tinde să fie 1,50 în anul 2015 faţă de 6,95 în 

anul 2012; coeficientul lichidităţii absolute tinde să fie 0,21 în anul 2015 faţă de 3,93 în anul 

2012. Această dinamică se apreciază pozitiv din simplul motiv că depăşirea nivelului optim 

pentru indicatorii de lichiditate semnifică o utilizare iraţională a activelor – situaţie când foarte 

multe active sunt stocate şi neutilizate în activitate neaducând careva avantaje economice 

entităţii; prin urmare, diminuarea acestora semnează faptul că entitatea economică a început a 

utiliza activele disponibile mult mai eficient.  

Dat fiind faptul că unul din cei mai importanţi indicatori aferenţi lichidităţii este 

lichiditatea absolută, autorul propune în continuare în Tabelul A 13.5 analiza factorială a acestuia 

pentru entitatea Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A. pentru perioada anilor 2014 şi 2015 

(completat în baza Bilanţului entităţii pentru anul 2015 – e necesar de menţionat aici că mărimea 

indicatorilor preluaţi spre calcul diferă de mărimea aceloraşi indicatori prezentaţi în Bilanţul 

pentru anul 2014 din cauza modificărilor regulilor şi normelor de evaluare a activelor şi 

pasivelor la data raportării în rezultatul intrării în vigoare a noilor Standarde Naţionale de 

Contabilitate). 

Datele prezentate în Tabelul A 13.5 confirmă faptul că lichiditatea absolută înregistrată 

de către Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A. la finele anului 2015 este în scădere cu 0,057 

unităţi la finele anului 2015 faţă de finele anului 2014. Influenţă negativă asupra acestui indicator 

a avut-o mărimea datoriilor, care majorându-se de la 1007862 lei în anul 2014 la 1510988 lei în 

anul 2015 a condiţionat diminuarea lichidităţii curente cu 0,106 unităţi. Pe când, factorul ce a 

condus la majorarea lichidităţii curente sunt activele circulante, majorarea cărora în anul 2015 

faţă de anul 2014 cu 4931489 lei a condus la majorarea indicatorului rezultativ cu 0,049 unităţi – 

însă această majorare a fost insuficientă pentru acoperirea influenţei datoriilor. 

Pe de o parte, diminuarea indicatorilor de lichiditate, se apreciază negativ deoarece se 

poate afirma că scade capacitatea de plată a entităţii economice, însă, complet situaţie opusă este 

cazul când aceştia se diminuează în limita pragului optim. Prin urmare, dat fiind faptul că până în 
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anul 2014 acest indicator în cadrul Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A. a înregistrat o mărime 

cu mult mai mare de intervalul optim, iar la finele anului 2015 entitatea reuşeşte să îl încadreze 

în intervalul optim, vorbeşte doar despre eficienţa utilizării activelor şi diminuarea numerarului 

ce nu este investit în activitate. 

Un alt studiu pe care autorul îl prezintă în continuare se referă la calculul şi aprecierea 

indicatorilor de rentabilitate a activităţii entităţii Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A. pentru 

anii 2012, 2013, 2014 şi 2015 (tabelul 2.18.). 

Tabelul 2.18. Calculul indicatorilor de rentabilitate a activităţii  Î.C.S. „Total Leasing & 

Finance” S.A.  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Rentabilitatea 

comercială, % 
27,10 58,14 60,89 57,61 +30,50 +112,56 

2.  Rentabilitatea 

economică, % 
3,70 5,14 5,02 7,52 +3,82 +103,35 

3.  Rentabilitatea 

financiară, % 
14,75 22,40 20,88 25,41 +10,66 +72,28 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 8. 

 

Şi din nou, activitatea entităţii economice Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A. sub 

aspectul eficienţei activităţii poate fi apreciată cu calificativul pozitiv. Autorul afirmă acest fapt 

bazându-se pe mărimea destul de înaltă a ratelor de rentabilitate şi dinamica pozitivă a acestora 

în ultimul an de activitate faţă de anul 2012. 

Urmărind atât datele prezentate în tabelul 2.18. cât şi Situaţiile financiare ale entităţii 

pentru anii luaţi în calcul, se constată că rentabilitatea comercială a înregistrat o majorare de 

112,56% faţă de nivelul ei în anul 2012 datorită faptul că entitatea economică a reuşit să 

desfăşoare o activitate prosperă ceea ce ia asigurat înregistrarea unor venituri în creştere. 

Majorarea rentabilităţii activelor cu 3,82% în anul 2015 faţă de anul 2012 la fel se 

apreciază pozitiv şi se datorează nivelului în creştere a profitului până la impozitare obţinut în 

rezultatul activităţii desfăşurate. 

Eficienţa utilizării surselor proprii de finanţare la fel este în creştere, cu 10,66% în anul 

2015 faţă de anul 2012, situaţie apreciată pozitiv. 

În figura 2.8. autorul propune prezentarea grafică a veniturilor din vânzări, a costului 

vânzărilor şi a profitului brut pentru a putea demonstra repetat eficienţa activităţii desfăşurate de 

către Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A. în anul 2015 faţă de anii precedenţi: 
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Fig. 2.8. Dinamica veniturilor din vânzări, costului vânzărilor şi profitului brut înregistraţi de 

către Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.A.  pe parcursul anilor 2012, 2013, 2014 şi 2015 

Sursa: elaborată de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 8. 

 

Datele prezentate în figura 2.8. relevă o majorare constată a veniturilor din vânzări. Cu 

toate că şi costul vânzărilor se majorează (preponderent datorită majorării volumului de activitate 

şi nu a costului unitar), entitatea reuşeşte să înregistreze pe parcursul activităţii sale un nivel 

pozitiv al profitului brut – de altfel, principala sursă de formare a profitului net al entităţii. 

Una din sarcinile importante ce stau în faţa managementului entităţii este să depisteze 

corect care sunt factorii ce au influenţat indicatorii şi au condus la obţinerea unor anumire 

rezultate – pentru a stabili conştiincios măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru ameliorarea 

situaţiei. Însă, o situaţie des întâlnită în cadrul diagnosticului potenţialului entităţii şi stabilităţii 

financiare este căutarea factorilor şi motivelor ce au condiţionat modificarea indicatorului 

rezultativ doar printre factorii din modelul analitic (formula de calcul).  

Pentru a fi mai explicit, autorul redă următorul exemplu:  

Lichiditatea curentă reflectă capacitatea entităţii economice de a face faţă obligaţiilor pe 

termen scurt din contul activelor circulante de care dispune. Mărimea indicatorului se determină 

ca raportul dintre activele circulante şi datoriile curente. 

Datoriile curente sunt reprezentate de sumele datorate furnizorilor pentru bunurile 

procurate; sumele datorate bugetului sub forma diferitor taxe şi impozite; sumele datorate 

angajaţilor sub forma salariului şi altor recompense care trebuie achitate cu respectarea 

prevederilor legale (anume acesta şi este motivul apariţiei acestor datorii); avansurile primite de 

la clienţi; creditele contractate etc. 
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Activele circulante sunt reprezentate de stocuri sub formă de materii prime, obiecte de 

mică valoare şi scurtă durată procurate pentru realizarea activităţii; produse şi mărfuri; precum şi 

de creanţele terţilor pentru serviciile prestate, bunurile procurate. 

Diminuarea în dinamică a acestui indicator vorbeşte despre diminuarea capacităţii 

entităţii economice de a face faţă acestor datorii curente din contul activelor circulante de care 

dispune, prin urmare, este nevoie de a determina care sunt factorii de influenţă asupra acestui 

indicator. 

Motivul de diminuare a lichidităţii curente, dacă e să ne referim strict la modelul analitic, 

rezumă din ritmul de creştere al numitorului superior ritmului de creştere a numărătorului. În 

foarte dese cazuri, prin intermediul acestei gândiri pur matematice, dinamica negativă a 

indicatorului se argumentează în felul următor: diminuarea lichidităţii curente este cauzată de 

ritmul înalt de creştere al datoriilor curente, prin urmare,  pentru a majora în dinamică 

lichiditatea curentă este nevoie să se întreprindă măsuri de diminuare în dinamică a acestor 

datorii curente. 

Această concluzie "în limbajul managementului" ar însemna că entitatea economică 

trebuie să renunţe la avansurile primite de la cumpărătorii săi; să plătească creditorilor săi cât 

mai curând posibil; iar salariile şi taxele să le achite mai des decât ar fi nevoie (pentru că, de fapt, 

toate acestea ar însemna o reducere a datoriilor curente).  

Iar pentru a majora în dinamică activele circulante înseamnă că entitatea ar trebui să 

cumpere cât mai multe stocuri pentru mai mulţi ani înainte, să menţină excedenturi de produse la 

depozit, să permită clienţilor să nu plătească facturile, să plătească avansuri cât mari către 

furnizori etc. 

De fapt, cauzele diminuării lichidităţii curente sunt mult mai profunde. Motiv pentru care 

s-ar putea formula întrebările: De ce datoriile curente ale entităţii continuă să crească sau de ce 

entitatea a recurs la contractarea creditelor? Poate că contabilul-şef al entităţii este neatent şi din 

uitare nu a achitat facturile furnizorilor, ceea ce a cauzat o majorare necontrolată a nivelului 

datoriilor. 

Dar, în cele mai multe cazuri, decizia de a amâna plata datoriilor  se face în cunoştinţă de 

cauză dintr-un motiv simplu – entitatea nu dispune de fonduri suficiente pentru a menţine şi 

desfăşura activitatea operaţională curentă. Rămâne de a face ultimele retuşuri: banii proprii 

câştigaţi - sunt cu siguranţă profitul entităţii.  

Desfăşurarea activităţii prin producerea de bunuri sau prestarea de servicii – presupune 

crearea capitalului imobilizat şi achiziţionarea de active circulante necesare activităţii. (De ce 

avem nevoie pentru a produce produse sau presta servicii? materiale – din care se fabrică 
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produsele sau sunt necesare presetării serviciilor şi clădiri, utilaje cu ajutorul cărora acestea pot fi 

produse/prestate). 

Prin urmare, unul dintre motivele ce conduc la reducerea lichidităţii curente este faptul că 

societatea poate „sări” peste nivelul maxim admisibil al investiţiilor în active imobilizate - 

construcţia de încăperi, achiziţionarea de echipamente, procurarea de automobile – , adică  

entitatea poate să facă achiziţii pe care acum nu şi le poate permite din propriul buzunar 

(buzunar, în acest caz, este acelaşi profit).  

Investiţiile în imobilizări faţă de capitalurile proprii ale entităţii vor solicita capital în plus 

– entitatea va fi nevoită să apeleze la datorii noi. Creşterea accelerată a fondurilor împrumutate 

va reduce indicatorul lichidităţi curente. 

În figura 2.9. autorul prezintă principalele cauze ce pot conduce la diminuarea lichidităţii 

curente: 

 

Fig. 2.9. Factorii cauzatori ai diminuării indicatorului lichidităţii curente  

Sursa: elaborată de autor. 

 

Cu finanţarea costurilor legate de investiţiile în active imobilizate mai este legat un alt 

motiv al diminuării lichidităţii curente. Regulile managementului financiar vorbesc despre regula 
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echilibrului financiar minim, potrivit căruia, activele imobilizate urmează să fie finanţate din 

contul capitalului permanent (capital propriu şi datorii pe termen lung), iar activele circulante 

urmează a fi finanţate din contul datoriilor curente.  Se poate afirma şi altfel: pentru a păstra o 

lichiditate acceptabilă mărimea investiţiilor în activele imobilizate nu ar trebui nici într-un caz să 

depăşească sursele de finanţare utilizabile pentru o perioadă îndelungată (capitalul permanent). 

Însă, realităţile vieţii sunt de aşa natură încât de achiziţii de durată, de modernizare a ptenţialului 

material, are anevoie absolut oricare entitate economică, însă să obţină surse de finanţare proprii 

sau să contracteze credite pe termen lung nu este capabil oricine. În aceste condiţii, se recurge la 

contractarea creditelor pe termen scurt pentru a le investi în imobilizări. Iar aceasta, conduce în 

mod inevitabil la diminuarea lichidităţii curente. 

Astfel, în cele mai multe situaţii, cauza reducerii lichidităţii curente este faptul că 

entitatea nu a câştigat deloc surse proprii de finanţare (înregistrând rezultat financiar negativ) sau 

a câştigat, dar foarte puţin, astfel încât aceste surse sunt insuficiente, sau entitatea a utilizat mult 

mai mult decât a putut să câştige într-o anumită perioadă de gestiune. 

 Prin schimbarea formulei de calcul a lichidităţii curente, vom ajunge la următorii factori 

care determină valoarea sa: 
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unde: 

Lc – lichiditatea curentă;   

AC – active circulante; 

DC  - datorii curente; 

TA – active totale (= pasive totale);   

AI – active imobilizate; 

CPr – capital propriu; 

DTL  - datorii pe termen lung; 

 

În aşa mod, în prim-plan apar sursele proprii de finanţare a activităţii  (care se constituie 

în mare parte din profitul entităţii economice), activele imobilizate (investiţiile în capital 

imobilizat) şi credite pe termen lung, care în mod ideal nu ar trebui să fie implicate în finanţarea 

activelor circulante. 

Analiza rentabilităţii şi stabilităţii financiare sunt similare. 
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Rentabilitatea activelor totale - raportul profitului până la impozitare pentru perioada de 

gestiune la valoarea contabilă a tutror activelor - indică capacitatea entităţii economice de a 

câştiga bani în plus pentru a spori creşterea patrimoniului său. 

 În limbajul analizei financiare, rentabilitatea entităţii economice este determinată de 

profitabilitatea activităţii şi rotaţia activelor. 

Dependenţa rentabilităţii de valoarea profitului este evidentă. Termenul „cât de repede se 

obţin câştigurile”, ne duce la aceleaşi active circulante.  

Cu cât mai mult timp materia primă este depozitată într-un depozit până la începerea 

activităţii de producţie, cu atât mai lung este procesul de producţie; cu cât mai mult stau 

produsele finite depozitate în depozit, şi cu cât mai mult cumpărătorii nu plătesc facturile pentru 

produsele livrate / serviciile prestate, cu atât mai mult va trebui entitatea economică să aştepte 

obţinerea acelor câştiguri (cunoscându-se ciclul: Bani - Produse - Bani noi). 

Într-adevăr, cu cât mai mult are entitatea să aştepte veniturile viitoare, cu atât mai 

neplăcută este situaţia pentru proprietarul care a investit în afacerea respectivă. 

În această ordine de idei, pentru a finaliza studiul indicatorilor pornit mai sus (aferent 

activităţii entităţilor economice „Cloudata” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” S.R.L., „Alvim-Auto” 

S.R.L., „Supraten” S.A. şi Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A., autorul îşi propune să prezinte 

în Anexele 14, 15, 16, 17 şi 18 o totalizare a indicatorilor calculaţi şi prezentarea atât a factorilor 

de gradul I de influenţă a acestora cât şi a celor de gradul II, III. 

Din datele prezentate în Anexa 14 se concluzionează că  în ultimii ani de gestiune 

entitatea economică S.R.L. „Cloudata” se confruntă cu următoarele probleme: diminuarea 

vânzărilor, rezultat financiar negativ; diminuarea surselor proprii de finanţare, diminuarea 

numerarului şi toate aceste reprezintă factori de gradul II, III … de influenţă asupra tuturor 

indicatorilor analizaţi şi apreciaţi mai sus, dar până la urmă factori declanşatori ai situaţiei în care 

se află momentan entitatea economică. 

Din cele observate în tabel dar şi de cele prezentate mai sus prin exemplul autorului se 

constată că problemele cu lichiditatea, solvabilitatea, autonomia financiară, rentabilitatea au 

rădăcini comune: entitatea S.R.L. „Cloudata” nu are posibilitatea de a menţine o situaţie 

financiară rezonabilă (compania nu a câştigat câţiva ani la rând profit, iar în ultimul an de 

gestiune câştigă insuficient pentru a fi sănătoasă financiar), sau totodată, a utilizat iraţional 

rezultatul activităţii sale în anii precedenţi.  

Dacă vom face analogie cu bugetul personal, rezultă că insuficienţa de bani (lichiditatea 

scăzută), nemulţumirea cu nivelul de viaţă (rentabilitate scăzută), datoriile faţă de cunoscuţi 
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(dependenţa de sursele străine de finanţare) sunt legate fie de faptul că câştigăm puţin, fie de 

faptul că cheltuim foarte mult utilizând iraţional banii disponibili. 

Din datele prezentate în Anexa 15 se concluzionează că  în ultimii ani de gestiune 

entitatea economică S.R.L. „Tex-Auto-Pit” se confruntă cu următoarele probleme: majorarea 

cheltuielilor, rezultat financiar negativ, insuficienţa surselor proprii de finanţare, insuficienţa 

numerarului pentru investire în activitate şi toate aceste reprezintă factori declanşatori ai situaţiei 

în care se află momentan entitatea economică. 

Datele prezentate în Anexa 16 vorbesc despre faptul că situaţia economico-fiannciară a 

entităţii economice S.R.L. „Alvim-Auto” poate fi caracterizată prin: diminuarea surselor proprii 

de finanţare, insuficienţa numerarului pentru investire în activitate, diminuarea vânzărilor, 

majorarea cheltuielilor, lipsa de investiţii eficiente. 

În Anexa 17 se prezintă cocnluziile formulate în baza diagnosticului potenţialului 

economico-financiar al „Supraten” S.A.; aceste date permit autorului să concluzioneze că  în 

ultimii ani de gestiune entitatea economică „Supraten” S.A. se confruntă cu următoarele 

probleme: majorarea cheltuielilor, insuficienţa surselor proprii de finanţare. 

Iar datele prezentate în Anexa 18 permit autorului să concluzioneze că entitatea 

economică Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A.  în ultimii ani de gestiune se confruntă cu 

următoarele dificultăţi: insuficienţa surselor proprii de finanţare. 

Tendinţa care se desprinde aici este următoarea: cu cât mai mare este entitatea economică 

sub aspectul potenţialului de care dispune cu atât mai puţine probleme are cu care se confruntă – 

iar acest fapt reiese din posibilităţile mai mari ce le au entităţile economice mari.  

În continuare, autorul urmăreşte, în baza metodei de analiză comparativă, să analizeze 

potenţialul economico-financiar al celor 5 întreprinderi şi să evidenţieze specificul fiecăreia în 

domeniul eficientizării managementului corporativ. 

Dat fiind faptul că spectrul indicatorilor ce urmează a fi analizaţi pentru diagnosticul 

potenţialului economico-financiar este destul de mare, autorul va reduce acest studiu la 

indicatorii aferenţi surselor de finanţare (coeficientul de autonomie), indicatorii de lichiditate 

(lichiditate absolută) şi indicatorii de eficienţă (rentabilitatea economică). 

În baza Tabelului A 19.1 în care sunt generalizaţi coeficienţii de autonomie pentru 

entităţile economice „Cloudata” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” S.R.L., „Alvim-Auto” S.R.L., 

„Supraten” S.A. şi ÎCS „Total Leasing & Finance” S.A. se generează următoarea figură (figura 

2.10.): 
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Fig. 2.10. Analiza comparativă a 5 întreprinderi în funcţie de coeficientul de autonomie 

Sursa: elaborată de autor. 

 

Este cunoscut deja faptul că coeficientul de autonomie, ca indicator ce reflectă 

capacitatea entităţii economice de autofinanţare, trebuie să se încadreze în intervalul 0,5 – 1. 

Însă, în conformitate cu informaţia ce se vizualizează din figura 2.10., este evident faptul că 4 

din 5 entităţi economice se caracterizează printr-un coeficient de autonomie pozitiv; şi nici una 

din entităţi nu au coeficientul de autonomie încadrat în intervalul optim – fapt ce vorbeşte despre 

îndatorarea sporită a acestora şi dependenţa lor de sursele străine. 

Cea mai bună situaţie cu privire al acest indicator o are „Supraten” S.A., urmată de  ÎCS 

„Total Leasing & Finance” S.A. „Tex-Auto-Pit” S.R.L. Pentru aceste 2 entităţi economice, 

coeficientul de autonomie practic se menţine la acelaşi nivel pe parcursul ultimilor 4 ani (2012-

2015). O situaţie relativ pozitivă este situaţia entităţilor economice „Cloudata” S.R.L. şi „Alvim-

Auto” S.R.L. – coeficientul de autonomie al cărora înregistrează atât majorări cât şi diminuări, 

dar totuşi înregistrează o mărime pozitivă. Situaţia critică este situaţia entităţii „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L. – în cadrul cărei coeficientul de autonomie este negativ.  

În baza Tabelului A 19.2 autorul elaborează următoarea diagramă, pentru a ilustra 

dinamica coeficientului lichidităţii absolute pentru cele 5 întreprinderi (figura 2.11.): 
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Fig. 2.11. Analiza comparativă a 5 întreprinderi în funcţie de lichiditatea absolută 

Sursa: elaborat de autor. 

 

În baza metodei de analiză comparativă şi informaţiei prezentate în figura 2.11., se 

constată că ÎCS „Total Leasing & Finance” S.A. este entitatea în cadrul căreia coeficientul 

lichidităţii absolute se încadrează în anul 2015 în intervalul optim, entitatea întreprinzând măsuri 

de diminuare a acesteia de la ≈ 4 în anul 2012 la 0,21 în anul 2015.  

Pe când celelalte 4 entităţi economice se caracterizează printr-un nivel foarte scăzut al 

lichidităţii: „Alvim-Auto” S.R.L. înregistrează o scădere continuă a acestui indicator; în cadrul 

„Supraten” S.A. acest indicator este relativ constat în ultimii 3 ani (0,03-0,02); „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L. se caracterizează printr-o uşoară majorare a coeficientului spre sfârşitul anului 2015 

(0,04); iar „Cloudata” S.R.L. înregistrează cea mai critică situaţie cu privire la acest capitol – 

coeficientul lichidităţii fiind deja 3 ani consecutiv 0,0002.  

O astfel de situaţie creează dificultăţi entităţii în ceea ce priveşte efectuarea la scadenţă a 

plăţilor necesare şi pierderea oportunităţii de a face achiziţii în situaţii avantajoase. 

Următorul indicator în funcţie de care se va continua analiza în baza metodei comparative 

este rentabilitatea economică; în acest caz diagrama de mai jos (figura 2.12.) este elaborată în 

baza datelor conţinute în Tabelul A 19.3: 
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Fig. 2.12. Analiza comparativă a 5 întreprinderi în funcţie de rentabilitatea economică 

Sursa: elaborat de autor. 

 

Conform informaţiei ce se vizualizează din figura 2.12., se poate constata că doar 2 din 5 

entităţi economice nu au înregistrat în ultimii 4 ani de activitate nivel negativ al rentabilităţii 

economice, şi anume: ÎCS „Total Leasing & Finance” S.A. cu cea mai înaltă rentabilitate, urmată 

de „Supraten” S.A. Celelalte entităţi economice pot fi enumerate în următoarea ordine: „Tex-

Auto-Pit” S.R.L. – cu o rentabilitate negativă în anul 2013 şi cu un ritm constant de majorarea a 

acesteia spre finele anului 2015; „Alvim-Auto” S.R.L. – cu o rentabilitatea negativă în anul 2014 

şi o uşoară majorare spre finele anului 2015; „Cloudata” S.R.L. – cu rentabilitatea economică 

negativă în 3 ani din 4. 

În mod evident, aceste mărimi ale rentabilităţii economice vorbesc despre eficienţa 

activităţii desfăşurate de către entităţi; de eficienţa utilizării activelor materiale, financiare. 

Per ansamblu, în figura 2.13. autorul generalizează principalele probleme observate în 

activitatea societăţilor cu răspundere limitată (pentru că în cazul societăţilor pe acţiuni situaţia 

este una mult mai bună) a căror potenţial  a fost diagnosticat şi menţionează cauzele ce le-au 

generat: 
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Fig. 2.13. Probleme depistate în activitatea entităţilor economice  „Cloudata” S.R.L., 

„Tex-Auto-Pit” S.R.L., „Alvim-Auto” S.R.L.,  şi cauzele generatoare  

Sursa: elaborat de autor. 

 

Concluzia ce poate fi formulată vizavi de managementul din cadrul acestor entităţi 

economice şi de măsurile întreprinse în vederea eficientizării managementului este, cu părere de 

rău, una nesatisfăcătoare. În primul rând, managementul entităţilor nu întreprinde măsuri 

eficiente de redresare a situaţiei economico-financiare, în al doilea rând – managementul 

entităţilor nu efectuează diagnosticul potenţialului economico-financiar în vederea determinării 

eventualelor puncte forte şi disfuncţionalităţi (insuficienţa rezultatului financiar, utilizarea 

iraţională a rezultatului financiar), ceea ce şi împiedică cunoaşterea situaţiei reale în care se află 

entitatea şi stabilirea paşilor concreţi ce ar trebui parcurşi pentru redresarea situaţiei. 

Managerii acestor entităţi economice ar trebui să înţeleagă că de eficienţa 

managementului depinde eficienţa economică a întreprinderii; iar eficienţa economică a entităţii 

asigură premisele pentru asigurarea eficienţei manageriale. Prin urmare, fără un management 

eficient, orientat spre performanţă nu pot fi atinse scopurile entităţii economice (scopurile 

furnizorilor de capital); în acelaşi timp pentru organizarea unui management eficient entitatea 

economică are nevoie de resurse (materiale, financiare, umane, informaţionale), care la rândul 

său se pot obţine doar printr-o activitate economice eficientă. 

În acest sens, autorul vine cu propuneri privind studiul ce ar trebui efectuat de către 

managementul entităţilor (sau la dispoziţia lor). 

Pentru început, se va studia problema lipsei profitului (sau nivelului lui foarte scăzut în 

cazul unor entităţi) făcându-se referire şi la entităţile studiate dar şi în general la entităţile 
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economice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova. Cantitatea 

de profit poate fi măsurată după criteriul suficienţei fiind evaluată în  mărime absolută, 

urmărindu-se dinamica schimbărilor (creşteri, scăderi) şi studiindu-se  rentabilitatea vânzărilor. 

Principalele motive ce conduc la obţinerea unui rezultat financiar insuficient (profit 

scăzut sau pierdere) sunt: 

1.   Nivelul scăzut al vânzărilor, care la rândul său poate fi determinat de: 

 Cerere scăzută pentru produsul/serviciu entităţii; 

 Activitate insuficientă a serviciului de marketing.  

2.  Costuri înalte suportate la producerea produselor / prestarea serviciilor, care pot fi 

influenţate de: 

 Preţuri majorate stabilite de furnizorii materii prime, semifabricatelor etc.; 

 Lipsa unui control adecvat asupra resurselor consumabile în activitatea de 

producere / prestare se servicii; 

 Nivelul fondurilor de producţie nu corespunde cu nivelul actual al vânzărilor – 

ceea ce cauzează un nivel înalt al costurilor fixe.  

3. Pierderi din alte activităţi cauzate de: 

 Amenzi, penalităţi achitate; 

 Despăgubiri achitate; 

 Lipsuri la inventariere; 

 Diferenţe nefavorabile de sumă şi de curs valutar; 

 Pierderi excepţionale cauzate de calamităţi naturale sau alte situaţii 

excepţionale. 

Dacă e să ne oprim la profitul brut (cel, de altfel, de mărimea căruia depinde în mare 

parte rezultatul financiar total) atunci acesta depinde nu doar de volumul vânzărilor şi nivelul 

preţurilor, aşa cum pare la prima vedere. Desigur, ideea privind volumului vânzărilor vine în 

primul rând: un volumul redus al vânzărilor garantează un profit brut scăzut. De ce există o astfel 

de situaţie? În cele mai multe cazuri, se poate auzi: "Nu există cerere pentru produsele/serviciile 

noastre". Dar de multe ori cauza este efortul insuficient pentru a promova produsul/serviciul. Şi 

aici, autorul nu are în vedere lipsa publicităţii, ci pasivitatea departamentului de marketing sau a 

unui alt departament cu aceleaşi atribuţii responsabil pentru atragerea clienţilor. În loc să caute 

clienţi, să participe la expoziţii, distribuirea de informaţii, acest departament duplică funcţiile 

departamentului de vânzări: sintetizând informaţia privind comenzile primite şi realizate. Acesta 

fiind, prin urmare, în loc de departament de marketing - departament de statistici ale vânzărilor 

curente. 
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În cazul în care situaţia de pe piaţă este de aşa natură încât nu este de aşteptat majorarea  

cererii pentru produsele/serviciile companiei, precum şi extinderea pieţei în viitorul apropiat este 

limitată, este posibil să vorbim despre necesitatea unor noi produse sau reducerea fondurilor de 

producţie. Lansarea unui nou produs, cerut pe piaţă, va creşte volumul de vânzări, dar va necesita 

investiţii în echipamente noi, know-how şi prin urmare, entitatea trebuie să gândească asupra 

valorii admisibile a investiţiilor în active imobilizate, care nu vor duce la înrăutăţirea situaţiei 

financiare a entităţii. Totodată, reducerea valorii activelor de producţie va creşte profitul entităţii 

prin reducerea costurilor fixe (reducerea costurilor de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor, 

clădirilor etc.). 

Este posibilă şi o altă situaţie: promovarea produsului este organizată la un nivel înalt, iar 

profitul continuă să rămână scăzut. Motivul pentru acest lucru poate fi costurile ridicate. În acest 

caz în primul rând gândul se îndreaptă către furnizori care au majorat preţurile pentru materiile 

prime, obiectele de mică valoare şi scurtă durată, serviciile achiziţionate de la ei. În acest caz,  

reducerea costurilor poate fi obţinută doar prin căutarea de furnizori care oferă preţuri mai mici. 

Un alt motiv al costurilor înalte poate fi şi societatea în sine. Prin urmare, o mare parte 

din  costurile aferente iluminării, încălzirii, consumului de apă se pot suporta deoarece acestea 

pur şi simplu nu sunt controlate. Acest lucru este valabil mai ales în cazul întreprinderilor mari. 

În acest caz, reducerea costurilor poate fi realizată prin creşterea controlului. 

În unele cazuri, reducerea costurilor poate necesita măsuri mult mai radicale - reducerea 

activelor de producţie ale entităţii, sau diminuarea „mărimii” acesteia. La astfel de măsuri trebuie 

adesea să recurgă întreprinderile care au fost create pe vremea sovietică şi sunt proiectate pentru 

a produce de zece ori mai mult decât sunt în măsură să producă astăzi. Subutilizarea factorilor de 

producţie devin prea scumpe pentru întreprindere: pentru întreţinerea lor se necesită mult mai 

mult în comparaţie cu câştigul entităţilor. Aici rezultă o singură decizie logică - renunţarea la o 

parte a fondurilor şi, astfel, reducea costurilor. Anume în scop de diminuare a costurilor, multe 

companii mari vând filiale sau subdiviziuni ale sale. 

Pe lângă acele cheltuieli constante despre care s-a menţionat anterior, entitatea suportă şi 

alte cheltuieli precum: penalităţi şi amenzi achitate pentru încălcarea prevederilor contractuale;   

organizarea de celebrări şi alte achiziţionări de natură personală. Prin urmare, reducerea şi 

acestor cheltuieli, de asemenea, poate servi drept un mijloc de optimizare a profitului şi, în 

consecinţă de îmbunătăţire a poziţiei financiare a societăţii. 

Şi, a doua problemă invocată, este utilizarea inadecvată sau iraţională a rezultatului 

financiar obţinut din activitatea desfăşurată. Deoarece sursele de finanţare se utilizează pentru 

finanţarea activelor (imobilizate şi circulante), rezultă că iraţionalitatea utilizării rezultatului 
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financiar se referă la repartizarea greşită a surselor de finanţare între suplinirea necesarului de 

imobilizări şi/sau active circulante. 

Autorul concluzionează că situaţiile ce pot conduce şi finaliza cu o iraţionalitate a 

utilizării resurselor se referă la: 

1. Gestiunea neadecvată a activelor circulante, raportându-se la: 

 Achiziţionarea nerezonabilă a materiei prime, semifabricatelor pentru o 

perioadă îndelungată de timp – supraîncărcarea depozitelor cu materiale; 

 Necorespunderea planului de producere cu planul de vânzări – producerea 

masivă şi supraîncărcarea depozitelor cu produse finite; 

 Deficienţe în aprovizionări şi perturbări (întreruperi) ale procesului de 

producere / prestare se servicii – existenţa unei cantităţi mari se produse 

nefinisate; 

 Condiţii şi cerinţe inadecvate pentru entitate privind  achiziţionarea 

materialelor, semifabricatelor, utilajelor – solicitarea de avansuri etc.  

2. Investiţii care depăşesc posibilităţile financiare ale entităţii. 

Autorul este de părere că pentru a îmbunătăţi situaţia entităţilor se poate încerca fie a 

câştiga mai mult fie a utiliza mult mai rezonabil ceea ce s-a câştigat. Cu toate acestea, a câştiga 

mai mult fie a utiliza mult mai rezonabil ceea ce s-a câştigat – nu sunt lucruri echivalente. O 

entitate economică, câştigând puţin poate face mai puţine rezerve, poate forţa clienţii să plătească 

fără întârziere, poate vinde produsele literalmente "pe roţi", nelăsând ceva în stoc. Dar, această 

metodă de optimizare nu este un „sac fără fund”: nu se pot reduce stocurile sub nivelul minim 

necesar; nu se poate face ciclul de fabricare a produsului mai mic decât o prevede tehnologia de 

producţie. Această posibilitate de a reduce activele circulante ale entităţii se va încheia mai 

devreme sau mai târziu. 

„Găurile financiare” din bugetul entităţii se pot cârpi: eşalonarea plăţilor faţă de creditori, 

solicitarea de avansuri maxime, contractarea creditelor, sau în cel mai rău caz – neachitarea 

impozitelor. Cu toate acestea, această posibilitate de amânare a obligaţiei de plată este, de 

asemenea, nu infinită. 

Cu privire la achiziţionarea de imobilizări – situaţia este analogă: abandonarea 

investiţiilor mari, cum ar fi construirea de clădiri, ar putea conduce la îmbunătăţirea situaţiei 

financiare a companiei. Dar, reducerea acestor investiţii este posibilă doar până la nivelul „zero” 

– prin urmare, şi această oportunitate de a îmbunătăţire a situaţiei entităţii este limitată. 

Totuşi, autorul consideră că  nu este totul atât de trist. Perpetuu-mul motor pentru 

dezvoltarea financiară a entităţii economice – este profitul. Prin urmare, elaborarea previziunilor 
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financiare pe termen lung ar trebui să se concentreze întotdeauna pe îmbunătăţirea nivelului 

profitului - maximizarea performanţei.  

Din punct de vedere contabil, performanţa financiară constituie întruchiparea succesului 

obţinut de către întreprindere într-o perioadă de timp. Specificul acestei abordări constă în 

identificarea performanţei financiare cu performanţa întregii întreprinderi, precum şi utilizarea 

valorii contabile în evaluarea performanţei. Din punct de vedere financiar, performanţa 

financiară descrie succesul actual şi potenţialul viitor al întreprinderii. Performanţa financiară 

este considerată ca reprezentare a reuşitei generale a întreprinderii, doar că, spre deosebire de 

abordarea contabilă, sunt utilizate în estimare, pe lângă valori contabile şi valoarea de piaţă [16, 

p. 49].  

Un manager eficient trebuie să garanteze un management eficient, iar pentru asta el 

trebuie să fie un strateg - pentru a evalua cu exactitate situaţia în care se află entitatea economică 

stabilindu-i un diagnostic al potenţialului şi a stabilităţii financiare şi pentru a alege combinaţia 

cea mai eficientă de soluţii. Prin urmare, lucrarea sa ar trebui să fie structurată pe următoarele 

trei etape principale: 

1. Evaluarea stării actuale a potenţialului entităţii şi a modificărilor în comparaţie cu 

perioada precedentă. Propriile sale observaţii (de exemplu, lipsa de bani este foarte 

dificil să nu fie simţită) pot fi suplimentate prin calculul indicatorilor financiari. 

Reducerea coeficienţilor indică faptul că situaţia se îndreaptă spre înrăutăţire; 

majorarea lor înseamnă că situaţia devine mai stabilă. Obiectivul acestei etape este nu 

numai o analiză a dinamicii indicatorilor, dar, de asemenea, definirea unor niveluri 

acceptabile de reducere a factorilor. În unele cazuri, este admisibilă în mod deliberat 

o scădere temporară a performanţei. De exemplu, realizarea unui program de 

investiţii serioase (căutând în timp record pentru a construi şi dota producţia), 

entitatea poate efectua investiţii care depăşesc capacitatea sa financiară actuală. Adică 

pentru finanţarea cheltuielilor în active imobilizate, pe lângă sursele proprii de 

finanţare şi creditele pe termen lung (dacă a fost posibilă contractarea lor) entitatea 

poate folosi şi credite pe termen scurt, datoriile faţă de furnizări eşalonate în timp, 

ceea ce va conduce la scăderii lichidităţii şi solvabilităţii. Astfel de acţiuni pot fi 

justificate: perioada de construcţie scurtă va permite entităţii să nu piardă situaţia 

actuală a pieţei. Însă, dacă construcţia de imobilizări va dura în timp mai mulţi ani, 

entitatea poate fi gata de începerea produsului şi lansarea lui, doar că la acea vreme 

piaţa se va schimba, iar acest produs riscă să nu mai fie necesar pieţii. Astfel, pentru a 

creşte profitul (iar astfel de investiţii în active imobilizate au drept obiectiv obţinerea 
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profitului suplimentar) şi, prin urmare, consolidarea situaţiei financiare este 

admisibilă diminuarea temporară a indicatorilor financiari. Sarcina managerului – să 

ni depăşească acel prag, mai jos de care situaţia financiară va deveni critică. 

2. Determinarea cauzelor care au condus la schimbări în situaţia financiară a entităţii (nu 

numai cauzele problemelor, dar, de asemenea, motivele succesului). Este important să 

se stabilească locul apariţiei cauzelor/motivelor - rezultatele operaţiunilor sau 

utilizarea rezultatelor; ce acţiuni ale entităţii  sau schimbări în mediul de afaceri au 

condus la o anumită situaţie (planificarea analfabet a producţiei şi a muncii, creşterea 

preţurilor furnizorului). 

3. Elaborarea programului de acţiune pentru viitor. Combinarea soluţiilor poate fi destul 

diversă şi poate varia de la o perioadă la alta. În condiţii de profitabilitate scăzută (de 

exemplu, scăderea sezonieră a cererii) devine deosebit de important controlul asupra 

gestionării activelor circulante (volumul stocurilor achiziţionate, furnizarea la timp a 

componentelor, acurateţea volumelor planificate de producţie şi lipsa de depozit 

overstocking (majorare de stocuri)) şi determinarea valorii admisibile a investiţiilor în 

imobilizări. Reducerea activelor circulante poate crea fonduri suplimentare pentru 

investiţii în imobilizări, de exemplu, prin achiziţionarea unui volum mai mic de 

stocuri (desigur, nu sub nivelul minim necesar pentru producerea neîntreruptă) sau 

care asigurarea restituirii mai repede decât în mod normal, a mijloacelor de la 

cumpărătorii debitori. Dacă profitul este mic şi rezervele de optimizare a activelor 

circulante au fost epuizate, este necesar să se acorde o atenţie deosebită costurilor. Pe 

fonul scăderii volumului de vânzări, uneori, util ar fi să se apeleze la transferul 

anumitor etape de producţie altor filiale (subdiviziuni), ceea ce ar permite reducerea 

unora dintre activele de producţie (tipic pentru întreprinderi mari, cu filiale 

semnificative de fabricaţie). Odată cu creşterea volumului vânzărilor reducerea 

costurilor de vânzare poate fi atins prin organizarea producţiei de componente 

individuale refuzând achiziţia lor de la terţi. În astfel de situaţie, este strict necesară o 

evaluare a fezabilităţii unui astfel de proiect (calculul profitului suplimentar) şi 

evaluarea capacităţilor financiare ale entităţii de a pune în aplicare un astfel de 

proiect. 

Drept finalizare a diagnosticului entităţilor economice „Cloudata” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L., „Alvim-Auto” S.R.L., „Supraten” S.A. şi Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. autorul 

vine cu murătoarele propuneri pentru fiecare din ele: 
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Pentru „Cloudata” S.R.L.: investiţii în mijloace fixe, dar la o valoarea admisibilă care nu 

va conduce la înrăutăţirea situaţiei financiare a entităţii. Totodată, reducerea valorii mijloacelor 

fixe de care dispune entitatea la moment (uzate în mare parte) va creşte profitul entităţii prin 

reducerea costurilor fixe (reducerea costurilor de întreţinere şi reparaţie). Însă în lipsă de surse de 

finanţare, unica posibilitate reală de a le obţine sunt împrumuturile de la fondatori. De remarcat 

că  dacă entitatea S.R.L. „Cloudata”  era să realizeze un diagnostic al potenţialului său în fiecare 

an care a fost studiat în prezenta lucrare, cu siguranţă unele din problemele depistate puteau fi 

identificate cu mult timp înainte, iar consecinţele care au fost generate de acestea puteau fi 

evitate. 

Pentru „Tex-Auto-Pit” S.R.L.: una din propunerile esenţiale pentru această entitate este 

diversificarea serviciilor prestate, astfel încât vânzările entităţii să fie în stare să acopere 

totalitatea cheltuielilor suportate şi să asigure necesarul profitului net. Dat fiind faptul că 

principalul gen de activitate este reparaţia auto, aceasta ar mai putea presta şi următoarele 

servicii: comerţul cu amănuntul al autovehiculelor, lărgirea comerţului cu ridicata şi cu 

amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule etc.  

Pentru „Alvim-Auto” S.R.L.: diminuarea costului vânzărilor, care continuă să fie destul 

de înalt pe parcursul anilor studiaţi. În acest caz,  reducerea costurilor poate fi obţinută doar prin 

căutarea de furnizori care oferă preţuri mai mici. Şi, totodată, prin creşterea controlului asupra 

costurilor aferente iluminării, încălzirii, consumului de apă ce se suportă deoarece acestea pur şi 

simplu nu sunt controlate – fapt cer poate fi asigurat pin încheierea contractelor de răspundere 

materială cu angajaţii entităţii. 

Cât priveşte entităţile economice: „Supraten” S.A. şi Î.C.S. “Total Leasing & Finance” 

S.A. se constată că acestea nu se confruntă cu careva probleme de ordin economic sau financiar. 

Nivelul de dezvoltare la care au ajuns le permite apelarea fără risc la surse străine de finanţare; 

primirea acestora fără restricţii datorită poziţiei lor pe piaţă şi capacităţii de plată – iar toate 

acestea au fost posibile datorită faptul că conducerea entităţilor au urmărit în permanenţă nivelul 

potenţialului şi capacitatea/raţionalitatea de utilizare a acestuia. Prin urmare, propuneri concrete 

pentru acestea nu are rost să fie formulate. 

În condiţiile create, pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă entităţile 

economice (atât societăţile cu răspundere limitată cât şi societăţile pe acţiuni), autorul propune 

câteva recomandări valabile în orice situaţie şi la orice nivel de dezvoltare a entităţii: 

 responsabilizarea managerilor; 

 perfecţionarea managementului financiar. Modul în care o întreprindere creşte şi 

se dezvoltă, precum şi capacitatea acesteia de a rămâne competitivă pe piaţă şi de 
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a supravieţui depinde de capacitatea managerilor de a promova noi idei pentru 

produse noi, a managerilor financiari de a utiliza maximum eficient resursele 

financiare, pe baza căreia este posibilă creşterea profitabilităţii  entităţii 

economice; 

 lărgirea pieţei de desfacere prin cercetări de marketing; 

 urgentarea comercializării activelor neutilizate. În condiţiile în care entitatea 

economică dispune de bunuri neutilizate, acestea trebuie comercializate sau 

transmise în folosinţă terţelor persoane, asigurând, pe de o parte, evitarea 

pierderilor provocate de uzura fizică şi deprecierea şi creşterea fluxului financiar 

de intrare, pe de altă parte, creşterea cifrei vânzărilor şi, corespunzător, sporirea 

profitului; 

 dezvoltarea şi modernizarea tehnologiile utilizate etc. 

Din toate cele zise anterior, autorul concluzionează că diagnosticul potenţialului entităţii 

şi stabilităţii financiare a acesteia sunt absolut necesare, astfel încât, cunoaşterea şi luarea în 

considerare a tuturor factorilor de mai sus ce pot influenţa activitatea entităţii economice, pot 

asigura dezvoltarea cu succes a companiei prin realizarea unui management eficient, iar 

neefectuarea acestui studiu, va conduce în cazul entităţilor „Cloudata” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L. şi „Alvim-Auto” S.R.L. la diminuări a rezultatelor financiare, la diminuări a cererii pentru 

produse/servicii, la diminuări a stabilităţii financiare etc. 

 

2.3. Concluzii la capitolul 2 

Un management eficient poate fi realizat doar în condiţia în care se va asigura sporirea 

responsabilităţii manageriale atât faţă de proprietarii afacerii cât şi faţă de ceilalţi angajaţi din 

cadrul acesteia, precum şi dacă se va înregistra interesul managerilor în performanţa financiară a 

entităţii. În această ordine de idei, managerii sunt cei ce au trebui să se îngrijoreze de starea 

financiară a entităţii pe care o gestionează şi de nivelul potenţialului acestuia. Iar pentru a urmări 

starea lucrului în cadrul entităţii, nivelul potenţialului şi capacitatea de utilizare a lui, managerii 

pot utiliza în activitatea lor diagnosticul potenţialului economico-financiar, fapt ce le va permite 

să afle în timp oportun şi cu costuri minime starea de facto a lucrurilor în entitatea pe care o 

gestionează. Pentru a ilustra şi argumenta rolul diagnosticului potenţialului în activitatea 

managerială a entităţii, autorul a utilizat date  din evidenţa analitică următoarelor entităţi: 

„Cloudata” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” S.R.L., „Alvim-Auto” S.R.L., „Supraten” S.A. şi Î.C.S. 

“Total Leasing & Finance” S.A., dar a marcat momente valabile pentru toate entităţile 

economice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova.  
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În urma studiului efectuat se pot concluziona următoarele: 

1. Diagnosticul se prezintă într-o triplă ipostază:  este o metodă de management; este o 

etapă de debut într-un studiu complex de reproiectare managerială; este o modalitate 

de fundamentare a strategiei. 

2. Metodologia diagnosticului presupune parcurgerea următoarelor etape: pregătirea 

diagnosticului; documentarea preliminară; identificarea simptomelor semnificative; 

identificarea cauzală a principalelor puncte forte ale entităţii economice; identificarea 

cauzală a principalelor puncte slabe; formularea recomandărilor de sporire a eficienţei 

utilizării potenţialului, de amplificare a viabilităţii economico-financiare şi 

manageriale şi eficientizare a managementului corporativ. 

3. Principalele categorii de indicatori care se calculează pentru a diagnostica potenţialul 

entităţii sunt: indicatori ai situaţiei patrimoniale şi gestiunii activelor; indicatori ai 

surselor de finanţare; indicatori ai echilibrului financiar; indicatori ai rentabilităţii. 

4. În cadrul diagnosticului, analistul trebuie să privească mult mai profund şi să 

stabilească principalele motive sau cauze ce au condus la obţinerea unui anumit 

rezultat, şi nici într-un caz să nu se limiteze doar factorii din modelul analitic – de 

această cerinţă ţine obiectivitatea diagnosticului şi oportunitatea măsurilor întreprinse 

pentru îmbunătăţirea situaţiei entităţii economice. 

5. În cele mai dese cazuri, problemele cu care se confruntă entităţile economice se referă 

la dificultăţi privind achitarea datoriilor, lipsa de eficienţă a capitalului investit, 

stabilitate financiară scăzută; iar cauzele acestora, în mare parte, se rezumă la: 

insuficienţa rezultatului financiar al activităţii sau utilizarea iraţională a rezultatului 

financiar al activităţii desfăşurate. 

6. Un manager eficient trebuie să garanteze un management eficient, iar pentru asta el 

trebuie să fie un strateg - pentru a evalua cu exactitate situaţia în care se află entitatea 

economică stabilindu-i un diagnostic al potenţialului şi a stabilităţii financiare şi 

pentru a alege combinaţia cea mai eficientă de soluţii. 

7. Diagnosticul potenţialului economico-financiar trebuie să devină un demers al 

oricărui manager, mai ales în situaţia când apar dificultăţi în dialogul cu furnizorii de 

capital şi partenerii de afaceri; când nu se întrevăd posibilităţi de sporire a 

profitabilităţii entităţii. Astfel, pentru a asigura vitalitatea şi creşterea economică a 

entităţii, acesta trebuie să fie capabil să detecteze rapid problemele şi dezechilibrele, 

prin intermediul diagnosticului potenţialului şi să întreprindă ajustările necesare. 
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3. MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI CORPORATIV ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA  

 

3.1. Importanţa obligativităţii diagnosticului potenţialului entităţii economice 

În condiţiile actuale de globalizare, eficientizarea managementului corporativ reprezintă 

unul din cei mai importanţi factori ai dezvoltării economiei naţionale. Un management 

corporativ adecvat contribuie la sporirea eficienţei utilizării capitalului, responsabilizării 

managerilor.  

Prin urmare, managementul corporativ în cadrul entităţii economice trebuie să se bazeze 

pe principii de respectare a drepturilor şi intereselor furnizorilor de capital şi să asigure 

desfăşurarea unei activităţi eficiente; în acelaşi timp să asigure menţinerea şi sporirea stabilităţii 

financiare a entităţii, să facă faţă concurenţei, să asigurare formarea noilor locuri de muncă. 

Cel mai puternic argument în favoarea necesităţii eficientizării managementului 

corporativ constă în faptul că anume un management corporativ eficient sporeşte profitabilitatea 

entităţii economice.  

Realizarea unui management corporativ eficient ar trebui să devină un scop strategic 

pentru orice entitate economică, deciziile căreia ar putea contribui nu doar la îmbunătăţirea 

imaginii entităţii, ci şi la sporirea eficienţei economice a activităţii desfăşurate. 

Autorul este de părere că este absolut imposibil să se realizeze o dezvoltare economică 

durabilă a entităţii în lipsa unui management corporativ eficient. Însă, în afară de reglementarea 

şi stimularea din partea statului a dezvoltării guvernanţei corporative, entităţile economice sunt 

cele ce ar trebui de sine stătător să ajungă la această concluzie, înţelegând acest lucru şi apreciind 

la justa valoarea nivelul de concurenţă. 

Practica mondială în domeniul managementului corporativ arată că anume 

conştientizarea de către entităţile economice a necesităţii implementării practicilor 

managementului corporativ contribuie la obţinerea unei reale creşteri economice prin diminuarea 

costurilor, creşterea eficienţei activităţii, sporirea stabilităţii financiare.  

Iar toate acestea, la rândul său, vor asigura sporirea atractivităţii investiţionale, sporirea 

competitivităţii. 

În practica naţională şi internaţională sunt recunoscute şi utilizate mai multe modalităţi de 

eficientizare a managementului corporativ, generalizate şi prezentate în figura de mai jos: 
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Fig. 3.1. Modalităţi de eficientizare a managementului corporativ 

Sursa: Elaborat de autor, în baza surselor bibliografice. 

 

O succintă descriere a acestor modalităţi de eficientizare a managementului corporativ: 

Conştientizarea faptului cu managementul corporativ nu este doar despre respectarea 

legislaţiei – conducerea entităţii economice trebuie să înţeleagă că necesitatea managementului 

corporativ nu rezidă doar din rigorile legislative prin care entitatea este obligată să respecte 

drepturile asociaţilor, ci managementului corporativ trebuie să aibă drept scop echilibrarea 

conformităţii cu legislaţia şi cu aspectele de performanţă ale activităţii conducerii (sporirea 

eficienţei activităţii entităţii prin formularea de strategii şi elaborarea de politici). 

Monitorizarea performanţei organizaţionale – monitorizarea eficienţei activităţii entităţii 

economice reprezintă una din principalele funcţii ale conducerii iar asigurarea respectării 

prevederilor legale reprezintă unul din aspectele principale ale monitorizării. Aceasta asigură 

faptul că procesul de luare a deciziilor corporative este în concordanţă cu strategia 

organizaţională şi cu aşteptările proprietarilor. 

Asigurarea conducerii cu informaţia de care are nevoie – o mai bună informare 

înseamnă decizii mai bune. Organul de conducere trebuie să fie la timp informat despre 

activitatea entităţii pentru a asigura o supraveghere continuă şi adecvată a acesteia.  

Asigurarea şi menţinerea unei infrastructuri de guvernare eficiente – în acest caz este 

inevitabilă o separare clară a funcţiilor, responsabilităţilor, drepturilor şi obligaţiilor 

managementului faţă de proprietari; managementului faţă de executori. În caz contrar se pot 

întâlni situaţii precum: lipsa accesului la informaţii; informarea neadecvată; slaba comunicare 

între subiecţii entităţii; formularea deciziilor neinformate; nemulţumirea din partea proprietarilor. 
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Focusarea pe termen mediu şi lung – managementul entităţii economice trebui să aibă 

viziuni pe termen mediu şi lung privind activitatea entităţii economice mai degrabă, decât să 

urmărească remedierea rapidă a rezultatelor. 

Studiind literatura de specialitate, autorul ajunge la concluzia că există mai multe 

modalităţi de eficientizare a managementului corporativ. Însă, un prim pas în eficientizarea 

managementului corporativ trebuie să fie determinarea eficienţei managementului corporativ.  

După cum a fost menţionat şi în capitolul precedent – eficienţa managementului depinde 

direct de eficienţa activităţii desfăşurate de către entitatea economică – rezultă că una din 

metodele de apreciere a eficienţei managementului corporativ este anume studiul detaliat al 

potenţialului economico-financiar şi al indicatorilor de eficienţă a activităţii: cu cât mai mare este 

potenţialul entităţii economie, cu cât mai eficient este acesta folosit în desfăşurarea activităţii – 

cu atât este mai eficient managementul din cadrul entităţii, şi viceversa. 

Necesitatea obligativităţii efectuării diagnosticului potenţialului economico-financiar al 

întreprinderii este argumentată în continuare. 

O persoană fizică când merge la medic i se stabileşte un „diagnostic” care ajută 

medicului în formularea deciziei privind tratamentul ce urmează să i-l prescrie. Ţinând cont de 

asemănările aduse în primul capitol al lucrării, apare întrebarea: când persoanele juridice 

(entităţile economice) ce îşi desfăşoară activitatea de antreprenoriat pe teritoriul Republicii 

Moldova au fost ultima dată la „medic”???, că doar sensul vizitei este stabilirea diagnosticului 

afacerii entităţii economice şi identificarea paşilor de urmat în vederea eliminării factorilor 

negativi şi valorificării rezervelor.  

Pentru a răspunde la această întrebare, autorul a elaborat un chestionar (Anexa 20) în care 

a formulat 10 întrebări grupate în 2 compartimente şi anume: 

I:  Întrebări de identificare: 

4. Forma organizatorico-juridică a entităţii 

5. Numărul de fondatori 

6. Numărul managerilor în cadrul entităţii 

II: Întrebări de conţinut: 

1. Consideraţi necesară elaborarea Codului de guvernanţă corporativă? 

2. Dacă da, pentru ce (garantarea drepturilor şi intereselor legale ale fondatorilor; 

eficientizarea managementului corporativ; garantarea repartizării eficiente a 

împuternicirilor între organele de conducere; garantarea controlului eficient al 

activităţii desfăşurate)? 

3. Aţi efectuat vreodată diagnosticul potenţialului economic al entităţii? 
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4. Dacă da, la ce etapă a activităţii entităţii dvs. aţi efectuat diagnosticul? 

5. De către cine a fost efectuat diagnosticul potenţialului economic al entităţii dvs.? 

6. Dacă nu, aţi fi interesaţi de efectuarea diagnosticul potenţialului economic al 

entităţii dvs. pentru a cunoaşte starea de facto a lucrurilor în entitate? 

7. Credeţi că este posibilă eficientizarea managementului entităţii dvs. prin 

intermediul diagnosticului potenţialului economic? 

Răspunsul clar care a fost obţinut în urma prelucrării răspunsurilor primite de la diferite 

societăţi cu răspundere limitată este: doar 33,33% din ele au fost măcar o dată la „medic” şi 

66,67% nu s-au adresat niciodată. Mai grav, după părerea autorului, este faptul că la întrebarea 

„aţi fi interesaţi de efectuarea diagnosticul potenţialului economic al entităţii dvs. pentru a 

cunoaşte starea de facto a lucrurilor în entitate”, 50% dintre entităţile economice respondente au 

dat răspunsul „nu ştiu”. Prin urmare, o mare parte dintre entităţile economice nici măcar nu îşi 

cunosc „starea de sănătatea” a afacerii pe care o conduc/gestionează plus la aceasta o şi mai mare 

parte din ele nu conştientizează necesitatea unui studiu al stării de facto al afacerii. 

Precum o maladie poate fi tratată dacă a fost corect şi la timp diagnosticată şi prescris 

tratamentul corespunzător, aşa şi o instabilitate financiară, rentabilitate scăzută … la timp 

diagnosticată poate fi ocolită sau măcar îi pot fi diminuate consecinţele negative asupra entităţii.  

Prin urmare, autorul concluzionează că pentru dezvoltarea cu succes a entităţii economice 

este necesară cunoaşterea stării actuale, modului în care este posibilă redresarea situaţiei în caz 

de înrăutăţire a acesteia (care sunt pârghiile ce merită a fi folosite), adică este necesar un 

diagnostic al potenţialului economic al entităţii economice şi a stării sale financiare. 

Diagnosticul potenţialului ar trebui să devină o componentă obligatorie a gestiunii 

financiare a oricărei entităţi (se referă de fapt la acele entităţi care urmăresc să „trăiască mult”). 

Păstrând acelaşi gând de mai sus, autorul face referire la spusele lui Gh.Băileşteanu care 

la fel tratează diagnosticul economic în comparaţie-asemănare cu cel medical, spunând:  

- „Ca şi diagnosticul medical, cel economic are ca principal obiectiv aprecierea stării de 

sănătate a întreprinderii cu identificarea cauzelor care au generat „maladia”, contextul 

în care aceasta s-a instalat şi ce şanse de supravieţuire există.   

- Ca şi medicul, expertul evaluator se confruntă cu simptomele bolii, pe care trebuie să le 

interpreteze şi să le ordoneze, separând întâmplătorul de permanent, esenţialul de 

neesenţial, în funcţie de care diagnostichează starea de sănătate a întreprinderii.  

- Ca şi în medicină, un diagnostic greşit are consecinţe imprevizibile pentru „pacient”. 

Aceasta face ca actul de diagnostic să aibă o mare încărcătură morală de care expertul 

evaluator trebuie să ţină cont când optează pentru această profesiune. Dacă în medicină 
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calitatea actului medical, în general, şi a diagnosticului, în special, depinde de 

pregătirea şi experienţa medicului, în economie calitatea diagnozei depinde de „arta” 

expertului evaluator de a pătrunde în tainele existenţei şi funcţionalităţii întreprinderii, 

de a vedea ceea ce în mod normal un neiniţiat nu poate să vadă. Dacă medicul are 

avantajul să diagnosticheze pe o fiinţă vie, raţională, capabilă de dialog, pacientul 

expertului evaluator „dialoghează” cu acesta prin cifre şi alte semnale, „conversaţia” 

fiind intuitivă şi mai greu de realizat.  

- Aşa cum nu oricine poate deveni medic, tot aşa nu orice economist poate fi expert 

evaluator” [5].  

Din cele expuse mai sus se concluzionează: dacă vrei să cunoşti starea reală a lucrurilor 

în cadrul entităţii economice pe care ai fondat-o sau pe care o conduci – trebuie să faci 

diagnosticul acesteia; dacă vrei să faci un diagnostic calitativ – trebuie să fii sigur că cel ce îl 

face deţine cunoştinţe ştiinţifice atât în ceea ce priveşte realizarea unui diagnostic, cât şi în ceea 

ce priveşte cunoaşterea domeniului supus diagnosticului. 

Potrivit legislaţiei în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, entităţile economice nu 

sunt obligate să efectueze diagnosticul potenţialului economico-financiar, cu excepţia băncilor 

comerciale – obligate prin Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către băncile 

comerciale din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţii lor, aprobat prin Hotărârea 

Băncii Naţionale nr. 52 din 20.03.2014. Însă, pe motiv că anume băncile comerciale sunt cele ce 

respectă prevederile privind dezvăluirea informaţiei încă din anul 2000 (pe când era în vigoare 

vechiul Regulament) şi totodată sunt primii aderenţi la Codul de guvernanţă corporativă, prin 

urmare fiind primii participanţi la relaţiile de piaţă care au încercat să soluţioneze problemele 

dintre proprietari şi manageri, problemele ce ţin de stabilitatea financiară etc., atenţia autorului se 

va îndrepta, în cele ce urmează, asupra celorlalte entităţi economice, mai cu seamă asupra 

societăţilor cu răspundere limitată. Societatea cu răspundere limitată fiind forma organizatorico-

juridică aleasă de către 93673 antreprenori, ceea ce constituie 54,87% din totalul întreprinderilor 

înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01.06.2016. 

Da, potrivit legislaţiei în vigoare entităţile economice nu sunt obligate să efectueze un 

diagnostic al potenţialului său şi a stabilităţii financiare; însă aceasta nu trebuie să constituie un 

motiv sau un argument în vederea nerealizării diagnosticului. 

O primă încercare de a obliga entităţile economice să efectueze o analiză expresă a 

activităţii sale este dată de noile Standarde Naţionale de Contabilitate. Şi anume, Standardul 

Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare” solicită de la antreprenori la 

prezentarea anuală a situaţiilor financiare să includă în conţinutul acestora o analiză a activităţii 
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economico-financiare desfăşurate [41, p. 10]. Pct. 162 al acestui SNC solicită ca compartimentul  

„Analiza activităţii economico-financiare a entităţii” să conţină analiza datelor din situaţiile 

financiare şi alte informaţii suplimentare care sunt relevante pentru înţelegerea situaţiilor 

financiare şi pentru luarea deciziilor economice de către utilizatori. Acest compartiment ar trebui 

să includă: 

 indicatorii financiari de bază care caracterizează performanţele şi poziţia financiară a 

entităţii cum sunt, de exemplu, rentabilitatea, rata de îndatorare, fondul de rulment 

net, cota datoriilor expirate, lichiditatea; 

 factorii, adică cauzele principale care au provocat modificări esenţiale a indicatorilor 

financiari de bază în comparaţie cu perioada precedentă; 

 esenţa politicilor de investiţii, de finanţare, privind dividende etc.; 

 informaţii care nu sunt prevăzute de Standardele Naţionale de Contabilitate, ca de 

exemplu, valoarea adăugată, capacitatea de producţie, cota pieţei de desfacere, starea 

mediul înconjurător în care entitatea îşi desfăşoară activitatea [131]. 

Nu există stipulate nici un fel de cerinţe privind efectuarea analizei; cerinţe privind 

formularea comentariilor aferente indicatorilor calculaţi etc., prin urmare, autorul consideră că  

indicatorii prezentaţi în această notă explicativă nu conţin nici o conotaţie ştiinţifică.   

Însă, până la urmă, decident, în vederea stabilirii informaţiei ce urmează să fie reflectată 

în această notă explicativă, rămâne a fi conducătorul entităţii economice. Şi aici, autorul poate 

afirma cu certitudine, că de obiectivitatea/subiectivitatea şi competenţa/incompetenţa 

conducătorilor în vederea realizării unei analize a activităţii economico-financiare va depinde 

corectitudinea şi plenitudinea informaţiei prezentate. Iar aceasta la rândul său, va putea influenţa 

fie pozitiv fie negativ deciziile ce pot fi formulate cu privire la situaţia patrimonială şi stabilitatea 

financiară a entităţii economice de către diferiţi utilizatori ai informaţiei cuprinse în conţinutul 

Situaţiilor financiare [41, p. 12]. 

Diferitele categorii de utilizatori folosesc informaţiile financiare, precum şi alte 

informaţii oferite de evidenţa contabilă, statistică şi operativă a întreprinderii în vederea 

diagnosticului activităţii acesteia, iar pe această bază să-şi poată fundamenta deciziile economice 

şi financiare. Principalii utilizatori ai informaţiilor furnizate de analiza economico-financiară 

sunt: 

1. Furnizorii de capital: acţionarii şi consultanţii acestora; investitorii; băncile; 

2. Managementul firmei; 

3. Partenerii de afaceri: furnizorii, clienţii, angajaţii; 

4. Statul: fiscul, guvernul, autorităţile locale; 



 122 

5. Alţi utilizatori: analiştii şi consultanţii, auditorii şi publicul [35, p. 65]. 

Ţinând cont de multitudinea utilizatorilor informaţiei conţinute în Situaţiile financiare, 

autorul este de părere că efectuarea diagnosticului potenţialului economico-financiar al entităţii 

economice şi reflectarea acestei informaţii în Situaţiile financiare anuale, trebuie să aibă un 

fundament reglementat, astfel încât, cei ce efectuează diagnosticul – să deţină un şablon de 

indicatori obligatorii spre calcul şi să poarte răspundere pentru informaţia pe care o prezintă în 

acest document contabil; pe de altă cei ce utilizează informaţia prezentată în nota explicativă la 

Situaţiile financiare să fie siguri de corectitudinea şi veridicitatea ei. 

Prin urmare, propunerea autorului constă în obligarea entităţilor economice să efectueze 

diagnosticul potenţialului economico-financiar al entităţii cel puţin o dată în decursul unei 

perioade de gestiune potrivit unui model tipic comun şi dezvăluirea acestei informaţii fie pe site-

ul web al entităţi (sau o altă modalitate) la care poate să aibă acces orice persoană fie fizică fie 

juridică. Până la urmă, ca metodă managerială cu caracter general, diagnosticul poate fi utilizat 

de orice manager – indiferent de poziţia sa ierarhică în structura organizatorică – în ipostaze din 

ce în ce mai variate. 

Diagnosticul este necesar atunci când: 

 se doreşte o analiză profundă a domeniului condus şi, pe această bază, evidenţierea 

cauzală a principalelor disfuncţionalităţi şi atu-uri; 

 se impune fundamentarea şi elaborarea strategiei globale sau a strategiilor parţiale (de 

cercetare-dezvoltare, comerciale, de producţie, etc.) 

 se doreşte restructurarea firmei; 

 managementul este pus în situaţia de a derula demersuri strategico-tactice de 

ansamblu sau parţiale; 

 se finalizează exerciţiul financiar şi se elaborează raportul de gestiune al 

administratorului. Acesta din urmă prefaţează diagnosticul general sau parţial 

aprofundat, la solicitarea acţionarilor; 

 se elaborează planuri de afaceri, diagnosticul fiind o importantă componentă a 

acestora; 

 se elaborează studii de fezabilitate, ce exprimă necesitatea şi oportunitatea unui 

demers investiţional important pentru firmă; 

 se exercită funcţia de control-evaluare, atribut al muncii oricărui manager, integrat în 

procesul de management. Finalizarea unui ciclu managerial şi pregătirea “terenului” 

pentru derularea altuia sunt asigurate de (prin) diagnostic, tratată în acest context ca 

interfaţă între “ce a fost şi ce va fi” în domeniul condus etc. 
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Din toate cele spuse anterior, reiese că în realizarea diagnosticului potenţialului entităţii 

economice, analistul sau managerul antrenat în efectuarea lucrărilor, trebuie să se conducă de 

următoarele principii: principiul cunoaşterii ştiinţifice; principiul completitudinii; principiul 

abordării democratice; principiul finalităţii. 

Obiectivul diagnosticului trebuie să fie determinarea stării entităţii economice la o dată 

anumită, determinarea parametrilor activităţii care pot fi acceptabili şi a modului de menţinere a 

acestora la nivelul realizat, precum şi determinarea parametrilor ce pot fi calificaţi drept 

nesatisfăcători şi necesită o intervenţie pentru a fi corectaţi. 

Discutarea problemelor privind potenţialul entităţii economice, de regulă, se reduce la 

discuţii privind aspectele şi particularităţile calculului unui anumit indicator. În aşa mod, se 

realizează o substituire a scopurilor, de la cele ce decurg din soluţionarea sarcinilor 

managementului financiar la cele ce reies din calculul indicatorilor. Autorul consideră că, anume 

acesta este motivul pentru care managerii consideră diagnosticul (şi analiza economică) atât de 

plictisitor. Fără o înţelegere a legilor de bază ale economicului din cadrul entităţii economice, 

acest sistem nesfârşit de indicatori pare inutil. Pe de altă parte, o cunoaştere clară a acestor relaţii 

permite diagnosticul calitativ al potenţialului companiei şi construirea un management eficient în 

baza unui minim de indicatori. 

Atunci când prin intermediul diagnosticului se recurge la studierea potenţialului entităţii 

economice şi a stabilităţii financiare a acesteia, este posibilă depistarea următoarelor trei 

probleme: 

1. Reducerea autofinanţării (independenţei financiare) sau o stabilitatea financiară 

scăzută. În practică, stabilitatea financiară scăzută ameninţă posibilitatea de a face 

faţă datoriilor în viitor, cu alte cuvinte conduce la sporirea dependenţei entităţii 

economice de creditori. 

2. Deficitul de numerar – lichiditate şi solvabilitatea scăzută. În practică, acest lucru 

înseamnă că entitatea în scurt timp nu va avea numerar suficient (sau deja nu are) 

pentru a face faţă datoriilor scadente. Factorii care prevestesc lichiditatea şi 

solvabilitatea scăzută sunt şi datoriile mari la buget, faţă de personal, faţă de creditori. 

3. Lipsa de satisfacere a intereselor proprietarilor. Această problemă, în cele mai dese 

cazuri în practică, este discutată drept rentabilitatea scăzută a capitalului propriu. În 

practică, aceasta înseamnă că proprietarii primesc venituri relativ mici în comparaţie 

cu investiţiile ce le-au efectuat. Consecinţa unei astfel de situaţii poate fi şi 

nemulţumirea privind activitatea managementului şi dorinţa de a se retrage din 

entitatea (prin retragerea capitalului social investit). 
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Totodată, una din sarcinile de bază ale managementului oricărei entităţi economice este şi 

punea în valoare a performanţelor oamenilor, care reprezintă factorul de producţie determinant; 

iar acest lucru este posibil doar în condiţiile în care sarcina managementului îmbracă o 

dimensiune concretă şi pozitivă în raportul management – profit – valoarea entităţii. Ca urmare, 

latura financiară se regăseşte în toate compartimentele activităţii manageriale, adică: 

 în toate funcţiile actului managerial: prevedere, organizare, coordonare, antrenare şi 

control-evaluare;  

 în toate elementele sistemului de management: sistemul organizatoric, sistemul 

informaţional, sistemul decizional, sistemul metodelor şi tehnicilor de management 

etc. De asemenea, în întreaga structurare şi materializare practică a funcţiilor 

întreprinderii (cercetare-dezvoltare, de producţie, comercială, de personal şi financiar-

contabilă), elementele de natură financiară (resurse necesare şi consumate – cost – 

profit) reprezintă parametrii esenţiali pentru alegerea deciziei. 

În cercetarea efectuată autorul insistă şi asupra faptului că una din funcţiile principale ale 

diagnosticului potenţialului entităţii economice este controlul şi evaluarea potenţialului şi 

stabilităţii financiare a entităţii economice din punct de vedere sistemic. 

Controlul şi evaluarea închid ciclul procesului managerial şi pregătesc fundamentarea şi 

demararea ciclului următor. Prin realizarea acestei funcţii se cuantifică finalitatea modului de 

realizare a celorlalte atribute ale actului managerial (previziunea, organizarea, coordonarea şi 

antrenarea), iar prin compararea rezultatelor obţinute cu parametrii prestabiliţi se cuantifică 

abaterile şi se stabilesc cauzele care le-au determinat, punctele forte şi slabe ale entităţii 

economice, precum şi măsurile care se impun pentru îndreptarea locurilor, prevenirea repetării 

fenomenelor negative şi pentru simularea extinderii ariei de manifestare a efectelor fenomenelor 

pozitive apărute. De asemenea, prin instrumentarul acestei funcţii se realizează evaluarea entităţii 

economice în ansamblu şi pe elemente patrimoniale. 

Viabilitatea entităţii economice în condiţiile concurenţiale de piaţă, performanţele 

acesteia obţinute în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare depind în mod esenţial 

de oportunitatea şi argumentarea deciziilor manageriale. Elaborarea deciziilor economice bine 

chibzuite este neapărat precedată de etapa analizei informaţiilor conţinute în diferite surse de 

date şi, în primul rând, în situaţiile financiare şi stabilirea unui diagnostic corect. 

Diagnosticul potenţialului entităţii prin aplicarea instrumentelor şi procedeelor specifice 

oferă managerilor, investitorilor şi creditorilor un sprijin absolut necesar pentru elaborarea şi 

fundamentarea deciziilor corespunzătoare. 

Deci, în final se poate spune că diagnosticul potenţialului entităţii economice atinge toate 
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compartimentele întreprinderii, astfel influenţându-le, ajută la diminuarea riscului entităţii, 

stimulează atingerea performanţelor şi sporirea calităţii produselor/serviciilor în scopul 

maximizării profitului. 

Respectarea tuturor funcţiilor, utilizarea corectă şi la timp a metodelor de diagnostic, 

precum şi inventarierea cunoştinţelor care se impun a fi însuşite de către managerii entităţilor 

economice pentru a stăpâni aceste domenii este un mare câştig, aşezând în imaginea acestora 

dimensiunea reală a importanţei lor. Prin aceasta, aşa cum s-a arătat, se asigură capitalurile 

necesare, se fundamentează deciziile pentru alocarea profitabilă a acestora, se proiectează 

profitul maxim şi căile de realizare a lui, se pun în mişcare acţiunile de control, inclusiv 

financiar, prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice şi tactice stabilite. 

Un diagnostic nereuşit, lipsa unui diagnostic, lipsa argumentării deciziilor manageriale 

bazate pe un diagnostic eficient al potenţialului entităţii economice, fiind o cauză a 

managementului defectuos poate, şi cauzează de fapt şi scăderea atractivităţii investiţionale. 

Datele statistice reflectă o pondere scăzută a investiţiilor străine directe atrase în 

Republica Moldova. Pot fi identificate o serie de cauze. Volumul investiţiilor străine directe 

recepţionat depinde de proporţiile economice ale ţării, de localizarea sa geografică, de resursele 

naturale [185, p. 90-99]. 

În figura 3.2. autorul prezintă dinamica intrărilor de investiţii străine directe în Republica 

Moldova: 

20
15

 

Fig. 3.2. Dinamica intrărilor investiţiilor străine directe în Republica Moldova 

Sursa: [197]. 
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Volumul investiţiilor străine în economia moldovenească, chiar dacă a crescut în valoare 

absolută în ultimul deceniu, rămâne mic (raportată la PIB) şi în comparaţie regională. Acesta 

atestă o absorbţie încă limitată a cunoştinţelor şi tehnologiilor produse în exterior prin 

intermediul conexiunilor tehnologice [76, p. 61]. 

Pentru a prezenta o comparaţie a nivelului investiţiilor străine directe pe cap de locuitor 

în Republica Moldova în comparaţie cu alte ţări, autorul ilustrează figura 3.3.: 

 

Fig. 3.3. Intrările nete de investiţii străine directe pe cap de locuitor,  

dolari SUA, perioada 2005-2014 

Sursa: [197]. 

Datele empirice cu privire la acest indicator relevă discrepanţe accentuate existente între 

statele din regiune, iar Republica Moldova înregistrează un nivel scăzut al acestui indicator [48]. 

Potrivit opiniei profesorului Ţâu Nicolae, importanţi factori ce pot cauza scăderea sau 

lipsa atractivităţii investiţionale este şi mediul de afaceri, şi calitatea guvernării şi nivelul de 

corupţie [137, p. 236]. Climatul investiţional al Republicii Moldova rămâne destul de neatractiv. 

Despre aceasta relevă atât poziţia Moldovei în ratingurile internaţionale (Anexa 21), cât şi 

comparaţia directă a performanţelor privind atragerea ISD-urilor dintre ţări [18, p. 105].  

Totodată, potrivit opiniei doctorului habilitat Ganea Victoria, potenţialii investitori străini 

pot fi totuşi atraşi cu ajutorul statului prin intermediul sectorului privat. Investitorii străini, ca 

regulă, dezvoltă colaborarea cu partenerii pe care au încredere şi îşi asumă noi riscuri 

investiţionale, chiar mai majore, dacă cunosc clar actorii şi regulile businessului [75, p. 44]. 

Ţinând cont de toate cele descrise mai sus, se poate confirma reiterat că un diagnostic 

eficient va permite cunoaşterea de facto a situaţiei entităţii economice atât de către personalul din 

interiorul entităţii economice, cât şi de persoane terţe entităţii. Ca rezultat, se poate garanta 

creşterea încrederii acordate entităţii din partea partenerilor de afaceri, printre care creditorii şi 

investitorii; iar o consecinţă ce rezidă din buna gestionare a entităţii economice sunt şi efectele 

sociale indirecte. Deci, datorită investiţiilor suplimentare, profitul este reinvestit din nou; 
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creşterea veniturilor populaţiei, totodată, înseamnă o creştere a nivelului de cerere internă, care 

devine un factor elementar în dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, creşterea 

impozitului veniturilor [9, p. 57]. La nivel macro, dezvoltarea potenţialului uman, ca urmare a 

efectelor pozitive de investiţii, este unul dintre factorii de creştere economică şi competitivitate a 

economiei [127, p. 133]. La nivel micro, investiţiile generează efecte semnificative reflectate 

asupra productivităţii, eficienţei şi competitivităţii activităţilor [124, p. 79].  

Un atu al entităţilor economice de peste hotarele Republicii Moldova este utilizarea soft-

urilor de analiză economico – financiară. O particularitate însemnată a acestor programe de 

analiză este că acestea permit nu doar desfăşurarea analizei interne a activităţii întreprinderii, ci 

şi efectuarea unei analize din punct de vedere a poziţiei băncii, investitorilor, creditorilor, etc. 

Acest fapt permite întreprinderii cunoaşterea imediată a opiniei privind acordarea de credite sau 

împrumuturi din partea terţilor, prin urmare, în cazuri nefavorabile, aceasta poate acţiona în 

vederea înlăturării neajunsurilor, şi contractarea, într-un final, a sumelor necesare. 

Un punct forte al societăților pe acțiuni este prezența în cadrul acestora a Comisiilor de 

cenzori, care conform legislației ar trebui să exercite controlul activității economico-financiare a 

societății. Deja rămâne la latitudinea entității – cât de obiectiv va fi acest control. 

Este necesar de menţionat că în cadrul societăţilor cu răspundere limitată – obiect de 

studiu al prezentei cercetări, nu a fost efectuat un diagnostic complet al potenţialului economico-

financiar, fapt care a cauzat gestiunea entităţii prin decizii neargumentate ştiinţific şi fără 

încărcătură practică. Ca urmare a propunerilor autorului, „Alvim-Auto” S.R.L. şi „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L. au utilizat în formularea deciziilor privind activitatea de viitor, principalele concluzii ale 

tezei (fapte confirmate de Actele de implementare (Anexa 25.1, 25.2, 25.3)) iar în activitatea 

„Cloudata” S.R.L. au fost implementate rezultatele obţinute în urma cercetării, şi anume: 

entitatea a primit un împrumut de la fondatori destinaţia căruia a fost achiziţionarea inventarului 

tehnic necesar desfăşurării activităţii, şi totodată, pentru a-şi spori gradul de lichiditate şi diminua 

costurile, entitatea a casat mijloacele fixe cu durata de utilizare expirată. 

 

3.2. Implementarea Codului de guvernanţă corporativă – ca măsură în procesul de 

eficientizare a managementului corporativ 

Conducătorii majorităţii entităţilor economice din Republica Moldova trebuie să 

conştientizeze rolul unui management corporativ eficient pentru buna evoluţie a activităţilor 

acestora. Prin urmare, pentru a asigura obţinerea avantajului competitiv,  conducătorii entităţilor 

trebuie să accepte faptul că politica de perfecţionare a managementului corporativ devine o 

componentă majoră a dezvoltării întreprinderilor, iar utilizarea principiilor şi bunelor practici ale 
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guvernanței corporative sunt deja scoase în evidenţă atât la nivelul entităţilor autohtone, cât şi la 

nivel internaţional. 

Crizele financiare din Asia, Rusia, America Latină au evidenţiat că procedurile de 

administrare corporativă neaplicabile în practică sau ineficiente prezintă un pericol colosal atât 

pentru firme, cât şi pentru societate. Eşecurile administrării corporative pot fi la fel de 

distrugătoare ca orice alt şoc economic [118, p. 146]. 

După criza financiară din Asia, fostul guvernator al Băncii Thailandei Chatu Mongol 

Sonakul a menţionat [112, p. 10]: „Nu am nici un dubiu că pentru soluţionarea crizei economice 

din Asia guvernul şi sectorul corporativ trebuia să colaboreze mai bine. Nu vreau să spun că 

cauza recentei crize economice a fost colaborarea insuficientă dintre ei. Dimpotrivă, aceştia au 

colaborat prea bine şi s-au înţeles între ei... Criza financiară din Asia a demonstrat că în cazul în 

care nu există un control transparent, nu se respectă drepturile acţionarilor şi consiliile de 

administraţie nu sunt responsabile, economiile puternice se pot prăbuşi destul de rapid atunci 

când dispare încrederea investitorilor”.  

Oricare ar fi cauza aparentă a înrăutăţirii situaţiei financiare, cauza principală a crizei în 

orice organizaţie este nivelul scăzut al profesionalismului managementului companiei [33, p. 

250]. În aceste condiţii, autorul consideră că o entitatea şi toţi angajaţii acesteia pot respecta 

anumite prevederi, drepturi, obligaţii cu condiţia că acestea sunt stipulate în diferite Legi, 

Regulamente, Instrucţiuni, ordine etc.  

Deoarece autorul îşi propune prin prezenta lucrare să demonstreze rolul diagnosticului în 

eficientizarea managementului corporativ, vine cu ideea că acest diagnostic ar trebui să fie 

obligatoriu pentru absolut toate entităţile economice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat pe 

teritoriul Republicii Moldova (indiferent de genul de activitate, de forma de proprietate, de forma 

organizatorico-juridică).  

Şi… vorbind totul despre întreprindere şi la nivel de întreprindere, autorul consideră că 

una din cele mai realizabile şi mai eficiente căi de a asigura un management corporativ eficient 

este diagnosticul oportun al potenţialului entităţii economice; iar acest diagnostic poate fi 

înfăptuit de către managerii entităţii sau la ordinea acestora în mod constant doar dacă aceşti 

manageri vor avea responsabilitatea socială atât faţă de proprietari cât şi faţă de salariaţii firmei. 

La rândul său, sporirea responsabilităţii manageriale este o înălţime ce poate fi atinsă prin 

elaborarea şi adaptarea Codurilor de guvernanţă corporativă, printre principiile cărora, să se 

enumere numaidecât – managementul eficient! 

În Republica Moldova, Codul de guvernare corporativă a fost elaborat şi aprobat încă în 

2007 prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actualmente Comisia Naţională a 
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Pieţei Financiare) care era valabil pentru implementare doar societăţilor pe acţiuni, conţinând 

prevederi aferente drepturilor acţionarilor; sarcinile Adunării Generale a Acţionarilor, 

Consiliului Societăţii, Preşedintelui Consiliului Societăţii, Organului executiv; mecanismelor de 

aplicare pentru protejarea drepturilor acţionarilor, etc. 

Acesta, este de altfel, primul document juridic în care se explică pe larg noţiunile 

„corporativ”, „guvernare corporativă”. Potrivit acestui Cod, un element cheie pentru 

îmbunătăţirea eficienţei economice îl reprezintă o bună administrare a corporaţiilor; 

administrarea corporaţiilor sau guvernarea corporativă fiind sistemul prin care o companie este 

condusă şi controlată [91].  

În conţinutul Codului de guvernare corporativă sunt enumerate principii şi situaţii 

concrete pe care persoanele implicate în gestionarea companiei (membrii organului executiv, ai 

consiliului societăţii, organelor de supraveghere, acţionarii) ar trebui să le urmărească în relaţiile 

reciproce.  

Principiile  au fost  elaborate  sub formă de cele mai bune situaţii din practica naţională şi 

internaţională şi reprezintă un  set de  standarde de guvernare  pentru a ghida  managementul 

companiei şi acţionarii în aplicarea principiilor generale de conducere eficientă a unei companii. 

Este necesar de menţionat că la data de 04.03.2016 Codul de guvernare corporativă 

descris mai sus este abrogat deoarece intră în vigoare noul Cod de guvernanţă corporativă, 

aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la data de 24.12.2015 [87]. 

Potrivit prevederilor acestui Cod, guvernanţa corporativă implică un set de relaţii între 

consiliul societăţii pe acțiuni (denumită în continuare - societate), organul executiv, acţionari şi 

alte părţi interesate (Stakeholders), și anume angajați, parteneri, creditori ai societății, autorităţi 

locale etc. [87]. Totodată, acest cod vine să enumere şi să explice mai în detalii totalitatea 

drepturilor şi obligaţiilor Adunării generale a acţionarilor, Consiliului societăţii, organului 

executiv. 

Noutatea noului Cod de guvernanţă corporativă constă în recomandarea instituirii unui 

secretar corporativ care ar contribui la interacţiunea între acţionari şi organele de conducere ale 

societăţii în contextul guvernanţei corporative.  

O altă noutate a acestuia constă în obligativitatea entităţilor de interes public (entitate 

care are o importanţă deosebită pentru public datorită domeniului (tipului) de activitate şi care 

reprezintă o instituţie financiară, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, o 

societate de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se 

cotează la bursa de valori [97]) să se conforme prevederilor acestuia timp de 6 luni de la data 
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intrării în vigoare (fapt ce nu a fost prevăzut în Codul precedent); iar pentru celelalte societăţi pe 

acţiuni – conformarea este benevolă [87]. 

Însă, cu toate că guvernanţa corporativă a apărut ca rezultat al numeroaselor eşecuri din 

domeniul privat, într-un timp scurt, ceea ce a dus la pierderea încrederii investitorilor în 

capacitatea managerilor de a conduce şi gestiona marile corporaţii sau instituţii publice; sau în 

cazul Republicii Moldova – ca necesitate pentru reformarea proprietăţii şi privatizare, adoptarea 

Codului de guvernanţă corporativă şi implementarea managementului corporativ nu ar trebui să 

se limiteze doar la societăţile pe acţiuni. 

Managementul corporativ eficient este activitatea de gestiune a entităţii pe parcursul 

întregului ciclu de viaţă, prin: planificare, implementare, control, raportare capabilă să genereze 

efectele, rezultatele scontate. Managementul corporativ, odată implementat oferă entităţii 

economice şi fondatorilor acesteia o serie de avantaje economice (figura 3.4.).  

 

Fig. 3.4. Necesitatea managementului corporativ  

Sursa: [43, p. 142] 

Prin urmare, apar întrebările: Oare entităţile economice cu o formă organizatorico-

juridică diferită de societăţile pe acţiuni nu au nevoie de planificare, implementare, control, 
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raportare în activitatea sa? Nu au nevoie de generarea rezultatelor scontate? Nu au nevoie de 

multiplele avantaje pe care le oferă managementul corporativ? Nu pot pretinde sau nu au 

necesitatea de a implementa managementul corporativ?  

Mai mult ca atât, ţinând cont de faptul că pe teritoriul Republicii Moldova, marea parte a 

entităţilor au forma organizatorico-juridică alta decât societatea pe acţiuni (societăți pe acțiuni - 

doar 4596 entităţi din numărul de 170703 entităţi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova la 

data de 01.06.2016 (tabelul 3.1.)), creşte vertiginos necesitatea perfecţionării managementului 

acestor entităţi. 

Tabelul 3.1. Persoane juridice şi întreprinzători individuali la 01.06.2016 pe teritoriul 

Republicii Moldova  

Nr. crt. Forma organizatorico-juridică Număr Cota (%) 

1.  Societăţi cu răspundere limitată 93673 54,87 

2.  Întreprinzători individuali 61877 36,25 

3.  Societăţi pe acţiuni 4596 2,69 

4.  Cooperative  3945 2,31 

5.  Organizaţii necomerciale 1878 1,10 

6.  Întreprinderi de stat şi municipale 1566 0,92 

7.  Altele (societăţi în comandită, întreprinderi de arendă, ) 3168 1,86 

TOTAL 170703 100 

Sursa: elaborat de autor, în baza sursei bibliografice 130. 

Structura entităţilor economice din Republica Moldova, conform formei organizatorico-

juridice se prezintă în figura 3.5.: 
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Fig. 3.5. Structura entităţilor economice din Republica Moldova, conform formei 

organizatorico-juridice, la 01.06.2016  

Sursa: elaborată de autor, în baza sursei bibliografice 130. 
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Din tabelul 3.1. şi figura 3.5., este clar evidenţiat faptul că societăţi pe acţiuni în 

Republica Moldova, la data de 01.06.2016 sunt doar 4596, ceea ce semnifică 2,69% din totalul 

entităţilor economice din ţară. Dacă e să ne menţinem pe poziţia managementului corporativ 

doar pentru societăţile pe acţiuni, atunci ce rezultă? O grijă considerabilă faţă de aceste entităţi 

din partea statului: elaborarea Codului de guvernanţă corporativă; impunerea prin codul dat 

exercitarea unui management corporativ eficient… Dar cum rămâne cu celelalte entităţi 

economice? 

Autorul consideră că, indiferent de forma organizatorico-juridică a entităţii economice, 

indiferent de mărimea ei, dacă este formată prin asociere de membri, implementarea 

managementului corporativ prin adoptarea unui Cod de guvernanţă corporativă este necesară. 

Şi chiar dacă ar părea retorică întrebarea: Cod de guvernanţă corporativă pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii, pentru S.R.L. şi cooperative?, răspunsul ar fi unul afirmativ, acest 

cod are dreptul la existenţă [43, p. 144]. 

Odată ce a fost aprobat primul Cod de guvernanţă corporativă (în Marea Britanie), foarte 

multe state ale lumii, în vederea perfecţionării managementului entităţilor au recurs la elaborarea 

propriilor Coduri de guvernanţă corporativă [43, p. 144]. În Anexa 22 este prezentată o 

retrospectivă privind ţările ce au elaborat şi aprobat propriul Cod de guvernanţă corporativă (sub 

formă de coduri, ghiduri, set de principii) şi anul aprobării. 

Dinamica aprobării Codurilor de guvernanţă corporativă este prezentată în figura 3.6.: 
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Fig. 3.6. Dinamica elaborării Codurilor de guvernanţă corporativă (mai multe la nivel de ţară) 

Sursa: elaborată de autor, în baza sursei bibliografice 194. 
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În baza informaţiei obţinute la data de 21.07.2016 din partea Comisiei Naţionale a Pieţei 

Financiare a Republicii Moldova, se constată că până la momentul de faţă, doar 50 de entităţi de 

interes public din Republica Moldova au aprobate propriile Coduri de guvernanţă corporativă 

(dintre care - 11 bănci comerciale) (Anexa 24). 

Din câte se observă, anume băncile comerciale sunt cei mai disciplinaţi aderenţi la Codul 

de guvernanţă corporativă. În aprilie 2010, Banca Naţională a Moldovei (BNM) le-a impus 

elaborarea şi respectarea obligatorie a Codului, printr-un document special – Regulamentul cu 

privire la sistemul de control al băncilor. Din cele 11 bănci funcţionale, nu există nici una care să 

nu respecte principiile actului respectiv [114]. 

La un moment dat, băncile din Republica Moldova au simţit necesitatea unei gestionări 

mult mai eficiente pentru a fi active şi competitive pe piaţa locală [43, p. 146]. Codul de 

guvernanţă corporativă le permite să delimiteze clar responsabilităţile în cadrul băncilor, să-şi 

elaboreze strategii de dezvoltare şi politici interne de administrare a riscurilor, ceea ce le 

garantează stabilitate financiară şi sporirea competitivităţii pe piaţă [114]. Stabilitatea financiară 

fiind acea stare în care mecanismele economice de formare a preţurilor, de evaluare, divizare şi 

gestionare a riscurilor financiare funcţionează suficient de bine pentru a contribui la creşterea 

performanţei economice [51, p. 90]. 

Codul de guvernanţă corporativă include un set de reguli şi principii de care se conduc 

cei implicaţi în gestiunea, planificarea strategică şi acţiunile entităţii economice, însă unul din 

principiile de bază ale acestuia, cel de altfel responsabil de sporirea profitabilităţii şi rentabilităţii 

entităţii economice, este principiul managementului corporativ eficient. Şi dacă e să urmărim 

informaţia prezentată în Anexa 23, se va observa că în nici unul din Codurile de guvernanţă 

corporativă ale băncilor comerciale din Republica Moldova acest principiu nu lipseşte. 

Potrivit noului Cod de guvernanţă corporativă, care a intrat în vigoare la 04.03.2016, 

absolut toate entităţile economice de interes public, urmează să se conforme prevederilor 

acestuia tip de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia, prin urmare sub incidenţa acestei 

prevederi cad entităţile care au o importanţă deosebită pentru public datorită domeniului (tipului) 

de activitate şi care reprezintă: 

 instituţie financiară,  

 un organism de plasament colectiv în valori mobiliare,  

 societate de asigurări,  

 un fond nestatal de pensii,  

 societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la bursa de valori. 
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Importanţa elaborării acestor Codurilor de guvernanţă corporativă reiese şi din faptul că 

anual pe teritoriul Republicii Moldova îşi încep activitatea mii de entităţi economice, care cu 

părere de rău, în mare parte, din cauza unui management defectuos ajung să falimenteze. În 

figura 3.7. autorul prezintă  dinamica înregistrării şi radierii întreprinderilor în/din Registrul de 

Stat pentru perioada 2000 – I trimestru al 2016: 
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Fig. 3.7. Dinamica înregistrării şi radierii întreprinderilor în/din Registrul de Stat pentru perioada 

2000 – I trimestru al 2016 

Sursa: elaborată de autor, în baza sursei 130. 

 

Analiza datelor prezentate în figura 3.7. demonstrează o creştere a ritmului de înregistrare 

al întreprinderilor începând cu anul 2000 către anul 2007, pe când începând cu anul 2008 situaţia 

se schimbă brusc în sensul diminuării numărul de entităţi înregistrare. Spre exemplu, doar în anul 

2007 au fost înregistrare în Registrul de Stat 11480 întreprinderi, pe când în anul 2015 doar 5985 

(ceea ce înseamnă că numărul întreprinderilor înregistrate s-a redus din acel an de practic în 

jumătate). O altă situaţie ce bate alarma este apropierea din ce în ce mai mult a numărul de 

întreprinderi radiate din Registrul de Stat de numărul de întreprinderi înregistrate. Acest fapt este 

mult mai vizibil pentru anul 2015: 5985 întreprinderi înregistrare şi tocmai 3905 întreprinderi 

radiate. O situaţie şi mai dură se vizualizează pentru primul trimestru al anului 2016: 1586 

întreprinderi înregistrare şi tocmai 1209 întreprinderi radiate. 

Un alt argument în elaborarea Codului de guvernanţă corporativă prin includerea în 

acesta a principiului „managementului eficient” reiese şi din faptul că de eficienţa 

managementului entităţilor economice depinde şi soarta angajaţilor din cadrul lor. Şi dacă ne 

referim la societăţile cu răspundere limitată, atunci vorbim despre un număr de 257147 de 

http://www.cis.gov.md/statistica#b
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salariaţi ceea ce constituie 69,70% din totalul numărului de salariaţi în Republica Moldova la 

nivelul anului 2014 [121]. 

Dacă e să e să ne referim la nivel de ţară, atunci, cu siguranţă că şi cifra de afaceri pe care 

entităţile economice cu forma organizatorico-juridică – S.R.L. – o înregistrează timp de un an de 

zile şi care, pe de o parte reprezintă indicatorul cheie ce caracterizează eficienţa activităţii 

acestora, iar pe de altă parte – sursa de bază de formare a veniturilor impozabile, ar trebui să fie 

un indice ce sporeşte argumentele în vederea disciplinării entităţilor economice prin obligarea 

acestora să desfăşoare activităţi profitabile în baza unui Cod de guvernanţă corporativă. 

În figurile 3.8. şi 3.9. autorul prezintă coraportul dintre numărul de angajaţi şi cifra de 

afaceri în funcţie de formele organizatorico-juridice ale entităţilor economice ce îşi desfăşoară 

activitatea de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova: 

 

Fig. 3.8. Numărul mediu de salariaţi în întreprinderi, pe forme organizatorico-juridice 

pentru anul 2014 (persoane, %)  

Sursa: elaborată de autor, după 121. 

 

Fig. 3.9. Cifra de afaceri la nivel de întreprindere, pe forme organizatorico-juridice pentru 

anul 2014 (mii lei, %)  

Sursa: elaborată de autor, după 121. 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Rezult_anch_struct/ASA_2015.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Rezult_anch_struct/ASA_2015.pdf
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Din figurile 3.8. şi 3.9., cu siguranţă este evident faptul că importanţa care trebuie 

acordată societăţilor cu răspundere limitată prin disciplinarea şi responsabilizarea managerilor 

este colosală, deoarece de eficienţa managementului acestor entităţi nu depinde doar !!! profitul 

proprietarilor (ceea ce la fel este destul de important), dar şi siguranţa locurilor de muncă şi 

viitorul a 257147 persoane; şi totodată de eficienţa managementului acestor entităţi depinde 

valoarea veniturilor bugetare acumulate prin intermediul impozitelor pe venit achitate de către 

acestea la bugetul de stat – surse care ulterior vor servi pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. 

Prin urmare: cu cât sunt mai responsabilizaţi managerii şi orientaţi spre eficienţa activităţilor pe 

care le gestionează cu atât sunt mai sigure locurile de muncă a unui număr enorm de angajaţi, cu 

atât rata şomajului scade sau cel puţin nu se majorează, cu atât sunt mai impunătoare prevalările 

la bugetul de stat sub forma impozitelor pe venit achitate de către aceste entităţi. 

Cercetătorii Ţugui A., Bîrcă A., Chelariu G., afirmă că rezultatele sau performanţele unei 

firme variază în funcţie de atitudinea persoanelor însărcinate cu guvernanţa faţă de evenimentele 

care se produc atât în interiorul, cât şi în exteriorul ei [139, p. 42].  

Implementarea guvernanţei corporative în cadrul entităţilor economice cu cel puţin 2 

fondatori presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1. Separarea managementului strategic de cel operaţional. Transferul funcţiilor de 

conducere cu entitatea de la proprietari către manageri permite proprietarului să se 

concentreze pe obiective strategice mai largi ale activităţii sale. 

2. Organizarea activităţii consiliului de administraţie şi manageri. Un sistem eficient de 

guvernanţă corporativă prevede stabilirea de stimulente pentru membrii consiliului de 

administraţie sau a managerilor în vederea respectării intereselor proprietarilor 

afacerii. De obicei, rezultatul financiar total al companiei este grav afectat de 

dezechilibrul de interese faţă de management, deoarece fiecare manager tinde să fie 

responsabil doar pentru sfera sa de activitate, neurmărind imaginea de ansamblu. 

3. Introducerea transparenţei financiare şi manageriale. Elaborate în conformitate cu 

prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Situaţiile 

financiare ale entităţilor permit companiei să „prevadă” rezultatele financiare înainte 

de finele anului fiscal şi din timp să poată lua măsuri şi implementa  pentru a obţine 

un rezultat mai bun. În absenţa unei raportări financiare internaţionale, conducerea 

entităţilor economice funcţionează orbeşte, iar proprietarul vede rezultatul absolut 

neaşteptat al companiei doar după finisarea anului de gestiune. 

4. Determinarea factorilor valorii companiei. Managerii companiei trebuie să gândească 

ca proprietarii, de aceea remuneraţia lor ar trebui să depindă de activităţile lor, 
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contribuind la crearea valorii. Factorii valorii companiei pot fi măsuraţi prin 

indicatori-cheie de performanţă, care includ, de exemplu, rata de menţinere e a 

clientului, profitul brut, costurile de depozitare, costurile de livrare, etc. Pe când, 

motivarea celorlalţi lucrători ar trebui să fie legat de indicatori-cheie de performanţă 

pentru realizarea cărora aceştia sunt responsabili. 

Managementul corporativ realizat eficient bazat fiind pe un Cod de guvernanţă 

corporativă va asigura mecanismul pentru protejarea intereselor tuturor agenţilor economici, 

inclusiv a investitorilor. Este evident faptul că astfel de efecte negative ale unui management 

corporativ deficient precum sustragerea activelor sau fluxurilor de numerar ale entităţii de către 

manageri, anumiţi acţionari, prin încheierea tranzacţiilor dubioase, constituie o încălcare directă 

a drepturilor investitorilor şi, prin urmare, conduce la reducea solvabilitatea entităţii.  

Managementul corporativ deficient generează o luptă pentru controlul între diferiţi 

subiecţi cointeresaţi: actualii şi potenţialii acţionari, manageri, personal. Adesea unul dintre 

instrumentele folosite în aceste neînţelegeri este procedura de faliment. Această luptă pentru 

controlul asupra entităţii patrimoniale sustrage managerii şi acţionarii de la activitatea 

operaţională şi investiţională. Toate acestea generează consecinţe negative pentru situaţia 

financiare a entităţii [44, p. 147]. 

Imperfecţiunea managementului corporativ (sau – instabilitatea drepturilor de 

proprietate) face ca atât acţionarii cât şi managerii să preţuiască mai puţin reputaţia 

întreprinderii, precum şi istoria creditară a acesteia. Ca urmare, adesea survine o politică 

financiară de scurtă durată şi cu risc înalt, iar uneori chiar şi reticenţa privind achitarea datoriilor. 

Sistemul managerial corporativ perfect – reprezintă o condiţie preliminară restructurării 

entităţii, prin înlocuirea proprietarilor şi managerilor ineficienţi care nu au reuşit să realizeze o 

afacere profitabilă şi stabilă din punct de vedere financiar. Prin urmare, ineficienţa 

managementului corporativ poate conduce la situaţia când entitatea patrimonială nu este capabilă 

să genereze fluxuri financiare necesare pentru stingerea datoriilor. 

După părerea autorilor A.Shleifer şi R.Vishny, în companiile cu concentrarea înaltă a 

capitalului se observă probleme legate de administrarea corporativă neadecvată, în special, 

lezarea drepturilor  acţionarilor minoritari [190, p. 995]. Adesea, asociaţii majoritari, bazându-se 

anume pe concentrarea proprietăţii, nu au nevoie de acordul asociaţilor minoritari pentru a 

aproba anumite decizii. 

Prin urmare, în lipsa unor mecanisme eficiente de protecţie a drepturilor asociaţilor 

cointeresaţi în prosperitatea afacerii (mai ales în cazul când cota acestora este minoritară), 

entitatea patrimonială îşi pierde capacitatea de a atrage capital suplimentar prin intermediul 



 138 

atragerii co-fondatorilor. O astfel de limitare a flexibilităţii financiare afectează enorm 

solvabilitatea întreprinderii. Studiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

(OCDE – organizaţie internaţională a acelor naţiuni dezvoltate care acceptă principiile 

democraţiei reprezentative şi a economiei de piaţă libere) au permis evidenţierea a 5 principii 

cheie a guvernanței corporative eficiente (figura 3.10.): 

Fig. 3.10. Principiile guvernanţei corporative eficiente 

Sursa: elaborat de autor, adaptat după 118, p. 148. 

 

Asigurarea, cu scopul protecţiei intereselor acţionarilor, a dezvoltării sistemului de 

control corporativ – a fost recomandarea dată de economiştii Hîncu R. şi Biloacaia S. în articolul 

Analiza comparativă a dezvoltării pieţelor de capital din ţările dezvoltate şi în curs de 

dezvoltare din UE şi Republica Moldova, pe baza abordării indicativ-funcţionale. În baza 

practicii UE, autorii consideră că obligarea companiilor, admise spre tranzacţionare pe BVM, să 

adopte Codul de guvernanţă corporativă, sau să argumenteze, în conformitate cu principiul 

„respectă sau explică”, imposibilitatea aprobării acestuia, sunt soluţiile ce ar asigura dezvoltarea 

PVM autohtone [84, p. 65]. 

Însă, continuând gândul început în capitolul I, autorul consideră că aceste practici sunt 

real de implementat şi în cadrul entităţilor economice cu o altă formă organizatorico-juridică, 

ceea ce va favoriza sporirea responsabilizării sociale a managerilor. 

Elementele-cheie ale sistemului managerial corporativ eficient includ [112]: 
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- factori externi: 

 starea generală a economiei; 

 tradiţiile culturale; 

 actele legislative şi normative şi mecanismele de aplicare: legislaţia privind 

înfiinţarea şi funcţionarea întreprinderilor de diverse forme de proprietate şi 

organizare juridică; legislaţia privind protecţia drepturilor investitorilor; legislaţia 

privind falimentul; legislaţia cu privire la piaţa financiară; 

 reglementarea pieţei financiare; 

 infrastructura informaţională: standardele raportării financiare; standarde de audit; 

cerinţele faţă de integralitatea, acurateţea şi promptitudinea prezentării informaţiei; 

 pieţe: piaţa de capital, piaţa forţei de muncă (în special – manageri) ş.a. 

- factori interni (factori ai întreprinderii):  

 documentele de constituire ale întreprinderii: dreptul de a participa, al asociaţilor şi 

investitorilor, la luarea deciziilor strategice; în stabilirea consiliului de administraţie 

şi conducere; mecanismele de protecţie împotriva tranzacţiilor abuzive; etc.; 

 transparenţa: actualitatea, exactitatea şi caracterul complet al informaţiei referitor la 

situaţia financiară a entităţii; datoriile sale; structura proprietăţii; 

 procedura de alegere şi funcţionare a consiliului de administraţie şi a 

managementului entităţii. 

Gestionarea corporativă este, de asemenea, un factor important în luarea deciziei de 

investire. Prin urmare, potrivit statisticelor, peste 80% din investitori declară disponibilitatea de a 

plăti mai mult pentru cotele părţi ale societăţii ce se caracterizează printr-un management 

corporativ eficient, comparativ cu acţiunile societăţilor cu un management corporativ deficient 

[44, p. 148]. 

Practica echitabilă a unui management corporativ reprezintă o garanţie a faptului că 

entitatea ia în considerare interesele unei game largi de părţi cointeresate, şi că conducerea 

acestei întreprinderi poartă răspundere pentru activitatea desfăşurată. Acest lucru, la rândul său, 

ajută la menţinerea încrederii investitorilor, atât a celor autohtoni cât şi a celor străini, precum şi 

la atragerea mai multor investiţii pe termen lung. 

Nivelul scăzut al practicii de gestionare corporativă are un impact negativ asupra atragerii 

investiţiilor, precum şi contribuie la apariţia problemelor de nivel naţional şi regional.  

Începând cu mijlocul anilor 
'
90 către perfecţionarea managementului corporativ şi-au 

îndreptat eforturile investitorii, autorităţile, managerii, atât în ţările cu o economie dezvoltată cât 

şi în cele cu economie în tranziţie, şi instrumentul folosit pentru a atinge acest obiectiv a fost 
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anume elaborarea şi implementarea Codurilor de guvernanţă corporativă. Obiectivele lor constau 

în asigurarea dezvăluirii informaţiilor necesare utilizatorilor în vederea evaluării juste a 

performanţelor şi practicilor  de administrare a companiilor şi nu a prescrierii detaliate a unui 

comportament corporativ. 

Anterior, în capitolul I a fost menţionat faptul că în Republica Moldova Codul de 

guvernanţă corporativă a fost adoptat pentru prima dată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a 

valorilor mobiliare nr. 28/6 din 01.06.2007 (publicat în Monitorul Oficial nr.  86-89  din 

22.06.2007) [91], urmat de aprobarea unui Cod nou de guvernanţă corporativă aprobat prin 

Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 67/10 din 24.12.2015. 

Importanţa elaborării şi aplicării acestui Cod de guvernanţă corporativă în Republica 

Moldova este  vădită, fiind condiţionată de un şir de momente, inclusiv:   

 integrarea ţării în procesele de globalizare, care presupune necesitatea armonizării  

legislaţiei autohtone cu standardele internaţionale;   

 posibilitatea realizării unui management eficient în vederea dezvoltării cu succes a 

afacerii proprietarilor; 

 posibilitatea prevenirii în baza Codului a eventualelor conflicte corporative, 

diminuării  abuzurilor de serviciu şi reducerii nivelului de corupere a persoanelor cu 

funcţii de  răspundere ale companiilor;   

 posibilitatea aplicării practicii de soluţionare a conflictelor corporative la nivel de  

întreprindere, până a se adresa în instanţele de judecată;   

 posibilitatea promovării unei imagini benefice a întreprinderilor vizavi de investitori 

şi  parteneri;   

 posibilitatea soluţionării în baza Codului a unor chestiuni reglementate insuficient de  

cadrul legal existent,  etc. 

Cu toate acestea, practica a demonstrat, în primul rând, necesitatea de perfecţionare a 

actelor normative şi legislative în vigoare, precum şi extinderea continuă a cadrului juridic, 

elaborarea de standarde şi norme de reglementare a acelor aspecte ale sistemului managerial 

corporativ, care până în prezent nu au fost atinse. 

O altă problemă, mult mai importantă, constă în asigurarea aplicării şi executării cât mai 

eficiente a actelor normative şi legislative în vigoare. Prin urmare, nivelul gestionării corporative 

în ţară va depinde în mare măsură de nivelul de aplicabilitate al cadrului juridic. 

O atenţie deosebită trebuie acordată şi sporirii nivelului culturii afacerilor în Republicii 

Moldova.  
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Astfel, pentru perfecţionarea sistemului de gestionare corporativă  este necesar un imbold 

din exterior, prin aplicarea în mediul de afaceri a ideilor şi principiilor elaborate şi utilizate în 

ţările ce posedă mecanisme stabile şi eficiente.  

În vederea perfecţionării managementului corporativ, atât organizaţii şi instituţii 

naţionale cât şi internaţionale, organizează mese rotunde (având ca tematică – managementul 

corporativ), asigură diverse proiecte de sporire a calităţii managementului corporativ, printre 

acestea se enumără: 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a iniţiat organizarea mai multor 

mese rotunde; 

- Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD – oferă finanţări de 

proiecte pentru bănci, întreprinderi industriale şi comerciale, adresându-se atât noilor 

iniţiative cât şi companiilor deja existente; de asemenea, colaborează şi cu societăţi 

din sectorul public pentru a sprijini privatizarea acestora, restructurarea 

întreprinderilor de stat şi îmbunătăţirea serviciilor municipale sau comunale);  

- Comisia Naţională a Pieţei Financiare (autoritate autonomă a administraţiei publice 

centrale, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează activitatea 

participanţilor pe piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea 

legislaţiei de către ei), etc. 

Cu toate acestea, foarte important este ca aceste măsuri să fie susţinute de eforturile 

subiecţilor entităţilor economice (manageri, investitori, şi alte grupuri de interese).  

Un management corporativ perfect şi eficient va putea asigura: 

- protejarea drepturilor tuturor asociaţilor (inclusiv a celor străini) prin asigurarea  

accesului la  informaţie şi transparenţa acesteia;   

- facilitarea proceselor de îmbunătăţire a indicatorilor economico-financiari ai 

entităţilor,  sporind volumul profiturilor şi exportului;   

- creşterea credibilităţii entităţilor în faţa investitorilor străini care va stimula afluxul  

resurselor financiare în economia naţională;   

- sporirea calificării şi profesionalismului  angajaţilor entităţilor;   

- cultivarea culturii şi eticii administrării corporative.   

Prin urmare, măsurile întreprinse în vederea perfecţionării managementului corporativ 

trebuie să devină parte componentă a strategiei  de dezvoltare a societăţii. Iar pentru aceasta, este 

necesară participarea activă în acest program a tuturor participanţilor la relaţiile de piaţă. În caz 

contrar, toate acţiunile se vor limitata la adoptarea declaraţiilor, realizarea proiectelor, care au 

foarte puţin în comun cu mediul de afaceri corporativ. 
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Principalele obstacole în calea adoptării guvernanţei corporative eficiente sunt 

următoarele: 

1. Marea parte a managerilor au ferm convingerea că trebuie să câştige bani doar pentru 

ei înşişi. Ca urmare, aceştia sunt implicaţi în tranzacţii în primul rând care satisfac 

propriile lor interese şi nu caută să pună în aplicare în companiile pe care le 

gestionează tehnici eficiente ale guvernanţei  corporative. 

2. Nu este stabilit sistemul de raportare a rezultatelor activităţii faţă de proprietarii 

afacerii. Unii manageri greu se adaptează necesităţii de a raporta proprietarilor 

companiei. Activităţile acestora sunt, de obicei, îndreptate pentru a obţine pe termen 

scurt câştig personal, mai degrabă decât să dezvolte planuri de dezvoltare strategică 

pe termen lung, lucru care este imposibil fără restructurare complexă şi costisitoare. 

3. Unii din proprietari mai rămân cu convingerea că tradiţiile managementului 

centralizat sunt cele ce pot garanta succesul afacerii – se dau comenzi, se fac pedepse 

… şi doar în astfel de condiţii conducătorii se simt „în largul lor”. Multora le este 

complicat să conştientizeze că de fapt  profitabil pentru afacere ar fi să se ia în 

considerare interesele clienţilor, angajaţilor, partenerilor de afaceri. 

4. Companiile acordă destul de mult timp pentru crearea Consiliului de directori, uitând 

că acesta nu funcţionează în mod izolat de infrastructura entităţii. Consiliul de 

directori acceptă decizii echilibrate, dar ele nu funcţionează. De multe ori se poate 

observa următoarea imagine: compania a creat un consiliu de directori şi se aşteaptă 

ca toate de la sine se vor îmbunătăţi; conflictele se vor rezolva. Acest lucru aproape 

niciodată nu se produce. Prin urmare, proprietarii companiei ar trebui să fie pregătiţi 

pentru faptul că introducerea guvernanţei corporative – este un proiect complex, care 

necesită o pregătire semnificativă şi o abordare integrată la punerea în aplicare. 

Guvernanţa corporativă începe numai atunci când conducătorul conştientizează 

beneficiile economice ale interacţiunii dintre interesele publicului, clienţilor, angajaţilor etc. 

Urmărind scopul analizării guvernanței corporative, se desprind câteva idei de avansat şi 

dezvoltat, cum ar fi: guvernanţa corporativă nu presupune numai supravegherea şi stimularea în 

scopul obţinerii de performanţe, ci ea trebuie să încurajeze experimentele şi practicile avansate, 

să aducă o contribuţie decisivă nu numai în apărarea intereselor investitorilor, ci şi la asigurarea 

stabilităţii sociale, încurajarea mobilităţii şi creşterii calitative a capitalului uman, desfăşurarea 

ordonată a proceselor de producţie, evitarea unei mişcări haotice a preţurilor relative, strânsa 

corelare cu valorile culturale. Aşadar, e de realizat ideea că modelarea guvernanței corporative în 

condiţia existenţei un Cod de guvernanţă corporativă este necesar a fi integrată în condiţiile 



 143 

procesului de transformare, în strategia entităţilor naţionale de dezvoltare sustenabilă, aliniindu-

se la restructurarea principalelor ramuri din economie sau la reforma sectorului serviciilor 

sociale. 

Toate acestea vor crea premisele viitoarelor performanţe economice şi vor creşte 

capacitatea de adaptare a economiei naţionale la modificările impuse de integrare şi globalizare 

sau vor fi ele însele derivate din aceste fenomene. 

Indiferent de modelul adoptat, implementarea normelor de gestionare corporativă impune 

respectarea următoarelor principii: 

 drepturile şi tratamentul echitabil al asociaţilor; 

 rolul grupurilor de interese (stakeholders); 

 Consiliul de administraţie şi supraveghere a conducerii; 

 transparenţa şi asigurarea accesului la informaţii. 

Unele dintre măsurile ce se pot lua în ceea ce priveşte dezvoltarea culturii guvernanței 

corporative la noi în ţară sunt: 

 creşterea eforturilor şi concertarea acestora în vederea impunerii unui Cod obligatoriu 

de guvernanţă corporativă; 

 dezvoltarea unor societăţi de consultanţă autorizate şi a unor agenţii de rating 

independente care să furnizeze contra cost analize şi informaţii preţioase pentru 

investitorii interesaţi; 

 îmbunătăţirea sistemului juridic prin reformarea acestuia şi încurajarea asociaţilor şi 

oamenilor de afaceri în implicarea privind elaborarea de regulamente, norme, legi 

referitor la guvernanţa corporativă; 

 sporirea exigenţelor organismelor de supraveghere a pieţelor şi a vitezei de reacţie în 

cazul constatării încălcării prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare; 

 creşterea transparenţei şi a credibilităţii managementului societăţilor prin participarea 

în cadrul Consiliului de administraţie a unor persoane independente; 

 încurajarea salariaţilor pentru a face publice practicile ilegale observate în compania 

în care activează. 

Până la urmă, concluzia finală privind alegerea sau dezvoltarea unui anumit model de 

guvernanţă corporativă de către entităţile din Republica Moldova nu se rezumă la găsirea 

modelului ideal, ci la faptul că indiferent de modelul de guvernanţă ales, nu societatea există 

pentru ca oamenii de afaceri şi corporaţiile să profite de pe urma ei, ci afacerile există pentru a 

satisface necesităţile sociale [39, p. 205]. 
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Potrivit experţilor, probleme de management pot fi în toate companiile, indiferent dacă 

sunt cu cotă de stat sau sunt private. Mult mai important trebuie să fie echilibrul dintre puterea 

consiliului de administraţie şi asociaţi. Astfel, bunele practici ale guvernanței corporative vor 

ajuta societăţile să-şi stabilească roluri şi responsabilităţi clare, să se extindă într-un mod durabil, 

dar şi să-şi asigure un control intern structural şi substanţial. 

De asemenea, autorul menţionează următoarele direcţii în activităţi menite să 

îmbunătăţească managementul corporativ şi să sporească nivelul de transparenţă al entităţilor 

economice:  

1. Entităţile economice trebuie să îşi schimbe mentalitatea. Transparenţa, mai ales cea 

informaţională, atitudinea egală faţă de acţionari şi controlul asupra managementului au fost (şi 

sunt în continuare) absolut improprii pentru multe entităţi economice pe toata durata funcţionarii 

lor. Realizarea principiilor de management corporativ este percepută de acestea drept un proces 

străin, o activitate căreia nu i se merită de acordat atenţie.  

În afara de aceasta, în Republica Moldova nu există standarde de calificare în domeniul 

managementului corporativ pentru persoane fizice desemnate să controleze eficacitatea lui. 

Această afirmare se referă atât la existenţa standardelor pentru directori corporativi, cât şi pentru 

angajaţi ai organelor de control de stat. În cercurile publice generale deocamdată nu este 

înţeleasă corect importanţa atribuită managementului corporativ în atragerea investiţiilor spre 

exemplu. Pentru îmbunătăţirea culturii corporative este necesar să se elaboreze programe 

corespunzătoare de educare şi să se întreprindă acţiuni importante de informare (mai ales în 

regiunile Republicii Moldova). In această privinţă, trebuie implementate următoarele masuri:  

 constituirea organelor instituţiilor abilitate de stat pentru care vor avea drept obiectiv 

elaborarea şi diseminarea politicii unice de informare şi educare şi exercitare a 

funcţiilor de coordonare în sfera managementului corporativ;  

 elaborarea de  standarde profesionale de calificare în domeniul managementului 

corporativ pentru angajaţii organelor de control de stat, precum şi pentru directori 

corporativi;  

 formularea  cerinţelor obligatorii pentru persoane fizice implicate în management 

corporativ privind corespunderea lor standardelor profesionale de calificare.  

2. Pe măsura ce practica managementului corporativ se dezvoltă, este necesară 

realizarea unei serii de acţiuni pentru reînnoirea conţinutului din Codul de guvernanţă 

corporativă. Recomandările din Codul care au confirmat avantajul său practic şi au fost 

recunoscute în mediul de afaceri, trebuie asigurate pe calea legislativă. Ultimele tendinţe din 

practica internaţională în ceea ce priveşte reglementarea managementului corporativ, arată că 
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unele prevederi care înainte au avut un caracter recomandat pentru respectare liberă, la ora 

actuală devin o parte reală din baza legislativă şi normativă. Pentru entităţile economice din 

Republica Moldova, cel mai important este faptul ca aceste noutăţi să ia in considerare la maxim 

particularităţile şi condiţiile de activitate ale acestora şi să contribuie la favorizarea desfăşurării 

activităţii.  

3. Este necesar intensificarea eforturilor necesare pentru introducerea Standardelor 

Internaţionale de Raportare Financiară (pentru toate entităţile economice trebuie fixată o dată 

obligatorie de trecere la aceste standarde). Totodată, evidenţa financiară şi contabilă conform 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară trebuie considerată de proprietarii entităţilor 

nu numai ca condiţia prealabilă pentru atragerea de resurse financiare externe, ci şi ca un mod de 

control mai riguros al managementului.  

În viitorul apropiat, după cum consideră unii economişti, este de aşteptat activizarea 

proceselor de absorbţie, îndeosebi în acele ramuri, unde absorbţia nu necesită resurse financiare 

considerabile, gradul de raţionalizare al acestor procese este înalt (spre deosebire de politica 

anterioară a crizei, aceea de acaparare a oricăror obiecte potenţial rentabile), creşterea numărului 

de comasări şi absorbţii legat de costul mic şi problemele financiare ale corporaţiilor [22]. 

Prin urmare, mergând mai departe într-o succesiune logic, se constată că este vorba şi 

despre aplicarea riguroasă a criteriilor de transparenţă, de responsabilitate în asigurarea 

veridicităţii datelor din raportările financiare şi de altă natură. Într-un cuvânt, autorul vizează 

ansamblul obiectivelor şi modalităţilor de acţiune în actul conducerii unor entităţi, în special 

firme, prin promovarea unei culturi a guvernanţei bazată pe valori, pe integrarea acesteia în 

esenţa afacerilor, dar şi a politicilor promovate. 

Standardele de guvernanţă aplicabile în cadrul entităţilor economice trebuie concepute 

astfel încât să ţină seama, simultan, de capacităţile profesionale şi de noile cerinţe economice şi 

sociale impuse de realitatea cotidiană, de situaţia specifică rezultată în urma crizei globale şi a 

necesităţii de a o depăşi cât mai curând posibil. Autorul consideră că dezvoltarea capacităţii de 

adaptare a entităţilor economice este cheia şi nu sisteme care să blocheze actorii mediului de 

afaceri. 

Potrivit directorului general al CECCAR, guvernanţa corporativă este o încercare de 

implementare a unor sisteme de analiză a riscurilor, de verificare, evaluare şi control, în scopul 

realizării unui management eficient [144]. 

În final, autorul conchide că, una din căile de eficientizare a managementului corporativ 

este cu siguranţă verificarea, evaluarea şi controlul activităţii desfăşurate – acţiune realizată prin 

prisma diagnosticului potenţialului entităţii economice. Dar totodată, trebuie să se ţină cont şi de 
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faptul că un management corporativ nu presupune numai supravegherea şi stimularea în scopul 

obţinerii de performanţe; acesta trebuie să încurajeze experimentele şi difuziunea practicilor 

avansate, să aducă o contribuţie decisivă la apărarea intereselor investitorilor, la asigurarea 

stabilităţii sociale, stimularea mobilităţii şi creşterii calitative a capitalului uman, desfăşurarea 

echilibrată a proceselor de producţie, strânsa corelare cu valorile culturale. 

Din cele 5 entităţi economice care au reprezentat obiect al cercetării, doar „Supraten” 

S.A. este obligată, conform prevederilor Codului de guvernanţă corporativă (aprobat prin 

Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la data de 24.12.2015) să-şi desfăşoare 

activitatea în concordanţă cu propriul Cod de guvernanţă corporativă (este societate a cărei 

acţiuni sunt cotate la bursa de valori); pentru Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. - 

conformarea este benevolă (dar aceasta deja îşi are adoptat Codul de guvernanţă corporativă din 

anul 2013); iar pentru „Cloudata” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” S.R.L., „Alvim-Auto” S.R.L. – nici 

măcar nu există această recomandare. 

 

 

3.3.  Concluzii la capitolul 3 

Pentru ca o entitate economică să poată prospera aceasta are nevoie în primul rând de o 

monitorizare a activităţii sale, pentru a asigura depistarea la timp a cauzelor ce pot influenţa 

negativ traseul entităţii şi pentru a elabora măsuri ce ar permite fie înlăturarea de tot a 

consecinţelor acestor probleme, fie cel puţin atenuarea acestora. 

Rezultatele de bază ce au fost obţinute în urma studieri modalităţilor de eficientizare a 

managementului corporativ prin prisma diagnosticului potenţialului entităţii permit să afirmăm 

următoarele: 

1. Există o cotă foarte mică a entităţilor economice ce au recurs la efectuarea unui 

diagnostic al potenţialului său (33,33%) şi doar 50% din entităţile intervievate 

consideră că diagnosticul potenţialului este un instrument ce ar putea conduce la 

eficientizarea managementului entităţii; rezultă că o mare parte dintre entităţile 

economice nici măcar nu îşi cunosc „starea de sănătatea” a afacerii pe care o 

conduc/gestionează. 

2. Potrivit legislaţiei în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, entităţile economice nu 

sunt obligate să efectueze diagnosticul potenţialului economico-financiar, cu excepţia 

băncilor comerciale – prin urmare, autorul consideră necesară obligativitatea 

efectuării diagnosticul potenţialului economico-financiar al entităţii cel puţin o dată în 

decursul unei perioade de gestiune şi dezvăluirea acestei informaţii. 
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3. Problemele ce pot fi depistate cu ajutorul diagnosticului potenţialului sunt: reducerea 

autofinanţării sau o stabilitatea financiară scăzută; deficitul de numerar – lichiditate şi 

solvabilitatea scăzută; lipsa de satisfacere a intereselor proprietarilor. 

4. Diagnosticul oportun al potenţialului entităţii economice reprezintă una din cele mai 

realizabile şi mai eficiente căi de a asigura un management corporativ eficient; iar 

acesta poate fi înfăptuit în mod constant doar dacă managerii vor avea 

responsabilitatea socială atât faţă de proprietari cât şi faţă de salariaţii firmei.  

5. Practica echitabilă a unui management corporativ reprezintă o garanţie a faptului că 

entitatea ia în considerare interesele unei game largi de părţi cointeresate, şi că 

conducerea acestei întreprinderi poartă răspundere pentru activitatea desfăşurată. 

6. Este absolut necesară responsabilizarea managerilor entităţilor economice prin 

recomandarea acestora să adopte Coduri de guvernanţă corporativă. 

7. În rezultatul diagnosticului potenţialului economico-financiar al „Alvim-Auto” 

S.R.L., „Tex-Auto-Pit” S.R.L., „Cloudata” S.R.L., conducerea acestora au utilizat în 

formularea deciziilor privind activitatea de viitor, principalele concluzii ale tezei 

(fapte confirmate de Actele de implementare). 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Cercetările realizate în domeniul managementului corporativ şi eficientizarea acestuia 

prin utilizarea diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii au permis 

formularea următoarelor concluzii: 

1. Managementul corporativ în cadrul entităţilor economice trebuie să fie interesat de 

utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile, astfel încât nevoile şi aşteptările 

consumatorilor să fie satisfăcute corespunzător cerinţelor, la o calitate sporită a 

produselor/serviciilor şi la un preţ cât mai scăzut al factorilor de producţie [43, p. 142]. 

2. În Republica Moldova termenul de management corporativ se referă doar la societăţile 

pe acţiuni (adică entităţile economice mari – corporaţii), însă, autorul respinge ideea necesităţii 

unui management corporativ doar pentru acestea, bazându-se pe faptul că indiferent de mărimea 

entităţilor economice, toate au nevoie de principiile, sarcinile şi funcţiile managementului 

corporativ [43, p. 144]. 

3. În Republica Moldova, până în prezent nu există nici un act normativ care ar 

fundamenta noţiunea „Corporaţie”, deşi în actele legislative şi normative începând încă cu anul 

1991 se utilizează această noţiune [39, p. 204]. 

4. Managementul corporativ eficient presupune activitatea de gestiune a întreprinderii sub 

aspectul planificării, implementării, controlului, raportării, capabilă să conducă la obţinerea 

rezultatelor scontate, prin urmare, managementul corporativ poate deveni o prerogativă a tuturor 

managerilor [31, p. 194]. 

5. Unul din obiectivele managementului corporativ trebuie să fie valorificarea 

potenţialului entităţii economice, iar în acest scop, acest potenţial trebuie mai întâi de toate 

diagnosticat în vederea sesizării rapide a disfuncţionalităţilor interne sau eventualelor 

dezechilibre, urmate de pregătirea acţiunilor de adaptare la schimbări [35, p. 62].  

6. Diagnosticul potenţialului economico-financiar al întreprinderii presupune calculul şi 

aprecierea unei serii de indicatori, care pot fi grupaţi în următoarele compartimente: indicatori ai 

situaţiei patrimoniale şi gestiunii activelor; indicatori ai surselor de finanţare; indicatori ai 

echilibrului financiar; indicatori ai rentabilităţii [35, p. 65]. 

7. Diagnosticul potenţialului economico-financiar al întreprinderii facilitează depistarea 

cauzală a punctelor forte şi slabe; permite determinarea potenţialului de viabilitate economică şi 

managerială; permite prezentarea celor mai importante recomandări, de natură strategică şi 

tactică, orientate spre atenuarea sau eliminarea cauzelor generatoare de puncte slabe, prin 

urmare, diagnosticul trebuie să prefaţeze orice demers managerial important [38, p. 342-343]. 
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8. Problemele cu care se confruntă marea majoritate a entităţilor economice se referă la 

posibilitatea scăzută de a face faţă datoriilor scadente, eficienţa scăzută a resurselor investite, 

stabilitate financiară scăzută; iar acestea, în mare parte, sunt cauzate de insuficienţa rezultatului 

financiar al activităţii desfăşurate sau utilizarea iraţională a acestuia [36, p. 84]. 

9. Unui manager îi revine sarcina să garanteze un management eficient, iar pentru asta 

deciziile sale manageriale trebuie să fie argumentare. Prin urmare, diagnosticul potenţialului  

(evaluarea stării actuale a potenţialului entităţii şi a modificărilor în comparaţie cu perioada 

precedentă; determinarea cauzelor care au condus la schimbări în situaţia financiară a entităţii; 

elaborarea programului de acţiune pentru viitor) devine platforma pentru justificarea deciziilor 

manageriale [32, p. 108]. 

Recomandări: 

Concluziile formulate elucidează problema ştiinţifică soluţionată, care constă în 

demonstrarea necesităţii diagnosticului potenţialului entităţii economice şi stabilirii şirului de 

indicatori în vederea argumentării deciziilor manageriale, fapt ce va contribui la diagnosticul la 

timp şi oportun al potenţialului entităţii şi stării ei financiare şi la eficientizarea managementului 

corporativ, iar recomandările elaborate vin să completeze gradul de soluţionare a problemei prin: 

1. Elaborarea şi adoptarea de către organele de conducere ale entităţilor economice 

(Adunarea Generală) a unui Cod de guvernanţă corporativă ce ar include unul din principii - 

principiul managementului eficient, realizarea căruia ar cere de la manageri efectuarea periodică 

a diagnosticului potenţialului economico-financiar al entităţii în vederea stabilirii stării de factor 

a întreprinderii. Aceasta va conduce la eficientizarea managementului corporativ prin sporirea 

responsabilităţii manageriale şi luarea de decizii privind activitate de viitor a entităţii economice 

în cunoştinţă de cauză. 

2. Nelimitarea, de către analiştii economici şi/sau managerii implicaţi în diagnosticul 

potenţialului entităţii, doar la factorii din modelul analitic, în cadrul aprecierii dinamicii şi 

determinării factorilor de influenţă asupra indicatorilor rezultativi, deoarece, în cele mai dese 

cazuri aceştia sunt factori de gradul I care au fost la rândul său influenţaţi de o serie de alţi 

factori. Prin urmare, în procesul diagnosticului şi argumentării dinamicii indicatorilor trebuie 

privit mult mai profund şi de determinat factorii primari de influenţă, iar aceştia, în cele mai dese 

caturi sunt: insuficienţa rezultatului financiar total sau utilizarea inadecvată a acestuia. Doar un 

studiu complex şi profund va permite elaborarea de măsuri adecvate implementarea cărora va 

conduce la îmbunătăţirea stării entităţii economice. 
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3. Utilizarea de către managerii entităţii, investitorii actuali/potenţiali şi creditorii 

actuali/potenţiali în mod obligatoriu a rezultatelor diagnosticului potenţialului entităţii pentru 

elaborarea şi fundamentarea deciziilor. 

4. Pentru evaluarea gradului de aplicabilitate a recomandărilor, autorul a implementat 

punctele de vedere propuse pe exemplul entităţii economice S.R.L. „Cloudata”; iar entităţile 

„Alvim-Auto” S.R.L. şi „Tex-Auto-Pit” S.R.L., au utilizat în formularea deciziilor privind 

activitatea de viitor principalele concluzii ale autorului (Anexele 25.1., 25.2., 25.3.). 

Respectarea tuturor funcţiilor, utilizarea corectă şi la timp a metodelor de diagnostic, 

precum şi inventarierea cunoştinţelor care se impun a fi însuşite de către managerii entităţilor 

economice pentru a stăpâni aceste domenii este un mare beneficiu, aşezând în imaginea acestora 

dimensiunea reală a însemnătății lor. Prin aceasta, aşa cum s-a arătat, se asigură capitalurile 

necesare, se fundamentează deciziile pentru alocarea lor profitabilă, se proiectează profitul 

maxim şi căile de obținere a acestuia, se pun în mişcare acţiunile de control, inclusiv financiar, 

prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice şi tactice stabilite. Toate acestea vor 

favoriza eficientizarea managementului corporativ. 
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Anexa 1. Evoluţia structurilor şi a tehnologiilor managementului corporativ  

 

Evoluţia structurilor şi a tehnologiilor managementului corporativ  

Nr. 

crt. 
Denumire Perioada Liderul 

1 2 3 4 

1.  Activitatea tovărăşiilor în Grecia şi Roma 

antică 

Sec. VIII-VI î.e.n. Grecia antică 

2.  Formarea relaţiilor corporative în bază 

legală 

Sec I î.e.n. Roma antică 

3.  Înfiinţarea şi dezvoltarea breslelor 

comerciale şi a corporaţiilor de artizanat 

Evul mediu Europa 

4.  Separarea bugetului familial şi cel de afaceri 

al proprietarilor 

Evul mediu Europa 

5.  Înfiinţarea şi dezvoltarea manufacturilor Sec. XVI-XVII Europa 

6.  Apariţia primelor aspecte ale societăţilor pe 

acţiuni (scopuri religioase, binefacerea, 

serviciile, comerţul, activitatea piraţilor şi 

colonizarea) 

De la cruciade până la 

sec. XVI-XVII 

Europa 

7.  Apariţia fabricilor Sec. XVIII-XVIII cen. Europa 

8.  Apariţia societăţilor pe acţiuni în industrie An. 1808 Europa, Franţa 

9.  Apariţia holdingurilor An. 1820 Europa, Belgia 

10.  Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor liniare 

de gestiune a companiilor 

Mijlocul sec. XIX SUA 

11.  Apariţia corporaţiilor de transport 

industriale 

Mijlocul sec. XIX Europa, SUA 

12.  Apariţia companiilor publice Am. 1860 Europa 

13.  Începutul transformărilor în masă a 

societăţilor pe acţiuni în companii publice 

Aproximativ 1880 SUA, Europa 

14.  Organizarea tranzacţiilor bursiere cu 

acţiunile companiilor industriale 

Anii 1890 Europa, SUA 

15.  Începutul dezvoltării tranzacţiilor la distanţă 

şi în timp real între corporaţii 

A doua jumătate a 

sec. XIX 

Europa, SUA 
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1 2 3 4 

16.  Creşterea monopolurilor şi apariţia 

diverselor forme de uniuni corporative 

(trusturi, cartele, concerne) şi corporaţii pe 

pieţele naţionale 

Sfârşitul sec. XIX – 

începutul sec. XX 

Europa, SUA 

17.  Apariţia structurilor multidivizionale a 

corporaţiilor mari 

Anii 1920 ai sec. XX SUA 

18.  Separarea proprietăţii şi a controlului 

(revoluţia managerilor) în companii  

După anul 1929 SUA, Europa 

19.  Dezvoltarea de proporţii a corporaţiilor 

trans-naţionale  

După anul 1945 SUA, Europa 

20.  Începutul tranzacţiilor cu valori mobiliare în 

sistemul automatizat NASDAQ 

An. 1971 SUA 

21.  Dezvoltarea fondurilor instituţionale, 

evidenţierea conducerii corporative 

Anii 70-80 ai sec. XX SUA 

22.  Dezvoltarea reţelelor corporative Anii 80 ai sec. XX  

23.  Fuziunile CTN-urilor şi formarea 

corporaţiilor globale 

Anii 90 ai sec. XX Ţările OECD 

24.  Începutul utilizării internetului pentru 

tranzacţiile între corporaţii în regim 

interactiv 

1995 Ţările OECD 

25.  Dezvoltarea structurilor corporative virtuale Anii 90 ai sec. XX Ţările OECD 

26.  Crearea standardelor internaţionale de 

raportare financiară 

An. 1973-1995 Europa 

27.  Apariţia principiilor internaţionale ale 

guvernării corporative 

An. 1999  Ţările OECD 

Sursa: 141, p. 23. 
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Anexa 2. Caracteristica formelor organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat în 

Republica Moldova 

 

Caracteristica formelor organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat în 

Republica Moldova 

N
r.

 c
rt

. 

Forma 

organizato-

rico – 

juridică a 

activităţii 

de 

antrepre-

noriat 

Nr. 

mi-

nim 

de  

fonda

-tori 

Statutul: 

persoană 

fizică / 

juridică 

Documentul 

de constituire 

Răspunderea 

antreprenorului  

pentru obligaţiile 

întreprinderii 

Acte ce reglementează 

constituirea, înregistrarea şi 

încetarea activităţii 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Întreprindere 

individuală 

1 Persoană 

fizică 

Hotărârea cu 

privire la 

înfiinţarea 

întreprinderii 

Răspundere 

nelimitată 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, legislaţia civilă, 

Legea privind gospodăriile 

ţărăneşti (de fermier) 

2. Societate în 

nume 

colectiv 

2-20 Persoană 

fizică 

Contractul de 

constituire 

Răspundere 

nelimitată 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, legislaţia civilă, 

Contractul de constituire 

3. Societate în 

comandită 

(formă 

avansată a 

societăţii în 

nume 

colectiv) 

2 Persoană 

fizică 

Contractul de 

constituire 

Răspundere 

nelimitată 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, legislaţia civilă, 

Contractul de constituire (pentru 

comanditari – 

răspundere 

limitată) 

4. Societate cu 

răspundere 

limitată 

1 

(maxim 

50) 

Persoană 

juridică 

Contract de 

constituire, 

Statut 

Răspundere numai 

în limitele valorii 

cotelor care le 

aparţin 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, Legea privind 

societăţile cu răspundere limitată, 

legislaţia civilă, Contractul de 

constituire, Statutul 

5. Societate pe 

acţiuni 

1 Persoană 

juridică 

Contract de 

constituire, 

Statut 

Răspundere numai 

în limitele valorii 

acţiunilor care le 

aparţin 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, Legea privind 

societăţile pe acţiuni, legislaţia 

civilă, Contractul de constituire, 

Statutul 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. Cooperativă 

de producţie 

5 Persoană 

juridică 

Statut Răspundere în 

limita patrimoniu-

lui cooperativei 

(+răspundere 

suplimentară cu 

averea personală) 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, Legea privind 

cooperativele de producţie, 

legislaţia civilă, Statutul 

7. Cooperativă 

de 

întreprinză-

tor 

5 Persoană 

juridică 

Contract de 

constituire, 

Statut 

Răspundere în 

limita patrimoniu-

lui cooperativei 

(+răspundere 

suplimentară cu 

averea personală) 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, Legea privind 

cooperativele de întreprinzător, 

legislaţia civilă, Statutul 

8. Întreprindere 

de arendă 

Colec

-tiv 

de 

mun-

că 

Persoană 

juridică 

Statut, 

Contract de 

arendă a 

bunurilor 

statului 

Răspundere în 

limita cotei 

(părţii) ce le revin 

din patrimoniul 

întreprinderii 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, Regulamentul 

întreprinderii de arendă, 

legislaţia civilă, Contractul de 

arendă, Statutul 

9. Întreprindere 

de stat  

Uni-

tăţi 

admi-

nistra

-tive 

Persoană 

juridică 

Decizia 

fondatorului 

(Guvern), 

Statut  

Răspundere în 

limita 

patrimoniului 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, Legea cu privire 

la întreprinderea de stat, Actele 

autorităţilor administraţiei 

publice centrale, legislaţia civilă, 

Statutul 

10

. 

Întreprindere 

municipală 

Uni-

tăţi 

admi-

nistra

-tive 

Persoană 

juridică 

Decizia  

autorităţii 

publice 

locale, Statut 

Răspundere în 

limita 

patrimoniului 

Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi, Regulamentul-

model al întreprinderii 

municipale, Actele autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

legislaţia civilă, Statutul 

Sursa: elaborat de autor, în baza sursei bibliografice 98. 

Notă: celulele marcate cu galben concretizează formele organizatorico-juridice cu statut de 

persoană fizică; celulele marcate cu albastru concretizează formele organizatorico-juridice cu 

statut de persoană juridică. 
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Anexa 3. Tratamentul conceptului „potenţial economic al entităţii” în diferite surse 

de specialitate 

 

Tratamentul conceptului „potenţial economic al entităţii” în diferite surse de specialitate  

Nr. 

crt. 
Definirea Sursa 

1 2 3 

Accent pe resursele disponibile 

1. potenţialul economic al întreprinderii semnifică 

totalitatea bunurilor şi a surselor 

implicate într-o afacere, pentru dezvoltarea 

procesului de producţie şi comercializare, 

combinarea eficientă a factorilor de producţie şi 

valorificarea potenţialului financiar 

Amarfii-Railean N. Diagnosticul şi 

estimarea potenţialului economic 

al întreprinderii în condiţiile 

dezvoltării durabile. Abstract la tz. 

de dr. Chişinău, 2007. p. 8 [1] 

2. Totalitatea resurselor şi posibilităţilor care pot fi 

mobilizate în procesul realizării activităţii 

economice 

Тимофеева Ю.В. Оценка 

экономического потенциала 

организации: финансово-

инвестиционный потенциал. B: 

Экономический анализ: теория и 

практика, 1(130)-2009 [165] 

3. Potenţialul economic este determinat de cantitatea 

de resurse de muncă şi de calitatea acestora, de 

volumul capacităţilor de producţie ale entităţii 

economice … 

TheFreeDictionary’s 

Encyclopedia. Economic Potential 

[195] 

4. Totalitatea resurselor  

naturale, umane, materiale, ştiinţifice, tehnologice şi 

informaţionale de care dispune o ţară 

la un moment dat şi care exprimă posibilit 

ăţile de dezvoltare a acesteia 

Blanovschi A., Mironic A. Statul 

şi economia: note de curs. 

Chişinău: AAP, 2005. 202 p. [11] 

5. Potenţialul economic include factorii care pot 

contribui la dezvoltarea unei  

afaceri, activitate sau teritoriu 

Blasco E. F. El potencial 

económico del ecoturismo en las 

áreas de montaña. Lyon: 

Universite Jean Moulin [199] 
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1 2 3 

Accent pe obţinerea rezultatelor  

1. Capacitatea totală a entităţii economice de a 

produce, de a construi, de a investi, de a presta 

servicii şi de a desfăşura oricare funcţie economico-

socială 

Мансурова Н.А., Шутяева Н.О. 

Методические основы оценки 

производственного потенциала 

промышленного предприятия. 

B: Интернет-журнал 

«Экономические исследования», 

№4 (12), Декабрь 2012 [159] 

2. Capacitatea purtătorului de a asigura nivelul maxim 

de profit pentru o anumită perioadă de timp 

Экономический потенциал 

предприятия. http://www.chel-

att.ru/raznoe/ekonomicheskiy_pote

ntsial_predpriyatiya/ [169] 

3. Capacitatea totală a afacerii de a produce produse, 

de a presta servicii, de a satisface nevoile populaţiei. 

Словарь экономических 

терминов. 

http://www.bank24.ru/info/glossar

y/?srch=%DD%CA%CE%CD%C

E%CC%C8%D7%C5%D1%CA%

C8%C9+%CF%CE%D2%C5%C

D%D6%C8%C0%CB [164] 

4. Capacitatea entităţii de a produce o anumită 

cantitate de bunuri şi/sau servicii la o anumită dată 

şu punerea acestora la dispoziţia consumatorilor 

Голиков А. А. Введение  в 

прикладную экономику: 

Краткий конспект лекций. 

Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 

1999. c. 8 [152] 

Accent pe atingerea scopurilor  

1. Totalitatea resurselor (umane, materiale, financiare, 

industriale, informaţionale, inovaţionale) aflate la 

dispoziţia entităţii economice, şi capacitatea 

managerilor şi angajaţilor de a utiliza eficient aceste 

resurse, în scopul de a crea produse şi servicii, 

pentru a maximiza veniturile şi de a spori eficienţa 

entităţii economice 

Борзенкова К.С. Оценка 

экономического потенциала 

предприятия и повышение 

эффективности его 

использования. Aвтореф. дис. д-

ра экон. наук. 2003 [151] 

http://www.chel-att.ru/raznoe/ekonomicheskiy_potentsial_predpriyatiya/
http://www.chel-att.ru/raznoe/ekonomicheskiy_potentsial_predpriyatiya/
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http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%DD%CA%CE%CD%CE%CC%C8%D7%C5%D1%CA%C8%C9+%CF%CE%D2%C5%CD%D6%C8%C0%CB
http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%DD%CA%CE%CD%CE%CC%C8%D7%C5%D1%CA%C8%C9+%CF%CE%D2%C5%CD%D6%C8%C0%CB
http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%DD%CA%CE%CD%CE%CC%C8%D7%C5%D1%CA%C8%C9+%CF%CE%D2%C5%CD%D6%C8%C0%CB
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1 2 3 

2. Capacităţile totale ale resurselor entităţii economice 

de a-i asigura realizarea sarcinilor propuse 

Дорошенко В.А., Осипов Б.А., 

Шмидт Ю.Д. Экономический 

потенциал лесопромышленного 

предприятия. B: Известия 

Дальневосточного федерального 

университета. Экономика и 

управление, 1/2005. с. 3 [155] 

Sursa: elaborat de autor în baza surselor bibliografice. 
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Anexa 4. Situaţii financiare ale entităţii economice S.R.L. „Cloudata” 

 

Anexa 4.1 Raport financiar pentru anul  2012, al entităţii economice S.R.L. 

„Cloudata”  

Anexe la S.N.C. 4 

„Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 

aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
RAPORT FINANCIAR pe Anul 2012 

 Coduri 

Unitatea (entitatea)    Cloudata SRL ________________________________ conform CUIO 40411256 

Raionul (municipiul) Chisinau , Botanica ____________________________ conform CUATM 0110 

Activitatea principală  Activitati degate de bancile de date _______________ conform CAEM  

Organul de administrare economică SRL ____________________________ conform COCM 7774 

Forma de proprietate  privata ______________________________________ conform CFP 16 

Unitatea de măsură: lei  

Cod fiscal 1007600032850 _______________________________________ conform declaraţiei 1007600032850 

Adresa mun. Chisinau bd. Dacia 40/1 ap.24  __________________________ Data prezentării  

 Data primirii  

    Becciv Angela  078509509 _____________________________________ Termenul de prezentare 31.03.2012 
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef  

FFoorrmmaa  nnrr..  11--BBSS  

Anexa nr.16 la S.N.C. 4  
“Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 

BILANŢUL CONTABIL la  31 decembrie 2012 
 

Nr. 

d/o 
Indicatori 

Cod 

rd. 

La finele  
perioadei de 

gestiune 

La finele  
anului de gestiune 

precedent 

1 2 3 4 5 

1. Active pe termen lung    

1.1. Active nemateriale (111, 112) 010 3992 3992 

1.2 Amortizarea activelor nemateriale (113) 011 (1736 ) ( 1062 ) 

1.3. Active materiale pe termen lung (121,122,123, 125) 020 755770 32432 

1.4 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126) 021 ( 10270) ( 3850 ) 

1.5. Active financiare pe termen lung (131,132±133,134,135,136,141,142) 030 24000 477100 

 Total capitolul 1 (rd. 010 - rd. 011 + rd. 020 – rd.021+rd.030) 040 771756 508612 

2. Active curente    

2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale (211, 212, 213-214,215, 216, 217) 050 94971 117958 

2.2. Creanţe pe termen scurt (221-222, 223, 224)   060 359909 212311 

2.3. Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) 070 89917 6380 

2.4. Investiţii pe termen scurt (231,232-233) 080   

2.5. Mijloace băneşti (241, 242,243,244,245,246) 090 13735 381 

2.6. Alte active pe termen scurt (227,228, 229, 251,252) 100 20404 1346 

 Total capitolul 2 (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 +rd.100) 110 578936 338376 

 TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 040 + rd.110) 120 1350692 846988 

3. Capital propriu    

3.1 Capital statutar  (311), informativ                    __16200 130 16200 5400 

3.2 Capital nevărsat (313) 140 (              ) (              ) 

3.3 Capital retras (314) 150 (              ) (              ) 

3.4 Rezerve (321,322,323) 160   

3.5 Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente (331) 170   

3.6 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenţi (332) 180 417955 417955 

3.7 Profitul net (pierderea) al anului  de gestiune (333)  190 (101422) X 

3.8 Profit utilizat al anului de gestiune (334) 200 (             ) X 

3.9 Capital suplimentar (312) 210   

3.10 Capital secundar  (341, 342) 220   

 Total capitolul 3 (rd.130–rd.140–rd.150+rd.160±rd.170±rd.180±rd.190–

rd.200±rd.210±rd.220) 
230 332733 423355 

4. Datorii pe termen lung    

4.1. Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414) 240   

4.2. Datorii pe termen lung calculate (421,422, 423,424, 425,426) 250 437879  

 Total capitolul 4 (rd.240 + rd.250) 260 437879  

5. Datorii pe termen scurt    

5.1. Datorii financiare (511, 512, 513, 514, 515, 516) 270 234336  

5.2. Datorii comerciale (521, 522, 523) 280 243415 266873 

5.3 Datorii privind retribuirea muncii (531) 290 650 29170 
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5.4 Datorii privind asigurările (533) 300 1156 11959 

5.5 Datorii privind decontările cu bugetul (534) 310 56 32027 

5.6 Alte datorii calculate (532, 535, 536, 537, 538, 539) 320 100467            83604 

 Total capitolul 5 (rd.270 + rd.280 + rd.290+rd.300+rd.310+rd.320) 330 580080 423633 

 TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230 + rd.260 + rd.330) 340 1350692 846988 

 

RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2012 

                   Indicatori 
Cod 

rd. 
Perioada de gestiune 

Perioada corespun-
zătoare a anului 

precedent 

1 2 3 4 

Venitul din vînzări (611) 010 206357 1651842 

Costul vînzărilor (711) 020 20415 743805 

Profitul brut (pierdere globală) (rd.010 – rd.020) 030 185942 908037 

Alte venituri operaţionale (612) 040 13567  

Cheltuieli comerciale (712) 050 13263 356636 

Cheltuieli generale şi administrative (713) 060 204337 129397 

Alte cheltuieli operaţionale (714) 070 78960 132749 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–
rd.070) 

080 (97051 ) 289255 

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090   

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100 (4371)  

Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (±rd.080  ± rd.090 ± 
rd.100) 

110 (101422) 289255 

Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623–723) 120   

Profitul (pierderea) perioadei raportate  pînă la impozitare (±rd.110± rd.120) 130 (101422) 289255 

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140   

Profit net (pierdere)  (± rd.130  ± rd.140) 150 (101422) 289255 

Anexa nr.18 la SNC 4 

Notă informativă privind  avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările  

cu clienţii externi la ____________200_ 

Nr. d/o Denumirea ţării 

Cod conform 

Clasificatorului 

ţărilor 

Avansuri Cote în fondul  statutar 

acordate în 

străinătate 
primite din străinătate primite din străinătate plasate în străinătate 

0 A 1 2 3 4 5 

1 Federaţia Rusă 643     

2 România  642     

3 Ucraina   804     

4       

5       

 Total      

      

Nr. d/o 

Titluri de valoare Dividende Credite 

primite din 

străinătate 
plasate în străinătate 

de primit din 

străinătate 
de plătit în străinătate 

acordate în 

străinătate 
primite din străinătate 

 6 7 8 9 10 11 

1       

2       

3       

4       

5       

       

 
Nr. d/o Împrumuturi Creanţe ale clienţilor din străinătate Datorii faţă de clienţi din străinătate 

 acordate în 

străinătate 

primite din  

străinătate 

aferente facturilor 

comerciale 

altele  aferente facturilor 

comerciale 

altele  

 12 13 14 15 16 17 

1       

2       

3       

4       

5       

       

 

Persoanele responsabile de semnarea raportului financiar*________Administrator Becciv Angela 

_________________________________________________ 

*conform art.36 al Legii contabilităţii. 
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Anexa 4.2 Raport financiar pentru anul  2013, al entităţii economice S.R.L. 

„Cloudata” 

Anexe la S.N.C. 4 

„Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 

aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
RAPORT FINANCIAR pe Anul 2013 

 Coduri 

Unitatea (entitatea)    Cloudata SRL ________________________________ conform CUIO 40411256 

Raionul (municipiul) Chisinau , Botanica ____________________________ conform CUATM 0110 

Activitatea principală  Activitati degate de bancile de date _______________ conform CAEM  

Organul de administrare economică SRL ____________________________ conform COCM 7774 

Forma de proprietate  privata ______________________________________ conform CFP 16 

Unitatea de măsură: lei  

Cod fiscal 1007600032850 _______________________________________ conform declaraţiei 1007600032850 

Adresa mun. Chisinau bd. Dacia 40/1 ap.24  __________________________ Data prezentării  

 Data primirii  

    Becciv Angela  078509509 _____________________________________ Termenul de prezentare 31.03.2014 
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef  

FFoorrmmaa  nnrr..  11--BBSS  

Anexa nr.16 la S.N.C. 4  
“Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 

BILANŢUL CONTABIL la  31 decembrie 2013 
 

Nr. 

d/o 
Indicatori 

Cod 

rd. 

La finele  
perioadei de 

gestiune 

La finele  
anului de gestiune 

precedent 

1 2 3 4 5 

1. Active pe termen lung    

1.1. Active nemateriale (111, 112) 010 3992 3992 

1.2 Amortizarea activelor nemateriale (113) 011 (2410 ) (1736 ) 

1.3. Active materiale pe termen lung (121,122,123, 125) 020 357110 755770 

1.4 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126) 021 ( 94365) ( 10270) 

1.5. Active financiare pe termen lung (131,132±133,134,135,136,141,142) 030 24000 24000 

 Total capitolul 1 (rd. 010 - rd. 011 + rd. 020 – rd.021+rd.030) 040 288327 771756 

2. Active curente    

2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale (211, 212, 213-214,215, 216, 217) 050 158 94971 

2.2. Creanţe pe termen scurt (221-222, 223, 224)   060 282729 359909 

2.3. Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) 070 62427 89917 

2.4. Investiţii pe termen scurt (231,232-233) 080   

2.5. Mijloace băneşti (241, 242,243,244,245,246) 090 155 13735 

2.6. Alte active pe termen scurt (227,228, 229, 251,252) 100 188088 20404 

 Total capitolul 2 (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 +rd.100) 110 533557 578936 

 TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 040 + rd.110) 120 821884 1350692 

3. Capital propriu    

3.1 Capital statutar  (311), informativ                    __16200 130 16200 16200 

3.2 Capital nevărsat (313) 140 (              ) (              ) 

3.3 Capital retras (314) 150 (              ) (              ) 

3.4 Rezerve (321,322,323) 160   

3.5 Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente (331) 170 (9362)  

3.6 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenţi (332) 180 316533 316533 

3.7 Profitul net (pierderea) al anului  de gestiune (333)  190 (251764) X 

3.8 Profit utilizat al anului de gestiune (334) 200 (             ) X 

3.9 Capital suplimentar (312) 210   

3.10 Capital secundar  (341, 342) 220   

 Total capitolul 3 (rd.130–rd.140–rd.150+rd.160±rd.170±rd.180±rd.190–

rd.200±rd.210±rd.220) 
230 71607 332733 

4. Datorii pe termen lung    

4.1. Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414) 240   

4.2. Datorii pe termen lung calculate (421,422, 423,424, 425,426) 250  437879 

 Total capitolul 4 (rd.240 + rd.250) 260  437879 

5. Datorii pe termen scurt    

5.1. Datorii financiare (511, 512, 513, 514, 515, 516) 270 293151 234336 

5.2. Datorii comerciale (521, 522, 523) 280 332264 243415 

5.3 Datorii privind retribuirea muncii (531) 290  650 

5.4 Datorii privind asigurările (533) 300 780 1156 

5.5 Datorii privind decontările cu bugetul (534) 310 107 56 

5.6 Alte datorii calculate (532, 535, 536, 537, 538, 539) 320 123975 100467 

 Total capitolul 5 (rd.270 + rd.280 + rd.290+rd.300+rd.310+rd.320) 330 750277 580080 

 TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230 + rd.260 + rd.330) 340 821884 1350692 
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RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2013 

                                            

Indicatori 
Cod 

rd. 
Perioada de gestiune 

Perioada corespun-
zătoare a anului 

precedent 

1 2 3 4 

Venitul din vînzări (611) 010 279710 206357 

Costul vînzărilor (711) 020 68186 20415 

Profitul brut (pierdere globală) (rd.010 – rd.020) 030 211524 185942 

Alte venituri operaţionale (612) 040 256881 13567 

Cheltuieli comerciale (712) 050 72195 13263 

Cheltuieli generale şi administrative (713) 060 346176 204337 

Alte cheltuieli operaţionale (714) 070 200160 78960 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–
rd.070) 

080 (150126 ) (97051 ) 

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090 (2880)  

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100 (98758) (4371) 

Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (±rd.080  ± rd.090 ± 

rd.100) 

110 (251764) (101422) 

Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623–723) 120   

Profitul (pierderea) perioadei raportate  pînă la impozitare (±rd.110± rd.120) 130 (251764) (101422) 

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140   

Profit net (pierdere)  (± rd.130  ± rd.140) 150 (251764) (101422) 

Anexa nr.18 la SNC 4 

Notă informativă privind  avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările  

cu clienţii externi la ____________200_ 

Nr. d/o Denumirea ţării 
Cod conform 

Clasificatorului 

ţărilor 

Avansuri Cote în fondul  statutar 

acordate în 

străinătate 
primite din străinătate primite din străinătate plasate în străinătate 

0 A 1 2 3 4 5 

1 Federaţia Rusă 643     

2 România  642     

3 Ucraina   804     

4       

5       

 Total      

      

Nr. d/o 

Titluri de valoare Dividende Credite 

primite din 

străinătate 
plasate în străinătate 

de primit din 

străinătate 
de plătit în străinătate 

acordate în 

străinătate 
primite din străinătate 

 6 7 8 9 10 11 

1       

2       

3       

4       

5       

       

 
Nr. d/o Împrumuturi Creanţe ale clienţilor din străinătate Datorii faţă de clienţi din străinătate 

 acordate în 

străinătate 

primite din  

străinătate 

aferente facturilor 

comerciale 

altele  aferente facturilor 

comerciale 

altele  

 12 13 14 15 16 17 

1       

2       

3       

4       

5       

       

 

Persoanele responsabile de semnarea raportului financiar*________Administrator Becciv Angela 

_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

*conform art.36 al Legii contabilităţii. 
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Anexa 4.3 Raport financiar pentru anul  2014, al entităţii economice S.R.L. 

„Cloudata” 

Anexe la S.N.C. 4 

„Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 

aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
RAPORT FINANCIAR pe Anul 2014 

 Coduri 

Unitatea (entitatea)    Cloudata SRL ________________________________ conform CUIO 40411256 

Raionul (municipiul) Chisinau , Botanica ____________________________ conform CUATM 0110 

Activitatea principală  Activitati degate de bancile de date _______________ conform CAEM  

Organul de administrare economică SRL ____________________________ conform COCM 7774 

Forma de proprietate  privata ______________________________________ conform CFP 16 

Unitatea de măsură: lei  

Cod fiscal 1007600032850 _______________________________________ conform declaraţiei 1007600032850 

Adresa mun. Chisinau bd. Dacia 40/1 ap.24  __________________________ Data prezentării  

 Data primirii  

    Becciv Angela  078509509 _____________________________________ Termenul de prezentare 31.03.2015 
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef  

FFoorrmmaa  nnrr..  11--BBSS  

Anexa nr.16 la S.N.C. 4  
“Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 

BILANŢUL CONTABIL la  31 decembrie 2014 
 

Nr. 

d/o 
Indicatori 

Cod 

rd. 

La finele  
perioadei de 

gestiune 

La finele  
anului de gestiune 

precedent 

1 2 3 4 5 

1. Active pe termen lung    

1.1. Active nemateriale (111, 112) 010 3992 3992 

1.2 Amortizarea activelor nemateriale (113) 011 (3084 ) (2410 ) 

1.3. Active materiale pe termen lung (121,122,123, 125) 020 250274 357110 

1.4 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126) 021 ( 159472) ( 94365) 

1.5. Active financiare pe termen lung (131,132±133,134,135,136,141,142) 030 24000 24000 

 Total capitolul 1 (rd. 010 - rd. 011 + rd. 020 – rd.021+rd.030) 040 115710 288327 

2. Active curente    

2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale (211, 212, 213-214,215, 216, 217) 050 522 158 

2.2. Creanţe pe termen scurt (221-222, 223, 224)   060 183666 282729 

2.3. Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) 070 47217 62427 

2.4. Investiţii pe termen scurt (231,232-233) 080   

2.5. Mijloace băneşti (241, 242,243,244,245,246) 090 41 155 

2.6. Alte active pe termen scurt (227,228, 229, 251,252) 100 1110 188088 

 Total capitolul 2 (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 +rd.100) 110 232556 533557 

 TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 040 + rd.110) 120 348266 821884 

3. Capital propriu    

3.1 Capital statutar  (311), informativ                    __16200 130 16200 16200 

3.2 Capital nevărsat (313) 140 (              ) (              ) 

3.3 Capital retras (314) 150 (              ) (              ) 

3.4 Rezerve (321,322,323) 160   

3.5 Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente (331) 170   

3.6 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenţi (332) 180 55407 55407 

3.7 Profitul net (pierderea) al anului  de gestiune (333)  190 39076 X 

3.8 Profit utilizat al anului de gestiune (334) 200 (             ) X 

3.9 Capital suplimentar (312) 210   

3.10 Capital secundar  (341, 342) 220   

 Total capitolul 3 (rd.130–rd.140–rd.150+rd.160±rd.170±rd.180±rd.190–

rd.200±rd.210±rd.220) 
230 110683 71607 

4. Datorii pe termen lung    

4.1. Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414) 240   

4.2. Datorii pe termen lung calculate (421,422, 423,424, 425,426) 250   

 Total capitolul 4 (rd.240 + rd.250) 260   

5. Datorii pe termen scurt    

5.1. Datorii financiare (511, 512, 513, 514, 515, 516) 270 60503 293151 

5.2. Datorii comerciale (521, 522, 523) 280 89674 332264 

5.3 Datorii privind retribuirea muncii (531) 290 3900  

5.4 Datorii privind asigurările (533) 300 443 780 

5.5 Datorii privind decontările cu bugetul (534) 310 213 107 

5.6 Alte datorii calculate (532, 535, 536, 537, 538, 539) 320 82850 123975 

 Total capitolul 5 (rd.270 + rd.280 + rd.290+rd.300+rd.310+rd.320) 330 237583 750277 

 TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230 + rd.260 + rd.330) 340 348266 821884 
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RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2014 

                                            

Indicatori 
Cod 

rd. 
Perioada de gestiune 

Perioada corespun-
zătoare a anului 

precedent 

1 2 3 4 

Venitul din vînzări (611) 010 147467 279710 

Costul vînzărilor (711) 020 98840 68186 

Profitul brut (pierdere globală) (rd.010 – rd.020) 030 48627 211524 

Alte venituri operaţionale (612) 040 241067 256881 

Cheltuieli comerciale (712) 050 5904 72195 

Cheltuieli generale şi administrative (713) 060 185120 346176 

Alte cheltuieli operaţionale (714) 070 76011 200160 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–
rd.070) 

080 22659 (150126 ) 

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090 16417 (2880) 

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100  (98758) 

Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (±rd.080  ± rd.090 ± 

rd.100) 

110 39076 (251764) 

Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623–723) 120   

Profitul (pierderea) perioadei raportate  pînă la impozitare (±rd.110± rd.120) 130 39076 (251764) 

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140   

Profit net (pierdere)  (± rd.130  ± rd.140) 150 39076 (251764) 

Anexa nr.18 la SNC 4 

Notă informativă privind  avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările  

cu clienţii externi la ____________200_ 

Nr. d/o Denumirea ţării 
Cod conform 

Clasificatorului 

ţărilor 

Avansuri Cote în fondul  statutar 

acordate în 

străinătate 
primite din străinătate primite din străinătate plasate în străinătate 

0 A 1 2 3 4 5 

1 Federaţia Rusă 643     

2 România  642     

3 Ucraina   804     

4       

5       

 Total      

      

Nr. d/o 

Titluri de valoare Dividende Credite 

primite din 

străinătate 
plasate în străinătate 

de primit din 

străinătate 
de plătit în străinătate 

acordate în 

străinătate 
primite din străinătate 

 6 7 8 9 10 11 

1       

2       

3       

4       

5       

       

 
Nr. d/o Împrumuturi Creanţe ale clienţilor din străinătate Datorii faţă de clienţi din străinătate 

 acordate în 

străinătate 

primite din  

străinătate 

aferente facturilor 

comerciale 

altele  aferente facturilor 

comerciale 

altele  

 12 13 14 15 16 17 

1       

2       

3       

4       

5       

       

 

Persoanele responsabile de semnarea raportului financiar*________Administrator Becciv Angela 

_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

*conform art.36 al Legii contabilităţii. 
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Anexa 4.4 Situaţiile financiare pentru anul  2015, ale entităţii economice S.R.L. 

„Cloudata”  
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Anexa 5. Situaţii financiare ale entităţii economice „Tex-Auto-Pit” S.R.L. 

 

Anexa 5.1 Raport financiar pentru anul  2013, al entităţii economice „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L. 
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Anexa 5.2 Raport financiar pentru anul  2014, al entităţii economice „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L.
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Anexa 5.3 Situaţii financiare pentru anul  2015, ale entităţii economice „Tex-Auto-Pit” 

S.R.L.
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Anexa 6. Situaţii financiare ale entităţii economice „Alvim-Auto” S.R.L. 

 

Anexa 6.1 Raport financiar pentru anul  2013, al entităţii economice „Alvim-Auto” 

S.R.L.

 



 195 

 

 



 196 

 



 197 

 

 



 198 

Anexa 6.2 Raport financiar pentru anul  2014, al entităţii economice „Alvim-Auto” 

S.R.L.
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Anexa 6.3 Situaţii financiare pentru anul  2015, ale entităţii economice „Alvim-Auto” 

S.R.L. 
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Anexa 7. Situaţii financiare ale entităţii economice „Supraten” S.A . 

 

Anexa 7.1 Raport pentru anul  2012, al entităţii economice „Supraten” S.A. 

 

Raportul anual al societăţii pe acţiuni SUPRATEN SA 
1. Perioada de gestiune: 2012.  

2. Denumirea completă şi prescurtată a societăţii pe acţiuni (emitentului): Societatea pe 

acţiuni SUPRATEN.  

3. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului: 1003600005791, din 25.09.1997.  

4. Sediul societăţii, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: or.Chişinău, str. Petricani, 84, 

tel: 31-72-10, fax: 31-70-40.  

5. Principalele genuri de activitate: Producerea şi realizarea materialelor de construcţie.  

6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului: .Tricolici Nicolae Iac., Dulap 

Laurian, Termican Sergiu Vl., Kalev Iuri Gh.,Groian Nicolae Gh., Potorac Victor V., 

Ţurcan Anatolie N., Bacioi Andrei Gr., Diulin Nicolae D., Pavlova Maria Z.,Tişcenco 

Elena An.   
6. Lista insiderilor şi a persoanelor afiliate emitentului şi mărimea cotelor deţinute în 

capitalul social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului.   
7. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de 

stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):  

Tip valori 

mobiliare 

Codul 

ISIN 

Numărul 

valorilor 

mobiliar

e, 

unităţi 

Valoarea 

nominală a 

valorilor 

mobiliare, lei 

Termen 

de 

circulaţie 

Numărul valorilor mobiliare  

Răscumpărate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

Achiziţionate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

 

 

 

 

 

 

 MD 14      
 

Acţiuni ordinare RATE 516986 7237804 X   
 

 1009      
 

Acţiuni       
 

preferenţiale       
 

Obligaţiuni       
 

 
9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 7237804.  

10. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 2297  

11. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la 

sută din acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:  

Denumirea completă a persoanelor 

juridice/numele prenumele 

persoanei fizice, numărul de 

înregistrare (IDNO)/codul personal 

al persoanei fizice (IDNP) 

Numărul de acţiuni 

cu drept de vot 

Cota deţinută în numărul 

total de acţiuni cu drept 

de vot ale emitentului,% 

Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare 

Bacioi Andrei Grigorii  96400  18.647 

Boiarschi Serghei Ivan  48200  9.323 

Kalev Iuri Gheorghi  96400  18.647 

Pazgalov Anatoliy Vladimir  33740  6.526 

Termican Sergiu Vladimir  96400  18.647 

Tricolici Nicolae Iacob  110860  21.444 
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12. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului: __.  

13. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia: __.  

14. Informaţia privind registratorul şi auditorul emitentului:  

a) Registratorul: .– SA”Registru” Chişinău , Sciusev 47, licenţa seria CNPF Nr. 000083 din 13 ianuarie 

2010, val. p/ă la 13 ianuarie 2015, Director-Olesea Domenti, tel.271-177,Contract Nr.R-101/432 din 

02.01.2010 . 

b) Auditorul: „AUDIT - Complex”SRL,mun. Chişinău,str. Alecu Russo 59/4, 

ap.164 _Director - Laurian Dulap, tel.(022)331332.  
15. Informaţii despre obligaţiile financiare neonorate: 

Tipul Termenul Suma neonorată a obligaţiunii 

obligaţiunii de scadenţă la finele perioadei de gestiune, lei 

   

   

 

16. Bilanţul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune: 

Posturile bilanţului 

La finele perioadei 
de gestiune curente, 

lei 

La finele perioadei 
de gestiune 

precedente, lei 

Activ   

1. Active pe termen lung   

Active nemateriale 966847 845810 

Active materiale pe termen lung 86702932 84329004 

Active financiare pe termen lung   

Alte active pe termen lung   

Total capitolul 1 87668779 85174814 

2. Active curente   

Stocuri de mărfuri şi materiale 168470259 157022695 

Creanţe pe termen scurt 49263406 40872550 

2.3 Investiţii pe termen scurt   

Mijloace băneşti 9545450 2836657 

Alte active curente 122450 116642 

Total capitolul 2 227401565 200848544 

Total activ 315071344 286023358 

Pasiv   

3. Capital propriu   

Capital statutar 7237804 7237804 

Capital suplimentar   

Capital nevărsat () () 

Capital retras (425450) (425450) 

Total 3.1 Capital statutar şi suplimentar 6812354 6812354 

Rezerve stabilite de legislaţie 4715806 4715806 

Rezerve prevăzute de statut 4715806 4715806 

Alte rezerve 32476476 32476476 

Total 3.2 Rezerve 41908088 41908088 

Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente   
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al 
anilor 
precedenţi 55027923 55011066 

Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune 6347014 * 

Profit utilizat al perioadei de gestiune () * 
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Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere 
neacoperită) 61374937 55011066 

Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen 
lung 179712 179712 

Subvenţii   

Total 3.4 Capital secundar 179712 179712 

Total capitolul 3 110275091 103911220 

4. Datorii pe termen lung – total   

4.1 Datorii financiare pe termen lung 78813817 87627412 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 785997 148650 

Total capitolul 4 79599814 87776062 

5. Datorii pe termen scurt   

5.1 Datorii financiare pe termen scurt   

5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 123002541 91441621 

5.3 Datorii pe termen scurt calculate 2193898 2894455 

Total capitolul 5 125196439 94336076 

Total pasiv 315071344 286023358 

 

17. Raportul de profit şi pierderi pentru perioada de gestiune: 

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada de 

gestiune 

precedentă, lei 

1. Venitul din vînzări 582106956 518553096 

2. Costul vînzărilor 504166804 463385586 

3. Profitul brut (pierdere globală) 77940152 55167510 

4. Alte venituri operaţionale 12957833 14460842 

5. Cheltuieli comerciale 41435587 35005042 

6. Cheltuieli generale şi administrative 27851294 23822073 

7. Alte cheltuieli operaţionale 8495242 6457817 

8. Rezultatul din activitatea operaţională: profit 
(pierdere) 13115862 4343420 

9. Rezultatul din activitatea de investiţii: profit 
(pierdere) 121658 (10103) 

10. Rezultatul din activitatea financiară: profit 
(pierdere) (5046499) 4888639 

11. Rezultatul din activitatea economico-

financiară: profit (pierdere) 8191021 9221956 
12. Rezultatul excepţional: profit (pierdere)   

13. Profitul (pierderea) perioadei raportatate 
pînă la impozitare 8191021 9221956 

14. Cheltuieli (economie) privind impozitul pe 
venit 1844007  

15. Profitul net (pierderea net ă) 6347014  

 

18. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia: 

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada de 

gestiune 

precedentă, lei 

1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe   
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parcursul perioadei de gestiune: 

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi   

b) rezerve stabilite de legislaţie;  3991806 

c) rezerve prevăzute de statut;  3832328 

d) alte rezerve;   

e) plata recompenselor membrilor consiliului 

societăţii şi membrilor comisiei de cenzori; 

 

 

f) investirea în vederea dezvoltării producţiei;   

g) plata dividendelor; 
• la acţiunile preferenţiale 
• la acţiunile ordinare 

 

 

h) alte scopuri   

2. Activele nete ale emitentului 110275091 103911220 

3. Activele nete ale emitentului în raport la: 
• o obligaţiune 

• o acţiune preferenţială 
• o acţiune ordinară 213.3 201 

4. Profitul net la o acţiune ordinară a societăţii 12.28 17,84 

5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi   
6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare 
clasă a emitentului: 
• intermediare, 
• anuale.   

7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu 

indicarea sursei de informare) 

• valoarea de piaţă 
• valoarea estimativă   

 

19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil: Administratorul – dl. N. Tricolici 

şi Contabilul-şef dl.V.Minin.  
 
 

20. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societăţii de audit care a efectuat 

auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale:   
“Auditul a obţinut asigurări rezonabile că rapoartele financiare dau o imagine veridică şi 

completă în toate aspectele lor semnificative, a situaţiei financiare a întreprinderii „SUPRATEN” 

S.A. la data de 31 decembrie 2012 şi sunt întocmite în conformitate Standardelor Naţionale de 

Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.” 
 
 

 

Director N.Tricolici 

 
Contabil şef V.Minin 
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Anexa 7.2 Raport pentru anul  2013, al entităţii economice „Supraten” S.A. 

 

Raportul anual al societăţii pe acţiuni SUPRATEN SA 

1. Perioada de gestiune: 2013.  
2. Denumirea completă și prescurtată a societății pe acțiuni (emitentului) : Societatea pe 

acțiuni SUPRATEN.  
3. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului: 1003600005791, din 25.09.1997.  
4. Sediul societății, numerele de telefon și fax pentru relații: or. Chișinău, str. Petricani, 84, tel: 

31-72-10, fax: 31-70-40. 
5. Principalele genuri de activitate: Producerea și realizarea materialelor de construcție .  
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului: Tricolici Nicolae Iac., Termican 

Sergiu Vl., Kalev Iuri Gh., Boiarschi S. Iv., Potorac Victor V., Ţurcan Anatolie N., Bacioi 
Andrei Gr., Baidauz Andrei V., Pavlova Maria Z., Tişcenco Elena An., Dulap Laurian.  

7. Lista insiderilor și a persoanelor afiliate emitentului și mărimea cotelor deținute în capitalul 
social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului.  

8. Informația privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat 

al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):  

Tip valori 

mobiliare 

Codul 

ISIN 

Numărul 

valorilor 

mobiliar

e, 

unităţi 

Valoarea 

nominală a 

valorilor 

mobiliare, lei 

Termen 

de 

circulaţie 

Numărul valorilor mobiliare  

Răscumpărate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

Achiziţionate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

 

 

 

 

 

 

 MD 14      
 

Acţiuni ordinare RATE 516986 7237804 X   
 

 1009      
 

Acţiuni       
 

preferenţiale       
 

Obligaţiuni       
 

 
9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 7237804.  

10. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 2297  

11. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la sută 

din acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:  

Denumirea completă a persoanelor 

juridice/numele prenumele 

persoanei fizice, numărul de 

înregistrare (IDNO)/codul personal 

al persoanei fizice (IDNP) 

Numărul de acţiuni 

cu drept de vot 

Cota deţinută în numărul 

total de acţiuni cu drept 

de vot ale emitentului,% 

Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare 

Bacioi Andrei Grigorii  96400  18.647 

Boiarschi Serghei Ivan  48200  9.323 

Kalev Iuri Gheorghi  96400  18.647 

Pazgalov Anatoliy Vladimir  33740  6.526 

Termican Sergiu Vladimir  96400  18.647 

Tricolici Nicolae Iacob  110860  21.444 

  

12. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului: __.  

13. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia: __.  

14. Informaţia privind registratorul:  
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a) Registratorul: .– S.A. ”Registru” Chișinău , str. Sciusev, 47, licența seria CNPF Nr. 

000083 din 13 ianuarie 2010, val. p/ă  la 13 ianuarie 2015, Director Olesea Domenti, 

tel.271 177,Contract Nr.R 101/432 din 02.01.2010  . 

b) Auditorul: „AUDIT  Complex” S.R.L., mun. Chișinău, str. Alecu Russo 59/4, ap.164 

Director - Laurian Dulap, tel.(022)331332   
 

15. Informaţii despre obligaţiile financiare neonorate: 

Tipul Termenul Suma neonorată a obligaţiunii 

obligaţiunii de scadenţă la finele perioadei de gestiune, lei 

   

   

 

16. Bilanţul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune: 

Posturile bilanţului 

La finele perioadei 
de gestiune curente, 

lei 

La finele perioadei 
de gestiune 

precedente, lei 

Activ   

1. Active pe termen lung   

Active nemateriale 1815816 966847 

Active materiale pe termen lung 107976300 86702932 

Active financiare pe termen lung   

Alte active pe termen lung   

Total capitolul 1 109792116 87668779 

2. Active curente   

Stocuri de mărfuri şi materiale 250266382 168470259 

Creanţe pe termen scurt 56373200 49263406 

2.3 Investiţii pe termen scurt   

Mijloace băneşti 3188886 9545450 

Alte active curente 158811 122450 

Total capitolul 2 309987279 227401565 

Total activ 419779395 315071344 

Pasiv   

3. Capital propriu   

Capital statutar 7237804 7237804 

Capital suplimentar   

Capital nevărsat () () 

Capital retras (425450) (425450) 

Total 3.1 Capital statutar şi suplimentar 6812354 6812354 

Rezerve stabilite de legislaţie 4715806 4715806 

Rezerve prevăzute de statut 4715806 4715806 

Alte rezerve 32476476 32476476 

Total 3.2 Rezerve 41908088 41908088 

Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente   

Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al 

anilor precedenţi 61374937 61374937 

Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune 6519100 * 

Profit utilizat al perioadei de gestiune () * 

Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere 
neacoperită) 67894037 61374937 
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Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen 
lung  179712 

Subvenţii   

Total 3.4 Capital secundar  179712 
Total capitolul 3 116614479 110275091 

4. Datorii pe termen lung – total   

4.1 Datorii financiare pe termen lung 90746660 78813817 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 1302951 785997 

Total capitolul 4 92049611 79599814 

5. Datorii pe termen scurt   

5.1 Datorii financiare pe termen scurt   

5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 205424622 123002541 

5.3 Datorii pe termen scurt calculate 5690683 2193898 

Total capitolul 5 211115305 125196439 

Total pasiv 419779395 315071344 

 

17. Raportul de profit şi pierderi pentru perioada de gestiune: 

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada de 

gestiune 

precedentă, lei 

1. Venitul din vînzări 679387110 582106956 
2. Costul vînzărilor 594675596 504166804 
3. Profitul brut (pierdere globală) 84711514 77940152 
4. Alte venituri operaţionale 39389878 12957833 

5. Cheltuieli comerciale 64478395 41435587 

6. Cheltuieli generale şi administrative 30155091 27851294 
7. Alte cheltuieli operaţionale 10870725 8495242 
8. Rezultatul din activitatea operaţională: profit 
(pierdere) 18597181 13115862 
9. Rezultatul din activitatea de investiţii: profit 
(pierdere) 1607433 121658 
10. Rezultatul din activitatea financiară: profit 
(pierdere) (12060344) (5046499) 

11. Rezultatul din activitatea economico-

financiară: profit (pierdere) 8144270 8191021 

12. Rezultatul excepţional: profit (pierdere)   

13. Profitul (pierderea) perioadei raportatate 
pînă la impozitare 8144270 8191021 
14. Cheltuieli (economie) privind impozitul pe 
venit 1625170 1844007 
15. Profitul net (pierderea net ă) 6519100 6347014 

 

18. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia: 

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada de 

gestiune 

precedentă, lei 

1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe 

parcursul perioadei de gestiune:   

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi   
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b) rezerve stabilite de legislaţie;   

c) rezerve prevăzute de statut;   

d) alte rezerve;   

e) plata recompenselor membrilor consiliului 

societăţii şi membrilor comisiei de cenzori; 

 

 

f) investirea în vederea dezvoltării 
producţiei; 

 
 

g) plata dividendelor; 
• la acţiunile preferenţiale 
• la acţiunile ordinare 

 

 

h) alte scopuri   

2. Activele nete ale emitentului  110275091 

3. Activele nete ale emitentului în raport la: 
• o obligaţiune 

• o acţiune preferenţială 
• o acţiune ordinară  213.3 

4. Profitul net la o acţiune ordinară a 
societăţii  12.28 

5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi   
6. Dividendele anunţate la o acţiune de 
fiecare clasă a emitentului: 
• intermediare, 
• anuale.   

7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu 

indicarea sursei de informare) 

• valoarea de piaţă 
• valoarea estimativă   

 

19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil: Administratorul – dl. N. Tricolici 

şi Contabilul-şef dl.V.Minin.  

 

 

20. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societăţii de audit care a efectuat 

auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale:   
“Auditul a obținut asigurări rezonabile că rapoartele financiare dau o imagine veridică și 

completă în toate aspectele lor semnificative, a situației financiare a întreprinderii „SUPRATEN” 
S.A. la data de 31 decembrie 2013 și sunt întocmite în conformitate Standardelor Naționale de 
Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.” 
 
 

 

Director N.Tricolici 

 
Contabil şef V.Minin 
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Anexa 7.3 Raport pentru anul  2014, al entităţii economice „Supraten” S.A. 

 

Raportul anual al societăţii pe acţiuni SUPRATEN SA 
1. Perioada de gestiune: 2014.  
2. Denumirea completă şi prescurtată a societăţii pe acţiuni (emitentului) : Societatea pe 

acţiuni SUPRATEN.  
3. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului: 1003600005791, din 25.09.1997.  
4. Sediul societăţii, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: or.Chişinău, str. Petricani,84, tel: 

31-72-10, fax: 31-70-40. 
5. Principalele genuri de activitate: Producerea şi realizarea materialelor de construcţie .  
6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului: .Tricolici Nicolae Iac., Termican 

Sergiu Vl., Kalev Iuri Gh.,Boiarschi S. Iv.., Potorac Victor V., Ţurcan Anatolie N., Bacioi 
Andrei Gr.,Baidauz Andrei V., Pavlova Maria Z.,Tişcenco Elena An.,Dulap Laurian.  

7. Lista insiderilor şi a persoanelor afiliate emitentului şi mărimea cotelor deţinute în capitalul 
social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului.  

8. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat 

al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):  

Tip valori 

mobiliare 

Codul 

ISIN 

Numărul 

valorilor 

mobiliar

e, 

unităţi 

Valoarea 

nominală a 

valorilor 

mobiliare, lei 

Termen 

de 

circulaţie 

Numărul valorilor mobiliare  

Răscumpărate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

Achiziţionate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

 

 

 

 

 

 

 MD 14      
 

Acţiuni ordinare RATE 516986 7237804 X   
 

 1009      
 

Acţiuni       
 

preferenţiale       
 

Obligaţiuni       
 

 
9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 7237804.  

10. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 2298  

11. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la sută 

din acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:  

Denumirea completă a persoanelor 

juridice/numele prenumele 

persoanei fizice, numărul de 

înregistrare (IDNO)/codul personal 

al persoanei fizice (IDNP) 

Numărul de acţiuni 

cu drept de vot 

Cota deţinută în numărul 

total de acţiuni cu drept 

de vot ale emitentului,% 

Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare 

Bacioi Andrei Grigorii  96400  18.647 

Boiarschi Serghei Ivan  48200  9.323 

Kalev Iuri Gheorghi  96400  18.647 

Pazgalov Anatoliy Vladimir  33740  6.526 

Termican Sergiu Vladimir  96400  18.647 

Tricolici Nicolae Iacob  110860  21.444 

  

15. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului: __.  

16. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia: __.  

17. Informaţia privind registratorul:  
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a) Registratorul: .– S.A. ”Registru” Chișinău , str. Sciusev, 47, licența seria CNPF Nr. 

000083 din 13 ianuarie 2010, val. p/ă  la 13 ianuarie 2015, Director Olesea Domenti, 

tel.271 177,Contract Nr.R 101/432 din 02.01.2010  . 

b) Auditorul: „AUDIT  Complex” S.R.L., mun. Chișinău, str. Alecu Russo 59/4, ap.164 

Director - Laurian Dulap, tel.(022)331332   
 

15. Informaţii despre obligaţiile financiare neonorate: 

Tipul Termenul Suma neonorată a obligaţiunii 

obligaţiunii de scadenţă la finele perioadei de gestiune, lei 

   

   

 

16. Bilanţul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune: 

Posturile bilanţului 

La finele perioadei 
de gestiune curente, 

lei 

La finele perioadei 
de gestiune 

precedente, lei 

Activ   

1. Active pe termen lung   

Active nemateriale 1681119 1815816 

Active materiale pe termen lung 112470994 107976300 
Active financiare pe termen lung   
Alte active pe termen lung   
Total capitolul 1 114152113 109792116 
2. Active curente   

Stocuri de mărfuri şi materiale 287862116 250266382 

Creanţe pe termen scurt 42257155 56373200 
2.3 Investiţii pe termen scurt   

Mijloace băneşti 8814267 3188886 
Alte active curente 153854 158811 
Total capitolul 2 339087392 309987279 
Total activ 453239505 419779395 

Pasiv   
3. Capital propriu   
Capital statutar 7237804 7237804 
Capital suplimentar   

Capital nevărsat () () 
Capital retras (425450) (425450) 
Total 3.1 Capital statutar şi suplimentar 6812354 6812354 

Rezerve stabilite de legislaţie 4715806 4715806 
Rezerve prevăzute de statut 4715806 4715806 
Alte rezerve 32476476 32476476 
Total 3.2 Rezerve 41908088 41908088 

Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente   

Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al 

anilor precedenţi 66688447 67894037 

Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune 8800824  
Profit utilizat al perioadei de gestiune ()  
Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere 
neacoperită) 75489271 67894037 
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Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen 
lung   

Subvenţii   

Total 3.4 Capital secundar   

Total capitolul 3 124209713 116614479 
4. Datorii pe termen lung – total   
4.1 Datorii financiare pe termen lung 61061907 90746660 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 2014301 1302951 

Total capitolul 4 63076208 92049611 
5. Datorii pe termen scurt   
5.1 Datorii financiare pe termen scurt   
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 241848006 205424622 
5.3 Datorii pe termen scurt calculate 24105578 5690683 
Total capitolul 5 265953584 211115305 

Total pasiv 453239505 419779395 

 

17. Raportul de profit şi pierderi pentru perioada de gestiune: 

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada de 

gestiune 

precedentă, lei 

1. Venitul din vînzări 954519061 679387110 
2. Costul vînzărilor 797988532 594675596 
3. Profitul brut (pierdere globală) 156530529 84711514 
4. Alte venituri operaţionale 24166318 39389878 

5. Cheltuieli comerciale 121986594 64478395 

6. Cheltuieli generale şi administrative 30850369 30155091 
7. Alte cheltuieli operaţionale 12569554 10870725 
8. Rezultatul din activitatea operaţională: profit 
(pierdere) 15290330 18597181 
9. Rezultatul din activitatea de investiţii: profit 
(pierdere) 257979 1607433 
10. Rezultatul din activitatea financiară: profit 
(pierdere) (4815374) (12060344) 

11. Rezultatul din activitatea economico-

financiară: profit (pierdere) 10732935 8144270 

12. Rezultatul excepţional: profit (pierdere)   

13. Profitul (pierderea) perioadei raportatate 
pînă la impozitare 10732935 8144270 
14. Cheltuieli (economie) privind impozitul pe 
venit 1932111 1625170 
15. Profitul net (pierderea net ă) 8800824 6519100 

 

18. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia: 

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada de 

gestiune 

precedentă, lei 

1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe 

parcursul perioadei de gestiune:   

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi   
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b) rezerve stabilite de legislaţie;   

c) rezerve prevăzute de statut;   

d) alte rezerve;   

e) plata recompenselor membrilor consiliului 

societăţii şi membrilor comisiei de cenzori; 

 

 

f) investirea în vederea dezvoltării 
producţiei; 

 
 

g) plata dividendelor; 
• la acţiunile preferenţiale 
• la acţiunile ordinare 

 

 

h) alte scopuri   

2. Activele nete ale emitentului 124209713 116614479 

3. Activele nete ale emitentului în raport la: 
• o obligaţiune 

• o acţiune preferenţială 
• o acţiune ordinară 240.26 225.57 

4. Profitul net la o acţiune ordinară a 
societăţii 17.02 12.61 

5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi   
6. Dividendele anunţate la o acţiune de 
fiecare clasă a emitentului: 
• intermediare, 
• anuale.   

7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu 

indicarea sursei de informare) 

• valoarea de piaţă 
• valoarea estimativă   

 

19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil: Administratorul – dl. N. Tricolici 

şi Contabilul-şef dl.V.Minin.  

 

 

20. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societăţii de audit care a efectuat 

auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale:   
“Auditul a obţinut asigurări rezonabile că rapoartele financiare dau o imagine veridică şi 
completă în toate aspectele lor semnificative, a situaţiei financiare a întreprinderii 

„SUPRATEN” S.A. la data de 31 decembrie 2014 şi sunt întocmite în conformitate Standardelor 
Naţionale de Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.” 

 
 

 

Director N.Tricolici 

 
Contabil şef V.Minin 
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Anexa 7.4 Raport pentru anul  2015, al entităţii economice „Supraten” S.A. 

 

Raportul anual al societăţii pe acţiuni SUPRATEN SA 

1. Perioada de gestiune: 2015.  
2. Denumirea completă și prescurtată a societății pe acțiuni (emitentului) : Societatea pe 

acțiuni SUPRATEN.  

3. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului: 1003600005791, din 25.09.1997.  
4. Sediul societății, numerele de telefon și fax pentru relații: or. Chișinău, str. Petricani, 84, tel: 

31-72-10, fax: 31-70-40. 
5. Principalele genuri de activitate: Producerea și realizarea materialelor de construcție .  
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului: Tricolici Nicolae Iac., Termican 

Sergiu Vl., Kalev Iuri Gh., Boiarschi S. Iv., Potorac Victor V., Ţurcan Anatolie N., Bacioi 
Andrei Gr., Baidauz Andrei V., Pavlova Maria Z., Tişcenco Elena An., Dulap Laurian.  

7. Lista insiderilor și a persoanelor afiliate emitentului și mărimea cotelor deținute în capitalul 
social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului.  

8. Informația privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat 

al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):  

Tip valori 

mobiliare 

Codul 

ISIN 

Numărul 

valorilor 

mobiliare, 

unităţi 

Valoarea 

nominală a 

valorilor 

mobiliare, lei 

Termen 

de 

circulaţie 

Numărul valorilor mobiliare  

Răscumpărate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

Achiziţionate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

 

 

 

 

 

 

 MD 14      
 

Acţiuni ordinare RATE 516986 7237804 X   
 

 1009      
 

Acţiuni       
 

preferenţiale       
 

Obligaţiuni       
 

 
9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 7237804.  

10. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 2298  

11. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la sută 

din acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:  

Denumirea completă a persoanelor 

juridice/numele prenumele 

persoanei fizice, numărul de 

înregistrare (IDNO)/codul personal 

al persoanei fizice (IDNP) 

Numărul de acţiuni 

cu drept de vot 

Cota deţinută în numărul 

total de acţiuni cu drept 

de vot ale emitentului,% 

Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare 

Bacioi Andrei Grigorii  96400  18.647 

Boiarschi Serghei Ivan  48200  9.323 

Kalev Iuri Gheorghi  96400  18.647 

Pazgalov Anatoliy Vladimir  33740  6.526 

Termican Sergiu Vladimir  96400  18.647 

Tricolici Nicolae Iacob  110860  21.444 

  

18. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului: __.  

19. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia: __.  

20. Informaţia privind registratorul:  
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Registratorul: .– SA”Registru” Chişinău , Sciusev 47, licenţa seria CNPF Nr. 000083 din 

13 ianuarie 2010, val. p/ă la 13 ianuarie 2016, Director-Olesea Domenti, tel.271-

177,Contract Nr.R-101/432 din 02.01.2010. 
 

15. Informaţii despre obligaţiile financiare neonorate: 

Tipul Termenul Suma neonorată a obligaţiunii 

obligaţiunii de scadenţă la finele perioadei de gestiune, lei 

   

   

 

16. Bilanţul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune: 

 

BILANŢUL 
 

la ___31 decembrie 2015__ 

Nr. 
cpt. 

A C T I V 
Cod 
rd. 

Sold la 

Începutul perioadei 
de gestiune 

Sfîrşitul perioadei de 
gestiune 

1 2 3 4 5 
1. Active imobilizate    

Imobilizări necorporale 010 1681119 1913131 

Imobilizări corporale în curs de execuție 020 - 2957635 

Terenuri 030 7916848 7365476 

Mijloace fixe 040 104554146 103269527 

Resurse minerale 050   

Active biologice imobilizate 060   

Investiții financiare pe termen lung în 070   

părți neafiliate    

Investiții financiare pe termen lung în 080   

părți afiliate    

Investiții imobiliare 090   

Creanțe pe termen lung 100   

Avansuri acordate pe termen lung 110   

Alte active imobilizate 120   

Total active imobilizate 
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130 114152113 115505769 

2. 

Active circulante    

Materiale 140 40188681 39904897 

Active biologice circulante 150   

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 1655441 456750 

Producția în curs de execuție și produse 170 27253897 28074729 

Mărfuri 180 218764097 193521561 

Creanțe comerciale 190 32053802 46897550 

Creanțe ale părților afiliate 200   

Avansuri acordate curente 210 7116068 12812054 

Creanțe ale bugetului 220 1398446 2914110 

Creanțe ale personalului 230 209590 260457 
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Alte creanțe curente 240 1479249 860640 

Numerar în casierie și la conturi curente 250 8814267 5110884 

Alte elemente de numerar 260   

Investiții financiare curente în părți 
neafiliate 270   

Investiții financiare curente în părți afiliate 280   

Alte active circulante 290 153854 156823 

Total active circulante 
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + 
rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + 
rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + 

rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) 300 339087392 330970455 

 

Total active 
(rd.130 + rd.300) 310 453239505 446476224 

Nr. 
cpt. 

P A S I V 
Cod 
rd. 

Sold la 

Începutul perioadei 
de gestiune 

Sfîrşitul perioadei de 
gestiune 

1 2 3 4 5 
3. Capital propriu    

Capital social şi suplimentar 320 6812354 6812354 

Rezerve 330 41908088 41908088 

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x  

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 

anilor precedenţi 350 75489270 76944340 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune 360 x 13999526 

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x  

Alte elemente de capital propriu 380   

Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + 

rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) 390 124209712 139664308 

4. Datorii pe termen lung    

Credite bancare pe termen lung 400 61061907 64195936 

Împrumuturi pe termen lung 410   

Datorii pe termen lung privind leasingul 

financiar 420   

Alte datorii pe termen lung 430 2014302  

Total datorii pe termen lung(rd.400 + 

rd.410 + rd.420 + rd.430) 440 63076209 64195936 

5. Datorii curente    

Credite bancare pe termen scurt 450   

Împrumuturi pe termen scurt 460   

Datorii comerciale 470 235168743 228230110 

Datorii faţă de părţile afiliate 480 6679263 4828306 

Avansuri primite curente 490 114357 117606 

Datorii faţă de personal 500 1847087 1714770 

Datorii privind asigurările sociale şi 

medicale 510 1847087 3699589 

Datorii faţă de buget 520   

Venituri anticipate curente 530   
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Datorii faţă de proprietari 540   

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 

curente 550   

Provizioane curente 560   

Alte datorii curente 570 20687868 4025599 

Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + 

rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 

+ rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + 

rd.560 + rd.570) 580 265953584 242615980 

 Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590 453239505 446476224 

 

 

17. Raportul de profit şi pierderi pentru perioada de gestiune: 

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE 
 

de la ___01 ianuarie___ pînă la __31 decembrie___2015__ 
 

 
Indicatori 

Cod 

rd. 
Perioada de gestiune 

 

    

 

precedentă curentă 

 

   
 

      

 1 2 3 4 
 

      

 Venituri din vînzări 010 954519061 1051775646 
 

      

 Alte venituri din activitatea operaţională 020 24166318 26346700 
 

      

 Venituri din alte activităţi 030 9010725 43637734 
 

      

 Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 987696104 1121760080 
 

      

 Variaţia stocurilor 050   
 

      

 Costul vînzărilor mărfurilor vîndute 060   
 

      

 Cheltuieli privind stocurile 070 770085099 850568317 
 

      

 Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 92358156 98350391 
 

      

 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
090 

24872422 26549538 
 

 
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală   

 

    
 

      

 Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor 
100 

14176168 15970731 
 

 imobilizate   
 

    
 

      

 Alte cheltuieli 110 61903203 94504120 
 

      

 Cheltuieli din alte activităţi 120 13568120 21817457 
 

      

 Total cheltuieli  (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 
130 

976963168 1107760554 
 

 
+ rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)   

 

    
 

      

 Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140 10732936 13999526 
 

      

 Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 1932111  
 

      

 Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 
160 

8800825 13999526 
 

 
– rd.150)   

 

    
 

 

18. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia: 

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada de 

gestiune 

precedentă, lei 

1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe 

parcursul perioadei de gestiune:   

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi   

b) rezerve stabilite de legislaţie;   

c) rezerve prevăzute de statut;   
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d) alte rezerve;   

e) plata recompenselor membrilor consiliului 

societăţii şi membrilor comisiei de cenzori; 

 

 

f) investirea în vederea dezvoltării 
producţiei; 

 
 

g) plata dividendelor; 
• la acţiunile preferenţiale 
• la acţiunile ordinare 

 

 

h) alte scopuri   

2. Activele nete ale emitentului 139664308 124209713 

3. Activele nete ale emitentului în raport la: 
• o obligaţiune 

• o acţiune preferenţială 
• o acţiune ordinară 270.15 240.26 

4. Profitul net la o acţiune ordinară a 
societăţii 27,08 17.02 

5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi   
6. Dividendele anunţate la o acţiune de 
fiecare clasă a emitentului: 
• intermediare, 
• anuale.   

7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu 

indicarea sursei de informare) 

• valoarea de piaţă 
• valoarea estimativă   

 

19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil: Administratorul – dl. N. Tricolici şi 

Contabilul-şef dl.V.Minin.  

 
 

 

Director N.Tricolici 

 
Contabil şef V.Minin 
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Anexa 8. Situaţii financiare ale entităţii economice Î.C.S. „Total Leasing” S.A . 

 

Anexa 8.1 Raport financiar pentru anul  2012, al entităţii economice Î.C.S. „Total Leasing” 

S.A. 
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Anexa 8.2 Raport financiar pentru anul  2013, al entităţii economice Î.C.S. „Total Leasing” 

S.A.  
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Anexa 8.3 Raport financiar pentru anul  2014, al entităţii economice Î.C.S. „Total Leasing” 

S.A. 
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Anexa 8.4 Situaţiile financiare pentru anul  2015, ale entităţii economice Î.C.S. „Total 

Leasing” S.A. 
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Anexa 9. Calculul indicatorilor aferenţi diagnosticului potenţialului economico-

financiar al S.R.L. „Cloudata” 

 

Tabelul A 9.1 Calculul indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale şi gestiunii 

activelor S.R.L. „Cloudata” 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Rata imobilizărilor, 

coeficient 
0,57 0,35 0,33 0,15 -0,42 -73,68 

2.  Rata activelor 

circulante, 

coeficient 

0,43 0,65 0,67 0,85 0,42 97,67 

3.  Rata compoziţiei 

tehnice a activelor, 

coeficient 

0,55 0,32 0,26 0,03 -0,52 -94,55 

4.  Patrimoniul net, lei 332733 71607 110683 41341 -291392 -87,57 

5.  Numărul de rotaţie 

a activelor, număr 
0,15 0,34 0,42 0 -0,15 -100 

6.  Durata de rotaţie a 

activelor, zile 
2389 1072 862 0 x x 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 4. 

 

Tabelul A 9.2 Calculul indicatorilor aferenţi surselor de finanţare a activităţii S.R.L. 

„Cloudata”  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Coeficientul de 

autonomie, coeficient 
0,25 0,09 0,32 0,19 0,06 -24,00 

2.  Coeficientul de 

îndatorare, coeficient 
0,75 0,91 0,68 0,81 -0,06 -8,00 

3.  Rata da autofinanţare a 

capitalului permanent, 

coeficient 

0,43 1,00 1,00 1,00 0,57 131,60 

4.  Rata de îndatorare pe 

termen lung faţă de 

capitalul permanent, 

coeficient 

0,57 0 0 0 -0,57 -100,00 

5.  Rata solvabilităţii 

generale, coeficient 
1,33 1,10 1,47 1,24 -0,09 -6,77 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în în Anexa 4. 
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Anexa 10. Calculul indicatorilor aferenţi diagnosticului potenţialului economico-

financiar al „Tex-Auto-Pit” S.R.L. 

Tabelul A 10.1 Calculul indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale şi gestiunii 

activelor entităţii „Tex-Auto-Pit” S.R.L. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută

: 2015 

faţă de 

2012 

relativă: 

2015 faţă 

de 2012 

(%) 

1.  Rata imobilizărilor, 

coeficient 
0,35 0,27 0,18 0,13 -0,22 -63,30 

2.  Rata activelor 

circulante, 

coeficient 

0,65 0,73 0,82 0,87 +0,22 +33,74 

3.  Rata compoziţiei 

tehnice a activelor, 

coeficient 

0,34

7 
0,271 0,181 0,128 -0,220 -63,26 

4.  Patrimoniul net, lei -

9416

80 

-1006025 -874172 -651349 +290331 +30,83 

5.  Numărul de rotaţie 

a activelor, număr 
1,23 1,30 1,35 1,43 +0,20 +16,32 

6.  Durata de rotaţie a 

activelor, zile 

297,

12 
280,67 269,95 255,43 -41,69 -14,03 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa  5. 

 

Tabelul A 10.2 Calculul indicatorilor aferenţi echilibrului financiar al entităţii „Tex-

Auto-Pit” S.R.L. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Fondul de 

rulment, lei 
-1783645 -1677135 -1363929 -1031713 +751932 +42,16 

2.  Coeficientul 

lichidităţii 

curente, coef. 

0,47 0,52 0,62 0,72 +0,25 +52,43 

3.  Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare, 

coef. 

0,47 0,52 0,62 0,72 +0,25 +52,70 

4.  Coeficientul 

lichidităţii 

absolute, coef. 

0,01 0,01 0,01 0,04 +0,03 +300 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 5. 
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Tabelul A 10.3 Analiza fondului de rulment al entităţii „Tex-Auto-Pit” S.R.L. 

pentru anii 2013 şi 2014 prin metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2013 

Anul 

 2014 
Abatere, ± Influenţa 

1 1.1. Active circulante 1799802 2211086 +411284 ΔFRAc =+411284 

 1.2. Datorii curente 3476937 3575015 +98078 ΔFRDc =-98078 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
-1677135 -1363929 +313206 X 

2 2.1. Capital propriu -1006025 -874172 +131853 ΔFRCPr =+131853 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
0 0 0 ΔFRDtl =0 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
-1006025 -874172 +131853 ΔFRCPerm =+131853 

 2.4. Active imobilizate 671110 489757 -181353 ΔFRAi =+181353 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
-1677135 -1363929 +313206 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 5. 

 

 

 

Tabelul A 10.4 Analiza fondului de rulment al entităţii „Tex-Auto-Pit” S.R.L. 

pentru anii 2014 şi 2015 prin metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2014 

Anul 

 2015 
Abatere, ± Influenţa 

1 1.1. Active circulante 2211086 2600148 +389062 ΔFRAc =+389062 

 1.2. Datorii curente 3575015 3631861 +56846 ΔFRDc =-56846 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
-1363929 -1031713 +332216 X 

2 2.1. Capital propriu -874172 -651349 +222823 ΔFRCPr =+222823 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
0 0 0 ΔFRDtl =0 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
-874172 -651349 +222823 ΔFRCPerm =+222823 

 2.4. Active imobilizate 489757 380364 -109393 ΔFRAi =+109393 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
-1363929 -1031713 +332216 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 5. 
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Tabelul A 10.5 Calculul indicatorilor de rentabilitate a activităţii  entităţii „Tex-

Auto-Pit” S.R.L. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Rentabilitatea 

comercială, % 
52,04 53,76 54,70 51,88 -0,17 -0,32 

2.  Rentabilitatea 

economică, % 
2,91 -2,60 4,88 8,50 +5,59 +192,26 

3.  Rentabilitatea 

financiară, % 
-7,47 -6,40 -15,08 -35,91 -28,43 -380,41 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 5. 
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Anexa 11. Calculul indicatorilor aferenţi diagnosticului potenţialului economico-

financiar al „Alvim-Auto” S.R.L. 

 

Tabelul A 11.1 Calculul indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale şi gestiunii 

activelor entităţii „Alvim-Auto” S.R.L. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută

: 2015 

faţă de 

2012 

relativă: 

2015 faţă 

de 2012 

(%) 

1.  Rata 

imobilizărilor, 

coeficient 

0,19 0,22 0,16 0,23 +0,04 +20,97 

2.  Rata activelor 

circulante, 

coeficient 

0,81 0,78 0,84 0,77 -0,04 -5,05 

3.  Rata 

compoziţiei 

tehnice a 

activelor, 

coeficient 

0,131 0,106 0,071 0,075 -0,056 -42,85 

4.  Patrimoniul 

net, lei 
10067381 11417633 9869415 10361616 +294235 +2,92 

5.  Numărul de 

rotaţie a 

activelor, 

număr 

1,51 1,42 1,01 0,70 -0,81 -53,66 

6.  Durata de 

rotaţie a 

activelor, zile 

241,56 256,15 360,57 521,27 +279,71 +115,80 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 6. 
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Tabelul A 11.2 Calculul indicatorilor aferenţi echilibrului financiar al entităţii 

„Alvim-Auto” S.R.L. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Fondul de 

rulment, lei 
17565674 29356563 32568289 29970141 +12404467 +70,62 

2.  Coeficientul 

lichidităţii 

curente, coef. 

14,84 15,52 3,49 3,55 -11,29 -76,07 

3.  Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare, 

coef. 

14,70 15,46 3,48 3,55 -11,16 -75,88 

4.  Coeficientul 

lichidităţii 

absolute, coef. 

0,16 0,11 0,08 0,03 -0,13 -80,84 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 6. 

 

 

 

 

Tabelul A 11.3 Analiza fondului de rulment al entităţii „Alvim-Auto” S.R.L. 

pentru anii 2013 şi 2014 prin metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2013 

Anul 

 2014 
Abatere, ± Influenţa 

1 1.1. Active circulante 31378951 45661036 +14282085 ΔFRAc =+14282085 

 1.2. Datorii curente 2022388 13092747 +11070359 ΔFRDc =-11070359 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
29356563 32568289 +3211726 X 

2 2.1. Capital propriu 11417633 9869415 -1548218 ΔFRCPr =-1548218 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
26793503 31185097 +4391594 ΔFRDtl =+4391594 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
38211136 41054512 +2843376 ΔFRCPerm =+2843376 

 2.4. Active imobilizate 8854573 8486223 -368350 ΔFRAi =+368350 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
29356563 32568289 +3211726 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 6. 
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Tabelul A 11.4 Analiza fondului de rulment al entităţii „Alvim-Auto” S.R.L. 

pentru anii 2014 şi 2015 prin metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2014 

Anul 

 2015 
Abatere, ± Influenţa 

1 1.1. Active circulante 45661036 41716897 -3944139 ΔFRAc =-3944139 

 1.2. Datorii curente 13092747 11746756 -1345991 ΔFRDc =+1345991 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
32568289 29970141 -2598148 X 

2 2.1. Capital propriu 9869415 10361616 +492201 ΔFRCPr =+492201 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
31185097 32401522 +1216425 ΔFRDtl =+1216425 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
41054512 42763138 +1708626 ΔFRCPerm =+1708626 

 2.4. Active imobilizate 8486223 12792997 +4306774 ΔFRAi =-4306774 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
32568289 29970141 -2598148 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 6. 

 

 

 

 

Tabelul A 11.5 Analiza factorială a lichidităţii absolute prin metoda substituţiei în 

lanţ, în anul 2015 faţă de anul 2014 

Numă-

rul de 

calcul 

Numărul 

de substi-

tuţie 

Indicatorii 

(factorii) corelaţi 

 
Lichiditatea 

absolută 

(coeficient) 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezulta-

tul 

influen-

ţei 

(+, -) 

Denumi-

rea 

factori-

lor 
Numerar 

(lei) 

Datorii 

curente 

(lei) 

1 2 3 4 8 

 

9 

 

10 

 

11 

1 0 989979 1309274

7 

0,076 - -   

2 1 355760 1309274

7 

0,027 0,318-0,269 -0,048 ΔLaN 

3 2 355760 1174675

6 

0,030 0,212-0,318 +0,003 ΔLaDc 

Total 

 

X X X X -0,045 ΔLa 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 6. 
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Anexa 12. Calculul indicatorilor aferenţi diagnosticului potenţialului economico-

financiar al „Supraten” S.A. 

 

Tabelul A 12.1 Calculul indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale şi gestiunii 

activelor „Supraten” S.A. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută

: 2015 

faţă de 

2012 

relativă: 

2015 faţă 

de 2012 

(%) 

1.  Rata 

imobilizărilor, 

coeficient 

0,28 0,26 0,25 0,26 -0,02 -7,02 

2.  Rata activelor 

circulante, 

coeficient 

0,72 0,74 0,75 0,74 +0,02 +2,71 

3.  Rata 

compoziţiei 

tehnice a 

activelor, 

coeficient 

0,275 0,257 0,248 0,231 -0,044 -15,95 

4.  Patrimoniul 

net, lei 
110275091 116614479 124209713 139664308 +29389217 +26,65 

5.  Numărul de 

rotaţie a 

activelor, 

număr 

1,85 1,62 2,11 2,36 +0,51 +27,51 

6.  Durata de 

rotaţie a 

activelor, zile 

197,56 225,53 173,31 154,94 -42,62 -21,57 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 7. 
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Tabelul A 12.2 Calculul indicatorilor aferenţi surselor de finanţare a activităţii 

„Supraten” S.A. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Coeficientul de 

autonomie, coeficient 
0,35 0,28 0,27 0,31 -0,04 -10,62 

2.  Coeficientul de 

îndatorare, coeficient 
0,65 0,72 0,73 0,69 +0,04 +5,72 

3.  Rata da autofinanţare a 

capitalului permanent, 

coeficient 

0,58 0,56 0,66 0,69 +0,10 +17,96 

4.  Rata de îndatorare pe 

termen lung faţă de 

capitalul permanent, 

coeficient 

0,42 0,44 0,34 0,31 -0,10 -24,88 

5.  Rata solvabilităţii 

generale, coeficient 
1,54 1,38 1,38 1,46 -0,08 -5,41 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 7. 

 

 

 

Tabelul A 12.3 Analiza fondului de rulment al „Supraten” S.A. 

pentru anii 2013 şi 2014 prin metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2013 

Anul 

 2014 
Abatere, ± Influenţa 

1 1.1. Active circulante 309987279 339087392 +29100113 ΔFRAc =+29100113 

 1.2. Datorii curente 211115305 265953584 +54838279 ΔFRDc =-54838279 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
98871974 73133808 -25738166 X 

2 2.1. Capital propriu 116614479 124209713 +7595234 ΔFRCPr =+7595234 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
92049611 63076208 -28973403 ΔFRDtl =-28973403 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
208664090 187285921 -21378169 ΔFRCPerm =-21378169 

 2.4. Active imobilizate 109792116 114152113 +4359997 ΔFRAi =-4359997 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
98871974 73133808 -25738166 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 7. 
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Tabelul A 12.4 Analiza fondului de rulment al „Supraten” S.A. 

 pentru anii 2014 şi 2015 prin metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2014 

Anul 

 2015 
Abatere, ± Influenţa 

1 1.1. Active circulante 339087392 330970455 -8116937 ΔFRAc =-8116937 

 1.2. Datorii curente 265953584 242615980 -23337604 ΔFRDc =+23337604 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
73133808 88354475 +15220667 X 

2 2.1. Capital propriu 124209712 139664308 +15454596 ΔFRCPr =+15454596 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
63076209 64195936 +1119727 ΔFRDtl =+1119727 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
187285921 203860244 +16574323 ΔFRCPerm =+16574323 

 2.4. Active imobilizate 114152113 115505769 +1353656 ΔFRAi =-1353656 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
73133808 88354475 +15220667 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 7. 

 

 

 

 

Tabelul A 12.5 Calculul indicatorilor de rentabilitate a activităţii  „Supraten” S.A. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

1.  Rentabilitatea 

comercială, % 
13,39 12,47 16,40 19,13 +5,74 +42,88 

2.  Rentabilitatea 

economică, % 
2,60 1,94 2,37 3,14 +0,54 +20,61 

3.  Rentabilitatea 

financiară, % 
5,76 5,59 7,09 10,02 +4,27 +74,15 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 7. 
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Anexa 13. Calculul indicatorilor aferenţi diagnosticului potenţialului economico-

financiar al „Total Leasing & Finance” S.A. 

 

Tabelul A 13.1 Calculul indicatorilor aferenţi situaţiei patrimoniale şi gestiunii 

activelor ÎCS „Total Leasing & Finance” S.A. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută

: 2015 

faţă de 

2012 

relativă: 

2015 faţă 

de 2012 

(%) 

7.  Rata 

imobilizărilor, 

coeficient 

0,83 0,86 0,91 0,51 -0,32 -38,10 

8.  Rata activelor 

circulante, 

coeficient 

0,17 0,14 0,09 0,49 +0,32 +186,20 

9.  Rata 

compoziţiei 

tehnice a 

activelor, 

coeficient 

0,004 0,002 0,002 0,003 -0,001 -29,28 

10.  Patrimoniul 

net, lei 
81174541 104605546 116027406 130382993 49208452 +60,62 

11.  Numărul de 

rotaţie a 

activelor, 

număr 

0,04 0,08 0,09 0,12 +0,08 +184,50 

12.  Durata de 

rotaţie a 

activelor, zile 

8423,19 4400,21 3994,72 2960,68 -5462,51 -64,85 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 8. 
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Tabelul A 13.2 Calculul indicatorilor aferenţi surselor de finanţare a activităţii ÎCS 

„Total Leasing & Finance” S.A. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorului 

Anul calendaristic Abaterea 

2012 2013 2014 2015 

absolută: 

2015 faţă 

de 2012 

relativă: 

2015 faţă de 

2012 (%) 

6.  Coeficientul de 

autonomie, coeficient 
0,24 0,22 0,21 0,26 +0,02 +6,28 

7.  Coeficientul de 

îndatorare, coeficient 
0,76 0,78 0,79 0,74 -0,02 -2,01 

8.  Rata da autofinanţare a 

capitalului permanent, 

coeficient 

0,25 0,23 0,22 0,37 +0,12 +47,93 

9.  Rata de îndatorare pe 

termen lung faţă de 

capitalul permanent, 

coeficient 

0,75 0,77 0,78 0,63 -0,12 -15,86 

10.  Rata solvabilităţii 

generale, coeficient 
1,32 1,28 1,27 1,35 +0,03 +2,05 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 8. 

 

 

 

 

Tabelul A 13.3 Analiza fondului de rulment al ÎCS „Total Leasing & Finance” S.A. pentru 

anii 2013 şi 2014 prin metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2013 

Anul 

 2014 
Abatere, ± Influenţa 

1 1.1. Active circulante 68093434 48396443 -19696991 ΔFRAc =-19696991 

 1.2. Datorii curente 16121558 14864212 -1257346 ΔFRDc =+1257346 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
51971876 33532231 -18439645 X 

2 2.1. Capital propriu 104605546 116027406 +11421860 ΔFRCPr =+11421860 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
353422413 420963130 +67540717 ΔFRDtl =+67540717 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
458027959 536990536 +78962577 ΔFRCPerm =+78962577 

 2.4. Active imobilizate 406056083 503458305 +97402222 ΔFRAi =-97402222 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
51971876 33532231 -18439645 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 8. 
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Tabelul A 13.4 Analiza fondului de rulment al ÎCS „Total Leasing & Finance” S.A. pentru 

anii 2014 şi 2015 prin metoda balanţieră  

Meto- 

da 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Anul  

2014 

Anul 

 2015 
Abatere, ± Influenţa 

1 1.1. Active circulante 213034180 245769920 +32735740 ΔFRAc =+32735740 

 1.2. Datorii curente 100786201 151098828 +50312627 ΔFRDc =-50312627 

  Fond de rulment 

(rd.1.1. – rd.1.2. ) 
112247979 94671092 -17576887 X 

2 2.1. Capital propriu 114092830 130382993 +16290163 ΔFRCPr =+16290163 

 2.2. Datorii pe termen 

lung 
182695343 224094031 +41398688 ΔFRDtl =+41398688 

 2.3. Capital permanent 

(rd.2.1. + rd.2.2.) 
296788173 354477024 +57688851 ΔFRCPerm =+57688851 

 2.4. Active imobilizate 184540194 259805932 +75265738 ΔFRAi =-75265738 

  Fond de rulment 

(rd.2.3. – rd.2.4.) 
112247979 94671092 -17576887 X 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 8. 

 

 

 

 

 

 

Tabelul A 13.5 Analiza factorială a lichidităţii absolute prin metoda substituţiei în 

lanţ, în anul 2015 față de anul 2014 

Numă-

rul de 

calcul 

Numărul 

de substi-

tuţie 

Indicatorii 

(factorii) corelaţi 

 
Lichiditatea 

absolută 

(coeficient) 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezulta-

tul 

influen-

ţei 

(+, -) 

Denumi-

rea 

factori-

lor 
Numerar 

(lei) 

Datorii 

curente 

(lei) 

1 2 3 4 8 

 

9 

 

10 

 

11 

1 0 27138039 1007862

01 

0,269 - -  

2 1 32069528 1007862

01 

0,318 0,318-0,269 +0,049 ΔLaN 

3 2 32069528 1510988

28 

0,212 0,212-0,318 -0,106 ΔLaDc 

Total 

 

X X X X -0,057 ΔLa 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în Anexa 8. 
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Anexa 14. Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-

financiar al S.R.L. „Cloudata” pentru anii 2012-2015 

Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-financiar al 

S.R.L. „Cloudata” pentru anii 2012-2015 

Nr. 

crt. 
Indicatorii 

Aprecierea dată 

mărimii/dinamicii 

indicatorului 

către anul 2015 

Factori de influenţă 

de gradul I  

Factori de influenţă de 

gradul II, III 

1 2 3 4 5 

1. Rata 

imobilizărilor 

Se încadrează în 

intervalul 

recomandat, dar 

se diminuează 

- Diminuarea 

activelor 

imobilizate 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

2. Rata activelor 

circulante 

Se încadrează în 

intervalul 

recomandat 

- Majorarea activelor 

circulante 

- Majorarea creanţelor 

(duce la insuficineţa 

numerarului) 

3. Rata compoziţiei 

tehnice a 

activelor 

Se apreciază 

negativ tendinţa 

de diminuare 

- Diminuarea valorii 

mijloacelor fixe; 

- Majorarea valorii 

amortizării 

acumulate 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

4. Patrimoniul net Se apreciază 

negativ tendinţa 

de diminuare 

- Diminuarea 

activelor totale 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare; 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

5. Numărul de 

rotaţie a activelor 

Se apreciază 

negativ  dinamica 

- Diminuarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Diminuarea vânzărilor 

6. Durata de rotaţie 

a activelor 

Se apreciază 

negativ dinamica 

- Diminuarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Diminuarea vânzărilor 

7. Coeficientul de 

autonomie 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 

8. Coeficientul de 

îndatorare 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 

9. Rata da 

autofinanţare a 

capitalului 

permanent 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 
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10. Rata de 

îndatorare pe 

termen lung faţă 

de capitalul 

permanent 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 

11. Rata 

solvabilităţii 

generale 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 

12. Fondul de 

rulment 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Diminuarea 

activelor circulante 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

13. Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Diminuarea 

activelor circulante 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

14. Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare 

Se apreciază 

pozitiv mărimea şi 

dinamica  

- Suficienţa 

numerarului, 

creanţelor, 

investiţiilor 

-  

15. Coeficientul 

lichidităţii 

absolute 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi  dinamica  

- Diminuarea 

numerarului 

- Insuficienţa 

numerarului  

16. Rentabilitatea 

comercială 

Se apreciază 

negativ dinamica 

- Diminuarea 

profitului brut; 

- Diminuarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea costului 

vânzărilor 

17. Rentabilitatea 

economică 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica 

(parţial) este una 

pozitivă) 

- Valorile profitului 

până la impozitare; 

- Diminuarea în 

dinamică a 

activelor totale 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

în dinamică 

18. Rentabilitatea 

financiară 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Valorile profitului 

net 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

în dinamică 

Sursa: elaborat de autor. 
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Anexa 15. Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-

financiar al „Tex-Auto-Pit” S.R.L. pentru anii 2012-2015 

 

Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-financiar al 

„Tex-Auto-Pit” S.R.L. pentru anii 2012-2015 

Nr. 

crt. 
Indicatorii 

Aprecierea dată 

mărimii/dinamicii 

indicatorului 

către anul 2015 

Factori de influenţă 

de gradul I  

Factori de influenţă de 

gradul II, III 

1 2 3 4 5 

1. Rata 

imobilizărilor 

Se încadrează în 

intervalul 

recomandat, dar 

se observă o 

tendinţă continuă 

de diminuare 

- Diminuarea 

activelor 

imobilizate 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

- Cumularea amortizării 

aferente mijloacelor 

fixe 

2. Rata activelor 

circulante 

Se încadrează în 

intervalul 

recomandat 

- Majorarea activelor 

circulante 

- Majorarea creanţelor, 

numerarului  

3. Rata compoziţiei 

tehnice a 

activelor 

Se apreciază 

negativ tendinţa 

de diminuare 

- Diminuarea valorii 

mijloacelor fixe; 

- Majorarea valorii 

amortizării 

acumulate 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

4. Patrimoniul net Se apreciază 

negativ mărimea 

acestuia, dar 

pozitivă tendinţa 

de majorare  

- Mărimea negativă a 

capitalului propriu 

- Mărimea negativă a 

rezultatului 

financiar 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare; 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

5. Numărul de 

rotaţie a activelor 

Se apreciază 

pozitiv dinamica 

- Majorarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Majorarea vânzărilor 

6. Durata de rotaţie 

a activelor 

Se apreciază 

pozitiv dinamica 

- Majorarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Majorarea vânzărilor 

7. Coeficientul de 

autonomie 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 

8. Coeficientul de 

îndatorare 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 

9. Rata da 

autofinanţare a 

capitalului 

permanent 

Se apreciază 

negativ mărimea  

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 
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10. Rata de 

îndatorare pe 

termen lung faţă 

de capitalul 

permanent 

Se apreciază 

negativ mărimea  

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 

11. Rata 

solvabilităţii 

generale 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea 

cheltuielilor; 

- Rezultatul financiar 

negativ 

12. Fondul de 

rulment 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Majorarea activelor 

circulante 

- Majorarea datoriilor 

curente 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

13. Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Majorarea datoriilor 

curente 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare 

- Majorarea cheltuielilor 

14. Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare 

Se apreciază 

pozitiv mărimea şi 

dinamica  

- Suficienţa 

numerarului, 

creanţelor, 

investiţiilor 

 

15. Coeficientul 

lichidităţii 

absolute 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Majorarea datoriilor 

curente 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare 

- Majorarea cheltuielilor 

16. Rentabilitatea 

comercială 

Se apreciază 

negativ dinamica 

- Majorarea costului 

vânzărilor cu un 

ritm superior 

venitului din 

vânzări 

- Majorarea costului 

vânzărilor 

17. Rentabilitatea 

economică 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Valorile profitului 

până la impozitare 

- Majorarea cheltuielilor 

în dinamică 

18. Rentabilitatea 

financiară 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi dinamica 

- Valorile profitului 

net 

- Valoarea capitalului 

propriu 

- Majorarea cheltuielilor 

în dinamică 

Sursa: elaborat de autor. 
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Anexa 16. Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-

financiar al „Alvim-Auto” S.R.L. pentru anii 2012-2015 

 

Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-financiar al 

„Alvim-Auto” S.R.L. pentru anii 2012-2015 

Nr. 

crt. 
Indicatorii 

Aprecierea dată 

mărimii/dinamicii 

indicatorului 

către anul 2014 

Factori de influenţă 

de gradul I  

Factori de influenţă de 

gradul II, III 

1 2 3 4 5 

1. Rata 

imobilizărilor 

Se încadrează în 

intervalul 

recomandat 

- Majorarea activelor 

imobilizate 

- Suficienţa numerarului 

pentru investire în 

activitate 

2. Rata activelor 

circulante 

Se încadrează în 

intervalul 

recomandat 

- Majorarea activelor 

circulante 

- Suficienţa numerarului 

pentru investire în 

activitate 

3. Rata compoziţiei 

tehnice a 

activelor 

Se apreciază 

negativ tendinţa 

de diminuare 

- Majorarea valorii 

amortizării 

acumulate 

- Entitatea este în proces 

de creare a noilor 

mijloace fixe  

4. Patrimoniul net Se apreciază 

pozitiv tendinţa de 

majorare 

- Majorarea activelor 

totale 

- Scădere (în unii 

ani) a valorii 

capitalului propriu 

- Diminuarea surselor 

proprii de finanţare; 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate 

5. Numărul de 

rotaţie a activelor 

Se apreciază 

negativ  dinamica 

- Diminuarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Diminuarea vânzărilor 

6. Durata de rotaţie 

a activelor 

Se apreciază 

negativ dinamica 

- Diminuarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Diminuarea vânzărilor 

7. Coeficientul de 

autonomie 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi dinamica 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

8. Coeficientul de 

îndatorare 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi dinamica 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

9. Rata da 

autofinanţare a 

capitalului 

permanent 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi dinamica 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

-  

10. Rata de 

îndatorare pe 

termen lung faţă 

de capitalul 

permanent 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi dinamica 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 
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11. Rata 

solvabilităţii 

generale 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi dinamica 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Diminuarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

12. Fondul de 

rulment 

Se apreciază 

pozitiv atât 

mărimea cât şi 

dinamica  

- Majorarea activelor 

circulante 

- Majorarea datoriilor 

- Insuficienţa 

numerarului pentru 

investire în activitate şi 

apelarea la surse 

străine 

13. Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Nivel înalt al 

activelor circulante 

- Lipsa de investiţii 

eficiente 

14. Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare 

Se apreciază 

pozitiv mărimea 

(dinamica este 

una pozitivă)  

- Nivel înalt al 

activelor circulante 

- Lipsa de investiţii 

eficiente 

15. Coeficientul 

lichidităţii 

absolute 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi  dinamica  

- Diminuarea 

numerarului 

- Insuficienţa 

numerarului  

16. Rentabilitatea 

comercială 

Se apreciază 

negativ dinamica 

- Diminuarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Diminuarea vânzărilor 

17. Rentabilitatea 

economică 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica 

(parţial) este una 

pozitivă) 

- Valorile profitului 

până la impozitare; 

- Nivelul înalt al 

cheltuielilor 

- Diminuarea vânzărilor 

18. Rentabilitatea 

financiară 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica este 

una pozitivă) 

- Valorile profitului 

net 

- Diminuarea vânzărilor 

Sursa: elaborat de autor. 
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Anexa 17. Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-

financiar al „Supraten” S.A. pentru anii 2012-2015 

 

Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-financiar 

al „Supraten” S.A. pentru anii 2012-2015 

Nr. 

crt. 
Indicatorii 

Aprecierea dată 

mărimii/dinamicii 

indicatorului 

către anul 2014 

Factori de influenţă 

de gradul I  

Factori de influenţă de 

gradul II, III 

1 2 3 4 5 

1. Rata 

imobilizărilor 

Se încadrează în 

intervalul 

recomandat 

- Nivel optim al 

activelor 

imobilizate 

- Suficienţa numerarului 

pentru investire în 

activitate 

2. Rata activelor 

circulante 

Se încadrează în 

intervalul 

recomandat 

- Nivel optim al 

activelor circulante 

- Suficienţa numerarului 

pentru investire în 

activitate 

3. Rata compoziţiei 

tehnice a 

activelor 

Se apreciază 

negativ tendinţa 

de diminuare 

- Majorarea valorii 

amortizării 

acumulate 

- Ritmul superior de 

majorare a activelor 

totale faţă de ritmul 

de majorare a 

mijloacelor fixe 

- Suficienţa numerarului 

pentru investire în 

activitate 

4. Patrimoniul net Se apreciază 

pozitiv tendinţa de 

majorare 

- Majorarea 

capitalului propriu 

- Majorarea 

rezultatului 

financiar 

- Suficienţa numerarului 

pentru investire în 

activitate 

5. Numărul de 

rotaţie a activelor 

Se apreciază 

pozitiv  dinamica 

- Majorarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Majorarea vânzărilor 

6. Durata de rotaţie 

a activelor 

Se apreciază 

pozitiv  dinamica 

- Majorarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Majorarea vânzărilor 

7. Coeficientul de 

autonomie 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica spre 

2015 este una 

pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

8. Coeficientul de 

îndatorare 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica spre 

2015 este una 

pozitivă) 

 

 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 
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9. Rata da 

autofinanţare a 

capitalului 

permanent 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica spre 

2015 este una 

pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

10. Rata de 

îndatorare pe 

termen lung faţă 

de capitalul 

permanent 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica spre 

2015 este una 

pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

11. Rata 

solvabilităţii 

generale 

Se apreciază 

negativ mărimea 

(dar dinamica spre 

2015 este una 

pozitivă) 

- Mărimea scăzută a 

capitalului propriu; 

- Mărimea înaltă a 

datoriilor 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea cheltuielilor 

12. Fondul de 

rulment 

Se apreciază 

potitiv mărimea şi 

dinamica 

- Majorarea activelor  

- Majorarea datoriilor 

- Majorarea 

capitalului propriu 

- Apelarea la surse 

străine de finanţare  

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare 

13. Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Se apreciază 

negativ  

- Majorarea datoriilor 

curente 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare 

14. Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare 

Se apreciază 

negativ  

- Majorarea datoriilor 

curente 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare 

15. Coeficientul 

lichidităţii 

absolute 

Se apreciază 

negativ  

- Majorarea datoriilor 

curente 

- Diminuarea 

numeraului 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare 

- Insuficienţa 

numerarului 

16. Rentabilitatea 

comercială 

Se apreciază 

pozitiv dinamica 

- Majorarea 

profitului brut; 

- Majorarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Majorarea vânzărilor 

17. Rentabilitatea 

economică 

Se apreciază 

pozitiv dinamica  

- Valorile profitului 

până la impozitare 

- Majorarea vânzărilor 

18. Rentabilitatea 

financiară 

Se apreciază 

pozitiv dinamica  

- Valorile profitului 

net 

- Majorarea vânzărilor 

Sursa: elaborat de autor. 
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Anexa 18. Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-

financiar al Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. pentru anii 2012-2015 

 

Generalizare privind indicatorii calculaţi aferenţi potenţialului economico-financiar al 

Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A. pentru anii 2012-2015 

Nr. 

crt. 
Indicatorii 

Aprecierea dată 

mărimii/dinamicii 

indicatorului 

către anul 2014 

Factori de influenţă 

de gradul I  

Factori de influenţă de 

gradul II, III 

1 2 3 4 5 

1. Rata 

imobilizărilor 

Se observă o 

tendinţa de 

încadrare în 

intervalul optim 

- Diminuarea 

activelor 

imobilizate 

- Investiţi în active 

circulante 

2. Rata activelor 

circulante 

Se observă o 

tendinţa de 

încadrare în 

intervalul optim 

- Majorarea activelor 

circulante 

- Investiţi în active 

circulante 

3. Rata compoziţiei 

tehnice a 

activelor 

Se apreciază 

negativ tendinţa 

de diminuare 

- Diminuarea valorii 

mijloacelor fixe; 

- Majorarea valorii 

amortizării 

acumulate 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare 

4. Patrimoniul net Se apreciază 

pozitiv tendinţa de 

majorare 

- Majorarea 

capitalului propriu 

- Majorarea 

rezultatului 

financiar 

- Majorarea rezulatului 

financiar 

5. Numărul de 

rotaţie a activelor 

Se apreciază 

pozitiv  dinamica 

- Majorarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Majorarea vânzărilor 

6. Durata de rotaţie 

a activelor 

Se apreciază 

pozitiv dinamica 

- Majorarea 

veniturilor din 

vânzări 

- Majorarea vânzărilor 

7. Coeficientul de 

autonomie 

Se apreciază 

pozitiv dinamica  

- Majorarea 

rezultatului 

financiar 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea rezultatului 

financiar  

8. Coeficientul de 

îndatorare 

Se apreciază 

pozitiv dinamica  

- Majorarea 

rezultatului 

financiar 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea rezultatului 

financiar  

9. Rata da 

autofinanţare a 

capitalului 

permanent 

 

 

 

Se apreciază 

pozitiv dinamica  

- Majorarea 

rezultatului 

financiar 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea rezultatului 

financiar  
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1 2 3 4 5 

10. Rata de 

îndatorare pe 

termen lung faţă 

de capitalul 

permanent 

Se apreciază 

pozitiv dinamica  

- Majorarea 

rezultatului 

financiar 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea rezultatului 

financiar  

11. Rata 

solvabilităţii 

generale 

Se apreciază 

pozitiv dinamica  

- Majorarea 

rezultatului 

financiar 

- Majorarea vânzărilor; 

- Majorarea rezultatului 

financiar  

12. Fondul de 

rulment 

Se apreciază 

potitiv mărimea şi 

dinamica 

- Majorarea 

capitalului propriu 

- Majorarea activelor 

circulante 

- Suficienţa numerarului 

pentru investire în 

activitate 

13. Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Se apreciază 

negativ mărimea 

şi dinamica 

- Majorarea datoriilor 

curente 

- Insuficienţa surselor 

proprii de finanţare şi 

apelarea la surse 

străine 

14. Coeficientul 

lichidităţii 

intermediare 

Se apreciază 

negativ mărimea 

dar dinamica este 

una pozitivă 

- Suficienţa 

numerarului, 

creanţelor, 

investiţiilor 

-  

15. Coeficientul 

lichidităţii 

absolute 

Se apreciază 

pozitiv mărimea şi  

dinamica  

- Diminuarea 

numerarului 

- Suficienţa numerarului  

16. Rentabilitatea 

comercială 

Se apreciază 

pozitiv mărimea şi 

dinamica 

- Majorarea 

profitului brut 

- Majorarea profitului 

brut 

17. Rentabilitatea 

economică 

Se apreciază 

pozitiv mărimea şi  

dinamica 

- Valorile profitului 

până la impozitare 

- Majorarea vânzărilor 

18. Rentabilitatea 

financiară 

Se apreciază 

pozitiv mărimea şi  

dinamica 

- Valorile profitului 

net 

- Majorarea vânzărilor 

Sursa: elaborat de autor. 
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Anexa 19. Analiza comparativă a entităţilor economice 

 

Tabelul A 19.1 Analiza comparativă a 5 întreprinderi în funcţie de coeficientul de 

autonomie 

Nr. 

crt. 

Denumirea entităţii 

economice 

Mărimea indicatorului pentru perioada: Absolută: 

2015 faţă 

de 2012 2012 2013 2014 2015 

1.  „Cloudata” S.R.L. 0,25 0,09 0,32 0,19 0,06 

2. „Tex-Auto-Pit” S.R.L. -0,39 -0,41 -0,32 -0,22 +0,17 

3. „Alvim-Auto” S.R.L. 0,43 0,28 0,18 0,19 -0,24 

4. „Supraten” S.A. 0,35 0,28 0,27 0,31 -0,04 

5. ÎCS „Total Leasing & 

Finance” S.A. 
0,24 0,22 0,21 0,26 +0,02 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în anexele 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Tabelul A 19.2 Analiza comparativă a 5 întreprinderi în funcţie de lichiditatea 

absolută 

Nr. 

crt. 

Denumirea entităţii 

economice 

Mărimea indicatorului pentru perioada: Absolută: 

2015 faţă 

de 2012 2012 2013 2014 2015 

1.  „Cloudata” S.R.L. 0,02 0,0002 0,0002 0,0002 -0,02 

2. „Tex-Auto-Pit” S.R.L. 0,01 0,01 0,01 0,04 +0,03 

3. „Alvim-Auto” S.R.L. 0,16 0,11 0,08 0,03 -0,13 

4. „Supraten” S.A. 0,08 0,02 0,03 0,02 -0,06 

5. ÎCS „Total Leasing & 

Finance” S.A. 
3,93 1,92 1,83 0,21 -3,71 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în anexele 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Tabelul A 19.3 Analiza comparativă a 5 întreprinderi în funcţie de rentabilitatea 

economică 

Nr. 

crt. 

Denumirea entităţii 

economice 

Mărimea indicatorului pentru perioada: Absolută: 

2015 faţă 

de 2012 2012 2013 2014 2015 

1. „Cloudata” S.R.L. -9,23 -23,18 6,68 -21,44 -30,67 

2. „Tex-Auto-Pit” S.R.L. 2,91 -2,60 4,88 8,50 +5,59 

3. „Alvim-Auto” S.R.L. 7,78 3,67 -2,89 0,91 -6,87 

4. „Supraten” S.A. 2,60 1,94 2,37 3,14 +0,54 

5. ÎCS „Total Leasing & 

Finance” S.A. 
3,70 5,14 5,02 7,52 +3,82 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor prezentate în anexele 4, 5, 6, 7, 8. 
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Anexa 20. Chestionar 

CHESTIONAR  

privind evaluarea necesităţii implementării codului de guvernanţă corporativă şi 

efectuarea diagnosticului potenţialului economic al entităţii în vederea  

EFICIENTIZĂRII MANAGEMENTULUI CORPORATIV 

 

Vă mulţumim anticipat pentru cooperare! 

 

Vă rugăm să bifaţi răspunsurile selectate () 

 

 

I. ÎNTREBĂRI DE IDENTIFICARE: 

1. Forma organizatorico-juridică a entităţii: 

1. S.A.   2. S.R.L.    3. Î.I.    4. Alta    

 

2. Numărul de fondatori: 

1. 1    2. 2     3. 3    4. mai mulţi      

 

3. Numărul managerilor în cadrul entităţii: 

1. 1    2. 2     3. 3    4. mai mulţi      

 

 

 

II. ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT: 

4. Consideraţi necesară elaborarea Codului de guvernanţă corporativă? 

1. da    2. nu     3. nu ştiu     4. probabil    

 

5. Dacă da, pentru ce? 

1. Garantarea drepturilor şi intereselor legale ale fondatorilor   

2. Eficientizarea managementului corporativ  

3. Garantarea repartizării eficiente a împuternicirilor între organele de 

conducere 

 

4. Garantarea controlului eficient al activităţii desfăşurate  

 

6. Aţi efectuat vreodată diagnosticul potenţialului economic al entităţii dvs.? 

1. da    2. nu     3. nu ştiu     
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7. Dacă da, la ce etapă a activităţii entităţii dvs. aţi efectuat diagnosticul? 

1. la contractarea 

creditelor / 

împrumuturilo

r 

 

 

2. la 

diversificarea 

producţiei    

 

 

3. pentru 

cunoaşterea 

situaţiei 

economice a 

entităţii    

 4. Alta 

(specificaţi) 

 

 

8. De către cine a fost efectuat diagnosticul potenţialului economic al entităţii dvs.? 

1. persoană din interiorul 

entităţii    

 

 

2. persoană fizică din 

afara entităţii    

 

 

3. persoană juridică din 

afara entităţii     

 

 

9. Dacă nu, aţi fi interesaţi de efectuarea diagnosticul potenţialului economic al entităţii 

dvs. pentru a cunoaşte starea de facto a lucrurilor în entitate? 

1. da    2. nu     3. nu ştiu     

 

10. Credeţi că este posibilă eficientizarea managementului entităţii dvs. prin intermediul 

diagnosticului potenţialului economic? 

1. da    2. nu     3. nu ştiu     

 

 

Alte informaţii, sugestii sau comentarii pe care le consideraţi necesare: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT! 
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Anexa 21. Performanţa ţărilor în atragerea ISD-urilor în comparaţie cu locul deţinut 

în raitingurile internaţionale 
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Anexa 22. Totalitatea codurilor (sub formă de coduri, ghiduri, set de principii) la nivel 

internaţional (informaţie la 20.06.2016) 

 

Totalitatea codurilor (sub formă de coduri, ghiduri, set de principii) la nivel internaţional 

(informaţie la 20.06.2016) 

Anul 

aprobării 
Statul 

Numărul 

total 

1 2 3 

1992 Marea Britanie. 1 

1993  0 

1994 Canada, Africa de Sud. 2 

1995 Australia – 2, Franţa, Pan-Europa, Marea Britanie. 5 

1996 Spania. 1 

1997 Australia – 2, Japonia – 2, Pan-Europa, Olanda, SUA. 7 

1998 Belgia – 2, Franţa, Germania – 2, India, Italia, Japonia, Spania, 

Thailanda, Marea Britanie. 

11 

1999 Australia, Belgia, Canada – 2, Commonwealth, Franţa, Grecia, Hong 

Kong, India, Irlanda,  Italia, Portugalia, Coreea de Sud, Thailanda, 

Marea Britanie – 3, SUA. 

18 

2000 Belgia, Danemarca, Germania – 2, India, Indonezia, Malaezia, Pan-

Europa – 2, România, Olanda, Filipine, Marea Britanie. 

13 

 

2001 Brazilia, Canada, China, Republica Cehă, Danemarca, Germania, 

Grecia, Hong Kong – 2, Indonezia, Japonia, Malta, Peru, Portugalia, 

Singapore, Suedia, Olanda, Marea Britanie, SUA. 

19 

2002 Australia, Austria, Brazilia, Canada, Cipru, Elveţia, Franţa, Germania, 

Ungaria, Italia, Kenya – 2, Oman, Pakistan – 2, Peru, Polonia – 2, Rusia, 

Slovacia, Africa de Sud, Taiwan, Thailanda, Filipine, Marea Britanie – 

3, SUA – 4. 

31 

 

2003 Australia, Canada – 2, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, 

America Latină, Lituania, Noua Zeelandă – 3, Nigeria, Portugalia – 2, 

Republica Macedonia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Olanda – 2, 

Turcia, Ucraina, Marea Britanie – 3, SUA – 3. 

30 

2004 Argentina, Republica Populară Bangladesh, Belgia – 2, Brazilia, China, 

Republica Cehă, Franţa, Hong Kong, Islanda, Italia, Japonia, Republica 

Mauritius, Noua Zeelandă – 2, Norvegia, Polonia, Singapore, Slovenia, 

Spania – 2, Suedia – 2, Olanda, Marea Britanie, SUA, Columbia 

27 

2005 Austria, Belgia, Danemarca, Germania – 2, Islanda, Jamaica – 2, Latvia, 

Malta – 2, Norvegia, Pan-Europa, Singapore, Slovenia, Spania, Turcia, 

Marea Britanie – 4. 

21 

2006 Austria, Bosnia şi Herzegovina, Canada, Cipru, Egipt – 2, Elveţia, 

Estonia, Finlanda, Germania, Israel, Italia, Jamaica, Republica Libaneză, 

Luxemburg, Olanda, Nigeria, Norvegia, Portugalia, Republica 

Macedonia, Arabia Saudită, Spania – 2, Sri Lanka, Thailanda – 2,  

Marea Britanie – 2. 

28 

2007 Australia, Austria, Bulgaria, Columbia, Germania, Ungaria, Indonezia, 

Irlanda,  Iordania, Kazakhstan, Malaezia, Republica Moldova, 

Mongolia, Norvegia, Polonia, Portugalia – 2, Slovenia, Suedia, Taiwan, 

Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA, Republica Maldive, 

Trinidad şi Tobago – 2 

26 
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1 2 3 

2008 Albania,  Belgia, Danemarca – 3, Elveţia, Finlanda – 2, Franţa – 2, 

Germania, Ungaria, Irlanda,  Italia, Iordania, Moroco – 2, Nigeria, Statul 

Qatar, Serbia, Slovacia, Sri Lanka, Suedia, Olanda, Republica Tunisiană, 

Marea Britanie, SUA. 

27 

2009 Algeria, Austria, Belgia, Bosnia şi Herzegovina, Brazilia, Columbia, 

Croaţia, Cipru, Franţa, Georgia, Germania, Islanda, India, Japonia, 

Luxemburg – 2, Mexic, Montenegro, Norvegia, Statul Qatar, România, 

Slovenia, Africa de Sud, Olanda, Filipine, Emiratele Arabe Unite, Marea 

Britanie – 3. 

29 

2010 Armenia, Australia, Regatul Bahrain, Statele Baltice, Croaţia, 

Danemarca, Finlanda, Franţa – 2, Germania – 2, Ghana, Grecia, Irlanda 

– 3, Latvia, Republica Libaneză, Lituania, Republica Malawi, Mexic, 

Norvegia, Pan-Europa, Polonia, Portugalia, Arabia Saudită, Singapore, 

Africa de Sud, Suedia, Taiwan, Olanda, Marea Britanie – 7, SUA, 

Republica Yemen, Moroco 

41 

2011 Azerbaijan, Bosnia şi Herzegovina, Danemarca, Egipt, Franţa, Grecia, 

Guernsey, Hong Kong, Irlanda,  Italia, Moroco, Nigeria, Norvegia, Pan-

Europa, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie. 

16 

2012 Austria – 2, Bulgaria, Cipru, Germania, Islanda, Irlanda, Iordania, 

Malaezia, Republica Mauritius, Norvegia, Pakistan, Polonia, Singapore, 

Marea Britanie – 2, Republica Populară Bangladesh, Ungaria, 

Portugalia, Thailanda, SUA, Republica Yemen 

23 

 

 

2013 Australia, Barbados, Danemarca, Canada, Franţa, Germania, Grecia, 

Irlanda, Luxemburg – 2, Portugalia, Spania, Trinidad şi Tobago, 

Pakistan, Peru, Sri Lanka, SUA 

17 

2014 Australia, Portugalia, Japonia, Kenya, Malaezia, Nigeria, Rusia, 

Danemarca – 2, Germania, Hong Kong, Italia, Japonia – 2, Malta, Noua 

Zeelandă, Norvegia, Republica Maldive, Elveţia, Turcia, Marea Britanie 

21 

2015 Japonia – 2, Spania, Finlanda, Germania, Islanda, Italia, Noua Zeelandă, 

Nigeria, Polonia, România, Suedia 

12 

2016 Egipt, Jamaica 2 

Total general 428 

            Sursa: elaborat de autor, în baza sursei bibliografice 194. 
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Anexa 23. Principiile guvernanței corporative, potrivit Codurilor de guvernanţă 

corporativă ale băncilor comerciale din Republica Moldova 

 

Principiile guvernanței corporative, potrivit Codurilor de guvernanţă corporativă 

ale băncilor comerciale din Republica Moldova  

Principii ale guvernării corporative 
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Principiul garantării drepturilor şi intereselor legale ale acţionarului      

Principiul managementului eficient      

Principiul repartizării împuternicirilor între organele de conducere şi 

controlului eficient 

     

Principiul controlului eficient al activităţii financiar – administrative      

Principiul independenţei membrilor organelor de conducere în cadrul 

desfăşurării activităţilor lor 

     

Principiul transparenţei conţinutului proprietăţii şi dezvăluirii informaţiei      

Principiul respectării legalităţii normelor etice      

Principiul conlucrării eficiente cu angajaţii Băncii şi remunerarea echitabilă      

Principiul responsabilităţii sociale şi dezvoltării relaţiilor cu parteneri şi 

clienţii Băncii 

     

Banca susţine principiile de bază ale responsabilităţii solidare faţă de 

comunitate şi contribuie la dezvoltarea economică a ţării şi a sporirii 

bunăstării cetăţenilor ei 

     

Banca recunoaşte responsabilitatea sa faţă de acţionar în ceea ce priveşte 

rezultatele activităţii, faţă de clienţi – pentru calitatea serviciilor bancare 

prestate, îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiunilor sale, faţă de parteneri 

– pentru dezvoltarea necondiţionată a relaţiilor de parteneriat bazate pe cele 

mai bune practici, faţă de comunitate şi ţară – pentru respectarea 

personalităţii, drepturilor şi libertăţilor lor, pentru susţinerea dezvoltării 

durabile a economiei naţionale 

     

Banca recunoaşte necesitatea întocmirii şi publicării dării de seamă faţă de 

comunitate în conformitate cu procedurile naţionale şi internaţionale 

recunoscute 

 

 

    

Banca participă activ în cadrul proceselor de iniţiativă legislativă îndreptate 

spre îmbunătăţirea activităţii bancare, guvernării corporative şi altor 

domenii ale vieţii comunitare care au tangenţe cu activitatea bancară 

     

Banca îşi întemeiază relaţiile cu clienţii, creditorii, partenerii de afaceri, 

reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pe 

principii de încredere reciprocă, respect, sinceritate, profesionalism, 

integritatea obligaţiunilor, plenitudinea dezvăluirii informaţiei 

corespunzătoare, prioritatea negocierilor şi a tranzacţiilor de împăcare faţă 

de dezbaterile judecătoreşti 

     

Sursa: elaborat de autor, în baza surselor bibliografice 56, 57, 58, 59, 60. 

Notă: celulele marcate indică prezenţa prinipiului în Codul de guvernanţă corporativă al băncii comerciale. 
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Anexa 24. Răspuns la solicitare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 25. Acte de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiințifice 
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Anexa 25.1. Act de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice eliberat de către 

„Cloudata” S.R.L. 
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Anexa 25.2. Act de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice eliberat de către 

„Alvim-Auto” S.R.L. 
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Anexa 25.3. Act de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice eliberat de către 

„Tex-Auto-Pit” S.R.L. 
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Subsemnatul, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de 
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contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Burlea Ecaterina 
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21.04.2011, RM, Chişinău, ULIM. 

6. Conferinţei ştiinţifice internaţionale: Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii 

în condiţiile globalizării. Cișinău 2012. 

7. Conferința științifico- 

8. practică internațională „Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare competitivă”,  

Chişinău: ULIM, 2013. 

9. Conferința științifico-practică internațională „Politici economice şi financiare pentru o 

dezvoltare competitivă”,  Chişinău: ULIM, 2013. 
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10. Conferința națională didactico-științifică „Predarea disciplinelor de contabilitate, audit și 

analiză economică în contextul noilor reglementări”. ASEM, 27.02.2014. 

11. Conferința științifică internațională „Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, 

probleme, perspective”,  Chişinău: USM, 2014. 

12. Conferința ştiințifică internațională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele 
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Lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice publicate: 

 20 Articole în reviste ştiinţifice cu recenzii  

1. Burlea E. Rolul analizei activităţii economico – financiare în gestiunea întreprinderii. 

În: Revista Ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM, an. I, nr.4 / 2007. p. 299. 

2. Burlea E. Factorul uman – cea mai de preţ resursă. În: Revista Ştiinţifică „Studii 

Economice”, ULIM, an. 2, nr.3-4 / 2008. p. 170-175. 

3. Burlea E. Avantajele şi dezavantajele managementului corporativ. În: Revista Ştiinţifică 

„Studii Economice”, ULIM, an. 2, nr.3-4 / 2008. p. 194-198. 

4. Burlea E. Diagnosticul potenţialului economic în cercetările contemporane. În: Revista 

Ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM, an. 2, nr.1-2 (iunie) / 2009. p. 62-66. 

5. Burlea E., Ştahovschi A., Cuhal R. Analiza reacţiei băncilor centrale ca urmare a 

deviaţiei inflaţiei de la obiectivul ţintit. În: Revista ştiinţifică „Studii Economice”, 

ULIM, an. 2, nr.1-2 (iunie) / 2009. p. 300-305.  

6. Burlea E. Diagnosticarea viabilităţii economice şi manageriale a entităţii economice. În: 

Revista ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM, an. 3, nr. 3-4 (decembrie) / 2009. p. 209-

214. 

7. Burlea E. Software pentru analiza activităţii economico – financiare a entităţii 

patrimoniale. În: Analele ULIM, seria economie, 2009, vol. 9. 

8. Burlea E. Locul diagnosticării în management. În: Revista ştiinţifică „Studii 

Economice”, ULIM, an.4, nr. 3 – 4 (decembrie), 2010, p. 340 – 344. 

9. Burlea E. Analiza veniturilor din activitatea operaţională. În: Revista ştiinţifică „Studii 

Economice”, ULIM, an. 5, nr. 1-2 (iunie) / 2011. p. 437-441. 

10. Burlea E. Diagnosticarea situațiilor de criză în cadrul entităților economice. În: Revista 
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testului fulger. Analele ULIM, seria Economie. Chișinău, ULIM, 2014.  p. 86-94. 
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institutii financiare internationale prin intermediul bancilor comerciale. În: Analele 

ULIM, seria Economie, vol. 16. Chișinău, ULIM, 2016.  p. 79-96. 

 

 

 Materiale ale comunicărilor ştiinţifice  
1. Burlea E., Danilcenco L. Финансовый и экономический потенциал предприятия. În: 

materialele „Symposia Professorum”, USM, 2005. 

2. Burlea E., Cerga T. Analiza performanţelor băncii. În: materialele sesiunii ştiinţifice 

„Symposia Professorum” din 21.10.2005. Seria Economie. ULIM, Chişinău, 2006. p. 

177. 

3. Burlea E. Analiza resurselor umane ale întreprinderii. În: materialele conferinţei 

ştiinţifice internaţionale „Symposia Professorum” din 13-14 octombrie 2006. Chişinău, 

2007. p. 317. 

4. Burlea E. Aspecte metodologice ale aprecierii potenţialului economic şi financiar. În: 

materialele Conferinţei ştiinţifico - practice Internaţionale „Turism: o celebrare a 

diversităţii” din 27 septembrie 2009. Ediţia a 3-a, Chişinău, 2009. p. 230-234. 

5. Burlea E. Diagnosticarea economică a activităţii entităţii - ca instrument de identificare 

a perspectivelor de dezvoltare. În: materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 

„Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale”, RM, 

Chişinău, Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Ediţia a III-a, 24-

25.03.2011. p. 101-109. 

6. Burlea E. Riscul de faliment - modalităţi de apreciere în baza bilanţului contabil. În: 

materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 2011 „Problemele şi perspectivele de 

dezvoltare a potenţialului economic şi managerial  al Republicii Moldova în condiţiile 

de criză”, 21.04.2011, RM, Chişinău, ULIM. p. 107 – 111. 

7. Burlea E. Estimarea riscului de faliment al corporațiilor. În: materialele Conferinţei 

ştiinţifice internaţionale: Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în 

condiţiile globalizării. Cișinău: S.n. (tipografia Print-Cro), 2012. p. 82-90. 

8. Burlea E., Burlea El. Divergenţe între metodele de calcul a uzurii mijloacelor fixe în 

scopuri contabile şi fiscale. În: materialele Conferinţei științifico-practice internaționale 

„Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare competitivă”,  Chişinău: ULIM, 

2013. p. 62-67. 

9. Burlea E. Analiza expresă a entităţilor economice în baza ratelor de rentabilitate. În: 

materialele Conferinţei științifico-practice internaționale „Politici economice şi 

financiare pentru o dezvoltare competitivă”,  Chişinău: ULIM, 2013. p. 48-51. 

10. Burlea E., Balan I. Aspecte şi impedimente aferente predării analizei situațiilor 

financiare generate de aplicarea noilor SNC. În: materialele Conferinței naționale 

didactico-științifice „Predarea disciplinelor de contabilitate, audit și analiză economică 

în contextul noilor reglementări”. ASEM, 27.02.2014. p. 103-105. 

11. Burlea E., Balan I. Consideraţiuni privind  culegerea şi prelucrarea datelor din situaţiile 

financiare întocmite în baza noilor reglementări contabile naţionale. În: materialele 
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Conferinţei științifice internaționale „Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, 

probleme, perspective”,  Chişinău: USM, 2014. p. 9-14. 

12. Burlea E., Balan I., Cazac I. The internal audit of the production process: essence, 

necessity, organization: În: materialele Conferinţei ştiințifice internaționale „Cooperarea 

dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluții şi oportunități în 

dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”. ASEM, 04.04.2014. p. 288-292. 

13. Burlea E., Săînu A. Sectorul bancar al Republicii Moldova, prin prisma eficienţei 
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 Indicaţii /îndrumări metodice  
1. Programa şi indicaţii metodice cu privire la desfăşurarea practicii și susţinerea 

raportului aferent practicii (destinate studenţilor ciclului I – licenţă, specialitatea 

„Contabilitate”). Indicații metodice 1,67 c.a. Chișinău, ULIM, 2013. 39 p.  

2. Programa şi indicaţii metodice cu privire la desfăşurarea stagiului profesional şi 

susţinerea Raportului aferent stagiului (destinate masteranzilor ciclului II, specialitatea 

„Gestiunea sistemului de evidenţă contabilă şi audit”). Indicații metodice 1,50 c.a. 

Chișinău, ULIM, 2013. 35 p. 

3. Программа и методические указания прохождения профессиональной стажировки 

и защита отчета по стажировке (для студентов цикла II – Мастерат, 

специальность «Управление системой бухгалтерского учета и аудита»).  Indicații 

metodice 1,54. Chişinău, ULIM, 2013. 37 с. 

4. Программа и методические указания прохождения ознакомительной и 

технологической практики и защита отчета по практике (для студентов цикла 1 – 

Лицензиат, специальность «Бухгалтерский учет»). Indicații metodice 1,67. Chişinău, 

ULIM, 2013. 40 с.  

 

Apartenenţa la societăţi/asociaţii ştiinţifice naţionale, internaţionale: 

 membru al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 

 

Cunoaşterea limbilor: 

 Limba maternă – Română  

 Limbi străine – Franceza (scris/citit/vorbit)-nivel mediu  

    Rusa (scris/citit/vorbit)-nivel avansat  

        Spaniola (scris/citit/vorbit)-nivel mediu 

 

Aptitudini tehnice  
 Utilizator PC avansat (Microsoft Office: Word, Excell, Access, Visio, Power Point, 

Adobe; Prezi; Programe specializate pentru contabilitate)  

 

Competenţe şi abilităţi sociale: 

 Comunicabilă, energică, responsabilă, punctuală, abilităţi de lucru în colectiv, spirit de 

iniţiativă. 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice: 

 Abilităţi de leadership, capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale  

 

Date de contact: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Dacia 22/3, ap. 50. Tel. 068003595.  

e-mail: e_burlea@mail.ru. 

http://economie.ulim.md/assets/files/masterat_planuristudii/Contabilitate.pdf
mailto:e_burlea@mail.ru
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