
 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

 

 

 

 

 

Educație Financiară  

pentru Antreprenori 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de urmatorii experti :  

• Raileanu Raluca           - Coordonator P1 
• Marin Maria Nicoleta - Expert teme orizontale si dezvoltare anteprenoriat in mediul rural 
• Balicencu Daniel  - Expert organizare FPC si campanii 
• Alina Tiron   - Expert consultanta mentorat si monitorizare IMM 

 

 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

Cuprins: 

I. Informații privind contabilitatea primară…………………………….……..  ….pag. 3 

II. Particularități ale surselor de finanțare și costurile acestora…………   ….. pag.37 

III. Prognoza și luarea deciziilor financiare. Management financiar………. … pag.49 

IV.Instrumente de previziune financiară. Tipuri de bugete………………    …. pag.56 

VII. Procesul de finanțare al IMM-urilor………………………………….…   …. pag.72 

Bibliografie……………………………………………………………….   .….……pag. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

I. Informații privind contabilitatea primară 

 

Relația antreprenor-contabil 

Societățile comerciale au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea 

financiară, potrivit  legii contabilitatii nr.82/1991  

Antreprenorii trebuie sa tină cont că rolul departamentului financiar-contabil nu este 

numai de a înregistra tranzacţii care au avut deja loc, ci faptul că activitatea desfasurată 

respectiv, contabilitatea reprezintă o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, 

cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.  

În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, 

prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța 

financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele 

interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari 

și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori. (art2 /L82/91)  

Astfel, un bun profesionist contabil este cel care furnizează, prin munca sa, imaginea 

performanţei financiare a tuturor acţiunilor şi deciziilor luate de managementul companiei.  

La rândul lor, administratorii/antreprenorii răspund pentru organizarea şi conducerea 

contabilităţii şi îşi asumă răspunderea pentru întocmirea corectă a situaţii lor financiare. 

 

Cand este necesara colaborarea cu contabilul? 
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a) Contabilitate în partidă simplă  

Nu există o obligație de a angaja un contabil pentru gestiunea actelor unei persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale. În astfel de situații, 

afacerea înregistrata sub această formă, are obligația  să  asigure o contabilitate în partidă 

simplă, ținând o evidență strictă a încasărilor și plăților, iar pentru acest lucru nu este 

necesară colaborarea cu un contabil. Însă se impune o colaborare cu un contabil pentru 

înregistrarea contractelor de muncă, evidența relațiilor de muncă, întocmirea și depunerea 

periodică a diverselor declarații de plată la bugetul de stat și al asigurărilor sociale.  

În functie de  volumul mare al activității PFA/AF/II, cu multe înregistrări zilnice, este  

oportun ca administratorul  sa apeleze la contabil fiind o  persoana specializată în activitate 

de înregistrare, evidență și gestiune contabilă. 

Începand din 2015, PFA-urile al căror venit net anual este determinat în sistem real (ex 

avocaţi), fie că sunt cele care au optat pentru acest sistem real - cum e cazul comercianţilor 

sau al programatorilor ce realizează un venit brut anual mai mic de 100.000 euro) pot opta să 

îşi ţină contabilitatea în „partidă dublă 

 b) Contabilitatea în partidă dublă 

Pentru  contabilitatea în partidă dublă colaborarea cu un contabil sau firmă de 

contabilitate este necesară încădin primul moment al demarării activității,  indiferent de 

volumul de muncă sau numărul de angajați pe care îl va avea societatea.  

Informații  obligatorii ce trebuie sa le dețină un antreprenor 
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Antreprenorul trebuie să verifice din punct de vedere financiar-contabil un set de informaţii 

minime, după cum urmează: 

1. Antreprenorul trebuie să verifice existența efectuării inventarierii generale a elementelor 

de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la începutul activității, cel puț in 

o dată în materialul exercițiului financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării sau lichidării  

2. Antreprenorul, în urma inventarierii trebuie să verifice dacă stocurile scriptice   corespund 

cu stocurile faptice 

3. Antreprenorul trebuie să solicite cel puțin o dată pe an, de la ANAF informații referitoare la 

evidență fiscală (fișa pe plătitor) pentru a compara evidența fiscală cu cea contabilă 

(declarații depuse/balanțe/REF/plăti) 

4. Antreprenorul trebuie să verifice facturile neplătite către furnizori precum și cele 

neîncasate de la clienţi 

5.  Un bun antreprenor trebuie să solicite un set de informaţii din contabilitatea managerială 

respectiv: analiza cifrei de afaceri pe divizii de activitate, analiza profitabilităţii, structura 

costurilor, analiza activelor şi a datoriilor etc. 

În fapt, aceste rapoarte conţin transpunerea informaţiilor din contabilitatea financiară pe o 

structură care să asiste managementul în procesul de analiză, previziune şi decizie.  
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Informații  contabile de bază, necesare antreprenorului de succes 

Un bun profesionist contabil trebuie sa aibe o atitudine proactivă implicându-se în 
activitatea companiei, în timp ce anteprenorul trebuie să cunoască informații contabile de 
bază alegându-și astel profesionistul contabil să-l asiste în deciziile de business. 

Antreprenorul trebuie să dețină cunoștințe contabile minime care să îl ajute să extragă 
informațiile de care are nevoie pentru planificarea afacerii sale.  

Antreprenorul trebuie să stie care au fost sursele de cash ale firmei și cum s-au cheltuit 
în dematerialul unui an pe principalele tipuri de activități: operaționale, de investiție și de 
finanțare 

Antreprenorul trebuie să planifice și să cotroleaze cash-ul din firma, însă de obicei acesta 
nu știe cam care sunt intrările și ieșirile de cash în firmă zilnice/lunare/trimest riale. 

Situația Cash Flow-ului: reprezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) pe 

parmaterialul anului pe cele trei grupe de activități: exploatare, financiar și investiții.  

Cash (Sold Final) = Cash (Sold Inițial) +/- Cash din activități operaționale 

+/- Cash din activități de investiții +/- Cash din activități de finanțare 

Astfel, este important să știm cum circulă banii într-o firmă și să înțelegem fluxurile 

operaționale și reflectarea lor în rapoartele financiare.  

Profitul este un indicator critic și important în afacere, dar nu este suficient să 

monitorizăm doar profitul. Profitul anual al unei firme nu este același lucru cu banii încasați, 

după cum pierderea nu reprezintă banii ieșiți din afacere.  

Antreprenorul trebuie să stie care este cash-ul obținut din activitatea operațională 

versus profit net. Dacă cash-ul din activitatea operațională este considerabil sub valoarea 

profitului net, poate fi un semnal de alarmă de ce profitul contabil nu se transformă în cash. 
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Totuși, trebuie să reținem că anumite venituri și cheltuieli sunt de natură  “non cash” și nu vor 

genera încasări sau plăți; 

Este important sa se stie dacă cash-ul obținut din activitatea operațională este 

suficient pentru a acoperi cash-ul necesar în activitățile de investiții. În caz contrar, 

societatea va apela la cash din activități de finanțare. 

Ce este patrimoniul? 

Patrimoniul poate fi definit ca un total al drepturilor şi obligaţiilor cu valoare 

economică. Drepturile sunt ceea ce reprezintă activul societăţii, iar obligaţiile sunt cele care 

reprezintă pasivul societăţii. La închiderea exerciţiului financiar, care este la 30 iunie şi 31 

decembrie, analiza activului şi pasivului se face la întocmirea bilanţului contabil.  

Analiza economica asupra rentabilităţii unei unităţi este făcută pe baza bilanţului care 

este întocmit pe baza balanţelor. 

Ecuaţia generală a patrimoniului este  echilibru între Activ şi Pasiv.  

Activ = Pasiv 

Activul este definit prin prisma structurii de bunuri economice sau mijloace,  ce deține 

firma, Pasivul prin aceea de surse de finanţare a activelor. 

 

Active = Pasive + Capitalul propriu 

 

Activele: resursele deținute și controlate de firmă, indiferent cine este proprietarul acelor 

resurse. Numerarul, banii din bancă, mijloacele fixe, obiectele de inventar, materiile prime, 

mărfurile din magazie, materialele sunt toate elemente de activ. La active intră și crea nțele, 

adică ceea ce ai de încasat de la terți pentru produse sau servicii vândute.  
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Elemente de Activ: 

 

Active imobilizate – sunt cele care nu pot fi convertite imediat în bani lichizi, precum 

mijloace fixe terenurile, clădirile,  echipamentele, vehiculele şi mobilierul. Aici intră şi 

activele intangibile, cele care nu au o formă materială, precum mărcile comerciale deţinute 

de firma, patentele, licenţele, drepturile de autor, francizele etc.  

Active circulante – stocuri de marfă, creanţe sau investiţiile financiare pe termen scurt, 

conturi la bănci, numerar în caserie, (sau echivalent de numerar) ori care pot fi convertite în 

bani lichizi pe termen scurt, efecte de primit, marfuri, produse finite.  

Elemente de Pasiv : 

Pasivele curente - obligaţiile de plată ale societății pe termen scurt, la finalul exercițiului 

contabil, fiind scadente în anul următor (creditele bancare pe termen scurt și datoriile către 

partenerii comerciali). 

Datoriile și obligațiile de plată pe termen lung - obligațiile de plată pe care societatea le are 

către bănci (credite bancare), instituții financiare, parteneri comerciali pe termen lung, de 

peste un an de zile, efecte de plată, soldul unui card de credit,  valoare mărfii achiziționate și 

neplătite 

Capitalul propriu  se referă la banii investiţi de proprietarii firmei pentru dezvoltarea 

acesteia, reflectă partea din activele firmei pentru care nu există datorii (capitalul social și 

rezervele adunate în timp-profit). În cazul în care afacerea este lichidată, capitalul propriu 

este ceea ce îi va rămâne proprietarului afacerii. Conform ecuației de mai sus, capitalul 

propriu reprezintă diferența dintre activele unei societăți și pasivele sale, respectiv 
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echivalentul în bani al activelor totale cu care societatea rămâne după ce au fost plătite toate 

datoriile 

 În concluzie, activele reprezintă tot ce deține firma, datoriile reprezintă ceea ce 

datorează altora, iar capitalul propriu ceea ce aparține firmei (degrevat de orice datorie).  

Astfel, Bilanțul contabil reprezintă descrierea sintetică a activelor și pasivelor unei 

companii, de aceea este important ca un antreprenor să știe cum să interpreteze un bilanț.  

Stabilirea patrimoniului se face prin inventarierea tuturor valorilor (mijloace fixe, 

materiale, numerarul de casă, disponibilităţi băneşti în contul bancar). Operaţiunea de 

inventariere constă în verificarea tuturor mijloacelor economice, a sumelor care constituie 

soldul conturilor în cauză, astfel încât acestea să exprime realitatea.  

Activitatea economico-financiară funcţionează în baza următoarelor principii: 1. 

Gestiunea economică – constă în desfaşurarea de către agentii economici a unei activităţi 

rentabile care să-i asigure din veniturile obţinute acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv a 

dobânzilor şi rambursarea creditelor şi societăţile să obţină profit. 

venituri – cheltuieli  = profit brut 

2. Autonomia financiară – constă în posibilitatea agentii economici ca din profitul net realizat 

să-şi constituie fonduri proprii.  

3.  Profit net  = profit brut - impozit pe profit 

Din profitul brut societăţile comerciale sunt obligate să-şi constituie fond de rezervă 

legală prin preluarea a 5% din profit, până la limita a 20% din capitalul social.  
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 Toţi agentii economici au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate proprie care 

trebuie să asigure :  

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, păstrarea informaţiilor cu privire la 

situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute, precum şi relaţiile  cu agenții economici cu 

asociaţii, acţionarii, clienţii, băncile, furnizorii, organele fiscale.  

- exactitatea datelor contabile  

- furnizarea informaţiilor pentru stabilirea patrimoniului naţional  

Cat de importante sunt situațiile financiare lunare, semestriale sau anuale 

Balanța de verificare : 

 se întocmește lunar,  

 obligatoriu printat minim la 6 luni și reprezintă documentul utilizat pentru verificarea 

exactității înregistrărilor contabile 

 este principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare 

semestriale sau anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere).  

 oferă informaţii despre fiecare element de patrimoniu şi anume :  

 

a. sold iniţial sau existent la începutul perioadei  

b.intrările (creşterile) şi ieşirile (scăderile) 

c. existentul final sau soldul final 

 

Operaţiuni economice înscrise în documente justificative  

  

Dubla înregistrare în conturi D/C 
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BALANŢA DE VERIFICARE 

 

În plus, departamentul financiar-contabil trebuie să ofere informaţii care să asiste 

managementul în activitatea operaţională şi decizională. Cum datele din contabilitatea 

financiară sunt codificate după un plan de conturi şi după reguli şi metode contabile care 

sunt dificil de înţeles de cineva fără un minim de pregătire contabilă, pe lângă balanţa 

contabilă, adică documentul de sinteză a contabilităţii financiare, sugestia Accace este ca 

administratorul afacerii să solicite un set de informaţii din contabilitatea managerială – 

analiza cifrei de afaceri pe divizii de activitate, analiza profitabilităţii, structura costurilor, 

analiza activelor şi a datoriilor etc. În fapt, aceste rapoarte conţin transpunerea informaţiilor 

din contabilitatea financiară pe o structură care să asiste managementul în procesul de 

analiză, previziune şi decizie. 

Bilanțul contabil 

Bilanțul contabil reprezintă descrierea sintetică a activelor și pasivelor unei companii 

la un moment dat. 

 Bilanţul este un calcul de sinteză al contabilităţii prin intermediul căruia se prezintă la 

un moment dat situaţia economică exprimată în bani a agenţilor economici. Patrimoniul 

agenţilor economici se află într-o continuă mişcare şi transformare, ca rezultat al trecerii 

succesive a mijloacelor economice prin faze ale proceselor economice şi sunt reflectate în 

contabilitate sub forma operaţiunilor privind aprovizionarea, consumul de mijloace de 

producţie sau forţă de muncă, expedierea sau desfacerea produselor, realizarea (încasarea) 

produselor, obţinerea şi repartizarea profitului. 
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Toate mijloacele economice aflate în administrarea operativă şi care  

formează patrimoniul agenţilor economici pot fi reprezentate la sfârşitul unei  

perioade într-o formă sintetică cu ajutorul unui tabel specific numit bilanţ. 

Mijloacele economice ale unui agent economic se prezintă sub două  

forme: 

 

1) o formă concretă, materială sau reală 

2) sub formă de resurse 

« total mijloace » = « total resurse » 

Prezentarea acestor două aspecte faţă în faţă reprezintă bilanţul contabil 

cu cele două părţi fundamentale: activ = pasiv, prin intermediul căruia se 

reprezintă patrimoniul agenţilor economici în expresie bănească şi sub dublu  

aspect: în partea stângă componenţa mijloacelor economice, respectiv activul, iar în partea 

dreaptă provenienţa acestora, respectiv pasivul. 

Între totalul sumelor din activ şi a celor din pasiv trebuie să se menţină o 

egalitate permanentă pentru că mijloacele economice din activ au o sursă de  

provenienţa din pasiv. 

Bilanţul este un calcul de sinteză al contabilităţii prin intermediul căruia  

se prezintă la un moment dat situaţia economică exprimată în bani a agenţilor  

economici. 

Contul de profit și pierdere este documentul ce permite evidențierea modului în care 

rezultatul societății (profitul sau pierderea înregistrată în anul anterior) a fost obținut.  
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Un cont de profit și pierdere este structurat în trei secțiuni tipuri de activități (fluxurile 

operaționale) dintr-o firmă pe care un antreprenor trebuie sa le stie: 

1.Activități operationale de exploatare prezintă veniturile și cheltuielile pe care societatea 

le-a obținut din activitatea curentă desfășurată; se regasesc 

 în situația Cash Flow-ului: încasări și plăți din activități de exploatare. 

 în cadrul Bilantului - active și datorii curente: stocuri, clienți, furnizori, cash;  

= reprezintă  achiziția produse/ servicii aferente obiectului de activitate al firmei și 

comercializarea acestora: cheltuieli cu materia primă, mărfuri, produse finite; cheltuieli cu 

angajații; cheltuieli de administrare: chirie, lumină, telefoane, etc;venituri din vânzarea 

produselor. 

2. Activitati de investitii, se regasesc 

- în situație Cash Flow-ului: încasări și plăți din activități de investiții. 

- în Bilanț: sume pe care le capitalizăm în linia active imobilizate din Bilanț vor impacta 

profitul, dar nu imediat, ci treptat, prin cheltuiala cu amortizarea 

= reprezintă achiziții active imobilizate sau proiecte de investiții de dezvoltare de active 

imobilizate care vor genera profituri viitoare pe o perioadă mai mare de 1 an, respectiv : 

investiția în clădiri, utilaje, mașini, unități de producție sau administrative, vân zarea clădirilor 

sau alte active imobilizate. 

3. Activitati de finanțare, se regasesc: 
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- în situație Cash Flow-ului: încasări din emisiunea de capital social și din împrumuturi pe 

termen lung, plăți cu dividende. 

- în  Bilanț: în cadrul datorii pe termen lung și capital social; 

= reprezintă  activități de atragere de fonduri de finanțare de care firma are nevoie pentru 

fluxul operațional și de investiții. Fondurile pot fi proprii - capital social sau atrase - 

împrumuturi, exemple : obținere fonduri prin majorare de capital; obținerea unui împrumut; 

plăți de dividende sau dobânzi. 

Exemplu practic, situația fluxurilor: 

1.Numerar din activități de exploatare : - 5000 

2.Numerar din activități de investiții :  800 

3.Numerar din activități de finanțare : 2000 

Varianta netă a numerarului : -3800 

Numerar la începutul exercițiului financiar 01.01.2018 :4000 

Numerar la sfârșitul exerciuțiului financiar 30.06.2018 : 200 

Pragul de rentabilitate – informație elementară care ne poate aduce  eșescul sau 

succesul. 

Determinarea pragului de rentabilitate trebuie să reprezinte o preocupare a oricărui 

antreprenor dornic să demareze o afacere. Cunoașterea nivelului la care încasările sunt egale 

cu costurile este esențială pentru creșterea profitabilității oricărei societăți comerciale. 

Orice antreprenor ar trebui să cunoască și să calculeze pragul de rentabilitate al 

afacerii sale, sau altfel spus, nivelul la care societatea va trece pe profit, acoperindu-și din 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

încasări toate costurile fixe și variabile implicate în procesul de producție sau de prestare a 

serviciilor. Pragul de rentabilitate este dependent de nivelul și structura costurilor fixe și 

variabile ale firmei. 

Astfel,  pragul de rentabilitate reprezinta volumul de vânzări necesar,  la care profitul 

generat de aceste vânzări acoperă cheltuielile fixe de funcționare a afacerii. 

Pentru a calcula pragul de rentabilitate trebuie să: 

1. Estimezi cheltuielile fixe ce trebuie să le plătești lunar odată ce ai semnat contractele cu 

furnizorii, exemplu: utilități, închirierea sediului profesional sau a punctului de lucru, 

cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu comunicațiile, salubritate, serviciu casa de marcat, 

deratizare, paza, etc.  

Dacă capitalul investit provine dintr-o sursa externă pe care trebuie să o rambursezi lunar, 

 include aceste sume tot la capitolul de cheltuieli fixe, chiar daca din punct de vedere contabil 

nu sunt costuri în totalitate. Suma acestor cheltuieli reprezintă necesarul tău de capital lunar. 

Investiția pe care vrei să o pornești trebuie să genereze venituri minime ca să acopere aceste 

cheltuieli.  

Exemplu. Punct de lucru terasa beach bar. 

Cheltuieli fixe lunare: Chirie spațiu, utilități, un salariat (cu toate taxele incluse), telefon, 

salubritate, paza și securitate, alte cheltuieli.   

Total cheltuieli fixe 8200 lei. 

2. Calculăm marja sau adaosul comercial pe care o generează fiecare produs sau serviciu pe 

care îl vei vinde. Trebuie să știi care este costul de achiziție al produsului sau de obținere a 

serviciului și care este prețul lor de vânzare. În costul de achiziție se includ toate acele 

cheltuieli generate de procurarea produsului până la vânzarea lui către client, care poate 
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include: cost de achiziție la furnizor, cost cu transportul, cost cu ambalarea,  include aici și 

taxele și impozitele calculate la fiecare vânzăre în parte. etc. Marja sau adaosul comercial 

este diferența dintre prețul de vânzare al produsului și costul cu vânzarea lui. 

Exemplu Cost de achiziție mărfuri băuturi, cost cu transportul, etc. Total cost de mediu 

intrare 5 lei pe bucată. Preț mediu de vânzare este de 20 lei. Marja comercială sau adosul 

comercial este de 15 lei pe băutura (20-5=15). 

Marja comercială poate fi exprimată și ca procent din pretul de achiziție sau din prețul de 

vânzare al produsului. Se calculează ca rezultat al relatiei: marja comercială/prețul de 

vânzare al produsului. 

Exemplu. 15/20 lei *100= aprox75% adaos comercial mediu în procente. 

3. Calculul efectiv al pragului de rentabilitate care poate fi  exprimat ca: 

a. Volum de produse vândute, egal cu rezultatul relației valoarea cheltuielilor fixe/marja 

comercială pe produs. Calcul utilizat în afaceri cu o varietate redusă de produse și servicii. 

Exemplu Prag de rentabilitate = 8200/15= 547 băuturi vândute 

b. Exprimat ca volum de vânzări, egal cu  rezultatul relației  valoarea cheltuielilor 

fixe/procentul marjei comerciale. Calcul utilizat în afaceri cu o varietate ridicată de produse. 

Exemplu Prag de rentabilitate = 8200 lei/0,75%= 10.933 lei vânzări necesare pentru a acoperi 

cheltuielile fixe. 

Este nevoie de vânzări minime de 11.000 lei pentru a acoperi costurile de funcționare a 

terasei beach bar. Dacă vânzările sunt mai mici întreprinzătorul trebuie să aducă bani de 

acasă. Dacă se estimează vânzări  mai mari atunci se aduce profit din prima lună. 

Raspunderea juridică a administratorilor societăților comerciale 
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Drepturile și obligațiile asociaților și administratorilor unei societăți sunt prevăzute în 

Actul constitutiv al societății, Legea 31/1990 modificată și Codul Civil art. 1894 -1902. 

Administratorii răspund față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor legale 

referitoare la atribuțiile lor, precum și pentru nerespectarea obligațiilor care le-au revenit în 

baza mandatului încredințat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin intermediul 

adunării generale. 

Raspunderea administratorilor este angajată ori de câte ori suntem în prezența unei 

fapte care încalcă o normă legală sau contractuală. În Legea societăților comerciale se 

prevede răspunderea administratorilor fie pentru încălcarea dispozițiilor legale sau a 

regulamentelor aplicabile, fie pentru violarea statutelor, fie pentru faptele comise cu ocazia 

actelor de gestiune. 

Conform dispozițiilor Codului civil, administratorul va răspunde față de societate și 

dacă a săvârșit din culpa încalcarea dispoziției legale, în condițiile producerii unui prejudiciu. 

Răspunderea administratorilor poate fi individuală sau solidară, în funcție de 

obligațiile ce trebuie respectate. 

Forme ale răspunderii administratorului 

Răspunderea civilă a administratorului a fost clasificată în doctrina ți practica de 

specialitate în trei categorii: 

 o răspundere ordinară (normală) față de societate și asociați 

 o răspundere excepțională față de terți 

 o răspundere agravată, în caz de faliment al societății. 

Raspunderea civilă (contractuală sau delictuală) a administratorului societății 

comerciale nu poate fi angajată, în principiu, față de terți dat fiind că Legea 31/1990 privind 
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societățile comerciale (art. 73 alineat ultim) limitează acțiunea în răspundere a creditorilor 

sociali contra administratorilor numai la ipoteza falimentului societății, ceea ce înseamnă că, 

atunci cand societatea comercială funcționează în condiții normale, creditorii acesteia pot să 

acționeze în justiție pentru valorificarea drepturilor lor de creanță doar societatea comercială 

debitoare. Aceasta rezidă în faptul că administratorii, fiind organe ale societății, angajează 

prin actele sau faptele juridice săvârșite direct societatea. 

Răspunderea administratorului, în fiecare din cele trei forme, este o răspundere directă, 

adică pentru fapta proprie. Prin actele juridice îndeplinite ca mandatar al societății, 

administratorul angajează răspunderea civilă (contractuală sau delictuală) a societății în 

raporturile juridice cu terții. Administratorul, indiferent că este persoană fizică sau juridică, 

nu răspunde față de terți. 

Conform  Legii nr. 31/1990 care, prin articolul 148, alin. 2, consacră și o ipoteză de 

răspundere a administratorilor pentru fapta altuia. Astfel, din analiza acestei dispoziții 

normative rezultă că toți administratorii, precum și comitetul de direcție răspund față de 

societate pentru actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat cand dauna nu s-ar 

fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. 

Însă această ipoteză specială de răspundere pentru fapta altuia este o răspundere 

numai față de societate, iar nu și față de asociați sau față de terți. 

De asemenea, o altă excepție de la această regulă o constituie ipoteza în care societatea se 

află în procedura insolvenței când, în situațiile limitativ prevăzute de art. 138 din Legea nr. 

85/2006 a insolvenței, membrii organelor din cadrul societății sau de conducere a acesteia 

pot fi obligati sa suporte o parte din pasivul debitoarei aflate in faliment. 

Conform dispozițiilor Legii societăților comerciale republicată (art.73), administratorii 

sunt raspunzatori pentru: 

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați; 
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- existența reală a dividendelor platite; 

- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; 

- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; 

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. 

În cadrul art. 71 alin. (3) se stipulează că administratorul care, fără drept, își substituie 

altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societății. 

Legea privind procedura insolvenței, in art. 138, alin. (1), a reiterat enumerarea 

limitativă a cazurilor de atragere a răspunderii administratorilor prevazute în vechea 

reglementare privind reorganizarea judiciară și procedura falimentului (Legea nr. 64/1995). 

Enumerarea fiind vadit limitativa nu poate fi extinsă prin interpretare analogică. 

Astfel, cazurile prevazute de lege sunt următoarele: 

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte 

persoane; 

b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, 

persoana juridică la încetarea de plăți; 

d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 

ținut contabilitatea în conformitate cu legea; 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 

pasivul acesteia; 

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul 

întîrzierii, încetării de plăți; 
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g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se platească cu preferință 

unui creditor, în dauna celorlalti creditori. 

 

Jurisprudența a respins cererile prin care s-a solicitat antrenarea răspunderii 

administratorilor având ca temeiuri de fapt, de exemplu: 

- nedepunerea diligențelor pentru readucerea unor bunuri în patrimoniul debitorului; 

-  neînregistrarea în contabilitate a datoriilor față de buget; 

-  management defectuos; 

- continuarea abuzivă a unei exploatări deficitare; 

- neurmărirea încasării propriilor creanțe; 

- exercitarea funcției de administrator și la altă persoană juridică; 

- nedepunerea rapoartelor la administrația finanțelor publice; 

- neplată creanțelor bugetare. 

 

Însa au fost situații când instanțele au respins cererile în situațiile în care s-a dovedit că 

insolvența a avut alte cauze: 

- neșansa de a desfășura o activitate profitabilă; 

- întreruperea temporară a activității de producție din motive neimputabile, 

nerecuperarea propriilor creanțe, neplata datoriilor curente, neîncasarea valorii mărfurilor 

exportate; 

- diminuarea cererii pieței și scăderea prețurilor. 

Referitor la răspunderea administratorilor Legea 31/1990, republicată precizează că 

„acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a 

membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, precum și a cenzorilor sau auditorilor 

financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încalcarea îndatoririlor lor față de 

societate, aparține adunării generale, care va decide cu majoritate de voturi". Din analiza 
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acestei dispoziții normative rezultă ca în regimul societăților comerciale, care constituie 

dreptul comun în materia răspunderii administratorilor, numai societatea pagubită poate 

exercită acțiunea în angajarea răspunderii administratorilor. 

În regimul Legii nr. 85/2006, exercitarea acțiunii în răspunderea administratorilor 

aparține administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului. Conform textului alin. (1) al 

art. 138, judeăatorul-sindic poate fi investit de administratorul judiciar, de lichidator sau de 

comitetul creditorilor. 

În ce privește comitetul creditorilor, abilitarea legala este condiționată de prealabila 

autorizare a judecătorului-sindic, iar cererea de acordare a autorizării este condiționată, la 

rândul ei, de cel puțin una dintre următoarele împrejurări: 

1) administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sa indice, în raportul sau cu privire la 

cauzele insolvenței, persoanele vinovate de starea de insolvență a patrimoniului debitorului 

persoană juridică; 

2) administratorul judiciar sau lichidatorul, deși a indicat persoanele vinovate, a omis 

să formuleze acțiunea prevăzută la alin. (1) al art. 138, și, în aceasta din urmă situație, 

acțiunea pentru stabilirea răspunderii acelor persoane amenință să se prescrie. 

 

1. Indicatorii de Lichiditate 

  

Obiectiv Măsură în care compania poate onora obligațiile pe termen scurt   

  

A. Lichiditatea Curentă 

 

  

Formula Active curente : Datorii de pe termen scurt 
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Interpretare  

Indică măsură în care datoriile pe termen scurt sunt acoperite prin activele 

circulante. Valori supraunitare indică un capital de lucru (sau fond de rulment) 

pozitiv, ceea ce este un deziderat. 

Totuși, valori mult mai mari decât media sectorială indică faptul că prea mult 

capital este blocat în creanțe și stocuri, respectiv un necesar de finanțare în 

creștere. 

 În orice caz, un capital de lucru pozitiv (echivalent cu o rată curentă supraunitară) 

nu este echivalent cu o lichiditate imediată, efectivă și tangibilă. În schimb, acesta 

reprezintă o potențare (în cele mai multe cazuri destul de probabilă) de încasare 

viitoare, pe măsură ce creanțele sunt încasate și stocurile sunt vândute. Astfel, 

există o serie de cauze, printre care și factorii enumerați mai departe, care pot 

reduce probabilitatea acestei potentări, precum: (i) transformarea unor creanțe 

lichide în creanțe îndoielnice pe măsură ce acestea se învechesc, în special atunci 

când situația financiară a clienților se deteriorează și riscul de neîncasare crește; 

(ii) învechirea stocurilor sau caracterul lor perisabil, care determina scăderea 

valorii realizabile. 

 

 

B. Lichiditatea Imediată 
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Formula (Active curente – Stocuri) : Datorii de pe termen scurt 

 

  

Interpretare  

Similar cu lichiditatea curentă, doar că stocurile sunt extrase din activele 

circulante, deci sunt considerate elementele cu un grad de lichiditate superior al 

capitalului de lucru. Normele de analiză financiară recomandă ca acest indicator 

să fie superior pragului de 0,8, dar în același timp media sectorială rămâne un 

prag de referință foarte important. 

 

 

C. Lichiditatea Numerar 

 

  

Formula (Active curente – Stocuri - Creante) : Datorii de pe termen scurt 

  

Interpretare  

Similar cu lichiditatea curentă, doar că stocurile și creanțele sunt extrase din 

activele circulante, deci sunt considerate doar componentele de trezorerie ale 

capitalului de lucru (casă și conturile la bănci, precum și investițiile pe termen 

scurt). Normele de analiză financiară recomandă ca acest indicator să fie superior 

pragului de 0,2, dar în același timp media sectorială rămâne un prag de referință 

foarte important. 

 

D. Cash Coverage Ratio (C.C.R.1) 

                                                           
[1] Care se materializează prin plăți în exercițiul financiar analizat 
1
 CCR = Cash Coverage Ratio, respectiv rata de acoperire a cheltuielilor ajunse la maturitate prin venituri incasate 
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Formula DCC2 / DCE = {[CA – Δ(Creante) + Δ(V. Avans)] / 360} : {(Ch. Exploatare + Ch. 

Financiare – Amortizare) / 360} 

 

  

Interpretare  

Acest indicator exprimă măsura în care media veniturilor încasate zilnic 

acoperă media cheltuielilor plătibile zilnic. 

Astfel, indicatorul anulează perioada de timp în care veniturile se 

materializează în încasări și cheltuielile în plăți, și este un estimator forward-

looking al fluxului de incașări și plăți. 

Cu cât valorile sunt mai subunitare, cu atât compania sau sectorul analizat este 

mai expus riscului de presiune asupra lichidităților, în măsură în care cheltuielile 

se materializează în plăti mai rapid decât veniturile se materializează în încasări 

(cu alte cuvinte presiunea furnizorilor asupra companiei / sectorului analizat este 

mai mare decât presiunea exercitată de către firma subiect asupra clienților săi).  

În situația unor valori subunitare, compania sau sectorul analizat prezintă o 

nevoie de finanțare a capitalului de lucru în creștere. 

Este important de remarcat faptul că indicatorul exprimă raportul de forțe între 

venituri încasate și cheltuieli ajunse la maturitate pe parmaterialul anului, deci 

este un indicator de performanță a încasărilor și plăților pe parmaterialul anului. 

Astfel, acest indicator nu exprimă situația de lichiditate pe sold, bilanțieră, a 

                                                           
2
 DCC = Daily Cash Collection, respectiv estimarea mediei de incasari zilnice inregistrate in fluxul de trezorerie pe 

parcusul anului 
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companiei, iar valorile supraunitare vor fi interpretate ca un aspect pozitiv numai 

în corelație cu un capital de lucru pozitiv (indicatorul de lichiditate curentă 

înregistrând valori supraunitare) și o calitate superioară a veniturilor. 

 

 

E. Scenarii de simulare a socurilor („stress test scenario”) 

  

Formula Recalcularea indicatorului Cash Coverage Ratio, prin aplicarea de socuri 

(modificari) de ±5%; ±10%; ±15%; ±20%; ±25% asupra creanțelor (creșterea 

soldurilor deoarece creanțele neperformante nu se încasează) / cifrei de afaceri 

(scăderea veniturilor) 

  

Interpretare  Dinamica Creanțelor, creșterea / scăderea acestora determinând scăderea / 

creșterea sumelor încasate, deci deteriorarea / îmbunătățirea indicatorului 

de acoperire a cheltuielilor ajunse la maturitate prin venituri încasate.  

 Dinamica cifrei de afaceri, creșterea/scăderea acesteia determinând ulterior 

creșterea/scăderea sumelor încasate, deci  îmbunătățirea/ deteriorarea  

indicatorului de acoperire a cheltuielilor ajunse la maturitate prin venituri 

încasate. 

  

 

 

 

 

 

 i. DECLARAȚII  FINANCIARE 
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 A.1. Contul de profit si pierdere  

 evoluție descrescătoare mai mulți ani la rând a cifrei de afaceri sau EBIT · 

scădere abruptă (două cifre) a cifrei de afaceri sau EBIT, ambele peste 

dinamică înregistrată la nivel secctorial · 

 cheltuieli subevaluate (în special ritm amortizare), a căror ajustare în 

funcție de media sectorială determina scăderea semnificativă a 

indicatorilor de performanță  

  indicatori de profitabitabilitate (în special EBIT% și OROA) cu valori 

negative, sau 

semnificativ sub media înregistrată la nivel sectorial  

  EBIT insuficient în generarea unui flux de numerar din activitatea 

operațională cu valori positive (metoda Indirectă)  

  Disproporție semnificativă intră cifra de afaceri și valoarea capitalurilor 

proprii 

 A.2. Bilanț  

 Deviații semnificative privind structura de bilanț recomandată prin 

normele financiare 

(în special active fixe < 5% din total active, grad de capitalizare negative 

sau cu valori pozitive dar  < 5%)   

 Lichiditate foarte scăzută (indicatorii de tip B semnificativ sub normele 

recomandate și inferioare mediei sectoriale · 

 DSO mult superior mediei sectoriale (se recomandă analiză structura 

creanțe) și ciclul de conversie negativ cu valori mult peste practică 

sectorială  

 Valoarea activelor fixe în scădere, dezinvestire  
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A.3. Fluxul de numerar  

 Flux de trezorerie din activitatea operațională constant negativ sau valori 

în scădere abrupt sau chiar și valori pozitive dar care: 

(i) nu acoperă măcar 15% din valoarea datoriilor pe termen scurt,  

(ii) sunt finanțate din exterior (neplata facturilor la furnizori, cuplat 

de obicei cu DPO mult superior mediei sectoriale și CCC negativ)  

ii. Mediul concurențial   

 Sector în recesiune (scădere CA cu două cifre), marcat de scăderea 

marginilor (EBIT), companii care își întrerup activitatea >> cele nou 

înregistrate, multiple falimente răsunătoare (firme cu cifra de afaceri > 1 

mil EUR)  

 Procent ridicat (>66%) al companiilor cu un leverier total ridicat, marcat 

de o revenire rapidă la media istorică · 

 Pondere ridicată a companiilor cu risc mare de insolvență (Altam Z score > 

80% / Coface > 

75%)  

iii. Informații Calitative (soft)  

 Scadere comportament de plata riscant (incidente de plată foarte recente, 

se află în interdicție bancară) · 

 Cereri de insolvență din partea partenerilor, somații de plată / ordonanțe 

de plată · Importante tranzacții intragrup (o parte semnificativă a 

capitalurilor datorate entităților afiliate), firma subiect deținută de firma 

mamă, care întâmpina probleme semnificative la nivel de grup 

(capitalizare negativă, pierderi, restructurarea creditelor bancare)  

 Acționar persoană fizică implicat în alte companii în ultimii ani (verificare 

minim 5 ani, de preferat 10), care au fost radiate, suspendate sau 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

falimentate  

 Articole în presă care denigrează imaginea companiei, practici 

frauduloase, evaziune fiscală sau alte procese DNA / DIICOT în care sunt 

implicați actionarii  

 Concentrare mare a vânzărilor creanțelor în clienți care comportă risc 

major (analiză de stress test scenario) Companii înființare recent (< 3 ani) 

sau cu cifra de afaceri foarte mică ( < 100.000 RON) sau pentru care 

dispunem de informațiile financiare pentru un singur an din ultimii 3 ani, 

deși compania a desfășurat activitate (și care nu pune la dispoziție 

informațiile financiare la cerere) 

   

 

 

 

 

R 

I 

S 

C 

 

 A. DECLARAȚII FINANCIARE 

 A.1. Contul de profit și pierdere 

 evoluție stabilă mai mulți ani la rând a cifrei de afaceri / EBIT, sau creșteri 

dar care rămân inferioare sau în linie cu evoluția sectorului 

 cheltuieli corect evaluate (în special ritm amortizare), în linie sau 

apropiate de media înregistrată la nivel sectorial 

 indicatori de profitabitabilitate (în special EBIT% și OROA) cu valori 

pozitive dar inferioare sau comparabile cu media înregistrată la nivel 

sectorial 

 EBIT suficient în generarea unui flux de numerar din activitatea 

operațională cu valori pozitive (met. Indirectă), dar CFO rămâne fragil sau 

puternic dependent de sursele externe (furnizori, bănci, stat) 

 

 A.2. Bilanț  

 Deviații negative minore privind structura de bilanț recomandată prin 
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normele financiare (în special active fixe rămân < 10% din total active 

pentru firmele cu ciclu operațional scurt, respectiv <35% pentru 

companiile cu ciclu operațional lung), grad de capitalizare valori pozitive 

dar  < 10%) 

 Lichiditate în linie cu media sectorială dar apropiată de pragurile minime 

recomandate prin normele de analiză finciara  (indicatorii de tip B) 

 DSO în linie cu media sectorială dar peste valoarea de echilibru a firmei 

subiect (analiză de stress test indică o fragilitate semnificativă la șocuri 

externe prin creșterea creanțelor sau diminuarea cifrei de afaceri). 

Fragilitate semnificativă se regăsește deseori în situațiile în care șocuri 

mici (< ±10% creanțe/șocuri) destabilizează capacitatea companiei subiect 

de a își onora plățile fără o restructurare (se recomandă analiză structura 

creanțe) 

 Chiar dacă C.C.R. este supraunitar, trendul recent nu îmbunătățește 

semnificativ situația pe sold a capitalului de lucru, care este în zona 

normelor minime de analiză financiară precaută și sub sau doar 

comparabil cu media înregistrată la nivel sectorial 

 Valoarea activelor fixe în stagnare, CAPEX = amortizarea  

 

 A.3. Fluxul de numerar 

  Flux de trezorerie din activitatea operațională cu valori pozitive dar care: 

(i) nu acoperă măcar 30% din valoarea datoriilor pe termen scurt, (îi) sunt 

finanțate din exterior (neplata facturilor la furnizori, cuplat de obicei cu 

DPO mult superior mediei sectoriale și CCC negativ) 

 CFO poate avea chiar și valori negative, dar firma să prezinte un risc 

mediu în condițiile în care cifrele pe sold (capital de lucru) și dinamică 

(Cash Coverage Ratio) rămân pozitive / supraunitare 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

 

 B. Mediul concurențial  

 Sector în stagnare sau ușoară creștere (max 5%, de obicei nominală), 

marcat de scăderea marginilor (EBIT) sau stabilizarea acestora la niveluri 

mici (max 3%-5%), companii care își întrerup activitatea > cele nou 

înregistrate, regăsim falimente răsunătoare dar cu caracter izolat (firme 

cu cifra de afaceri > 1 mil EUR) 

 Procent moderat (> 33%) al companiilor cu un leverier total ridicat, 

marcat de o revenire moderată la media istorică 

 Pondere medie a companiilor cu risc mare de insolvență (mediile 

înregistrate la nivel național pentru: Altman Z Score 75%, Coface 60%)  

 C. Informații Calitative (soft) 

 Comportament de plată relativ stabil (există incidente de plată dar nu 

sunt recente > 12 luni, fără interdicție bancară în ultimii 1-2 ani) 

 Cereri de insolvență din partea partenerilor, somații de plată / ordonanțe 

de plata în număr foarte redus sau vechi 

  Importante tranzacții intragrup (o parte semnificativă a capitalurilor 

datorate entităților afiliate), firma subiect deținută de firma mamă, care 

prezintă de asemenea un risc moderat 

 Acționar persoană fizică care nu a fost implicat în alte companii în ultimii 

ani (verificare minim 5 ani, de preferat 10), care au fost radiate, 

suspendate sau falimentate, sau dacă apar astfel de situații să fie cu 

caracter izolat 

 Concentrare peste medie a vânzărilor creanțelor în clienți care comportă 

risc major (analiză de stress test scenario), inclusiv tranzacții 
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semnificative cu statul 
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 A. DECLARAȚII  FINANCIARE 

 A.1. Contul de profit si pierdere  

 evoluție în creștere a cifrei de afaceri & EBIT cu o dinamică superioară 

celei înregistrate la nivelul sectorului (pot fi și situații în care compania 

subiect stagnează dpdv al cifrei de afaceri & EBIT dar în contextul unui 

sector în contracție 

 cheltuieli corect evaluate (în special ritm amortizare), în linie sau 

apropiate de media înregistrată la nivel sectorial (pot fi și situații în care 

compania subiect înregistrează un ritm de amortizare superior mediei 

sectoriale, dar cuplate cu active fixe mai mari, sau recent achiziționate) 

 indicatori de profitabitabilitate (în special EBIT% și OROA) cu valori 

pozitive dar superioare mediei înregistrate la nivel sectorial 

 EBIT suficient în generarea unui flux de numerar din activitatea 

operațională cu valori pozitive (met. Indirectă), cu  un grad al 

dependenței CFO de sursele externe (furnizori, bănci, stat) sub medie (< 

50%, fără să provină dintr-un efect de baza) 

 A.2. Bilanț 

 Structura de bilanț în linie cu (sau chiar mai bună decât) cea recomandată 

prin normele financiare 

 Lichiditate peste pragurile minime recomandate prin normele precaute 

de analiză financiară, și cel puțin la fel de bune cu media înregistrată la 

nivel sectorial  (indicatorii de tip B) 

 DSO și DIH inferior sau  în linie cu media sectorială, și de asemenea sub 
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valoarea de echibilibru internă (analiză de stress test indică o fragilitate 

moderată sau redusă la șocuri externe prin creșterea creanțelor sau 

diminuarea cifrei de afaceri). Fragilitate moderată se regăsește deseori în 

situațiile în care șocuri mici (< ±10% creanțe/șocuri) nu au un impact 

semnificativ asupra capacității companiei subiect de a își onora plățile, 

fără ca o restructurare să fie necesară (se recomandă totuși analiza 

structurii creanțelor în scenarii extreme, i.e. „criză financiară”/ falimente 

răsunătoare) 

 Valoarea activelor fixe în creștere, pe fondul unui CAPEX > amortizarea. 

Cu cât investițiile în activele fixe se dovedesc a fi profitabile (analiză 

cascadată cu lag de 1-2 ani a efectului asupra cifrei de afaceri, EBIT, iar 

finanțarea investițiilor să fie optimă, deci  OROA > costul dobânzilor) cu 

atât decizia acționarilor de a extinde capacitatea de producție / 

retehnologiza activitatea este mai oportună.  

 A.3. Fluxul de numerar 

 Flux de trezorerie din activitatea operațională cu valori pozitive care: să 

nu fie dependete de sursele externe (%DTS>30%) 

 CFO poate avea chiar și valori ușor negative, dar firma să prezinte un risc 

mediu în condițiile în care cifrele pe sold (capital de lucru) și dinamică 

(Cash Coverage Ratio) rămân pozitive / supraunitare. Totuși, este de 

preferat că situația să nu persiste mai mult de două exerciții financiare, și 

doar în contextul unor investiții care se dovedesc a fi profitabile (vezi 

condiitiile de mai sus privind oportunitatea CAPEX) 

 B. Mediul concurențial 
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 Sector care se dezvoltă, pe fondul creșterii vânzărilor și profitabilității, 

companii care își întrerup activitatea v.s. cele nou înregistrate în linie cu 

media la nivel național (sau valori inferioare / în scădere în ultimii 3 ani), 

regăsim falimente răsunătoare dar cu caracter izolat (firme cu cifra de 

afaceri > 1 mil EUR) 

 Procent scăzut (< 33%) al companiilor cu un leverier total ridicat, marcat 

de o revenire scăzută la media istorică 

 Pondere sub medie a companiilor cu risc mare de insolvență (mediile 

înregistrate la nivel național pentru: Altman Z Score 75%, Coface 60%) 

     C. Informații Calitative (soft) 

 Comportament de plata stabil (fără CIP-uri, cereri de insolvență din 

partea partenerilor, somații de plata / ordonanțe de plată) 

 Firma subiect poată „rată”unii indicatori menționați anterior dacă este 

susținut de un grup de companii cu risc foarte scăzut, cu importante 

tranzacții intră-grup de susținere a activității firmei subiect 

 Trecut „curat” al acționarilor, care nu au fost implicați în trecut în 

întreruperi de activitate,  și dezvoltă acest business pe termen mediu-

lung 

 Concentrare sub medie a vânzărilor creanțelor în clienți / produse care 

comportă risc major (analiză de stress test scenario) 

   

 

 

  

IV. Credit Risc Control 
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Risk 

 

Expunere 

 

Very Low Low Medium High Very High 

Scazut A A B B C 

Moderat A B B C C 

Ridicat B B C C C 

 

  

 

 

A 

Monitorizare: proceduri de insolvență (BPI), status ONRC, procese pe rol (Porta 

Just), ANAF, CIP (semestrial / trimestrial) 

  

Garanții: obținerea de instrumente de plata, pentru reducerea unei posibile 

proceduri de învestire și executare < 3 luni 

  

  

B 

Monitorizare: proceduri de insolvență (BPI), status ONRC, procese pe rol (Porta 

Just), ANAF, CIP (lunar) 

  

Nivelurile de expunere (in valori absolute) se pot stabilit prin 

pragurile de reprezentativitate Pareto (5-10-15-30-40) 
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Garanții: obținerea de instrumente de plată, de preferat avalizate (din partea 

firmei subiect sau alte companii din grup, cu o situație financiară mai bună), 

precum și preluarea unor creanțe din partea unor clienți (clienții clientului) care 

comportă un risc mai mic. 

  

   

C 

Monitorizare: proceduri de insolvență (BPI), status ONRC, procese pe rol (Porta 

Just), ANAF, CIP (bilunar/săptămânal) precum și informațiile financiare 

actualizate cu frecvența semestrială   

  

Garanții: în plus comparativ cu B, garanatii de rang-ul I asupra unor active fixe 

(clădiri/terenuri/mașini), de preferat să fie evitate stocurile, decât dacă pot fi în 

control facil sau nu prezintă o mobilitate ridicată / identificare dificilă 

 

Surse de capital: 

Sursele de capital pot fi împărțite în următoarele patru categorii: 

(i) Capital intern: 

Acesta este generat de firma în sine. Acesta include profitul reținut, provizioanele de 

depreciere, provizionul de impozitare și alte rezerve. 

(ii) Capital scurt: 

Este necesar să se întâlnească cheltuieli zilnice (capital de lucru). 

(iii) Capitalul pe termen mediu: 
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Se poate căuta investiții în instalații și echipamente sau adăugarea permanentă sau 

permanentă a activelor curente. Poate fi de orice folos între unu și zece ani. 

(iv) Capitalul pe termen lung: 

Este necesară îndeplinirea cerințelor de formare a capitalului fix. 

Costul capitalului: 

Costul capitalului joacă un rol foarte important în evaluarea deciziilor de investiții. Ori de 

câte ori o firmă mobilizează capitalul din diferite surse, trebuie să ia în considerare costul 

capitalului foarte atent pentru a face alegerea finală. 

Dobânda poate fi explicată ca o sumă care este plătită de un împrumutat pentru 

utilizarea fondurilor aparținând altora. Prin urmare, este o tranzacție între unitățile de 

surplus și deficit. 

Investitorul ar trebui să știe că trebuie să facă față diferitelor tipuri de rate ale 

dobânzilor, denumite prin nume diferite, să fie un investitor de succes, să recunoască 

tipurile de rate ale dobânzii și de cine sunt fixate aceste rate. De asemenea, investitorul ar 

trebui să analizeze cu atenție diferitele tipuri de rate ale dobânzilor disponibile în economie 

înainte de a-și face investițiile. 
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Particularități ale surselor de finanțare și costurile acestora 

1. Finanțarea unei afaceri cu imprumuturi  

Conform legislației în vigoare privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, instituţia de 

credit este: 

a) o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri 

rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu; 

b) o entitate, alta decât cea prevăzută la lit. a), care emite mijloace de plată în formă de 

monedă electronică, denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică. 

Activitatea bancară constă în atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de 

la public şi acordarea de credite în cont propriu. 

Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi funcţiona cu 

respectarea dispoziţiilor generale aplicabile instituţiilor de credit şi a cerinţelor specifice, în 

una din următoarele categorii: 

a) bănci; 

b) organizaţii cooperatiste de credit; 
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c) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ; 

d) bănci de credit ipotecar; 

e) instituţii emitente de monedă electronică. 

 

La nivelul cel mai de bază, finanțarea pe datoriei este modalitatea în care împrumutați bani de 

la institutii de credit. Îl plătiți înapoi, plus dobândă. Dar nu lăsați cuvântul "împrumut" să te 

sperie! Finanțarea unei afaceri prin împrumuturi poate ajuta compania dvs. să producă, să 

vândă și să crească. Există cateva tipuri majore de împrumuturi de afaceri pe care veți dori să 

le luați în considerare:  

           Credite la termen  

Creditele la termen sunt cele mai ușoare tipuri de finanțare si probabil că sunt primele 

care va vin în cap atunci când vă gândiți să finantați o afacere. Puteti obține o sumă de 

numerar pe care o veți utiliza pentru a vă dezvolta afacerea, plătindu-vă creditorul înapoi 

lunar de cele mai multe ori, insa exista posibilitatea de rambursare trimestriala sau planuri de 

rambursare atipice.  

Dacă sunteți în căutarea unor surse care sa acopere niste necesitati urgente si 

accidentale, ați putea lua in considerare un împrumut pe termen scurt, care este un tip 

separat de împrumut la termen. Aceste împrumuturi variază între 3 și 18 luni. Acestea 

imprumuturi rapide pentru acoperirea unor nevoi urgente va pot ajuta, insa nu uitati ca si 

costul lor este destul de ridicat. În general, împrumuturile pe termen scurt se acorda repede, 

dar rata dobânzii la aceste împrumuturi mai mici poate fi de 10-15% și mai sus (adesea mult în 

sus).  

Un alt tip de împrumut pe care trebuie să-l cunoaștem este împrumutul pentru capital 

de lucru acordat de cele mai multe ori ca un împrumut pe termen mediu. Cu aceste 
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împrumuturi, vă puteți aștepta să obțineți o sumă mai mare de numerar la o rată a dobânzii 

mai mică decât împrumuturile pe termen scurt. Dezavantajul? Acestea necesită un effort mult 

mai mare pentru obtinerea finanțarii și conditiile de eligibilitate sunt mai complexe. Un 

împrumut pe termen mediu ar putea fi o opțiune bună dacă aveți o afacere stabilită și 

financiare solide.  

Cine oferă aceste opțiuni de finanțare? În mod tradițional, băncile erau singurele 

instituții de creditare care oferă credite la termen. Cu toate acestea, creditorii online 

acționează acum în spațiu virtual pentru a oferi clientilor împrumuturi pe termen mediu și 

împrumuturi pe termen scurt.  

Linie de credit  

O linie de credit nu este diferită de cea a unui card de credit: aveți acces la fonduri și 

puteți beneficia de aceste fonduri ori de câte ori aveți nevoie. Cu o linie de credit, plătiți doar 

dobândă pentru banii pe care îi scoateți sau ii utilizați. Totodata, redirecționând încasările 

către contul bancar pe care funcționează linia de credit, puteți optimiza costurile acesteia.  

O linie de credit este excelentă pentru companiile care caută o opțiune de finanțare 

flexibilă. Nu va trebui să vă faceți griji cu privire la termenii și ratele de rambursare fixe. Liniile 

de credit, in marea majoritate a cazurilor se prelungesc annual, în urma unei analize. De 

menționat că există bănci care prelungesc linia de credit cu condiția ca aceasta să fie 

rambursată (trecută prin zero). Totodată, în cazul înrăutățirii indicatorilor financiari ai 

companiei, banca creditoare poate să ia decizia de a cere rambursarea integrală a liniei de 

credit sau într-un anumit interval de timp (rescandentare).  

Finanțarea echipamentelor - leasing 
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Finantarea achizitiei de echipamente prin leasing este o opțiune excelentă pentru 

întreprinderile mici care caută un mod rapid și raționalizat de a accesa fondurile necesare 

pentru achiziționarea oricărui tip de echipament care îi va ajuta să crească afacerea lor. Cu 

finanțarea echipamentului, echipamentul însuși funcționează ca garanție. În acest fel, 

proprietarii de afaceri sunt susceptibili să obțină aprobarea pentru finanțarea 

echipamentelor, fără a fi nevoiți să ofere garanții separate - așa cum ați face cu alte tipuri de 

împrumuturi. Și pentru că împrumutul este asigurat de echipament, există un risc mult mai 

mic din partea împrumutatului în lucrul cu dvs. Dacă nu puteți efectua rambursările de 

împrumut, din punct de vedere tehnic, creditorul poate profita de echipament pentru a-și 

recupera pierderile. De mentionat raportul  între  calitatea indicatorilor financiari ai 

companiei și avansul cerut de firma de leasing. 

Leasingul reprezintă un instrument financiar pe termen mediu sau lung utilizat pentru 

închirierea sau achiziționarea de active noi sau second-hand. Operațiunea este o tehnică de  

finanțare nebancară foarte recomandată companiilor nou lansate (start-ups), IMM-urilor,  

companiilor care nu au garanții reale (active fixe) consistente sau companiilor puternic 

îndatorate. Leasingul are un rol cu precădere în dezvoltarea sectorului de afaceri având un rol 

și în promovarea vânzărilor, mai ales în cazul bunurilor de folosință îndelungată. 

Cuvântul „leasing” vine din limba engleză, de la substantivul „leasing” și verbul „to 

lease” care s-ar traduce, într-o prima accepțiune, prin „a închiria” (“to rent”, „to hire”). 

Dezvoltarea din ultimele decenii a acestui produs a confirmat însă o formă specifică de 

finanțare (leasingul financiar), a cărei denumire s-a îndepărtat de înțelegerea inițială de 

închiriere a leasingului. 

S-au dezvoltat astfel două tipuri diferite de leasing: leasingul financiar și leasingul 

operațional. 
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Leasingul financiar este o finanțare pe bază de active, deoarece dreptul de proprietate 

al companiei de leasing asupra activului conferă acesteia o garanție suficientă pentru 

acordarea finanțării în majoritatea situațiilor. 

Leasingul operațional este asimilabil unui contract de închiriere pe termen lung (peste 

un an), iar la sfârșitul perioadei contractuale bunul este returnat către firma de leasing, care 

are riscul valorificării acestuia. 

Ca și în cazul contractului de închiriere, în prim planul operației economice stă inițial 

utilizarea obiectelor închiriate (vehicule, echipamente industriale, clădiri etc.) și nu 

proprietatea asupra acestora, astfel încât Utilizatorul (cel care „primește” un bun/bunuri în 

leasing) dobândește temporar dreptul de folosință asupra obiectelor care rămân însă în 

proprietatea Locatorului (cel care „oferă” finanțarea în leasing sau care le cumpără pentru a le 

închiria, după caz).  

Operațiunile de leasing se diferențiază de creditarea bancară în principal datorită 

separării dreptului legal de proprietate asupra unui activ de utilizarea lui economică, care 

poate fi un echipament, vehicul şi/sau proprietate imobiliară. Valoarea adăugată este creată 

însă de utilizarea acelui activ, și nu este o rezultantă a dreptului de proprietate asupra 

activului. Finanțatorul are dreptul de proprietate asupra activului, astfel bunurile achiziționate 

pot fi reposedate relativ ușor, când un client intră în incapacitate de plată sau nu își 

îndeplinește obligațiile de plată. 

În conformitate cu prevederile legale, leasingul ca operațiune economică este definit 

astfel: 

„... operaţiunea de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite 

pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, 

celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se oblige 

să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi 

contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile 

contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul 

perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părţile convin astfel şi dacă achită 

toate obligaţiile asumate prin contract.” 

Așa cum am menționat, două tipuri principale de leasing sunt practicate în România: 

Leasing Financiar,  Leasing Operațional 

Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare, definește și el cele 

două forme de leasing, astfel: 

Codul Fiscal stabilește că leasingul financiar este acea operațiune „care îndeplineşte 

cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

- riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul 

leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce 

efecte; 

- contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra 

bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului; 

- utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar 

valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata 

normală de  funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală 

de funcţionare maximă, exprimată în procente; 
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- perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare maximă a 

bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include 

orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit; 

- valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare 

sau egală cu valoarea de intrare a bunului.” 

Leasingul operațional este acea operațiune care nu îndeplinește criteriile legale pentru 

a fi calificată ca leasing financiar. 

Conform definițiilor, cea mai importantă diferență între cele două tipuri de leasing 

este data de scopul operațiunii de leasing, exprimată de părți la momentul semnării 

contractului, după cum urmează: 

- în cazul leasingului financiar, scopul operațiunii de leasing o reprezintă intenția 

utilizatorului de a achiziționa în rate un bun de la Furnizor, în baza finanțării oferite de 

Locator/Finanțator  (societatea de leasing); 

- în cazul leasingului operațional, scopul operațiunii de leasing o reprezintă intenția 

utilizatorului de a închiria un bun pentru o perioadă determinată de timp de la Locator.  

Alte forme de finanțare prin leasing sunt următoarele: 

Leasingul de personal s-a dovedit a fi o formă foarte eficientă pentru satisfacerea 

nevoilor temporale de personal ale societăților mici și mijlocii pentru durate mai scurte sau 

mai lungi. Această formă de leasing constă în închirierea de personal specializat, de la agenți 

de vânzări până la directori, pe perioade de la câteva zile până la câteva luni. 

 Finanțarea pe baza facturilor/instrumentelor – factoring/scontare 
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 În cazul în care fluxul de numerar suferă deoarece exista un decalaj între perioada de 

încasare de la clienți și perioada de plata a furnizorilor, finanțarea pe baza facturilor sau a 

instrumentelor de încasat ar putea fi o modalitate foarte bună de a vă incasa mai rapid 

creanțele și de a vă finanța afacerea. Cu finanțare pe factură, cunoscută și sub denumirea de 

factoring, companiile își cesioneaza creanțele către banci prin intermediul unui avans de 

aproximativ 50-80% din valoarea facturilor. Ulterior, veți primi restul de 20-50%, minus 

comisioane și dobânzi, atunci când clientul dvs. va plăti. De mentionat că finanțarea facturilor 

este o modalitate destul de costisitoare de a vă finanța afacerea. În plus, în mod standard nu 

sunteți acoperit de riscul de neîncasare. 

Creditul furnizor 

Destul de greu de obținut în cazul unor afaceri la început de drum, creditul furnizor 

reprezintă modalitatea de a putea efectua plata furnizorilor într-un anumit interval de timp 

stabilit de comun accord. Având în vedere că totuși “cash is king”, existând o diferență mare 

de discount între o plată cash, pe loc și una la termen, este o formă costisitoare de finanțare. 

Finanțarea unei afaceri prin intermediul acțiunilor/părților sociale 

Dacă nu puteți găsi un produs de tip imprumut care să funcționeze perfect pentru 

afacerea dvs., vă recomandăm să luați în considerare finanțarea prin acțiuni. Ce este 

finanțarea prin acțiuni? În loc să împrumutați bani și să le plătiți înapoi, plus dobândă, puteți 

să vindeți o parte din afacerea dvs. în schimbul unor investiții în numerar și nu numai de la 

investitorul dvs. Dacă alegeți să vă finanțati afacerea prin cedare de acțiuni, veți descoperi că 

întregul proces durează mai mult decât finanțarea prin datorii, dar este posibil să primiți mai 

mult capital. Încerci să îți finanțezi afacerea prin acțiuni? Iată trei surse pe care ar trebui să le 

luați în considerare.  
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Bursa de valori este o piață, un loc unde se vând și se cumpără diferite active 

financiare – acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare – cu respectarea 

reglementărilor specifice pieței de capital. Bursa, ca operator de piață, are rolul de a facilita 

fluxurile de capital între investitori (cei care economisesc capital și vor să îl investească, „să îl 

înmulțească”) și emitenții de acțiuni sau obligațiuni (cei care au nevoie de capital pentru 

investiții în vederea dezvoltării afacerii lor). Atunci când investitorul crede că o companie are 

potențial de dezvoltare, îi cumpără acțiunile în primul rând pentru a participa la afacere și 

abia apoi, în al doilea rând, pentru a le vinde mai scump după regula nescrisă a pieței de 

capital: „Cumpără ieftin și vinde scump!”. 

Investitorii pot cumpăra acțiuni nou emise, operațiune prin care firma obține capitalul 

necesar pentru investiții ce duc la creșterea valorii sale, sau pot cumpăra acțiuni deja 

existente și disponibile la tranzacționare, banii cumpărătorilor fiind direcționați către 

vânzătorii acțiunilor. 

La Bursă, cumpărătorul nu se întâlnește efectiv cu vânzătorul. Tranzacția se realizează 

prin intermediul unui broker autorizat, denumit intermediar sau în limbaj de specialitate 

„societate de servicii de investiții financiare” (SSIF). Astfel, clientul dă brokerului ordinal de 

cumpărare/vânzare, brokerul introduce ordinul în sistemul bursei unde se întâlnește cu alte 

ordine. Sistemul Bursei “potrivește” ordinele conform unui mecanism prestabilit și astfel are 

loc tranzacția. Bursa transmite apoi brokerului confirmarea realizării tranzacției, iar 

Depozitarul Central datele participanților pentru compensarea/decontarea tranzacției – 

transferul de proprietate al acțiunilor și transferul contravalorii acțiunilor, între conturile 

cumpărătorului și vânzătorului. 

Unele companii emit acțiuni noi pentru a atrage bani de la public (de la investitori), 

sumele obținute fiind folosite pentru finanțarea proiectelor de investiții și pentru a-și crește 

afacerea. Banii pe care o companie îi atrage prin emisiunea de noi acțiuni intră în capitalul 
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social. Alternativa este să atragă capitalul necesar prin împrumut de la bancă sau printr-o 

emisiune de obligațiuni, acestea din urmă fiind clasificate drept instrumente financiare de 

datorie. 

Spre deosebire de instrumentele de datorie prin care sumele obținute trebuie 

restituite celor de la care au fost împrumutate, capitalul social reprezintă proprietatea 

companiei și, astfel, nu trebuie rambursat. Devenind unul dintre proprietarii sau acționarii 

unei companii, investitorul poate beneficia de creșterea valorii companiei respective (și 

implicit a acțiunilor deținute), în cazul în care compania are succes. De asemenea, el își asumă 

riscul ca acea companie să nu aibă succes, iar valoarea investiției sale să scadă. 

De cele mai multe ori o companie alege să atragă finanțări prin emisiunea de noi 

acțiuni oferite investitorilor și „listarea” la bursă. În urma procesului de listare, acțiunile 

companiei încep să fie tranzacționate la bursă. Aceste companii sunt numite companii listate. 

Pentru a fi admise la bursă, companiile trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi 

capitalizarea anticipată (pe baza estimării prețului pe acțiune și a numărului de acțiuni emise) 

sau procentul de acțiuni distribuite public. 

Listarea la bursa de valori este un reper important în viața unei companii și este 

marcată la Bursa de Valori București printr-o ceremonie oficială, care marchează debutul la 

tranzacționare a acțiunilor companiei. Acest eveniment se bucură  întotdeauna de o bună 

acoperire în massmedia. A deveni o companie listată înseamnă însă mult mai mult decât 

marketing. Prin utilizarea piețelor de capital, companiile dobândesc reputație și încredere din 

partea partenerilor, datorită regulilor de transparență pe care compania listată se angajează 

să le urmărească și să le aplice. Fiecare companie listată la bursa de valori are obligația de a 

publica în mod constant rapoarte în legătură cu activitatea ei și, de asemenea, despre situația 

financiară, de regulă în fiecare trimestru. În plus, companiile listate trebuie să-și adapteze 

modul de organizare și comunicare potrivit unor norme specifice, cunoscute sub numele de 
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guvernanță corporativă, și trebuie să se angajeze într-un dialog deschis cu piața - acționarii, 

potențialii investitori, bursa de valori și autoritățile de reglementare. Acest nivel de 

transparență și responsabilitate este important pentru relațiile de afaceri ale companiei - 

companiile listate trebuie să se asigure că toți acționarii și investitorii sunt tratați în mod egal 

și, prin urmare, sunt obligate să transmită informații pieței despre evenimentele care ar putea 

avea efect asupra prețului unei acțiuni. 

 Angel Investors/ Blue Angels 

Investitorii profesionisti sunt investitori individuali care au timp, bani și interes să 

investească în afaceri mici. Ce au de câștigat? Ei bine, în cazul în care afacerea dvs. se dezvolta 

și cresteine, investitorul va primi rentabilități monetare din succesul afacerii dvs. Deținând un 

procent din afacerea dvs., ei vor avea, de asemenea, rolul de a ghida sau de a controla 

deciziile dvs. de afaceri pe măsura creșterii companiei. Acest lucru poate fi un lucru minunat 

pentru tine – investitorii profesioniști au experiență relevantă în business. Finanțarea unei 

afaceri cu ajutorul unui investitor înger este o opțiune atractivă dacă căutați o sumă mare de 

bani pentru a vă finanta afacerea. Dar, cu finanțare prin acțiuni, nu uitați că, în schimbul 

capitalului, pierdeți o parte din autonomia voastră. Dacă investitorul înger nu este un 

partener bun pentru afacerea dvs., atunci finanțarea prin intermediul acestuia ar putea să nu 

fie cea mai bună opțiune - mai multe dezacorduri ar putea deraia afacerea dvs.  

  Fonduri de investitii  

Similar investitorilor profesionisti, un fond de investitii va da capitalul de care aveți 

nevoie pentru o parte din capitalul propriu din afacerea dvs. Diferența? O întreagă companie 

investește în afacerea dvs., în loc de o singură persoană. Fondurile de investitii sunt 

organizații dedicate identificării companiilor în stadiu incipient cu potențial ridicat de creștere 

și a investirii în acestea. Finanțarea unei afaceri cu ajutorul unui fond de investitii este o formă 
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mai competitivă de finanțare. Voi decideți cât de mulți bani căutați și cât de mult sunteți 

dornici să oferiți, atunci vă uitați în jurul opțiunilor. Capitalul obținut pe aceasta cale este 

distribuit în "runde", companiile și firmele oferind mai multe capitaluri proprii în schimbul 

unui capital mai mare pe măsură ce afacerea crește. O mulțime de întreprinderi mici nu se 

califică cu adevărat pentru o astfel de finantare – un fond de investitii caută, de obicei, 

companii cu tehnologie specializată, cu nevoi de finanțare ridicate și planuri de afaceri cu 

creștere rapidă. Cu toate acestea, dacă sunteți interesat să finanțezi o afacere prin 

intermediul capitalului propriu, s-ar putea să merite! 

Finanțarea unei afaceri cu metode creative  

Te întrebi cum să finanțezi o afacere? În aceste zile, este greu să obții finanțarea de 

care ai nevoie pentru a crește. Deci, unii antreprenori trebuie să devină creativi cu opțiunile 

lor. În timp ce finanțarea unei afacere prin împrumuturi sau capitaluri proprii sunt unele 

dintre cele mai comune opțiuni pentru întreprinderile mici, există și alte câteva opțiuni pe 

care ar trebui să le luați în considerare.  

Prietenii și familia  

Dacă aveți membri de familie sau prieteni în poziția de a contribui la finanțarea 

afacerii în creștere, aceasta poate fi o modalitate excelentă de a evita costurile opțiunilor de 

finanțare tradiționale. Relația dvs. strânsă cu acești contribuabili potențiali vă poate ajuta să 

vă asigurați un împrumut mai confortabil. În timp ce încrederea dintre dvs. și prietenul dvs. 

sau membrul familiei ar putea fi coloana vertebrală a acordului dvs., asigurați-vă că ambele 

părți se apropie de acordul de finanțare realist și adecvat. Luați măsuri pentru a vă planifica 

planul în mod explicit ca și dvs. cu un creditor tradițional. Ar fi tentant să vă grăbiți într-o 

astfel de opțiune favorabilă de finanțare a afacerilor. Dar merită să aveți timp să vă gândiți 

prin toate rezultatele posibile și să luați în considerare nevoile și așteptările fiecărei părți 
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privind modul în care va funcționa finanțarea. Luarea acestor măsuri ar putea evita conflictul 

pe termen lung.  

 

Prognoza și luarea deciziilor financiare – 

 Management financiar 

 

Importanța estimării 

O prognoză este o prezicere a ceea ce se va întâmpla ca urmare a unui anumit set de 

circumstanțe. Sensul cuvantului "prognoză" este "prezicerea, asigurarea împotriva viitorului, 

calculul evenimentelor probabile, previziunea". În sensul economic, acesta este definit drept 

"calculul evenimentelor probabile". 

Atunci când estimările condițiilor viitoare se fac sistematic, procesul este denumit 

prognoza. Prognoza este o previziune ceea ce se va întâmpla ca rezultat al unui anumit set de 

circumstanțe. Creșterea concurenței, schimbarea rapidă a circumstanțelor și tendința către 

automatizare, etc., necesită ca deciziile în afaceri să nu se bazeze doar pe munca de ghici, ci 

pe o analiză atentă a datelor privind evoluția viitoare a evenimentelor. 

Previzionarea vizează reducerea zonelor de incertitudine care înconjoară procesul 

decizional al managementului în ceea ce privește costurile, profitul, vânzările, producția, 

prețurile, investițiile de capital și așa mai departe. În prognoză vor fi luate în considerare 

factori macro și microeconomici precum nivelurile prețurilor, tendințele inflaționiste, 

tendințele industriei internaționale, modificările guvernamentale, costul finanțării, 
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concurența, strategiile și planurile companiei, preferințele consumatorilor, inovațiile 

tehnologice etc. 

 O prognoză este o simplă evaluare a evenimentelor viitoare. O prognoză include 

proiectarea variabilelor atât controlabile, cât și necontrolabile, care sunt utilizate în 

dezvoltarea bugetelor. Un buget este un plan, în timp ce o prognoză este o prezicere a 

evenimentelor și condițiilor viitoare. Sunt necesare previziuni pentru pregătirea bugetelor. În 

prognoza evenimentelor care vor apărea în viitor, un predictor trebuie să se bazeze pe 

informații despre evenimentele care au avut loc în trecut. 

Obiectivul prognozării afacerii nu este numai de a determina tendința cifrelor care vor 

spune exact ce se va întâmpla în viitor, dar și de a face analize pe baza unor date statistice 

clare, ceea ce vă permite firmei să profite într-o mai mare măsură de condițiile viitoare decât 

ar putea face fără ele. Trebuie întotdeauna să existe un interval de eroare permis în 

previziune. 

În timp ce prognozăm, trebuie remarcat că este imposibil să previzionăm viitorul 

exact.  Prognoza este un pas inițial în procesul de planificare financiară. Începe prin a prezice 

evenimentele viitoare care vor avea un impact semnificativ asupra afacerii firmei și asupra 

succesului sau eșecului acesteia. Este o estimare a evenimentelor viitoare în prealabil și 

previzionează nevoile viitoare ale fondurilor și utilizarea acestora. 

Previziunile vor duce la stabilirea unor obiective de firmă și la transpunerea 

obiectivelor în planuri operaționale de acțiune. Funcția de finanțare implică atât stabilirea de 

obiective, cât și realizarea obiectivelor prin planificarea financiară, luarea deciziilor și 

controlul. 

Tehnici de prognoză financiară: 
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Prognoza financiară furnizează informațiile de bază pe care se bazează planificarea 

sistematică. Uneori prognoza financiară este utilizată ca dispozitiv de control pentru a stabili 

calea viitoare a acțiunii firmei. Pentru planificarea strategică, previziunea financiară este o 

condiție prealabilă. 

În ceea ce privește prognoza financiară, estimările viitoare se realizează prin 

întocmirea de declarații precum bilanțul prognozat, bilanțul proiectat, fluxul de numerar 

proiectat, bugetul de numerar, pregătirea situațiilor financiare proiectate cu ajutorul ratelor 

etc. 

Prognoza financiară ajută la luarea deciziilor, cum ar fi investițiile de capital, nivelul 

anual de producție, eficiența operațională necesară, cerința privind capitalul circulant, 

evaluarea fluxului de numerar, creșterea fondurilor pe termen lung, estimarea necesarului de 

fonduri, creșterea estimată a vânzărilor etc. 

Unele dintre tehnicile importante care sunt utilizate în prognoza financiară sunt 

prezentate mai jos: 

1. Metodă de vânzare de zile: 

Este o tehnică tradițională utilizată pentru prognoza vânzărilor prin calcularea 

numărului de zile de vânzare și stabilirea relației cu elementele bilanțiere pentru a ajunge la 

bilanțul prognozat. Această tehnică este utilă pentru estimarea necesarului de fonduri al unei 

firme. 

2. Procentajul metodei de vânzare: 

Este o altă metodă frecvent utilizată în estimarea cerințelor financiare ale firmei 

bazându-se pe prognoza vânzărilor. Orice modificare a vânzărilor poate avea un impact 

asupra diverselor elemente individuale de active și pasive ale bilanțului unei firme. 
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Acest lucru va contribui la prognoza nevoilor financiare ale firmei prin stabilirea 

relației sale cu modificările nivelurilor de activitate. Înainte de a se face o previziune 

financiară, este necesară înțelegerea corectă a relației dintre modificările nivelului vânzărilor 

și elementele bilanțiere. 

3. Metodă simplă de regresie liniară: 

Regresia liniară simplă se referă la distribuțiile bivariate, care sunt distribuțiile a două 

variabile. Analiza simplă de regresie oferă estimări ale valorilor variabilei dependente de la 

valori ale variabilei independente. Dispozitivul utilizat pentru a realiza această procedură de 

estimare este linia de regresie. 

În scopul prognozării financiare, vânzările sunt considerate ca variabile independente, 

iar apoi sunt previzionate valorile fiecărui element de activ (în funcție de vânzări). Prin această 

metodă, de fiecare dată se poate determina doar un element de nivel al activului. Apoi, toate 

cifrele prognozate sunt apoi incluse în bilanțul proiectat pentru a cunoaște nevoile financiare 

ale firmei în viitor. 

4. Metoda de regresie multiplă: 

Analiza de regresie multiplă este în continuare o aplicație și o extensie a metodei de 

regresie simplă pentru mai multe variabile. Această metodă este aplicată atunci când 

comportamentul unei variabile depinde de mai mulți factori. În această metodă de prognoză 

financiară se presupune că vânzările sunt o funcție a mai multor variabile. 

Dar, în cazul metodei de regresie simplă, se poate lua în considerare o singură 

variabilă de fiecare dată, cu creșterea numărului de variabile independente.  Comutările pot fi 

făcute cu ușurință cu ajutorul computerului. Metoda utilizată în prognoza financiară depinde 

de cerințele și precizia necesare în prognoză. 
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5. Situația fluxului de fonduri proiectate: 

Declarația privind fluxul de fonduri prezintă detaliile resurselor financiare disponibile 

în materialul perioadei contabile și modul în care aceste resurse sunt aplicate în cadrul 

afacerii. Este o declarație privind sursele și aplicarea fondurilor care analizează schimbările 

care au loc între două date ale bilanțului. 

O situație a fluxurilor de fonduri preconizate va prezenta datele referitoare la 

achizițiile de fonduri suplimentare din diverse surse  și posibila lor aplicare în active fixe sau 

rambursarea datoriilor sau creșterea activelor curente sau scăderea pasivelor curente etc. 

Declarația fluxurilor de fonduri stabilește relația dintre surse și aplicarea fondurilor și impactul 

acestora asupra capitalului circulant. Este un instrument puternic folosit pe larg în 

prognozarea financiară. 

6. Situația fluxurilor de numerar previzionată: 

Este o situație detaliată a veniturilor realizate în numerar și în cheltuieli de numerar 

care încorporează atât venituri, cât și elemente de capital. Prognoza fluxurilor de numerar 

previzionate se concentrează asupra fluxului  intrarilor și ieșirilor de numerar a diferitelor 

elemente reprezentate în situația veniturilor și bilanțului. Situația fluxurilor de trezorerie 

preconizate indică fluxurile de numerar rezultate din activitățile de exploatare, activitățile de 

investiții și activitățile de finanțare. O estimare a fluxurilor de trezorerie proiectată este 

utilizată în prognozarea cerințelor financiare ale firmei. 

7. Situația veniturilor și bilanțului anticipat: 

Contul de profit și pierdere proiectat este elaborat pe baza previziunilor privind 

vânzările și cheltuielile anticipate pentru perioada în material de estimare. Bilanțul proiectat 

este, de asemenea, elaborat pe baza estimării viitoare a fondurilor pe termen lung pentru 
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dobândirea sau rambursarea și achiziționarea sau cedarea activelor fixe și estimarea 

elementelor de capital circulant în raport cu vânzările estimate.  

Beneficiile prognozării financiare: 

Prognozele financiare ajută managerul financiar în următoarele moduri: 

a. Oferă informații de bază și necesare pentru stabilirea obiectivelor firmei și pentru 

pregătirea planurilor sale financiare. 

b. Aceasta acționează ca un dispozitiv de control pentru disciplina financiară a firmei. 

c. Oferă informațiile necesare pentru luarea deciziilor cu privire la toate 

departamentele  dintr-o organizație. 

d. Monitorizează utilizarea optimă a resurselor firmei. 

e. Să proiecteze  necesarul de fonduri și utilizarea fondurilor  în avans. 

f. Atenționează conducerea atunci când evenimentele din preocupare scapă de sub 

control. 

g. Permite pregătirea și actualizarea planurilor financiare în funcție de schimbările din 

mediul economic și situațiile de afaceri. 

h. Furnizează informațiile necesare planurilor de expansiune ale afacerii și nevoilor de 

creștere viitoare ale organizației. 

Care sunt principalele metode de evaluare? 
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Atunci când se evaluează o întreprindere ca activitate continuă, există trei metode 

principale de evaluare utilizate de către practicienii din industrie: (1)  analiza DCF , (2) analiza 

comparabilă a întreprinderii și (3) tranzacțiile precedente. Acestea sunt cele mai uzuale 

metode de evaluare utilizate în sectorul bancar de investiții, cercetare în capitaluri proprii, 

capital privat, dezvoltare corporativă, fuziuni și achiziții (M & A), achiziții cu efect de levier 

( LBO ) și majoritatea domeniilor de finanțare.  

 

 Așa cum se arată în diagrama de mai sus, atunci când se evaluează o afacere sau un 

activ, există trei categorii largi, fiecare conținând propriile metode. Abordarea privind 

costurile analizează costurile pentru a construi ceva și această metodă nu este frecvent 

utilizată de profesioniștii din domeniul financiar pentru a aprecia o companie ca fiind o 

activitate continuă. Următoarea este abordarea pieței, aceasta este o formă de evaluare 

relativă și frecvent utilizată în industrie. Acesta include tranzacții precedente de analiză 

comparabilă. În cele din urmă, abordarea privind fluxul de numerar actualizat (DCF) este o 

formă de evaluare intrinsecă și este abordarea cea mai detaliată și mai aprofundată a 

modelarea evaluării.  

 

http://courses.corporatefinanceinstitute.com/collections/financial-modeling
https://www.corporatefinanceinstitute.com/what-is-investment-banking/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/mergers-acquisitions-ma-process/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/leveraged-buyout-lbo/
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Instrumente de previziune financiară. Tipuri de bugete 

Bugetele sunt folosite la planificarea, coordonarea și controlul operațiunilor firmei. 

Rolul lor este esențial în planificare, deoarece ele reprezintă obiectivele firmei exprimate 

valoric sau cantitativ. Bugetele întocmite de celelalte compartimente din firma (producție, 

vânzări, aprovizionare, salarii etc.) sunt, în final, coordonate de compartimentul financiar 

pentru a pune față în față necesarul de fonduri cu solicitările de achiziții. 

Previziunea financiară a unei întreprinderi se prezintă sub următoarele forme: 

            - previziune strategică pe termen lung; 

            - previziune pe termen mediu; 

            - previziune pe termen scurt. 

Previziunea strategică constă în prospectarea pe o perioada îndelungată a 

managementului financiar al întreprinderii în strânsă legătură cu relațiile bănești ale acesteia 

atât pe plan vertical, cât și orizontal. Această vizează mărfurile sau serviciile care se vor 

execută, situația piețelor de aprovizionare și comercializare, modelarea activităților și 

structurii interne a întreprinderii. 

Previziunea pe termen mediu are că obiectiv stabilirea resurselor materiale, umane și 

financiare care urmează a se angaja în circuitul economic pe o perioada de 2-5 ani. În acest 

scop, managerul financiar va elabora în acest scop bugetul investițiilor cu resursele 
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financiare și destinația acestora pe mai multe exerciții financiare. Scopul principal al acestei 

previziuni constă în ponderea echilibrului financiar global în legătură directă cu planul de 

creștere economică a întreprinderii. 

Previziunea pe termen scurt constă în întocmirea de bugete. Bugetele pot fi clasificate 

în două categorii principale: bugetele de exploatare și bugetele financiare. 

Bugetele de exploatare cuprind în structura lor: bugetul vânzărilor sau al 

comercializării produselor sau serviciilor, bugetul achiziționării sau cumpărării de active de 

exploatare, bugetul de producție etc. În cadrul acestor bugete, un rol important îl deține 

bugetul vânzărilor. 

Bugetele financiare se prezintă sub următoarele forme principale: 

a) Bugetul general al întreprinderii reflectă indicatorii de sinteză privind toate 

categoriile de activități, venituri, cheltuieli și rezultate financiare. Acest buget se elaborează 

pe baza tuturor celorlalte secțiuni ale programului financiar, având misiunea unui instrument 

de conducere generală a gestiunii întreprinderii. 

b) Bugetul investițiilor și de finanțare reflectă planul de investiții și de finanțare pe 

termen mediu și lung. 

Una din sarcinile conducătorului financiar este aceea de a asigura fondurile necesare 

finanțării cheltuielilor de investiții și de a selecta topul de finanțare cel mai adaptat condițiilor 

tehnice ale întreprinderii. 

 Planul de finanțare exprimă echilibrul global al întreprinderii și inventariază întrările și 

ieșirile de fonduri bănești, fără a se preocupă de formarea fluxurilor de trezorerie. 
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  Conducerea financiară a întreprinderii prevede în fiecare exercițiu financiar 

investițiile fizice și financiare, fundamentează nivelul fondului de rulment, rambursarea 

împrumuturilor pe termen mijlociu și lung, achitarea datoriilor față de terți persoane fizice și 

juridice, distribuirea dividendelor către acționari. În acest scop, întreprinderea dispune atât de 

resurse interne, cât și de resurse externe. 

Planul de investiții și de finanțare pe termen lung cuprinde la capitolul necesar: 

investițiile industriale, financiare și sociale, rambursări de împrumuturi, cheltuieli de instalare, 

necesar de fond de rulment, dividende distribuite etc., iar la capitolul resurse: fondurile de 

autofinanțare, cesiunide active, prelevări privind fondul de rulment, rambursări de 

împrumuturi pe care întreprinderea le-a acordat, majorări de capital, împrumuturi pe termen 

mediu și lung etc. 

c) Bugetul de trezorerie reprezintă un grafic unde sunt trecute toate fluxurile 

financiare de încasări și plăti. Trezoreria provine din diferența dintre fluxurile de intrare și de 

ieșire de moneda, astfel că soldul trezoreriei depinde de volumul încasărilor și al plăților. 

Gestiunea trezoreriei se bazează pe previziuni financiare care țin seama de fluxul 

încasărilor și plăților într-o anumită perioada. 

Bugetul de trezorerie se elaborează pe baza bilanțului previzional și a contului  de 

rezultate financiare previzional. 

Bugetele sunt documente financiare proforma care detaliază planurile financiare ale 

firmelor. Ele arată cum vor fi utilizate fondurile pentru activitatea de exploatare, cea de 

investiții și cea de finanțare (cum vor fi ele cheltuite pentru salarii, materiale, lucrări 

executate de terți, procurări de mijloace fixe) și indică cum vor fi obținute fondurile. 
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Că documente financiare proforma, bugetele prezic cum vor arată probabil 

documentele financiare ale firmei dacă vor fi realizate prevederile planificate. 

Firmele pregătesc și utilizează trei tipuri de baza de bugete: 

A) Bugetele exploatării 

B) Bugetele numerarului 

C) Bugetele capitalului. 

A)  Bugetul exploatării sau planul exploatării  este o suma de bugete individuale 

combinate pentru a formă o parte a planului de afaceri al firmei. Primul pas în elaborarea 

unui buget al exploatării îl reprezintă pregătirea bugetului vânzărilor. Se ia în considerare un 

număr de factori: capacitatea de producție prețurile și modificările lor că urmare a 

concurenței, cheltuielile de reclamă făcute de firma etc. 

Un exemplu de buget al exploatării este prezentat în tabelul de mai jos. 

                       Bugetul exploatării unei firme 

1.        Vânzări                                                                            2500 

2.    Cheltuieli de exploatare, din care:                                      1170 

2.1 costul bunurilor (exclusiv amortizarea)                                 750 

2.2 amortizarea                                                                          120 

2.3 cheltuieli de desfacere și administrative                              300 

3.     Cheltuieli financiare (dobânzi)                                          20 
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4.         Profit înainte de impozitare                                           1310 

4.         Profit înainte de impozitare                                           1310 

5.        Impozit pe profit (16%)                                 209                                             

6.        Profit net                                                                      1100 

B)  Bugetul numerarului este un instrument de planificare cu precădere pe termen 

scurt. Acesta reprezintă o previziune detaliată (luna de luna) a așteptărilor privind intrările și 

ieșirile de numerar pe perioada viitorului an (sau o perioada mai lungă). Bugetul numerarului 

oferă informații în legătură cu: 

- dacă firma va avea nevoie să se împrumute sau, din contra, poate să investească 

surplusul de numerar; 

-câți bani sunt în joc la fiecare decizie de împrumutare sau învestire; 

- periodicitatea și durata împrumuturilor și înveștirilor. 

Firma estimează, în mod normal, nevoile de numerar că o componentă a planificării 

generale sau a procesului previzional. În primul rând sunt previzionate veniturile din vânzări. 

Apoi firma prognozează activele imobilizate și stocurile care sunt necesare pentru realizarea 

nivelurilor previzionate pentru vânzări. După aceea, firma realizează o prognoza anuală în 

care vânzările și cumpărările de stocuri sunt planificate cu defalcare pe luni. Aceste previziuni 

sunt completate cu planificările privind perioadele de încasare a clienților, scadențele de plata 

a impozitelor, datele când vor fi făcute plățile de dividende și dobânzi și așa mai departe. În 

final, toate aceste informații sunt prezentate în bugetul numerarului, care arată planificarea 

intrărilor și ieșirilor de numerar din firma (încasări, plăti și numerar net) pe o anumită 

perioada de timp. 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

Procesul întocmirii bugetului se realizează, în general, în cinci etape: 

1.    Previzionarea vânzărilor. 

2. Planificarea intrărilor totale de           numerar, inclusiv încasările previzionate. 

3.   Planificarea ieșirilor totale de numerar. 

4. Interacțiunea dintre intrări și ieșiri, având la baza deciziile conducerii firmei. 

5. Determinarea excedentului sau deficitului de numerar pe perioada planificată. 

Precizia bugetului depinde de caracteristicile firmei, gradul de incertitudine în legătură 

cu mediul afacerilor și de capacitatea planificatorului de a previzionă corect fluxurile viitoare 

de numerar. 

Etapă finală în procesul planificării numerarului este cea mai creativă, deoarece cel 

responsabil de planificarea numerarului încearcă variate strategii de acoperire a deficitului 

sau de învestire a surplusului de numerar. Dacă deficitul scade sub limita prestabilită 

(numerarul minim de echilibru), planificatorul acestuia trebuie să efectueze unele corecții, 

cum ar fi creșterea fondurilor din împrumuturi, modificarea modalității de plata a firmei sau 

schimbarea politicii privind creditul comercial pentru a reduce nivelul clienților de încasat și, 

deci de a accelera intrările de numerar. Oricare din aceste opțiuni sau o combinație a lor vă 

permite acoperirea insuficienței de numerar. Dacă există un excedent de numerar, 

planificatorul trebuie să prevadă învestirea lui, ceea ce ridică problema tipului de investiție ce 

trebuie ales în condiții de profitabilitate maximă. 

Bugetele pe termen lung sunt folosite pentru scopuri de planificare generală, în timp 

ce cele pe termen scurt sunt folosite la controlul curent al numerarului. Bugetul numerarului 

poate fi întocmit și pentru perioade mai mici de un an (o luna, săptămâna sau chiar zilnic). 
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În general, firmele întocmesc bugetul numerarului pe un an de zile sau 6 luni cu 

defalcare lunară. În cadrul lunii se pot dezvoltă bugete zilnice ale numerarului, în funcție de 

caracteristicile intrărilor și ieșirilor de numerar al firmei. 

La luarea deciziei în legătură cu durata pentru care se planifică numerarul trebuie luați 

în considerare unii factori, dintre care amintim:     

 Rată inflației și costurile de oportunitate,  

 Mărimea fluxurilor de numerar,  

 Timpul efectiv disponibil pentru planificarea și administrarea fluxului de 

numerar,   

 Predictibilitatea în timp și că mărime a fluxului de numerar,  

 Mărimea nivelului pentru asigurarea echilibrului numerarului. 

 

Exemplu de  buget al numerarului întocmit pentru o luna 

Bugetul numerarului (RON) 

Explicatii ian 

Numerar la inceputul anului    200 

Intrari de numerar  

Incasaridinvanzari    5000 

Dividende si dobanzi   500 

Titluri de valoare 500 

Total intrari de numerar                     6000 

Total numerar disponibil                    6200 
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Iesiri de numerar  

Salarii   5000 

Plati dividente 100 

Plat impozite                                       100 

Total iesiri de numerar 5200 

Numerar disponibil  1000 

Numerar minim pentru echilibru 100 

Numerar de investit    900 

 Bugetul capitalului (bugetul investițiilor) 

 Bugetul capitalului unei firme este o lista a proiectelor de investiții ale acesteia 

planificate să între în funcțiune în perioada de plan, în mod obișnuit în anul următor. În 

general, proiectele majore, având cheltuieli așteptate peste o anumită sumă, sunt prezentate 

proiect cu proiect în bugetul capitalului, în timp ce proiectele mici, având cheltuieli sub suma 

stabilită, sunt prezentate într-o singură suma globală. 

În tabelul următor este prezentat un buget ipotetic al capitalului: 

     Bugetul capitalului (RON) 

Proiecte de investitii Suma cheltuită iî anul 

precedent 

Suma ce va  

fi cheltuită în 

anul de plan 

Suma ce va fi 

cheltuită în anul 

următor celui de 

plan 

Proiectul A 200 674 270 

Proiectul B  189  

Proiectul C 66 235  
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Total valoare proiecte 

sub 50 RON /proiect 

 348  

Total 266 1446 270 

 

Firmelor românești le este impus prin lege să întocmească anual bugetul de venituri și 

cheltuieli, cu defalcare pe trimestre, compus din următoarele formulare: 

01 - Bugetul activității generale; 

02 - Bugetul activității de trezorerie, respectiv determinarea cash-flow, adică a fluxului 

de numerar (n.n.); 

03 - Împrumut garantat de stat; 

04 - Principalii indicatori economico-financiari. 

Bugetul activității generale conține date referitoare la veniturile, cheltuielile și 

rezultatele preconizate să fie realizate în anul curent pentru care se întocmește bugetul, 

comparativ cu cele realizate/preliminate în anul precedent, adică cel în material, precum și 

alte date referitoare la profitul de repartizat, surse de finanțare a investițiilor, cheltuieli 

pentru investiții și date de fundamentare. 

Bugetul activității de trezorerie reprezintă o sinteză a resurselor proprii, grupate în 

funcție de proveniență. 

 4. Instrumente de îmbunătățire a previzionarii. Modele de planificare financiară 
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Modelele de planificare financiară sunt nu numai instrumente de îmbunătățire a 

previzionarii, dar și de a fi un sprijin conducerii pentru o mai bună înțelegere a interacțiunilor 

deciziilor privind învestirea, finanțarea și dividendele. 

Cu ajutorul acestor modele se obțin documente financiare proforma (bilanț contabil, 

cont de profit și pierderi etc.), se previzionează profitul pe acțiune, prețul pe acțiune, 

dividendul pe acțiune, acțiunile și obligațiunile nou emise. 

La îndemână firmelor există trei modele alternative de planificare, analiză și previziune 

financiară: 

(1) modelul ecuațiilor algebrice simultane, 

 (2) modelul programării lineare 

(3) modelul econometric.  

 

     Intrări   Modele       Ieșiri 
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Modelul ecuațiilor algebrice simultane  tratează despre planificarea financiară globală 

a firmei, în contrast cu planificarea numai a unui anumit domeniu, cum ar fi bugetarea 

capitalului. Obiectivul modelului este nu de a optimiza ceva, ci mai degrabă de a servi că 

instrument de furnizare a informației semnificative celui care ia decizia. 

Unul din punctele forțe ale acestui model de planificare, în afară celui referitor la 

construcția să, este că el permite utilizatorului să simuleze impacturile financiare ale 

modificării presupunerilor referitoare la variabile că vânzările, indicii exploatării, indicele preț/ 

profit, indicele datorii/capital propriu și rată de reținere a profitului. 

Avantajul utilizării unei structuri de ecuații simultane ce reprezintă politicile privind 

învestirea, finanțarea, producția și dividendele este mărirea capacității de interacțiune a 

domeniilor în care se iau aceste decizii. 

Modelul planificării financiare se bazează pe utilizarea tehnicii optimizării folosind 

programarea lineară. Utilizând programarea lineară la planificarea financiară, decidentul 

stabilește o funcție obiectiv, cum ar fi maximizarea valorii firmei, bazându-se pe o anumită 

teorie financiară. Așadar, modelul optimizează funcția obiectiv în condițiile unor restricții cum 

ar fi valorile maxime admise pentru indicii “datorii/capital propriu” și “dividende/profit net” 

La utilizarea modelului programării lineare pentru deciziile financiare, problema 

trebuie să fie formulată utilizând următoarele trei etape: 

1. Identificarea   variabilelor principale controlabile aferente problemei de rezolvat. 

2. Definirea obiectivului ce va fi maximizat sau minimizat și definirea acestei funcții pe 

baza variabilelor principale controlabile. 

3. Definirea restricțiilor fie că ecuații lineare, fie că inegalități ale variabilelor 

principale. 
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Programarea lineară se folosește cu precădere la maximizarea profitului, 

raționalizarea capitalului și planificarea și previzionarea financiară. 

Modelul econometric pentru planificare și analiză financiară combină tehnică 

ecuațiilor simultane cu analiză regresiei. Metodă econometrică modelează firma în funcție de 

o serie de ecuații de regresie predictive și apoi procedează la estimarea parametrilor 

modelului în mod simultan, luând astfel în considerare interacțiunea dintre diferite politici și 

decizii. 

Tehnicile sau modelele econometrice implică, deci, stabilirea și măsurarea practică a 

relațiilor funcționale dintre variabile economice (spre exemplu, vânzări) și una sau mai multe 

variabile explicative. De exemplu, o firmă poate să emită ipoteza că vânzările sale sunt o 

funcție lineară de Produsul Intern Brut (PIB). Că model al acestei relații se poate folosi o 

regresie lineară de formă: 

Vânzări = a + b x PIB 

Relațiile mai complicate implică folosirea a două sau mai multe variabile explicative, 

iar atunci când tehnicile simple nu sunt satisfăcătoare pot fi folosite relații neliniare. 

În mod esențial, avantajul modelului constă în mărirea mai eficientă a analizei 

informațiilor și a interacțiunii lor cu previziunea consecințelor viitoare în procesul de 

planificare. Deci, modelul planificării financiare îmbunătățește profunzimea și întinderea 

informațiilor financiare utilizate de conducător în procesul luării deciziilor. 

Un punct cheie la evaluarea oricărui model de planificare îl constituie modul cum 

acesta este formulat și construit. Această înseamnă că credibilitatea datelor de ieșire ale 

modelului depinde de presupunerile (prezumțiile) fundamentale și teoria financiară specifică 
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pe care modelul se bazează, precum și  de ușurința utilizării sale de către planificatorul 

financiar. 

Din cauza impactului potențial mare asupra procesului planificării financiare și, în 

consecință, asupra viitorului firmei, modelul asumat de planificare trebuie ales cu grijă. Astfel, 

un model util de planificare financiară trebuie să aibă următoarele caracteristici: (1) 

Presupunerile și rezultatele modelului trebuie să fie credibile. (2) Modelul trebuie să fie 

flexibil astfel încât să poată fi adaptat și extins pentru a satisface o varietate de circumstanțe. 

(3) Modelul trebuie îmbunătățit pe baza practicii curente în sens tehnic și al performanței. (4) 

Datele de intrare și ieșire din model trebuie să fie inteligibile pentru un utilizator fără 

cunoștințe (informații) suplimentare vaste. (5) Modelul trebuie să țină cont de legătură 

(interacțiunea) dintre deciziile privind învestirea, finanțarea, dividendul și producția, și efectul 

lor asupra valorii de piață a firmei. (6) Modelul trebuie să fie cât se poate de simplu pentru 

utilizator pentru a opera fără intervenții prea mari ale personalului nefinanciar și fără 

formulare greoaie a datelor de intrare. 

 Exemplu de construire a unui proiect de bilanț contabil 

O firma intenționează să achiziționeze un nou echipament cu care speră ca vânzările 

să crească de la 2.000 RON lei la 2.200 RON lei. Firma consideră că activele și obligațiile sale 

variază direct proporțional cu nivelul vânzărilor. Indicele realizat pentru indicele profit net/ 

venituri din vânzări este de 10% și indicele de plata a dividendelor este de 50%. 

Bilanțul contabil curent al firmei (reflectând cumpărarea noului echipament) se 

prezintă astfel: 

Bilant contabil 

-RON- 
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Explicații Elementele 

bilantului 

curent 

Proiect bilanț 

contabil 

Bilanț contabil 

Active 

imobilizate              
 2400                2640               120% din vânzări 

Active 

circulante              
600 660 30% din vânzări 

Total active 

(alocări totale) 

 3000                3300  150% din vânzări 

Datorii curente  1000  1100   50% din vânzări 

Datorii pe termen 

lung  

600 660 30% din vânzări 

Acțiuni comune 

(capital social) 
400 400 constant 

Profit reținut 1000 1110    110 - profit net 

Total pasiv 

(finantare totala) 

3000            3270 

30 - fonduri 

necesare (diferența 

dintre active totale 

și finanțare totală) 

 

Modificarea în profiturile reținute (MPR) va fi: 

MPR = profit net – dividende = 10% x 2200 RON – 0,50 x 10% x 2200 RON  = 110 RON 
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În acest exemplu, variabila folosită pentru reconcilerea activelor cu finanțarea totală 

(cu pasivul) este valoarea acțiunilor comune. Firma trebuie să emită noi acțiuni comune în 

valoare de 30 RON. 

Ecuația care poate fi folosită la determinarea faptului dacă firma are nevoie de fonduri 

externe, adică a necasarului de fonduri externe (NFE) este: 

 NFE= Active x  ∆Vânzări − Datorii x  ∆Vânzări − p × e planificat vânzări × (1 −d ) 

unde:    p = rată profitului net (profit net/vânzări); 

d = indicele de plata a dividendelor. 

În cazul nostru avem: 

    NFE = 1,5 x 200 RON – 0,8 x 200 RON- 0,1 x 2200 RON x 0,5 = 30 RON lei 

Etapele ce trebuiesc parmateriale pentru estimarea elementelor bilanțului contabil 

proform și a NFE ale firmei sunt următoarele: 

1. Examinarea elementelor bilanțului contabil, că procent din vânzări, deoarece ele 

variază în funcție de vânzări. 

2. Multiplicarea procentelor obținute în etapă 1 cu vânzările planificate și obținerea 

sumelor acestor elemente pentru perioada sau perioadele viitoare. 

3. Dacă nu se aplică procentele, este suficient să se facă o inserție a cifrelor din 

bilanțul contabil anterior în perioada viitoare. 

4. Calcularea profiturilor reținute planificate, folosind formulă: 
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Profit reținut planificat = Profit reținut din prezent + profit net planificat – dividende 

ce vor fi plătite în perioada de plan 

5. Însumarea conturilor de activ pentru  determinarea activelor planificate; apoi 

însumarea conturilor de datorii și a celor privind capitalul propriu pentru determinarea 

finanțării totale (pasivului); orice diferența reprezintă NFE. 

6. Utilizarea unei variabile pentru acoperirea NFE. 

Ilustrarea legăturii dintre capacitatea unei firme de a crește vânzările și politică să 

financiară, când firma nu face emisiune de acțiuni, o putem face în condițiile următoarelor 

presupuneri: 

- activele firmei vor crește  proporțional cu vânzările sale; 

- profitul net este o proporție constanța din vânzările sale; 

- firma are stabilită politică de plată a dividendelor și indicele datorii/capital propriu; 

-  firma nu va modifică numărul acțiunilor comune aflate în circulație. 

O modificare în mărimea activelor trebuie întotdeauna să fie egală cu modificarea 

datoriilor plus modificarea produsă în nivelul capitalului propriu. 

Modelele de planificare financiară pot fi supuse mai multor critici, dintre care 

amintim: 

         modelele de planificare financiară nu indică politicile financiare care sunt cele 

mai bune; 
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         ele sunt destul de simple; în realitate, costurile nu sunt totdeauna proporționale 

cu vânzările, necesarul de active nu va fi un procent fix din vânzări, iar alocarea capitalului 

implică mai multe decizii luate în timp. Aceste lucruri nu sunt, în general, încorporate în 

planurile financiare. 

  

Procesul de finanțare al IMM-urilor 

Atunci când se împrumută, companiile promit creditorilor să efectueze o serie de plăti 

de dobânda periodice și să achite suma împrumutată inițial, ce poartă denumirea de principal. 

Totuși, companiile organizate că societăți pe acțiuni sau că societăți cu răspundere limitată 

dispun de răspundere limitată. 

Această înseamnă că, dacă firma se confruntă cu dificultăți financiare majore, ea are 

dreptul să renunțe la plata datoriilor și să remită activele firmei către creditori. În mod 

evident, firma va alege falimentul în situația în care valoarea activelor de care dispune este 

mai mică decât valoarea datoriilor pe care le are de plătit. 

Deoarece creditorii nu sunt considerați proprietari ai firmei, ei nu dispun de putere de 

vot în ceea ce privește deciziile firmei. De asemenea, plățile de dobânzi ale companiei sunt 

privite drept costuri și sunt plătite înainte de calcularea impozitelor pe profit, în timp ce 

dividendele acționarilor sunt plătite după achitarea impozitelor. Această înseamnă că 

guvernul, de fapt, oferă o subvenție fiscală la utilizarea datoriei că formă de finanțare a firmei, 

ceea ce nu se întâmplă în cazul acțiunilor. 

Astăzi, fondurile pe care firmele le pot împrumută îmbracă diverse forme, astfel că 

avem nevoie de câteva repere pentru a face o descriere clară a diverselor oportunități pe care 

firmele le au pentru a atrage împrumuturi. Aceste repere sunt: tipul ratei dobânzii, scadență 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

împrumutului, condițiile de rambursare, senioritatea și subordonarea, garantarea 

împrumuturilor, riscul de nerambursare, tipul plasamentului și măsurile de protecție. 

În general, rată dobânzii pentru un împrumut este cunoscută la momentul angajării 

creditului. Desigur, nu întotdeauna este bine pentru o companie să aibă o datorie cu o rată 

fixă a dobânzii. Acesta este un lucru bun în cazul în care, pe piață, rată dobânzii are tendința 

să crească, pentru că firma va plăti o dobânda mai mică, dar dacă rată dobânzii scade față de 

momentul la care firmei i-a fost calculată dobânda, firma va plăti mai mult în contul datoriei. 

În cazul creditelor obligatare, dobânzile fixe sunt mult mai întâlnite decât în cazul creditelor 

bancare. 

Rată fluctuantă a dobânzii cuprinde componentă fluctuantă și prima fixă. Componentă 

fluctuantă reprezintă, de obicei, o rată a dobânzii de referință cerută de către bănci firmelor 

mari, care se bucură de riscuri de nerambursare reduse. Această componentă fluctuantă este 

ajustată în sus sau în jos, în funcție de nivelul general al ratelor dobânzii. Prima fixă reprezintă 

o componentă fixă și este stabilită în funcție de bonitatea și riscurile agentului economic care 

se împrumută. De obicei, pentru firmele mici și mijlocii primele fixe sunt mai mari, în timp ce 

firmele mari se bucură de prime fixe mai mici, datorită riscului de nerambursare mai mic. 

În funcție de scadență lor, împrumuturile se încadrează în 2 categorii: împrumuturi pe 

termen scurt  (scadență de până la 1 an) și împrumuturi pe termen mediu și lung (scadență 

de peste 1 an). 

Împrumuturile pe termen scurt sunt înscrise în bilanțul firmei în cadrul pasivelor 

curente, iar împrumuturile pe termen mediu și lung sunt înscrise în bilanț că datorie pe 

termen lung. Au existat și cazuri în care câteva bănci britanice au emis obligațiuni cu scadență 

nelimitată; la cealaltă extremă întâlnim împrumuturile de la o zi la altă, luate de firme mari și 

bănci (credite overnight). 
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În general, împrumuturile pe termen lung sunt rambursate de către debitori într-un 

mod regulat, de obicei după scurgerea unei perioade de grație inițiale. În cazul obligațiunilor, 

rambursarea se face prin intermediul unui fond de rezervă, a cărui existența este anunțată 

creditorilor de la început. Anual, firma alimentează acest fond de rezervă cu o anumită suma, 

care este folosită pentru rambursarea sumelor împrumutate.  

În acest caz, creditorii sunt dispuși să ofere fondurile la rate mai mici ale dobânzii, 

deoarece ei știu că șansă de a fi rambursați este mai mare dacă firma pune deoparte o 

anumită suma de bani anual. De asemenea, firmele care emit obligațiuni își rezervă, în 

anumite situații, dreptul de a le „chema” – posibilitatea de a le răscumpăra înainte de 

scadență finală. Prețul la care firma poate răscumpăra obligațiunilor este anunțat la 

momentul emisiunii obligațiunilor. Opțiunea de chemare a obligațiunilor este atractivă pentru 

emitent, dar este nefavorabilă pentru investitori, deoarece le limitează potențialul de câștig, 

fapt ce determina că rată dobânzii cerută de investitori pentru obligațiunile ce pot fi chemate 

să fie mai mare decât cea pentru obligațiunile simple. 

Anumite împrumuturi sunt denumite subordonate și reprezintă o datorie secundară, 

iar creditorii de acest tip sunt plătiți numai după ce au fost plătiți creditorii principali (seniori). 

Una din cele mai întâlnite forme de garantare a împrumuturilor se face cu ajutorul 

activelor imobiliare, iar creditele respective se numesc credite ipotecare. În cazul firmelor, în 

momentul solicitării împrumutului, firmele pun deoparte o serie de active drept garanție, iar 

împrumutul este denumit garantat. În cazul neplății creditului, creditorul care beneficiază de 

un astfel de împrumut garantat are prima pretenție asupra garanției, iar ceilalți creditori au o 

pretenție generală asupra restului de active ale firmei sau numai o pretenție secundară 

asupra garanției. 
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Deținerea unei pretenții principale și garantarea împrumuturilor reprezintă modalități 

prin care investitorii își limitează riscul de nerambursare. Un împrumut poate fi foarte bine 

garantat, dar riscul sau depinde de valoarea și riscul activelor firmei. De obicei, investitorii vor 

cere o rată a dobânzii mai mare pentru creditele considerate mai riscante. 

Împrumuturile solicitate de companii pot fi publice sau private. Creditele bancare sunt 

toate plasamente private, în sensul că numai unul sau, eventual, câțiva creditori acordă 

respectivul împrumut. Emisiunile de obligațiuni pot fi atât private, cât și publice. Emisiunile 

publice de obligațiuni sunt vândute oricărui investitor care dorește să le cumpere și, o dată ce 

au fost emise, sunt tranzacționate în mod liber pe piață financiară secundară. În cazul unui 

plasament privat, emisiunea este vândută direct unui număr mic de bănci, companii de 

asigurări sau altor instituții financiare interesate. 

Atunci când investitorii acordă un împrumut unei companii, ei știu că este posibil să nu 

își recupereze sumele investite. Totuși, ei se așteaptă că firma să folosească sumele 

împrumutate în mod judicios și să nu își asume riscuri nerezonabile. Pentru a dispune de o 

anumită garanție că firma va folosi fondurile în mod corect, creditorii impun acesteia un 

număr de condiții, denumite măsuri de protecție. O companie onestă este pregătită să 

accepte aceste condiții, deoarece știe că ele permit firmei să împrumute fondurile de care are 

nevoie la o rată rezonabilă a dobânzii. Companiile care împrumută sume moderate au șanse 

mai reduse de a se confruntă cu dificultăți, comparativ cu firmele care împrumută sume 

foarte mari. Prin urmare, creditorii doresc să nu devină creditori subordonați și nici că firma 

debitoare să aibă un grad de îndatorare ridicat. 

Alte surse și modalități de finanțare ale firmelor 

Creditele de trezorerie se acordă pentru acoperirea decalajului între totalul stocurilor 

și cheltuielilor - pe de o parte - și totalul resurselor și încasărilor - de pe altă parte. Ele se 
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acordă în contul curent, prin care se efectuează, de regulă, încasările și plățile societăților 

comerciale și ale altor agenți economici. 

Creditele pentru nevoi temporare au în vedere acoperirea unor nevoi de fonduri 

peste cele rezultate din situația de trezorerie, determinate de cauze obiective cum sunt: 

primirea unor mărfuri din producția internă sau din import în avans sau în devans față de 

termenele contractate, cu condiția că mărfurile să aibă asigurată desfacerea; acumularea de 

stocuri în vederea participării la târguri, expozițîi, pentru deschiderea de noi magazine, pentru 

schimbul de mărfuri cu alte țări. Creditele pentru nevoi temporare se acordă prin conturi 

simple de împrumut și sunt negociabile, că și creditele de trezorerie. 

Factoringul reprezintă operațiunea prin care un client, numit aderent, transferă 

proprietatea creanțelor pe care le deține din facturi comerciale către o altă entitate, 

numită factor (instituție de credit sau instituție financiară nebancară), în vederea obținerii de 

finanțare imediată. Rezultă, deci, că factorul are rol de finanțator. Dacă operațiunea de 

factoring reprezintă o modalitate rapidă de finanțare, înseamnă că, în mod explicit, este 

generatoare de credite pe termen scurt. Aderentul urmărește să-și încaseze prețul facturilor 

înainte de scadență, iar factorul urmărește să obțină un beneficiu, de obicei un anumit 

procent din facturile pe care le decontează în avans. În funcție de natură contractului încheiat 

între părți, factorul poate asigura administrarea și încasarea creanțelor 

aderentului, asumându-și în anumite situațîi riscul de neplata a acestuia. 

 

Finanțarea prin reținerea unei părți din profit 

Profiturile reținute reprezintă capital suplimentar investit în firma de proprietarii săi și 

pot fi asimiliate cu o nouă emisiune de acțiuni. O companie care reține din profiturile după 

impozitare o anumită suma ar fi putut să o plătească proprietarilor firmei că dividende sau 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

participațîi la profit și apoi, ar fi putut emite noi acțiuni sau părți sociale pentru a obține 

aceeași suma drept capital suplimentar. Managerii firmelor preferă finanțarea prin reținerea 

unei părți din profit pentru a evita ceea ce unii numesc „toanele” pieței financiare. Acționarii 

și creditorii firmei vor dori să monitorizeze managerii pentru a fi siguri că aceștia se achita de 

obligația contractuală de a mari valoarea firmei. Această monitorizare presupune, însă, din 

partea investitorilor, suportarea unor costuri, care sunt cu atât mai mari cu cât dimensiunea 

firmei este mai mare și numărul de manageri este și el ridicat. Există și motive suficient de 

puternice pentru că managerii să apeleze la fondurile generate intern în cadrul firmei: de 

exemplu, sunt evitate costurile emisiunii de active financiare. 

Finanțarea prin capital de risc 

Acest tip de finanțare a afacerilor a căpătat o dezvoltare deosebită în ultimii ani și este 

avantajoasă din multe puncte de vedere, fiind folosită mai ales în cazul firmelor mici, aflate la 

început de drum. Participarea cu capital propriu într-o afacere nouă poartă denumirea de o 

finanțare prin capital de risc (venture capital) și ea este oferită de firme specializate, persoane 

fizice sau fonduri de investiții. 

Obținerea unei finanțări cu capital de risc nu este deloc ușoară. Primul pas constă în 

pregătirea unui plan de afaceri. Acesta descrie produsul, piață potențială, metodă de 

producție, resursele necesare pentru că afacerea să aibă succes. În momentul elaborării 

planului de afaceri, este importantă decizia doritorului unui astfel de tip de finanțare de a 

investi la rândul sau bani în afacere, oferind un semnal important cu privire la încrederea pe 

care o are în succesul afacerii. 

Compania care investește banii în această finanțare cu capital de risc știe foarte bine 

că succesul unei afaceri depinde, în primul rând, de eforturile depuse de managerii firmei. De 



 
Fondul Social European  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601, 
Cod Smis 2014+: 140601 

asemenea, firma finanțatoare va oferi mai curând fondurile necesare până la prima 

dezvoltare majoră  a afacerii, decât toate fondurile solicitate. 

Realitatea arată că, în general și în medie, dintr-un total de 10 firme în care firmele de 

finanțare cu capital de risc investesc, numai două sau trei se dovedesc de succes și numai una 

reușește să genereze câștiguri substanțiale. Din statisticile făcute pot fi puse în evidență două 

reguli de succes ale unei investiții cu capital de risc: 

a)     Este bine să nu se evite asumarea riscurilor și să fie acceptate șansele reduse de a 

avea succes. 

b)     Trebuie pe cât posibil să fie reduse pierderile. 

  

Procesul investițional 

Procesul investițional se identifica cu totalitatea activităților și operațiunilor 

întreprinse de către subiectul activității investiționale în vederea orientării resurselor 

investiționale în obiecte investitiionale, pentru că acestea din urmă să genereze efecte de 

natură socio-economică și de altă natură. 

Proiectul investițional constituie un plan complex de acțiuni, ce 

include fundamentarea raționalității investițiilor, îndreptate spre lărgirea, modernizarea sau 

formarea unui nou mod de producție a mărfurilor sau serviciilor cu scopul obținerii unui profit 

sperat (așteptat) sau a unui efect social. 

Pentru proiectele investiționale mici, finanțate de întreprindere din contul surselor 

proprii, fundamentarea lor tehnico-economică are un caracter restrâns. O astfel de 

fundamentare poate conține doar: 
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 scopul efectuării proiectului investițional, 

 parametrii săi de baza, 

 volumul necesar de resurse financiare, 

 indicatorii eficienței investițiilor și 

 schema realizării proiectului investițional. 

Pentru proiectele investiționale medii și mari, realizarea cărora necesită o finanțare 

externă, este necesară o fundamentare tehnico-economică complexă conform standardelor 

naționale și internăționale. O astfel de fundamentare a proiectelor investiționale se supune 

unei anumite structuri logice, care are un caracter unic în majoritatea țărilor cu o economie 

de piață dezvoltată. 

Fazele procesului investițional 

Procesul investițional se prezintă sub formă unui ciclu compus din trei faze separate: 

I. Faza preinvestițională (de concepție, de pregătire); 

II. Faza investițională (de realizare); 

III. Faza de exploatare (de funcționare); 

Faza preinvestițională sau de concepție este subordonată în întregime elaborării 

deciziei investiționale. Această faza cuprinde, în principal, activități de natură intelectuală, de 

cercetare științifică, analize, calcule, concretizate în final într-un proiect de investiții. 

Faza investițională constituie perioada de timp, în care se realizează fizic obiectivul de 

investiții. 
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Atât faza de concepție cât și cea de realizare trebuie să se desfășoare într-un interval 

de timp destul de scurt pentru a reduce, pe cât e de posibil, perioada de imobilizare a 

fondurilor investite și pentru a se ajunge mai repede la faza de exploatare, faza în care se 

ajunge la scopul urmărit de către beneficiarul de investiții. 

Faza preinvestițională include câteva etape: 

 Analiză posibilităților investiționale; 

 Alegerea prealabilă a proiectului (studiul prealabil de fezabilitate); 

 Formularea proiectului (cercetarea tehnico-economică, studiu de fezabilitate propriu 

zis); 

 Evaluarea finală și luarea deciziei de învestire. 

Analiză posibilităților are un caracter destul de general și se bazează, în principiu pe 

date destul de evazive, nu pe analize exacte. 

Alegerea prealabilă a proiectului sau studiul preventiv de fezabilitate 

La etapă alegerii unui proiect se face apel la anumite analize detaliate, dar și la 

anumite studii tehnico-economice, care, de obicei, sunt costisitoare și îndelungate. Astfel, 

înainte de a purcede la analiză tehnico-economică este necesar de efectuat un studiu 

preventiv de fezabilitate pentru formularea liniilor generale ale proiectului investițional. 

Studiul preventiv de fezabilitate (SPF) poate fi determinat că o etapă de legătură între  

cercetarea posibilităților și studiul tehnico-economic (STE) amănunțit, astfel incât diferențele 

dintre aceste etape constau în gradul de detaliere al studiului. 

Analiză tehnico-economică poate fi orientată spre: 

 o anumită piață (cererea), ori 
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 anumiți factori materiali. 

Astfel, investitorul se va baza pe cererea existența (prevăzută) sau pe careva factori 

materiali (energie, materie prima etc.). Însă, luând în considerație faptul că cererea și analiză 

pieței sunt absoluți indispensabili într-un studiu de fezabilitate, acestora li se acordă o atenție 

mai mare decât factorilor materiali. 

Este de reținut faptul că analiză tehnico-economică, nu este un obiectiv pentru 

investitor, ci prezintă un instrument, o modalitate de a răspunde la întrebarea: a investi în 

proiectul dat sau nu, al cărui răspuns nu neapărat coincide cu concluziile cercetării. De fapt, în 

practică este foarte greu de găsit vreun exemplu în care investitorul, la luarea deciziei sale 

investiționale, s-a bazat doar pe analiză tehnico-economică. 

Un studiu calitativ de fezabilitate va cuprinde următoarele direcții (părți) necesare de 

analizat: 

Motivația și istoria proiectului 

 numele, prenumele (denumirea) și adresa proiectantului; 

 motivația realizării proiectului; 

 scopul proiectului și caracterele generale bazate pe o strategie previzibilă, inclusiv 

determinarea regiunii geografice și nișei de piață (internă sau externă); 

 localizarea proiectului: orientarea spre piață, resursele materiale. 

Analiză generală a pieței și a concepției de marketing 

 concluziile formulate în urmă cercetărilor de marketing privind: mediul de afaceri, 

segmentarea pieței (consumatorii reali, nominali), canalele de realizare, concurență, 

ciclurile de viață (ale sectorului, produsului etc.); 

 descrierea indicilor anuali ai cererii de piață (cantitate, preț) și livrărilor (trecute, 
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actuale și viitoare); 

 explicarea și motivarea strategiilor de marketing alese pentru atingerea scopurilor 

propuse; 

 calcularea și explicarea eventualelor cheltuieli de marketing, elementelor 

programelor de vânzari și încasări (preț, cantitate, nișă de piață etc.); 

 descrierea influenței proiectului asupra: materiei prime și livrărilor, localizării în 

spațiu, mediului înconjurător, programului de producție, tehnologiei, capacității de 

producție a întreprinderii. 

Fiecare proiect trebuie să aibă o totalitate standard, o totalitate complexă de 

informații, ce permite efectuarea independența a evaluării ideilor propuse spre finanțare, 

printr-o metodă unică, utilă practic, pentru orice proiect. 

În prezent există mai multe metode de acest fel, dar cele mai recunoscute și populare, 

practic, sunt: 

 metodele BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare) 

 UNIDO (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială). 

În ultimul timp aceste metode se utilizează și în Republica Moldova. 

Analiză detaliată a acestor metode se propune în cadrul materialului „Proiectarea 

investițională”. 

Faza investițională 

Faza investițională a unui proiect de amploare diferă considerabil de cea a unui proiect 

mic. Astfel, înfăptuirea unei investiții de proiect se poate împărți în câteva etape: 

 negocierile propriu-zise și încheierea contractelor; 
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 elaborarea documentației tehnice și de proiect; 

 construcția; 

 pregătirea cadrelor; 

 darea în exploatare a obiectului. 

La etapă negocierilor și încheierii contractelor se semnează contractele între 

investitori, pe de o parte, și instituțiile financiare, consultanți, arhitecți, clienți, deținători de 

patente și licențe, intermediari, furnizorii de utilaje și materii prime, pe de altă parte. 

Principala formă juridică de reglare a relațiilor între asociați (parteneri) este 

contractul. 

Relațiile apărute între participanții contractului sunt reglementate de legislație. 

Contractul nu numai că întărește drepturile și obligațiile părților, dar arată și ordinea de 

executare, la fel prevede modalitățile de protecție a părților. 
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