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Introducere
Economia de piaţă este o formă modernă de organizare şi funcţionare a
economiei, în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea în mod liber,
autonom şi eficient, în concordanţă cu cerinţele şi regulile dinamice ale pieţei, ce
face posibilă valorificarea maximă a resurselor limitate existente pentru satisfacerea nevoilor umane nelimitate.
Economia de piaţă dezvoltată se caracterizează prin: nivel înalt de organizare şi coordonare; concurenţă imperfectă; companii naţionale şi transnaţionale,
dar şi mici şi mijlocii; proprietate privată, dar şi publică în sectoare strategice;
strategii, politici şi programe la toate nivelurile organizatorice; puternic intervenţionism statal şi suprastatal etc.
Printre exigenţele fundamentale ale realizării unei economii de piaţă
funcţionale şi eficiente în România şi aderarea ei la Uniunea Europeană se
situează competitivitatea şi concurenţa.
Integrarea în UE presupune sporirea competitivităţii ofertei naţionale de
bunuri şi servicii. Numai dobândind un anumit potenţial competitiv, economia
românească va putea face faţă forţei concurenţiale a spaţiului comunitar. În acest
sens, se cer asimilate multe dimensiuni calitative ale procesului de compatibilizare
cu spaţiul economic al UE. Menţionăm că încă de la constituirea Comunităţii
Europene, protejarea concurenţei şi creşterea competitivităţii, au reprezentat
componente esenţiale ale adâncirii continue a procesului de integrare. În acest
scop a fost pus în funcţiune un întreg dispozitiv de principii generale şi reguli,
corelat cu un cadru instituţional capabil de a le asigura urmărirea şi punerea lor în
aplicare. Politica de concurenţă a UE a contribuit astfel în mod decisiv la
integrarea pieţelor naţionale într-o piaţă unică, generând avantaje substanţiale
pentru consumatori şi producători, ca şi pentru economie în ansamblu.
În acest context, politica industrială a UE a urmărit încă din anii ‘90 – Petre
Prisecaru, 2002 – dezvoltarea unor structuri avansate şi promovarea competitivităţii comunitare pe piaţa internă şi pe pieţele externe deschise concurenţei
internaţionale.
Pentru perioada 2001-2010, UE şi-a propus un obiectiv strategic deosebit
de ambiţios, şi anume să devină cea mai competitivă economie bazată pe
tehnologii informaţionale, capabilă să realizeze o creştere durabilă, să creeze
locuri de muncă şi să atingă o coeziune socială mai mare. Actorii principali care
vor contribui la atingerea obiectivului strategic propus sunt reprezentanţii firmelor
comunitare, care în ultimele două decenii au fost confruntaţi cu accelerarea
schimbărilor structurale, impactul tehnologiilor informaţionale, intensificarea
concurenţei şi a globalizării. În aceste circumstanţe este indispensabil suportul
oferit de instituţiile europene, sub forma unei politici industriale coerente şi
eficiente, orientate prioritar către promovarea competitivităţii firmelor comunitare.
În acest context este pe deplin justificat şi necesar ca şi ţările candidate,
să-şi concentreze eforturile în aceste direcţii prioritare.

6

În perspectiva integrării ţărilor candidate în piaţa internă unică a U.E.,
politica de concurenţă joacă un rol crucial. Ea este destinată să asigure punerea
pe picior de egalitate, a tuturor agenţilor economici care operează pe această
piaţă. În acest fel se poate garanta, că efectul pozitiv al înlăturării barierelor create
de autorităţi, între diferitele pieţe naţionale individuale nu vor fi anulate prin
apariţia de bariere la intrarea pe piaţă, ridicate de agenţii economici înşişi.
Adoptarea în ţările candidate a unei politici de concurenţă care să răspundă
acestor necesităţi, presupune nu numai elaborarea rapidă a unui cadru legislativ
adecvat, ci şi - mai ales – asigurarea punerii sale în aplicare, ceea ce reclamă
constituirea şi întărirea instituţiilor necesare.
Punerea în aplicare de către România şi celelalte ţări candidate a unor
politici de concurenţă compatibile cu cele ale UE este importantă, nu numai că
deschide calea integrării lor în UE, ci şi pentru efectele benefice pe care le poate
induce în economiile de tranziţie. O politică consecventă de protejare a
concurenţei ajută la crearea unor structuri economice sănătoase, cu atât mai
important cu cât aceste ţări, au înlăturat distorsiunile majore existente în propriile
lor economii, ca urmare a creării anterioare de numeroase poziţii dominante pe
piaţă. În acelaşi timp, politica de concurenţă este un suport indispensabil al
stabilizării macroeconomice. Ea disciplinează modul de utilizare a resurselor
bugetare acordate ca ajutoare de stat şi furnizează pârghii economice de ţinere
sub control a preţurilor.
Acordul de asociere a României la UE cuprinde un capitol distinct referitor la
punerea în aplicare a unor reguli destinate a proteja libera manifestare a
concurenţei în economie.
În domeniul concurenţei, obligaţiile asumate de România prin Acordul
European se referă în principal la:
a) ajustarea progresivă a monopolurilor de stat cu caracter comercial, astfel
încât să nu mai existe discriminări între agenţii economici români şi cei din
UE, cu privire la condiţiile de aprovizionare şi comercializare a mărfurilor
(Art. 33);
b) interzicerea oricăror înţelegeri sau practici concertate între întreprinderi care
pot anula, restrânge sau distorsiona concurenţa; împiedicarea exploatării
abuzive de către una sau mai multe întreprinderi a unor poziţii dominante pe
piaţă; interzicerea oricărui ajutor public care, favorizând anumite întreprinderi sau sectoare economice, distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa în economie (Art. 64);
c) asigurarea că întreprinderile de stat sau cele care se bucură de drepturi
speciale sau exclusive, funcţionează de o manieră care să nu distorsioneze
şi să nu introducă discriminări între operatorii economici români şi cei
comunitari (Art.66).
Amploarea sarcinilor care revin României în legătură cu punerea în aplicare
a angajamentelor legate de asigurarea liberei concurenţe este cu adevărat
excepţională. Dificultăţi suplimentare decurg şi din relativa lipsă de experienţă a
autorităţilor competente în aceste domenii.
O posibilă soluţie ar fi constituirea unor autorităţi unice în materie de
concurenţă în fiecare ţară candidată, absolut independente, care să funcţioneze
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pe baza unei legislaţii transparente şi să beneficieze de prerogative (inclusiv
jurisdicţionale) extinse. Soluţia ar permite recunoaşterea reciprocă (de către U.E.
şi respectiv, ţările asociate) a deciziilor autorităţilor respective. O altă componentă
esenţială a politicii de concurenţă este controlul concentrărilor economice
excesive (rezultat din fuziuni şi achiziţii de firme).
În perspectivă, adoptarea şi punerea în aplicare de către fiecare ţară
candidată a unei politici de concurenţă compatibilă cu cea a UE este destinată să
ducă la constituirea unei politici de concurenţă comune, a cărei administrare va
necesita schimbări instituţionale importante.
Asigurarea punerii în aplicare a unei politici de concurenţă corespunzătoare,
reclamă o activitate extrem de vastă şi susţinută a instituţiilor constituite în acest
scop.
În Uniunea Europeană, Comisia este cea însărcinată cu punerea în aplicare
a normelor referitoare la protecţia concurenţei; ea poate lua decizii cu caracter
obligatoriu chiar şi faţă de statele membre.
În Raportul Comisiei Europene pe anul 2001 se precizează, între altele, că
evaluarea României are loc pe 4 criterii mari de aderare: politic, economic,
capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru al UE şi capacitatea
administrativă de aplicare a aquis-ului comunitar.
În Raport se arată că, deşi România a înregistrat pentru prima dată
progrese evidente în direcţia îndeplinirii criteriului economic, totuşi progresul real
obţinut în domeniul macroeconomic trebuie consolidat în continuare, astfel încât
să se poată menţină pe termen lung. Este vorba despre crearea unei economii de
piaţă viabile, care să posede capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi
forţelor pieţei comunitare. Această cerinţă presupune, în primul rând, ca reformele
să fie duse până la capăt într-o manieră credibilă şi eficace, iar în al doilea rând,
un extraordinar efort de modernizare şi ajungere din urmă a celorlalte ţări
candidate şi membre ale Uniunii Europene, pe un traseu presărat cu multe
obstacole şi constrângeri.
Funcţionarea mecanismelor pieţei presupune un efort permanent în vederea
elaborării şi perfecţionării reglementărilor legislative şi a cadrului instituţional.
Politicile privind competitivitatea şi concurenţa au un rol esenţial, în menţinerea
flexibilităţii pieţelor bunurilor şi serviciilor, astfel încât consumatorii să beneficieze
în mod real de avantajele economiei de piaţă.
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1. Precizări conceptuale
În literatura de specialitate şi în practica economică există anumite confuzii,
cu privire la definirea şi utilizarea unor concepte cum sunt: competitivitatea şi
concurenţa. Confuzia nu are numai o semnificaţie conceptuală, ci şi una
pragmatică, cu implicaţii majore în orientarea dezvoltării economice şi sociale. De
aceea, efortul de a defini mai bine problemele care fac obiectul cercetării, de a
clarifica semnificaţiile, laturile lor, premisele metodologice şi conceptuale cheie şi
natura interdependenţelor, pot într-adevăr să deschidă noi perspective de cercetare. Sigur, întregul proces de reflecţie, ideile principale ale acestui studiu izvorăsc
dintr-un efort de înţelegere şi meditare asupra experienţei româneşti şi mondiale.
Conceptele folosite trebuie să ne ajute la reflectarea cât mai fidelă a realităţii, la înţelegerea şi stăpânirea complexităţii, la identificarea problemelor reale ale
economiei româneşti. Este nevoie să definim conceptele în mod satisfăcător
pentru a putea înţelege şi stăpâni complexitatea activităţilor actuale.
Orice noi optici de abordat sau noi concepte pot aduce cu ele noi
deschideri, lărgind câmpul şi natura soluţiilor.
În esenţă, piaţa constituie, pe de o parte un sistem competitiv, iar pe de altă
parte, un mecanism concurenţial.

1.1. Competitivitatea, ca problematică de cercetare nu
beneficiază de un sistem teoretic închegat, de sine
stătător şi larg recunoscut de economiştii
teoreticieni şi practicieni.
În analiza competitivităţii – C. Popescu-Bogdăneşti – este necesar să se
ţină permanent seama atât de latura teoretică de încărcătură semantică a
problematicii, cât şi de latura practică, cu implicaţii majore în orientarea dezvoltării
economice şi sociale. Nu putem ignora nici problemele teoretice şi nici problemele
practice ale economiei reale, ci trebuie să încercăm ca fiecare informaţie de
natură teoretică să fie pusă în conexiune cu realitatea economiei româneşti.
În cele mai numeroase analize de specialitate privind competitivitatea –
Aurel Iancu, 2000 – se utilizează două modalităţi principale de abordare:
• prima modalitate se bazează pe avantajul competitiv - care abordează
competitivitatea într-o viziune macroeconomică;
• a doua modalitate se sprijină pe avantajul competitiv - care abordează
competitivitatea într-o viziune microeconomică.
În timp ce prima modalitate, se referă la existenţa într-o economie naţională
a condiţiilor naturale favorabile în comparaţie cu cele din alte economii naţionale,
pentru dezvoltarea specializării se iau în considerare factorii naturali disponibili.
Această modalitate se sprijină pe următorii factori principali:
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• prezenţa în ţara respectivă a unor resurse naturale abundente şi ieftine,
care stau la baza structurii de ramură a economiei;
• existenţa unui mediu concurenţial de afaceri;
• folosirea unor politici economice pasive.
Potrivit acestei modalităţi, noua structură de ramură a economiei se
realizează prin jocul liber al pieţei concurenţiale, iar politicile economice utilizate,
au îndeosebi un caracter pasiv, fără acţiuni îndreptate spre îndeplinirea anumitor
obiective precis definite. Deşi această modalitate veche, a ajuns de mult timp în
desuetudine, totuşi mai este frecvent invocată în literatura noastră economică şi
folosită în fundamentarea teoretică şi acţiunile pragmatice întreprinse în orientarea structurii de ramură a economiei româneşti.
A doua modalitate, scoate în evidenţă faptul că evoluţia, succesul şi
specializarea economiilor naţionale, depind îndeosebi de gradul de competitivitate
al întreprinderilor pe piaţa naţională şi pe cea internaţională, de evoluţia şi de
profilul acestor întreprinderi şi de asimilarea progresului ştiinţific şi tehnologic şi,
mai puţin, de disponibilitatea resurselor naturale.
Într-adevăr în lume, există atât ţări lipsite de resurse naturale care au
cunoscut însă însemnate progrese economice şi sociale, cât şi ţări bogate în
resurse naturale care nu au realizat o dezvoltare economică semnificativă.
Această modalitate îşi găseşte fundamentarea ştiinţifică, în aşa numita
economie normativă, ale cărei analize oferă prescripţii sau formulări despre ceea
ce trebuie să fie, decât despre ceea ce este. Noua modalitate se bazează pe
politici active, selective şi direcţionate către realizarea anumitor obiective economico-sociale precis conturate, în contextul mecanismelor concurenţiale de piaţă.
Această modalitate se sprijină în principal pe:
a) întreprindere;
b) competiţie;
c) crearea unui mediu naţional economico-social favorabil afacerilor;
d) politici economice adecvate ţării respective, active, direcţionate şi aplicate
de întreprinderi, patronate, sindicate, guverne şi organisme ale Uniunii
Europene.
Competitivitatea este considerată de renumitul specialist american Michael
E. Porter „un bun patrimonial” al firmei, o valoare care se construieşte în timp, pe
baza unor analize atente şi a unor decizii manageriale inspirate.
Întreprinderea trebuie situată în centrul presiunilor pentru creşterea
competitivităţii. Aceasta pentru faptul că întreprinderea este punctul de formare şi
de întoarcere al tuturor eforturilor îndreptate spre creşterea performanţelor
economice şi sociale.
În multe lucrări elaborate de Michael E. Porter, se urmăreşte cu asiduitate
un răspuns fundamental: cum trebuie să procedeze o firmă pentru a-şi asigura
competitivitatea pe baze sustenabile? El deosebeşte trei planuri:
a) factorii endogeni care condiţionează competitivitatea firmei;
b) contextul naţional care poate fi favorabil sau nu competitivităţii firmei
autohtone;
c) evaluarea competitivităţii în cadrul unei ramuri (subramuri industriale).
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Autorităţile publice sau organismele profesionale, pot asigura un mediu
favorabil, pot dezvolta infrastructura îndeosebi cea informaţională. Deciziile
economice cu impact decisiv aparţin, însă, managementului firmei.
Dacă profitul este rezultatul scontat de întreprindere, el îşi are originea în
aptitudinea firmei de a obţine beneficii.
Aceasta se bazează pe competitivitatea întreprinderii, adică pe capacitatea
ei de a face faţă concurenţei. Această aptitudine nu se măsoară printr-un criteriu
unic, ci rezultă dintr-un ansamblu de elemente pentru care întreprinderea, se
găseşte în situaţia favorabilă în faţa concurenţilor săi: preţ, calitatea produselor,
calitatea serviciului post-vânzare, dar şi capacitatea de adaptare la mutaţiile
cererii consumatorilor sau la inovaţiile altor întreprinderi.
Competitivitatea exprimă capacitatea agenţilor economici de a câştiga, în
condiţii de concurenţă, de competiţie pe piaţa internă sau externă. Orice agent
economic - producător, importator, distribuitor sau prestatar - îşi doreşte să vândă
cât mai multe produse/servicii – Nicolae Drăgulescu 1999 – şi să câştige astfel cât
mai mult. El ştie că produsul sau serviciul său este competitiv atunci când acesta
are capacitatea de a se impune pe o piaţă concurenţială, altfel spus, de a se vinde
în cantităţi cel puţin comparabile cu cele în care s-au vândut produsele/serviciile
concurente.
În sens larg, competitivitatea poate fi definită drept capacitatea unui sistem întreprindere, ramură, economie naţională etc. – de a obţine, în domeniile economic, ştiinţific tehnologic etc., rezultate superioare în confruntarea pe plan intern
sau internaţional, cu sisteme similare. În domeniul economic gradul de
competitivitate, de exemplu, este influenţat de mărimea costurilor de producţie, de
nivelul productivităţii muncii sociale, şi al preţurilor, de calitatea produselor etc.
Pe planul relaţiilor externe, competitivitatea reflectă raportul existent între
valoarea mondială şi valoarea naţională a mărfurilor şi serviciilor, care fac obiectul
tranzacţiilor de schimb.
Principalele direcţii de sporire a gradului de competitivitate sunt:
a) reducerea costurilor de producţie;
b) creşterea productivităţii muncii sociale;
c) îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;
d) crearea, dezvoltarea, extinderea şi perfecţionarea activităţii de service;
e) perfecţionarea structurii şi îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional
al activităţii economico-sociale;
f) ridicarea capacităţii şi calităţii activităţii sistemului instituţional.
În esenţă, nivelul de competitivitate al unei ţări:
• reflectă gradul de dezvoltare economică şi socială a ţării respective;
• se generează la nivel microeconomic;
• se susţine şi consolidează la nivel macroeconomic;
• presupune economie deschisă concurenţială;
• se află în strânsă conexiune cu gradul de dezvoltare al ştiinţei şi tehnologiei;
• este o problemă de opţiune şi acţiune naţională pe termen lung, ignorarea ei
duce la stagnarea şi marginalizarea ţării respective;
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• implică elaborarea şi aplicarea unui set de politici economice active, clar
direcţionate, cu obiective precise care să permită realizarea climatului de
afaceri necesar expansiunii la nivel microeconomic;
• depinde în mare măsură de calitatea cadrului legislativ şi instituţional.
Ridicarea competitivităţii economiei româneşti trebuie să constituie un
obiectiv prioritar al politicii economice pentru integrarea în Uniunea Europeană.
Numai într-o economie competitivă cum este cea europeană, care ne solicită şi ne
obligă să înnoim, să perfecţionăm, să actualizăm permanent produsele fabricate
şi serviciile prestate, numai aşa vom putea să devenim competitivi şi să dezvoltăm
continuu producţia naţională, să sporim performanţele economice şi standardul de
viaţă al populaţiei.

1.2. Concurenţa
Datorită evoluţiei economice şi sociale – Theodor Purcărea, 1995 – a avut
loc o diversificare a conţinutului noţiunii de concurenţă. Astfel, la reglementările
privind interzicerea şi reprimarea concurenţei neloiale, la cele privind interzicerea
înţelegerilor restrictive de concurenţă s-au adăugat şi cele privind protecţia
consumatorilor. În etapa actuală concurenţa se caracterizează prin trecerea de la
o concepţie statică la una dinamică şi prin diversificarea, integrarea în concurenţă
a unor fenomene care înainte erau considerate străine acesteia, precum şi
recunoaşterea necesităţii unui control din partea statului.
În esenţă, concurenţa trebuie să contribuie la realizarea a cel puţin două
obiective: de a preveni ineficienţa şi de a ridica nivelul general de performanţă
economico-socială şi de a spori bunăstarea prin oferirea posibilităţii opţiunilor,
reducând la minimum exploatarea monopolistă.
Concurenţa constituie una din cerinţele esenţiale ale economiei de piaţă,
care exprimă comportamentul special al agenţilor economici în condiţiile liberei
iniţiative, atestând raportul dinamic de forţe dintre participanţii la actele de
vânzare-cumpărare.
Concurenţa desemnează o situaţie de referinţă, în cadrul căreia are loc o
confruntare liberă între agenţii economici, atât la nivelul cererii, cât şi al ofertei de
bunuri de consum, servicii, materii prime, forţă de muncă şi capital. Ea creează
câmp liber de acţiune legii cererii şi ofertei, garantând o repartiţie optimală a
factorilor de producţie şi determinând progresul tehnic.
Concurenţa reprezintă un antagonism, o rivalitate, o confruntare deschisă,
loială între agenţii economici, pentru a atrage de partea lor clientela consumatoare
prin calitatea mai bună a produselor şi serviciilor , prin preţuri mai convenabile, în
vederea obţinerii unor profituri cât mai mari. În acest scop, are loc între agenţii
economici un proces continuu de evaluare şi perfecţionare a activităţii pentru a-şi
menţine sau îmbunătăţi poziţia pe piaţă. Concurenţa este considerată cea mai
bună cale pentru sporirea competitivităţii şi satisfacerii intereselor tuturor
participanţilor la viaţa economică. Ea face posibil ca în societate să se producă
numai ce şi cât este necesar, cerut şi dorit de consumatori, la cele mai scăzute
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costuri posibile, concurenţa asigură profiturile scontate de întreprinderile
producătoare şi satisfacerea în cea mai mare măsură a nevoilor consumatorilor.
Amplificarea concurenţei pe diverse pieţe a contribuit la creşterea
profitabilităţii unor firme, pentru ale căror produse există cerere solvabilă, precum
şi la redimensionarea funcţiilor întreprinderilor.
Mecanismul concurenţial exprimă legăturile numeroase între acţiunile
subiective ale agenţilor economici şi cadrul obiectiv al desfăşurării acestor acţiuni.
Prin acest mecanism, actele subiective ale indivizilor participanţi la viaţa socială
sunt transformate în acţiuni socialmente necesare, conforme cu cerinţele legilor
economice obiective, cu raţionalitatea economiei de piaţă. Sub presiunea concurenţei, agenţii economici producători sunt obligaţi să reducă costurile şi pentru
atingerea acestui obiectiv introduc noi tehnologii de producţie, perfecţionează
organizarea şi conducerea întreprinderii, îmbunătăţesc calitatea produselor etc.
Concurenţa şi mecanismele concurenţiale diferă de la o etapă la alta de
dezvoltare, de la o ţară la alta, în funcţie de numeroşi factori şi de variate condiţii:
numărul şi talia vânzătorilor şi cumpărătorilor în economia naţională, în una sau
alta dintre ramuri; gradul de diferenţiere a produselor, facilităţile sau limitările
posibilităţilor noilor producători de a intra într-o ramură sau alta; gradul de
transparenţă a pieţei; mobilitatea sau rigiditatea preţurilor; nivelul dezvoltării
economice; conjunctura politică internă şi internaţională; cultura economică a
populaţiei, a diferiţilor agenţi economici etc.
Sub presiunea concurenţei şi urmărind obţinerea profitului, întreprinzătorii
sunt determinaţi să reducă cheltuielile individuale de producţie, să extindă
proporţiile capitalului, să introducă progresul tehnic în toate fazele activităţii
(producţie, organizare, aprovizionare, desfacere etc.) şi să investească în
cercetarea ştiinţifică, să migreze dintr-o ramură în alta etc.
Concurenţa desemnează o anumită structură de piaţă – structura
concurenţială – în funcţie de:
a) numărul şi talia vânzătorilor şi cumpărătorilor;
b) gradul de diferenţiere a produselor;
c) posibilitatea de intrare într-o ramură de activitate;
d) gradul de transparenţă, recunoaşterea elementelor pieţei, implicit informaţii
asupra preţurilor, cererii şi ofertei;
e) gradul de mobilitate a factorilor de producţie;
f) gradul de libertate a determinării preţurilor.
Caracterizarea concurenţei prin aceşti parametri, permite înţelegerea
mecanismului cererii şi ofertei pe piaţă şi, implicit, al formării preţurilor.
În esenţă, există două tipuri principale de concurenţă, exprimând diferenţa
atât de grad de rivalitate a participanţilor la schimb, cât şi de condiţii de
confruntare pe piaţă: concurenţa perfectă şi concurenţa imperfectă.
Concurenţa perfectă este sinonimă cu piaţa liberă, care are menirea de a
asigura funcţionarea cea mai eficientă a sistemului economic de piaţă, ea
reprezintă concomitent corolarul suveranităţii consumatorului şi pe cel al
producţiei ideale, întrucât întreprinzătorul în căutare de profit, se va supune voinţei
consumatorului. Prin comparaţie cu aceasta, monopolul reprezintă încălcarea
situaţiei ideale pe piaţă, depărtarea extremă de la concurenţa perfectă.
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Aproape toţi teoreticienii recunosc că, nici concurenţa perfectă, nici
monopolul, nu există în stare pură pe piaţă.
Economia contemporană se caracterizează prin aşa-numita concurenţă
imperfectă, care este o concurenţă reieşită din îmbinarea celor două situaţii
existente pe piaţă, concurenţa şi monopolul.
În lume există astăzi stări de concurenţă mult mai numeroase şi mai
complexe decât îşi puteau imagina specialiştii cu câteva zeci de ani în urmă.
Concurenţa – libertatea stabilirii preţurilor – permite consumatorilor să
găsească furnizorul cel mai ieftin la aceeaşi calitate a produsului sau serviciului şi
încurajează producătorii în determinarea creşterii numărului consumatorilor prin
scăderea costurilor.
Concurenţa exercită o presiune permanentă pentru scăderea preţului,
restrângerea costurilor de producţie şi comprimarea profiturilor. În acelaşi timp, ea
contribuie la lărgirea pieţei, deoarece cantitatea cerută de consumatori este cu
atât mai mare cu cât preţul este mai mic. Astfel, piaţa se echilibrează pentru preţul
care permite egalizarea cantităţii cerute de consumatori cu cea oferită de
producători.
Sub efectul concurenţei preţul tinde să scadă până la acel nivel care
permite supravieţuirea producătorilor.
Concurenţa este o permanenţă în economia de piaţă. În mod normal,
relaţiile dintre agenţii economici se supun unor reguli care conferă libertate de
acţiune tuturor agenţilor economici, relaţiile dezvoltându-se liber în funcţie de
situaţia pieţei şi având caracter loial. Desigur, există cazuri în care asemenea
legături îmbracă o altă formă, iar concurenţa se abate de la reglementările
stabilite şi devine neloială.
Afirmarea în România a pieţei concurenţiale este un proces complex, în
evoluţia căruia se înregistrează succese dar şi eşecuri.
Într-o economie de piaţă întreprinderile poartă responsabilitatea pentru
eficienţa activităţii pe care o desfăşoară, de ea depinzând în ultimă instanţă chiar
existenţa lor. Aceasta presupune diversificarea ofertei de produse şi servicii,
concomitent cu posibilitatea de opţiune sporită a consumatorilor în funcţie de
necesităţile lor pe termen scurt, mediu sau lung.
Managerul cunoaşte de cele mai multe ori strategiile pe care le-ar putea
utiliza rivalii săi, însă nu are cum să ştie exact ce alternativă va fi aleasă.
Anticiparea corectă a răspunsurilor concurenţilor reprezintă un element de bază în
elaborarea propriei strategii de asigurare a competitivităţii.
Acest fapt contribuie la realizarea obiectivelor stabilite, la consolidarea
poziţiei pe piaţă şi la sporirea profitabilităţii.
De multe ori, firmele optează pentru specializarea sau diferenţierea
produselor, strategii ce conduc la o concurenţă în afara preţurilor.
Competiţia nelegată de preţ este o trăsătură importantă a concurenţei
monopoliste.
Principalele caracteristici ale concurenţei monopoliste sunt: produsul nu
este omogen, ci diferenţiat prin “nume de marcă” într-un număr de produse
“diferite”, nici unul dintre acestea nefiind un substituent perfect pentru un altul.
Deoarece produsele sunt “diferite”, producătorii pot fixa preţuri diferite şi totuşi să
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vândă articole mai scumpe. Elasticitatea cererii pentru mărci diferite este redusă,
adică cererea reacţionează mai puţin la modificările de preţ, deoarece unii
cumpărători sunt convinşi că o anumită marcă este mai bună şi merită banii în
plus.
Dacă singura cerinţă pentru vânzări mari ar fi aceea că preţurile trebuie să
fie mici, atunci competiţia legată de preţ ar fi o formă neuzuală de competiţie.
Costul amenajării de linii de producţie este atât de mare, încât este esenţial să se
depună toate eforturile pentru a recupera aceste costuri, în acelaşi timp cu
realizarea unui câştig rezonabil din capitalul investit. Acest lucru poate fi realizat
numai prin modificarea cererii pentru produs printr-o publicitate adecvată.

1.3. Capacitatea şi calitatea activităţilor instituţiilor
În Raportul Comisiei Europene pe anul 2001 se afirmă existenţa unei slabe
capacităţi instituţionale a administraţiei publice româneşti, atât la nivel central, cât
şi la nivel local. Acest fapt este îngrijorător deopotrivă, prin prisma diminuării
capacităţii instituţiilor guvernamentale de a-şi gestiona sfera de responsabilitate
eficient, cât şi din punct de vedere al capacităţii de derulare în bune condiţii a
fondurilor comunitare.
În acest context, Comisia îşi exprimă preocuparea cu privire la capacitatea
şi calitatea activităţii administrative a instituţiilor implicate în derularea în România
a proiectelor ce beneficiază de asistenţă nerambursabilă comunitară (Phare,
I.S.P.A., Sapard etc.).
În acest sens, statul român trebuie să depună eforturi substanţiale pentru
întărirea capacităţii administrative şi ridicarea calităţii activităţii administrative a
instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor comunitare (programare, implementare etc.) inclusiv a viitoarelor fonduri de coeziune. O atenţie prioritară trebuie
acordată dezvoltării de proceduri financiare clare, sigure şi transparente pentru
derularea fondurilor comunitare.
Capacitatea este o noţiune complexă care desemnează îndeosebi
potenţialul cantitativ de care dispune o instituţie pentru realizarea obiectivelor,
competenţelor şi răspunderilor ce îi revin. Ea relevă nivelul maxim al activităţii ce
poate fi obţinut prin folosirea optimă a forţei de muncă şi a bazei tehnico-materiale
existente la un moment dat. Ea se exprimă printr-un set de indicatori care reflectă
cu deosebire caracteristicile cantitative specifice instituţiei respective.
Calitatea activităţii instituţiei este, de asemenea, o noţiune complexă care
reflectă cu preponderenţă caracteristicile calitative specifice instituţiei respective.
Aprecierea calităţii activităţii unei instituţii este mai dificil de comensurat şi
exprimat prin indicatori care să reflecte fidel performanţele atinse.
În practică, dacă pentru măsurarea şi aprecierea activităţii întreprinderilor
sau instituţiilor de la nivel local, se utilizează un ansamblu de criterii cantitative şi
calitative, în schimb pentru evaluarea activităţii altor instituţii ale administraţiei
publice centrale, se apelează cu deosebire la criterii calitative. În acest sens, se
foloseşte comparaţia între obiectivele generale ale instituţiei şi cele specifice
anumitor subdiviziuni sau posturi, atribuţiile şi sarcinile ce le revin şi realizările
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efective, contribuţia acestora într-o anumită perioadă de timp, la progresul
economic şi social al societăţii.
În cadrul sistemului social există o structură complexă compusă din mai
multe segmente, printre care, cel economic ocupă un loc deosebit de important.
Sistemul instituţional este compus dintr-o reţea extinsă de reguli şi
organizaţii care împreună cu instrumentele economice formează mecanismele de
funcţionare a economiei. Fără un sistem de reguli clare şi precise şi fără
respectarea acestora nu ar fi posibilă desfăşurarea eficientă a vieţii economice, iar
activitatea agenţilor economici ar fi paralizată.
Procesele economiei reale şi a celei nominale nu se pot desfăşura eficient,
fără un sistem instituţional compus dintr-o reţea extinsă de instituţii: întreprinderi şi
organizaţii cu caracter lucrativ şi nelucrativ, bănci, burse, şcoli, universităţi,
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii patronale şi
sindicale, partide şi formaţii politice etc. Existenţa şi funcţionarea lor sunt, de
regulă, stipulate prin legi şi au un caracter relativ stabil, comparativ cu
instrumentele economice care fac şi ele parte integrantă din sistemul instituţional
guvernamental (subvenţii, dobânzi, dividende, sisteme de salarizare şi de
premiere, impozite, taxe etc.). Ele reprezintă acele mijloace pe care instituţiile le
folosesc pentru a realiza anumite obiective economice şi sociale, care pot fi
schimbate mai repede.
În înţelesul său restrâns, o instituţie constă dintr-un număr de membri care,
în mod obişnuit, interacţionează în procesul realizării unor obiective generale şi
specifice. Acestea, întocmai ca organismele vii, se dezvoltă, se transformă şi
acţionează într-un anumit mediu natural, economic şi social.
În economia de piaţă structura instituţională are un caracter descentralizat,
aceasta fiind creată şi pusă în serviciul organizaţiilor economice pentru a asigura
buna lor funcţionare şi de a asigura reglarea şi echilibrul în ansamblu.
În cadrul sistemului economic de piaţă instituţiile:
a) constituie pilonii structurii de rezistenţă pe care se sprijină întregul edificiu
economico-social, inclusiv mecanismul de funcţionare a economiei;
b) contribuie la reducerea incertitudinii prin instaurarea unei structuri stabile şi
eficiente de interacţiuni umane;
c) asigură evitarea anarhiei prin introducerea şi menţinerea ordinii în
desfăşurarea activităţii economice şi sociale de care depind însăşi performanţele obţinute;
d) modelează comportamentele şi interacţiunile dintre oameni;
e) reprezintă un element de administrare şi conducere, de cooperare şi
coeziune socială, de asumare a răspunderii în societate prin elaborarea de
strategii, politici, programe;
f) furnizează continuitatea şi stabilitatea, contracarând efectele conjuncturale,
stabilitatea fiind o condiţie necesară pentru interacţiunea umană complexă.
Crearea şi funcţionarea economiei de piaţă în România, nu pot fi concepute,
fără reforme profunde în domeniul instituţional.
Fiecare dintre instituţii trebuie să îndeplinească o funcţie distinctivă şi
limitată, să funcţioneze în conformitate cu obiectivele urmărite, să-şi asume
responsabilitatea pentru efectele directe pe care le produce asupra oamenilor, a
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comunităţii şi a societăţii în general, să exercite un control considerabil asupra
persoanelor pe care le are angajate – în caz contrar, nu s-ar putea realiza
obiectivele stabilite.
Specializarea este atuul lor principal. Din momentul în care o instituţie
încearcă să-şi depăşească obiectivele specifice, îşi pierde imediat eficacitatea.
Reformele economice efectuate până în prezent în diferite ţări nu au putut
da rezultatele scontate, tocmai pentru că ele nu au operat cu prioritate schimbări
structurale consistente, în însuşi sistemul instituţional.
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2. Ridicarea capacităţii instituţiilor româneşti
pentru stimularea concurenţei şi competitivităţii
Competitivitatea economiei româneşti este influenţată direct şi indirect de
numeroase instituţii economice.
În acest capitol ne vom opri îndeosebi asupra întreprinderilor, instituţiilor
pentru privatizarea societăţilor comerciale şi instituţiilor pentru menţinerea şi
stimularea concurenţei dintre agenţii economici.

2.1. Capacitatea de acţiune a întreprinderii
Proiectul porneşte de la premisa, că principala caracteristică a economiei de
piaţă este situarea întreprinderii, sub diversele sale forme, în prim-planul activităţii
economice. În fapt, potenţialul şi calitatea rezultatelor economiei naţionale în
ansamblu, depind în măsură decisivă de capacitatea de funcţionare a unui număr
cât mai mare de întreprinderi, care să furnizeze produse şi servicii de bună
calitate, la costuri şi preţuri reduse şi în cantităţile cerute de piaţa internă şi
externă.
Puterea de concurenţă şi de competitivitate depinde, în esenţă, de
capacitatea şi calitatea activităţii întreprinderilor.
Întreprinderea reprezintă o formă particulară de activitate instituţionalizată,
caracterizată prin ţinte specifice şi un cadru normativ care delimitează sferele de
competenţă şi responsabilitate precum şi prin modul în care aceasta cooperează
pentru obţinerea rezultatelor stabilite de către conducerea unităţii respective.

2.1.1. Rolul întreprinderii în stimularea concurenţei şi ridicarea
competitivităţii
Pretutindeni în lume, întreprinderea constituie terenul unde au loc cele mai
ample şi mai profunde schimbări economice şi sociale. Ele sunt confruntate
permanent cu problema presantă a trecerii de la dezideratul adaptării la cerinţele
deja apărute pe piaţă, la imperativul anticipării şi chiar stimulării schimbărilor care
vor avea loc pe piaţa internă şi externă. Astfel, ele trebuie să prevadă schimbările
şi să se adapteze operativ şi eficient la cerinţele pieţei puternic concurenţiale, la
explozia tehnologică, la disponibilul de resurse, la constrângerile financiare şi
ecologice etc.
În economia de piaţă, întreprinderii – ca verigă de bază a societăţii – îi
revine un loc central şi un rol hotărâtor în dezvoltarea producţiei sociale, în
satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale populaţiei, în sporirea eficienţei
economice şi a competitivităţii.
Întreprinderile productive joacă un dublu rol economic şi social.
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Sub aspect economic, întreprinderile determină alocarea de resurse
producţiei care formează obiectul activităţii de bază. Acest proces este generat de
faptul că întreprinderea doreşte să satisfacă cererea solvabilă care se manifestă
pe piaţă şi care este susceptibilă de a-i aduce un profit. Rolul social al
întreprinderii constă în crearea de locuri de muncă, asigurarea veniturilor
angajaţilor, crearea unui cadru adecvat de muncă şi de viaţă.
În România, în perioada 1995-2000 numărul total al întreprinderilor din
industrie a crescut cu 20,9%, (tabel nr. 1).
Tabelul nr. 1
Întreprinderi active din industrie
Activitatea
Total
din care:
- industrie extractivă
- industrie prelucrătoare
- energie electrică şi
termică, gaze şi apă

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000/1995
34850 32529 36430 39327 41540 42157
120,9
170
169
201
221
252
276
34404 32084 35962 38803 40966 41547
276
276
267
303
322
334

162,3
120,7
121,0

Sursa: Anuarul statistic al României 2001, p.343.

Se constată că în timp ce pe total, numărul întrperinderilor a crescut doar cu
20,9%, în industria extractivă creşterea a fost de 62,3%, ceea ce semnifică
valorificarea mai amplă a resurselor naturale.
Întreprinderile, ca elemente ale sistemului global al societăţii, se află în
relaţii de intercondiţionare. Activitatea tuturor întreprinderilor poartă amprenta
contextului economic, social, politic specific societăţii la un moment dat. Astfel,
întreprinderea, ca sistem particular, inclus în sistemul instituţional global, întreţine
raporturi constante cu diferiţi parteneri: cumpără echipamente, materiale şi mărfuri
de la furnizori, vinde produsele realizate sau mărfurile clienţilor săi, împrumută
sau plasează fonduri în alte întreprinderi sau bănci, plăteşte impozite sau
beneficiază de ajutor de la stat. Comportamentul acestora este, la rândul său,
influenţat de mediul imediat, specific, în care acţionează: cel al salariaţilor – de
sindicate, cel al administraţiei financiar-fiscale – de politica de stat etc.
Întreprinderea ca sistem deschis spre acest mediu general, întreţine două
categorii de relaţii:
• de piaţă (cu clienţii, furnizorii, firmele concurente, consumatorii finali, bănci
etc.);
• în afara pieţei (cu puterea publică, organizaţii financiare, grupuri sociale
etc.).
De aceea, eficienţa actului decizional este condiţionată de cunoaşterea
operativă, nu numai a realităţilor interne, ci şi a mediului economic în care aceasta
acţionează. Analiza mediului presupune un studiu al principalelor tendinţe ale
acestuia în scopul stabilirii oportunităţilor şi pericolelor existente, al identificării şi
dimensionării factorilor cheie ai succesului. Abordarea mediului într-o logică
economică presupune cunoaşterea nevoilor consumatorilor şi a tendinţelor cererii,

19

a sectorului de activitate în care este implicată întreprinderea, a concurenţei
prezente şi viitoare.
Primul nivel de structurare a mediului redă impactul imediat al întreprinderii
cu furnizorii, clienţii, consumatorii finali, firmele concurente. Cel de-al doilea nivel,
mai îndepărtat, influenţează asupra agenţilor economici din primul nivel şi indirect
asupra întreprinderii.
Reglementările financiare, fiscale, sociale etc., ca expresie a voinţei politice
în domeniul economico-social, financiar, monetar etc., influenţează practic activitatea tuturor actorilor economici.
În condiţiile economiei de piaţă şi ale concurenţei, întreprinderile care
doresc să devină şi/sau să rămână competitive au nevoie de resurse în cantitate
şi de calitate adecvată, resurse financiare, materiale, energetice, umane şi
informaţionale.
În România, primul pas în declanşarea reformei economice l-a constituit
elaborarea, adoptarea şi aplicarea Legilor nr. 15 şi 31/1990 privind reorganizarea
unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.
În elaborarea acestor legi s-a pornit de la premisa, potrivit căreia, în cadrul
economiei naţionale pot exista două sectoare distincte: cel al activităţilor concurenţiale (organizate în societăţi comerciale supuse acţiunii de privatizare) şi cel al
monopolurilor naturale şi serviciilor publice (constituite în regii autonome) despre
care se aprecia că nu pot fi deschise concurenţei şi supuse privatizării.
Teoria economică considera la acea vreme că, în cazul serviciilor publice,
caracteristicile tehnice ale proceselor de producţie conduceau la constituirea
monopolurilor naturale, care în scopul apărării intereselor consumatorilor, a
eliminării supraprofiturilor, trebuiau să se afle în proprietate publică.
Existenţa randamentelor de scară crescătoare, care presupune faptul că un
bun are costuri de producţie cu atât mai mici cu cât creşte cantitatea în care este
produs, face posibilă ca, pe o anumită piaţă, o singură întreprindere de mari
dimensiuni, să se dovedească mai eficientă decât mai multe întreprinderi mici
aflate în concurenţă.
Această apreciere a sectorului serviciilor publice – Dan Vasile, 2000 – a fost
repusă în discuţie în ultima perioadă, ca urmare a noilor abordări teoretice şi a
amplelor transformări tehnologice, care au făcut posibilă adoptarea unor modele
noi de organizare a industriilor în reţea.
În baza acestor legi, s-a realizat descentralizarea conducerii şi administrării
activităţii economice. Astfel, a avut loc, pe de o parte, cedarea de către stat a
patrimoniului său fără plată şi fără a se statua o răspundere clară, precisă a
conducerilor acestor unităţi faţă de stat, iar, pe de altă parte, guvernul a transferat
răspunderea gestionării şi desfăşurării activităţii economice Consiliului de
administraţie al regiilor autonome şi societăţilor comerciale şi Consiliului
împuterniciţilor mandataţi ai statului, ultimul fiind ulterior înlocuit de Adunarea
generală a acţionarilor.
În România, diminuarea rolului excesiv al statului în economie a fost
înţeleasă ca o retragere a acestuia din toate responsabilităţile sale, cu consecinţe
imediate asupra creşterii corupţiei în ţară şi a unei stări de neîncredere în
instituţiile fundamentale ale acestuia.
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Prin aceste legi, statul a fost eliberat din calitatea de proprietar şi
administrator, rămânând doar acţionar. Astfel, s-a propagat confuzia păguboasă,
voită sau nu, de retragere a statului din funcţiile de patron şi administrator, fapt
concretizat în slăbirea considerabilă a autorităţii proprietarului şi care a adus grave
prejudicii economiei naţionale şi societăţii româneşti.
Guvernului i-a fost rezervat doar rolul de a reprezenta statul ca autoritate
publică nu şi de a administra corecta alocare şi utilizare resurselor.
În acest context, Guvernul s-a retras brusc, a derobat de la îndatoririle de
proprietar şi administrator, invocând drept argument puterea de autoreglare a
mecanismelor pieţei – care, de fapt, se află abia la început. Politica liberalismului
excesiv, a nonintervenţiei guvernului, nu era compatibilă cu realitatea economico-socială din ţara noastră, fiind în contradicţie cu însăşi natura proprietăţii.
Statul român nu s-a comportat în acest fel, nu a urmărit cum sunt
administrate proprietăţile sale, nu a tras la răspundere pe cei care i-a mandatat să
dispună în numele său de aceste proprietăţi, atunci când aceştia au desfăşurat o
activitate necorespunzătoare, iar pierderile înregistrate de proprietăţile sale, nu
sunt suportate de cei aleşi sau numiţi să le administreze, ci de toţi cetăţenii ţării.
În mod firesc, statul în calitate de proprietar şi administrator ar fi trebuit să-şi
exercite aceste funcţii, până la transferarea efectivă a proprietăţii la alţi proprietari
privaţi.
În consecinţă, odată cu restructurarea organizatorică, statul a cedat practic,
fără creanţe corespunzătoare, proprietatea asupra bunurilor din patrimoniul său
regiilor autonome şi societăţilor comerciale nou constituite.
În momentul reorganizării, întreprinderile nu dispuneau decât într-o
proporţie redusă de fondurile proprii de rulment necesare desfăşurării producţiei,
astfel descentralizarea competenţelor şi răspunderilor nu a putut da rezultate
scontate. Fenomenul subcapitalizării a căpătat o extindere şi mai mare o dată cu
liberalizarea preţurilor, cu apariţia unei rate înalte a inflaţiei şi a ratei dobânzilor,
fapt ce a afectat grav capacitatea financiară şi concurenţială a întreprinderilor şi,
în consecinţă, funcţionarea lor eficientă.
Trecerea la economia de piaţă, fără existenţa unei legislaţii fundamentate şi
coerente, a permis întreprinderilor de stat ca o parte din patrimoniul public să fie,
practic însuşit de firmele particulare căpuşe.
În condiţiile lipsei unei legislaţii corespunzătoare, conducătorii întreprinderilor de stat s-au trezit dintr-o dată, în postura de adevăraţi patroni, de a nu mai
da socoteală nimănui pentru ceea ce fac, iar salariaţii să-şi aleagă şefii care să le
permită să acţioneze după bunul plac. Dacă la această situaţie mai adăugăm
fenomenul schimbării, deseori nejustificate, a cadrelor de conducere valoroase
prin forţă de către sindicate pentru a-şi satisface revendicările economice şi
înlocuirea lor cu alte cadre mai puţin competente, dar dispuse la compromisuri, ne
putem face o imagine mai completă asupra situaţiei create în întreprinderile
româneşti.
Potrivit legilor menţionate regiile autonome (RA) sunt unităţi economice cu
personalitate juridică şi cu capital integral de stat, care funcţionează pe bază de
gestiune economică şi autonomie financiară. Ele sunt organizate în ramurile
strategice ale economiei naţionale, precum şi în unele domenii aparţinând altor
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ramuri stabilite de guvern, în scopul fabricării de bunuri şi/sau prestări de servicii
cerute de piaţă şi obţinerii de profit. În cazul regiilor autonome, nu există intenţia
privatizării lor într-un viitor apropiat.
Potrivit legii, în exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le
culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Regia autonomă trebuie să acopere cu veniturile provenite din activitatea sa
toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investiţiilor şi rambursarea
creditelor şi să obţină profit.
Conducerea şi coordonarea RA se realizează în mod distinct pentru cele de
interes naţional şi cele de interes local. Ministerele şi autorităţile publice şi locale
în mod obişnuit numesc şi, după caz, revocă preşedintele şi membri CA sau
managerii.
Conducerea regiei autonome revine Consiliului de Administraţie (CA)
compus din 7-15 membri, din care unul este directorul sau directorul general al
unităţii.
CA se numeşte prin Ordin al ministrului de resort sau prin decizia conducătorului administraţiei teritoriale. Din CA fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului de Finanţe şi, după caz, reprezentanţi ai Ministerului Industriilor, Ministerului Comerţului. Ceilalţi membri sunt numiţi dintre ingineri, economişti, jurişti, tehnicieni specializaţi în domeniul de activitate al respectivei regii.
CA îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de
organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei.
Societăţile comerciale (SC) s-au constituit ca unităţi economice cu
personalitate juridică şi autonomie economico-financiară, formate din unul sau mai
mulţi acţionari, organizate în celelalte ramuri şi domenii de activitate de interes
republican prin hotărâre a guvernului, iar cele de interes local prin decizia
organului administrativ local de stat, în scopul realizării de bunuri şi prestări de
servicii cerute de piaţă şi obţinerii de profit. Atâta timp cât acestea deţin capital
majoritar de stat ele sunt supuse procesului de privatizare.
Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sunt considerate proprietatea
acesteia.
Societăţile comerciale, în funcţie de forma juridică, se constituie în:
societate cu nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită
pe acţiuni, societate pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată.
Numărul şi structura întreprinderilor industriale în anul 2000 se prezintă în
tabelul nr. 2.
Se observă că numărul cel mai mare de regii se găseşte în domeniul
energiei electrice şi termice, gaze şi apă, iar ponderea cea mai ridicată în totalul
întreprinderilor (84%) o au societăţile comerciale cu răspundere limitată.
Conducerea societăţii comerciale pe acţiuni revine AGA, CA, Comitetului de
Direcţie (CD) şi managerilor executivi.
AGA reprezintă forma organizatorică cu putere de decizie maximă în ceea
ce priveşte activitatea societăţii comerciale.
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Tabelul nr. 2
Întreprinderi din industrie pe activităţi şi forme juridice, în anul 2000
Activitatea
Total
- industrie
extractivă
- industrie
prelucrătoare
- energie electrică
şi termică, gaze şi
apă

Total

Regii
autonome

Societăţi
pe acţiuni

Societăţi cu
răspundere
limitată
35589
157

Alte tipuri de
societăţi
comerciale
1450
1

42157
276

58
-

4341
118

41547

11

3996

35378

1443

334

47

227

54

6

Sursa: Anuarul statistic al României 2001, p.350-351.

Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice
locale este acţionar majoritar, precum şi regiile autonome de interes naţional şi
local încheie contracte de administrare. Calitatea de administrator o poate avea o
persoană fizică sau juridică, română sau străină. Contractul are ca obiect
organizarea şi gestionarea activităţii proprietarului, pe baza unor obiective şi
criterii de performanţă cuantificabile, în schimbul unei indemnizaţii.
Obiectivele şi criteriile de performanţă, parte a contractului de administrare,
sunt aprobate de FPS (APAPS), de ministerul de resort, sau de autoritatea
administraţiei publice locale.
Contractul de administrare se încheie pe o perioadă de 1- 4 ani.

2.1.2. Capacitatea de soluţionare a problemelor cu care se confruntă
întreprinderile româneşti
În perioada postdecembristă, supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderilor
de stat depindea în mare măsură de capacitatea lor de a recepţiona şi reacţiona
la schimbări.
Schimbările care au avut loc în mediul de afaceri românesc au constituit,
într-o mare măsură, noi şi noi obstacole pentru aceste întreprinderi.
O privire retrospectivă asupra procesului de reformă economică, relevă că,
în perioada postrevoluţionară, s-au întreprins un ansamblu de acţiuni şi măsuri,
vizând să creeze cadrul şi să declanşeze procesele menite să asigure
funcţionarea economiei româneşti, potrivit principiilor economiei de piaţă. În acest
sens, s-au făcut o serie de paşi în direcţia: conturării unor elemente ale mecanismelor sale specifice de reglare şi coordonare a activităţii economice, având în
vedere activitatea întreprinsă pentru crearea cadrului juridic şi instituţional;
preocupării privind diversificarea formelor de proprietate şi multiplicarea tipologiei
agenţilor economici; acţiunii de descentralizare a activităţii cu conducere a
economiei, de reducere a numărului verigilor intermediare în structura de
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organizare şi conducere a economiei; conferirii de atribuţii, competenţe şi
responsabilităţi tuturor categoriilor de agenţi economici; modificării operate în
configuraţia structurală de conducere a întreprinderilor (CA, AGA); reorganizării şi
reducerii numărului de RA şi sporirii numărului de SC etc.
Pe fondul multiplelor transformări şi mutaţii care au avut loc în perioada
postdecembristă, întreprinderile de stat au fost confruntate cu numeroase
obstacole şi dificultăţi, cum ar fi:
• insuficienţa mijloacelor circulante proprii necesare desfăşurării normale a
activităţii economice;
• sporirea considerabilă a ratei inflaţiei şi ratei dobânzii;
• obstacole mari în procurarea fondurilor valutare necesare achiziţionării de
materii prime şi energie, de maşini şi utilaje necesare retehnologizării
producţiei;
• lipsa de comenzi ferme suficiente pentru acoperirea capacităţilor de producţie disponibile, datorate desfiinţării imensei pieţe CAER;
• incapacitatea cunoaşterii cerinţelor pieţei interne şi , mai ales, externe;
• nivelul tehnic şi tehnologic tot mai scăzut al multor întreprinderi;
• un management neperformant care nu şi-a asumat riscurile inerente ale
tranziţiei de la economia de comandă la cea de piaţă;
• un cadru legislativ şi instituţional incomplet, incoerent, instabil etc.
În acest context, este suficient să ne oprim succint doar asupra unor
aspecte referitoare la insuficienţa capitalului de lucru necesar pentru desfăşurarea
normală a activităţii economice a întreprinderii, indisciplina contractuală şi
managementul neperformant.
Pentru a putea funcţiona în bune condiţii orice întreprindere trebuie să
dispună de suficiente resurse financiare.
Încă de la începutul tranziţiei întreprinderile româneşti nu au dispus de un
fond de rulment propriu suficient pentru desfăşurarea normală a activităţii
economice.
Decapitalizarea întreprinderilor de stat este o moştenire de la vechiul sistem
economic. Astfel, în anul 1986, când ţara se afla în dificultate financiară s-a dispus
recalcularea mijloacelor circulante, întreprinderile fiind obligate să verse
diferenţele la bugetul de stat.
Până în 1990, politica financiară a întreprinderilor viza trei resurse de
acoperire a necesitaţilor financiare:
• mijloace proprii de 15% din necesar;
• părţi sociale depuse de salariaţi 5-10%;
• credite bancare cu dobânzi foarte mici 70-80%.
După anul 1990 fondurile circulante ale întreprinderilor s-au redus prin:
• restituirea intempestivă a părţilor sociale;
• preluarea la buget a diferenţelor provenite din reevaluarea mijloacelor de
producţie determinate de inflaţie;
• restrângerea masei monetare în circulaţie prin politica promovată de banca
centrală;
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• creşterea considerabilă a ratei dobânzii la creditele acordate de bănci care
depăşesc cu mult rata efectivă a rentabilităţii realizate, întreprinderile
văzându-se dintr-o dată lipsite de partea cea mai mare a capitalului de
lucru.
În aceste condiţii, decapitalizarea întreprinderilor s-a accentuat datorită
faptului că nu s-au adoptat de către stat măsurile necesare protejării capitalului
întreprinderilor de stat. Totodată, rentabilitatea scăzută şi nivelul ridicat al
dobânzilor la creditele acordate de bănci, renunţarea temporară la amortizarea
fondurilor fixe, gestionarea necorespunzătoare a patrimoniului, indisciplina
financiară etc. au favorizat apariţia şi amplificarea blocajului financiar şi a inflaţiei.
Din aceste motive, în anul 2000, din numărul total de 705675 de agenţi
economici din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii numai 305651 (43,3%)
erau agenţi activi.
Posibilitatea întreprinderilor de a se capitaliza din profit a fost şi este, în
numeroase întreprinderi, destul de redusă şi ar necesita o perioadă foarte lungă
de timp. Ori dacă la nivelul întreprinderii rata rentabilităţii este de circa 10-15%,
deci profitul este destul de mic, nu se poate asigura nici capitalizarea, nici
dezvoltarea producţiei, nici locuri de muncă, nici salarii decente.
O altă dificultate cu care se confruntă întreprinderile o constituie indisciplina
în relaţiile de afaceri şi contractuale, care induce multiple disfuncţionalităţi în
economia reală.
Incertitudinea în relaţiile contractuale distorsionează grav mediul de afaceri
şi îmbrăţişează o sferă largă care constă, în principal, în nerespectarea în mod
voit a obligaţiilor contractuale, neplata la termen a sumelor datorate şi utilizarea
de mijloace de plată false sau fără acoperire etc.
Pe acest fond, de decapitalizare generală a agenţilor economici şi de
indisciplină contractuală, la care se adaugă şi îmbătrânirea tehnică şi tehnologică,
este greu de crezut că fragila creştere economică, înregistrată statistic din anul
2000 şi 2001, este sustenabilă pe termen lung.
Principala cauză a puternicului derapaj economic şi comercial este tocmai
întârzierea restructurării întreprinderilor. Acest subiect adus frecvent în discuţie se
dovedeşte a fi o piatră tare a reformei. Paşii făcuţi până acum au fost atât de lenţi
şi de modeşti, încât nu au putut impulsiona relansarea economiei româneşti.
Restructurarea nu înseamnă doar stoparea pierderilor (prin privatizarea sau
lichidarea întreprinderilor fără nici o şansă de redresare), ci trebuie construită o
structură economică viabilă. Producţia naţională nu se poate dezvolta prin lichidări
de întreprinderi, ci prin stimularea celor profitabile.
Numeroase întreprinderi se zbat în haos şi neputinţă, deoarece managerii
numiţi sau aleşi nu se ridică, în cea mai mare parte, la nivelul de cunoştinţe în
domeniu, impus de locul sau funcţiile ocupate.
Managementul defectuos a favorizat hemoragia activelor întreprinderilor de
stat, a producţiei şi profitului acestora, prin devalizări directe, privatizări dubioase
şi firme căpuşe.
Managerii, în loc să fie iniţiatorii, promotorii schimbărilor, s-au mulţumit să
trăiască în trecut, după aceleaşi vechi reguli, obiceiuri şi mentalităţi, pentru că
erau în siguranţă. Condiţiile succesului sunt: muncă intensă, mobilitate în gândire,
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spiritul inovator şi întreprinzător al unei echipe manageriale foarte eficientă, cu
voinţă şi înţelegere a colectivului. Actul managerial cere, nu numai pregătire şi
experienţă, dar şi implicare, concentrare şi responsabilitate maximă, cu înaltă
ţinută morală, cu un simţ deosebit al datoriei şi respectului faţă de colaboratori.
Managerii nu au reuşit, în numeroase cazuri, să realizeze un sistem
corespunzător de comunicare cu salariaţii şi de relaţii constructive cu sindicatele.
Neglijarea acestei cerinţe fireşti a salariaţilor a condus la efecte extrem de
negative: nu numai zvonuri, confuzie, descurajare, derută, dar şi false conflicte
sociale acute, urmate de blocarea unor restructurări posibile. Disponibilizările
colective de forţă de muncă, în urma restructurării întreprinderilor şi dificultăţile
mari întâmpinate de găsirea unui loc de muncă, precum şi veniturile reale insuficiente pentru a asigura un trai decent, au provocat nemulţumiri şi îngrijorări în
rândul populaţiei. În pofida aspiraţiilor de îmbunătăţire a nivelului de trai, majoritatea cetăţenilor ţării sunt confruntaţi cu lipsuri tot mai mari, fapt ce generează
creşterea tensiunilor sociale, nu numai în anumite zone, ci chiar la nivelul ţării.
Toate acestea dovedesc incapacitatea întreprinderilor, în actualul mediu
economic şi social existent în România, de a soluţiona în mod corespunzător
problemele cu care se confruntă.

2.1.3. Principalele căi de sporire a capacităţii concurenţiale
şi competitive ale întreprinderilor
Capacitatea întreprinderilor de a se adapta la realităţile în continuă schimbare, a devenit una din problemele cheie ale ridicării performanţelor economiei
româneşti.
Sporirea capacităţii concurenţiale a întreprinderii presupune, în primul rând,
elaborarea şi implementarea de strategii concurenţiale. Strategiile concurenţiale
au drept obiectiv, în situaţia de liberă concurenţă, să asigure întreprinderii un
avantaj competitiv asupra ansamblului concurenţilor săi, într-un domeniu de
activitate definit. Aceste strategii concurenţiale joacă un rol decisiv în
determinarea nivelului global de performanţă al întreprinderii. Există trei mari tipuri
de strategii concurenţiale: “strategiile de cost”, “strategiile de diferenţiere” şi
“strategiile de concentrare”.
Prima, orientează într-un mod prioritar toate eforturile întreprinderii spre un
obiectiv considerat ca primordial, diminuarea tuturor costurilor sale. Acestea
includ, în afara costului direct de fabricaţie per unităţi de produs, costurile de
concepţie, de marketing, de distribuţie, costurile administrative şi financiare.
Această strategie de cost este fundamentată pe principiul potrivit căruia
întreprinderea cea mai competitivă este aceea care are costurile cele mai joase.
Practica a arătat că într-un foarte mare număr de activităţi economice,
întreprinderea care are costurile cele mai joase este în acelaşi timp şi cea care
are producţia cumulată cea mai importantă, dând naştere efectului de experienţă.
Costul este măsurat în unităţi monetare constante, pentru anularea efectului
inflaţiei.
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A doua constă în obţinerea unui avantaj competitiv prin crearea unui produs
ce este perceput de către consumatori ca fiind unic prin design şi imaginea mărcii,
tehnologie sau service. În cadrul acestei strategii, întreprinderea se adresează în
mod selectiv acelor segmente de piaţă pe care le poate satisface cel mai bine.
Strategia de diferenţiere presupune: determinarea cumpărătorului real şi
ierarhia criteriilor de cumpărare ale clientului; identificarea surselor potenţiale de
diferenţiere şi estimarea costurilor de implementare; alegerea setului de activităţi
care creează cea mai mare diferenţiere pentru consumator; reducerea costurilor
în acele activităţi care nu contribuie eficient la formele de diferenţiere.
A treia implică concentrarea în vederea creării unei oferte specializate
îndeosebi în domenii de vârf, cu un grad ridicat de prelucrare al produselor care
sunt destinate utilizării celor mai dinamice sectoare ale pieţei. Concentrarea se
împleteşte cu cea a extinderii activităţii în sectoare complet noi sau înrudite.
Succesul întreprinderilor în viitor depinde de concentrarea eforturilor umane
şi materiale asupra produselor şi tehnologiilor cheie, şi de acţionarea rapidă la
modificările pieţei.
Capacitatea concurenţială şi competitivă a întreprinderilor depinde, în
esenţă, de mărirea sau diminuarea volumului producţiei lansate pe piaţă de
produse adaptate cerinţelor cumpărătorilor. Mai importantă decât aceasta este
necesitatea ca întreprinderea să vină cu produse noi, provocând modificări ale
pieţei în interesul propriu. Evident că întreprinderile care se angajează activ, în
modificarea pieţei, sunt cele care au cele mai mari şanse în viitor. Întreprinderile
trebuie să-şi mărească elasticitatea ofertei lor pentru piaţă, privind cantitatea,
calitatea, modul de prezentare, variante ale produsului etc.
Pe o piaţă determinată de cererea cumpărătorilor, răspunsul întreprinderilor
trebuie îndreptat spre satisfacerea promptă a clienţilor. Rezolvarea problemei
clienţilor constituie ţelul principal al întreprinderii. Acest proces trebuie să capete
un caracter natural, să fie lipsit de tensiuni. Soluţiile oferite trebuie să satisfacă
cerinţele tuturor clienţilor.
Pentru ca şansa să devină realitate sunt necesare imaginaţie şi voinţă
managerială, calităţi indispensabile pentru depăşirea dificultăţilor actuale.
Capacitatea concurenţială şi de competitivitate a întreprinderilor depind de:
a) Capacitatea financiară
Orice agent economic cu capital de stat sau privat trebuie să obţină profit,
dar numai în condiţii de legalitate, concurenţă loială şi uzanţe cinstite, precum şi în
măsura în care se asigură efectiv un spor fizic de produse sau servicii de calitate,
în raport cu nevoile reale ale consumatorilor.
Concurenţa şi competitivitatea stau la baza obţinerii unui profit ridicat pe
termen scurt. Acesta depinde în esenţă de intensitatea concurenţei şi de longevitatea potenţialului de profit (măsurată prin durata ciclurilor de viaţă ale produsului).
Întreprinderea este judecată permanent după gradul de rentabilitate,
considerat ca un indice general de succes în afaceri.
Succesul sau eşecul întreprinderii sunt apreciate de aptitudinea sa de a
produce profit şi de a-şi onora la timp toate datoriile ajunse la scadenţă, cu alte
cuvinte, cele trei obiective sunt:
• rentabilitatea;
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• solvabilitatea;
• echilibrul financiar.
În viaţa întreprinderii, elementele financiare deţin un loc prioritar, deoarece
dificultăţi, chiar provizorii, ale bugetului de trezorerie sau ale rezultatelor, se traduc
în cel mai bun caz, în pierderea încrederii de către parteneri sau în pierderea
independenţei întreprinderii care va putea fi afiliată alteia mai sănătoase financiar,
sau cel mai grav, se produce pur şi simplu dispariţia acesteia.
Orientarea spre profit, va fi întotdeauna secondată de tendinţa de a folosi
cât se poate de eficient, acei factori pentru care întreprinderea plăteşte: tehnica,
materiile prime şi munca. Deci orientarea spre profit împiedică risipa. Profiturile
întreprinderilor reprezintă sursa de finanţare a investiţiilor în economie care, la
rândul lor, contribuie la dezvoltare şi creează noi locuri de muncă. În dorinţa ei de
a obţine profit, întreprinderea va fi preocupată să caute şi să implementeze
mijloace tehnice şi metode de producţie noi, va încerca să producă noi bunuri şi
presta noi servicii. Există patru categorii de factori care relevă capacitatea
întreprinderii de a genera profit, respectiv bogăţie, cu alte cuvinte de a fi rentabile,
ţinând cont de riscurile care presează asupra viitorului acestei rentabilităţi:
• rentabilitatea şi productivitatea reflectă aptitudinea întreprinderii de a
exploata eficace mijloacele de care dispune;
• creşterea şi dezvoltarea reprezintă aptitudinea întreprinderii de a sigura o
continuitate pe termen mediu a acestei rentabilităţi;
• solvabilitatea reprezintă aptitudinea de a asigura continuitatea gestionării
întreprinderii pe termen scurt, exprimată prin capacitatea întreprinderii de a
sigura permanent plata datoriilor exigibile;
• independenţa sau aptitudinea de a păstra faţă de ansamblul partenerilor săi
un raport de forţe favorabile întreprinderii.
O evoluţie favorabilă a rezultatelor financiare, conjugată cu respectarea
strictă a scadenţelor este recunoscută ca un semn al unei bune activităţi şi
gestionări a întreprinderii.
În aceste condiţii, întreprinderea va putea găsi cu uşurinţă finanţările
necesare dezvoltării afacerii.
În marile societăţi cotate la bursă, cursul acţiunilor este foarte sensibil la
tendinţele exprimate prin informaţiile financiare.
Introducerea la bursă reprezintă o recunoaştere publică a reuşitei întreprinderii; cei care au acces pe piaţa financiară răspund esenţial la criterii financiare.
Actele de gestiune ţin cont de cuplul randament-risc, au loc în condiţii de
incertitudini financiare, iar instrumentele financiare sunt indispensabile în viaţa
economică şi financiară a întreprinderilor.
b) Capacitatea comercială
În economia de piaţă sunt stimulate fără restricţii iniţiativa, ingeniozitatea
gospodărească şi spiritul continuu întreprinzător, sancţionându-se, în acelaşi timp,
incompetenţa, gândirea închistată, lipsa de viziune prospectivă, rigiditatea şi
imobilismul.
În întreprinderile româneşti se produc mutaţii esenţiale, determinate de
caracteristicile economiei de piaţă:
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• trecerea de la viziunea cantitativă a diferitelor procese la cea calitativă şi de
eficienţă în condiţiile în care concurenţa se manifestă în toate ramurile de
activitate şi la toate nivelurile. Acest fapt reconsideră rolul activităţilor
desfăşurate de întreprindere: economice, comerciale, de concepţie, umane
şi tehnologice.
• extensia procedeelor de evaluare a performanţelor concurenţiale, în
sectoarele de activitate în care ne-am propus să ne specializăm, în funcţie
de factorii care recomandă o asemenea opţiune.
Mutaţiile cele mai profunde se produc în domeniul comercial.
Pe bună dreptate, se poate afirma că întreprinderea este confruntată cu
piaţa moment de moment şi că existenţa precum şi dezvoltarea ei sunt condiţionate, în mare măsură de capacitatea comercială, de cunoaştere a pieţei, de
posibilităţile de adaptare la cerinţele şi la evoluţia acesteia, de rapiditatea reacţiilor
la mutaţiile ce au loc pe piaţă etc.
Piaţa, într-o economie normală este elementul de referinţă pentru orice
întreprindere, indiferent de tip, profil, mărime etc., atât în etapa prealabilă a elaborării strategiei, a planului şi a programului respectiv, a determinării dimensiunilor
şi structurii activităţilor, cât şi în continuare, în desfăşurarea concretă a activităţilor
şi apoi în procesul final de verificare a rezultatelor.
Adaptarea întreprinderii la mediul extern este concretizată în capacitatea sa
de realizare a unor produse şi servicii mai bune şi de a stabili relaţii mai strânse
cu clienţii săi. Practic există un lanţ cauzal între “stimuli” – cerinţele pieţei şi
resursele disponibile şi “răspuns” – produsele sau serviciile şi relaţiile cu clienţii.
Furnizarea setului de informaţii absolut necesare tuturor activităţilor din
întreprindere, pentru realizarea unor produse şi/sau servicii competitive, va permite adaptarea în timp real a activităţii acesteia la cerinţele pieţei, la concurenţă,
răspunzând nevoilor consumatorilor şi contribuind la creşterea gradului de
rentabilitate a întreprinderii.
Întreprinderea trebuie să dispună de capacitatea de a elabora şi aplica
strategia marketingului. Ea îşi poate îndeplini obiectivele economice numai
desfăşurând o intensă activitate de prospectare a pieţelor elaborând studii de
marketing, asigurând adaptarea rapidă a producţiei la condiţiile pieţei,
intensificând acţiunea de publicitate, participând la târguri şi expoziţii, menţinând
contacte cu firmele comerciale de renume.
Prin desfăşurarea unei activităţi de marketing, se urmăreşte cunoaşterea
cererii pieţei existente şi estimarea celei de perspectivă, realizarea unor produse
care să răspundă cel mai bine cerinţelor consumatorilor, promovarea desfacerilor
prin stimularea cererii sau chiar crearea de cereri noi care toate deservesc, în
final, eficienţa ridicată a întreprinderii. Prin contribuţia sa la oferirea unor produse
corespunzătoare pieţei, cercetarea de marketing are un rol determinant, atât
pentru eficienţa activităţii producătorilor, cât şi pentru satisfacerea mai deplină a
necesităţilor consumatorilor.
Concurenţii, ca şi clienţii, sunt consideraţi motorul îmbunătăţirii continue a
unei afaceri.
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c) Capacitatea de inovare a întreprinderii
Inovarea este determinată de obiectivul unei întreprinderi de a se situa
printre locurile principale de pe o piaţă.
Potenţialul inovativ al întreprinderii se manifestă în numeroase direcţii:
tehnologică, produse şi servicii, managerială, organizatorică, financiară etc.
Capacitatea de inovare, respectiv capacitatea de dezvoltare ştiinţifică şi
tehnologică care prezintă avantaje economice şi/sau sociale deosebite prin
utilizarea ei, asigură soluţionarea eficientă a unor probleme acute din activitatea
productivă sau din sfera serviciilor. Ea poate conduce, fie la îmbunătăţirea
constructivă sau a tehnologiei de fabricaţie a unui produs existent, fie la adaptarea
acestuia la noi domenii de folosire, fie la crearea de noi produse şi tehnologii, noi
structuri organizatorice, noi metode de conducere şi gestiune etc.
Întreprinderea trebuie să fie un centru de inovare generând şi antrenând
progresul tehnic şi devenind astfel suportul stimulării progresului economic.
Întreprinderea este cea care conferă substanţă economică unei descoperiri
ştiinţifice, idei tehnologice, inovaţii. Ea reprezintă laboratorul complex prin care
cunoştinţele ştiinţifico-tehnice suportă acel proces dificil, ce pune în contact o
activitate specifică de îmbogăţire a cunoaşterii, cu utilizatori determinaţi, cu o
cerere reală sau virtuală, judecată şi din punctul de vedere al solvabilităţii.
Dacă este vorba de un produs îmbunătăţit sau un produs nou introdus pe
piaţă efectele se cantonează asupra ridicării parametrilor calitativi, prelungirii
ciclului de viaţă şi sporirea veniturilor unităţii. În cazul procedeelor de fabricaţie
efectele se resimt îndeosebi în planul productivităţii şi al rentabilităţii.
Dacă inovaţia vizează concomitent produsul şi tehnologia de fabricaţie
efectele economice sunt mai largi, sporind considerabil, atât avantajele potenţiale,
cât şi factorii de risc. Acest impact se dovedeşte mai amplu şi de durată mai mare.
În cazul când inovaţia vizează strategiile de dezvoltare ale întreprinderii
impactul este multilateral, profund şi de lungă durată.
Integrarea eficientă a inovaţiei în planurile de dezvoltare evidenţiază pe de o
parte efectele complexe ale inovării, iar, pe de altă parte, caracterul său permanent, în actualul stadiu al economiei mondiale. Avantajele pe care le oferă noutăţile tehnice constau în: creşterea numărului de alternative, modificarea costurilor
de producţie, realizarea şi lărgirea opţiunilor de achiziţie pentru beneficiar,
consolidarea capacităţii competitive.
Întreprinderile inovative se concentrează în special asupra acelor aspecte
ale afacerii care le permit aplicarea cu succes a noilor idei, atât în procesul de
fabricaţie, prin introducerea unor metode şi tehnici avansate, cât şi în procesul
post-vânzare, service sau post-garanţie.
Întreprinderile inovative caută să fie întotdeauna cu un pas înaintea concurenţei, anticipând permanent tendinţele pieţei-ţintă. Preţul este aici un element al
ecuaţiei, dar nu cel mai important. Ordinea de importanţă este: satisfacerea
clienţilor, calitatea, livrarea promptă şi apoi preţul şi serviciile post-vânzare.
Produsele şi serviciile inovative, susţinute de un marketing şi de un design
competitiv, reprezintă astăzi premisele succesului pe piaţă. Datorită deschiderii
actuale se poate spune că o întreprindere inovativă culege idei din orice surse
care îi sunt puse la dispoziţie. Clienţii reprezintă întotdeauna sursa esenţială de
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idei pentru noi produse sau servicii, dar şi pentru aspecte privind concurenţii.
Contactele cu furnizorii au o importanţă mare pentru obţinerea de informaţii cu
privire la procesul de producţie. Vizitarea altor întreprinderi concurente sau nu,
reprezintă o altă sursă importantă de informaţii.
Orice progres tenico-ştiinţific presupune modificări în modelele de gândire şi
acţiune.
d) Capacitatea de învăţare
Prin inovare, îşi modifică structura şi modul de funcţionare, păstrându-şi în
acelaşi timp coerenţa structurală şi culturală.
Schimbarea şi dezvoltarea întreprinderii presupune învăţarea organizaţională. În acest scop, ea utilizează limbajul ca mijloc principal de învăţare a
transformărilor care vor avea loc în rândul membrilor săi.
Învăţarea organizaţională nu este o simplă extensie a celei individuale la
scara organizaţiei.
Realitatea percepută de individ nu este o realitate absolută, ci depinde de
grupul din care face parte.
După cum învăţarea individuală poate duce la schimbarea şi dezvoltarea
personalităţii individului, tot aşa învăţarea organizaţională poate produce schimbarea şi dezvoltarea organizaţiei, fiind astfel un model de acţiune managerială
eficace.
Motivaţia generală a schimbării este aceea de a învăţa cum poate
întreprinderea şi indivizii să se schimbe mai rapid decât modificarea condiţiilor de
piaţă, respectiv să se schimbe mai repede din interior decât se schimbă mediul
exterior, astfel încât ea să devină mai competitivă.
Prin inovare, îşi modifică structura şi modul de funcţionare, păstrându-şi în
acelaşi timp coerenţa structurală şi culturală.
Procesul de învăţare instituţională este un proces de dezvoltare de limbaj.
Pe măsură ce cunoştinţele fiecăruia dintre cei care învaţă devin explicite, modelul
mintal al acestora devine un bloc constructiv al modelului instituţional. Cunoaşterea este un proces ciclic cu patru faze: a) experienţa concretă; b) observaţia şi
reflecţia; c) conceptualizarea şi generalizarea; d) testarea implicaţiilor conceptelor
în noile situaţii.
Cu cât o întreprindere progresează, cu atât realizează cât de mult are de
învăţat.
În prezent fiecare întreprindere trebuie să-şi adopte acea structură organizatorică, ce se dovedeşte capabilă să-i asigure un grad sporit de flexibilitate,
ţinând seama de mediul exterior.
Flexibilitatea manifestată la nivelul întreprinderii este: operaţională (capacitatea de schimb privind fluxurile materiale şi umane), strategică (capacitatea de a
percepe schimbările din mediu şi a răspunde la ele) şi organizaţională (capacitatea de a-şi schimba structura organizatorică datorită modificărilor din mediu).
e) Capacitatea de comunicare a întreprinderii
Întreprinderea modernă funcţionează într-un context real deosebit de
complex, ca urmare a îmbinării unui ansamblu de factori de natură internă şi
externă.
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Prin însăşi natura sa orice întreprindere este un sistem de comunicare. În
condiţii de concurenţă întreprinderile îşi asumă rolul şi îşi folosesc forţa de
comunicare internă şi externă pentru a deveni sau a se menţine competitive.
Întreprinderea care doreşte să se integreze cât mai bine în mediul
economico-social trebuie să transmită informaţii asupra produselor sau serviciilor
sale, caracteristicile şi avantajele lor.
Majoritatea întreprinderilor sunt dotate cu aparatură modernă şi alocă sume
importante pentru acţiunile de comunicare.
În fapt, orice întreprindere este angajată într-un sistem complex de comunicaţii. Astfel, întreprinderea comunică cu personalul ei, comunitatea economică şi
financiară, mediul profesional, clienţi şi furnizori, puterea publică, mass-media etc.
Primul element de bază care asigură succesul este comunicarea internă
care este întotdeauna un proces de tip feed-back. Managerii întreprinderii trebuie
să comunice nivelelor ierarhic inferioare viziunea lor asupra întreprinderii,
obiectivele pe termen scurt, dar şi mediu şi lung, schimbările avute în vedere etc.
Salariaţii trebuie, la rândul lor, să facă propuneri, să aibă idei şi să le exprime
întotdeauna, să aibă ceva de spus în legătură cu aspectele pe care le consideră
importante. Comunicarea are loc în forme diverse, de la scurte întâlniri periodice,
la scrisori interne pe diferite probleme, discuţii libere ale managerilor cu salariaţii.
Al doilea element de bază care asigură succesul este comunicarea externă
cu mediul economic şi social. Aceasta constituie punctul de plecare la elaborarea
obiectivelor întreprinderii, dar şi un punct de reper în procesul de fundamentare a
diferitelor politici (politică financiară, politică comercială, politica resurselor umane
etc.). Informaţiile externe stau la baza adoptării deciziilor strategice corespunzătoare care să conducă la realizarea obiectivelor stabilite. Comunicarea joacă un
rol bine definit în cadrul întreprinderii, ca orice demers strategic, ea îşi va fixa
propriile obiective, menite să conducă la realizarea optimă a obiectivelor generale
ale întreprinderii.
Atingerea obiectivelor globale ale întreprinderii presupune valorificarea cât
mai deplină a capitalului său comunicaţional. Este vorba atât de o serie de factori
interni, proprii atât naturii obiective (performanţele produselor sale) cât şi naturii
simbolice a personalităţii mărcii întreprinderii.
Atunci când doreşte să transmită în mediu mesajele care contribuie la
crearea unei imagini specifice, întreprinderea trebuie să recurgă la utilizarea
intensivă a capitalului său comunicaţional. Dacă se urmăreşte crearea şi
dezvoltarea imaginii întreprinderii se cere avut în vedere îndeosebi:
• produsul cu calităţile şi performanţele sale obiective, caracteristicile fizicochimice şi funcţionale, aspectul, forma şi condiţionarea produsului, preţul de
vânzare, facilităţi de plată etc.;
• marca evidenţiază personalitatea întreprinderii, a valorilor sale fundamentale: identitatea, vocaţia, cultura, organizaţia;
• performanţele tehnice, economice, sociale sau de altă natură ale
organizaţiei etc.
Ridicarea capacităţii întreprinderii depinde, în mare măsură, de calitatea
managementului acesteia. Conducerea este responsabilă de combinarea
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resurselor într-un mod eficace prin analiza sistematică detaliată a profitului şi
având în vedere competitivitatea produselor fabricate şi serviciilor prestate. La
alegerea soluţiei optimale managerii trebuie să aibă în vedere substituibilitatea,
costul şi eficacitatea combinaţiilor de factori potenţiali.
Informaţiile interne şi externe constituie pentru cadrele de conducere,
punctul de plecare la elaborarea obiectivelor generale, dar şi un punct de reper
pentru elaborarea politicilor specifice (politica financiară, politica comercială, politica inovaţională şi de dezvoltare, politica resurselor umane ş.a.), cât şi a deciziilor
strategice corespunzătoare, care să conducă la realizarea politicilor stabilite.
Conducerea întreprinderii îşi stabileşte anumite obiective şi are în vedere
pentru atingerea lor, anumite resurse. Ambiţiile întreprinderii, resursele sale
financiare, tehnologice şi umane, ca şi performanţele înregistrate la un moment
dat pot constitui un foarte preţios capital capabil să fie valorificat în interesul
organizaţiei. Achiziţionarea unei tehnologii avansate, performanţele deosebite
înregistrate de unii salariaţi ai întreprinderii pe plan profesional, ştiinţific şi cultural,
pot contribui la obţinerea unui beneficiu important.
Succesul unei întreprinderi depinde într-o proporţie hotărâtoare de strategia
de dezvoltare, de practicarea unor politici performante în domeniul organizării
activităţii de asigurare a calităţii, de marketing, de personal etc. În esenţă, deci,
este vorba de o comunicare eficientă şi de practicarea unui management performant.
Obiectivul principal al fiecărei întreprinderi productive îl constituie creşterea
competitivităţii pe plan intern şi extern.
Performanţa într-o întreprindere nu este un lucru care se întâmplă de la
sine. Managerii talentaţi şi dedicaţi întreprinderii, îndeplinindu-şi rolul lor specific,
fac în aşa fel încât această performanţă să poată fi obţinută. Ei influenţează acest
proces prin definirea obiectivelor, depistarea şi minimalizarea obstacolelor din
calea realizării acestor obiective şi efectiv planificând, organizând, conducând şi
controlând toate resursele disponibile în scopul atingerii unor nivele înalte de
performanţă. Managerii performanţi ştiu prea bine că o parte considerabilă a
succesului lor se explică prin capacitatea de a-şi asuma, desigur, raţional dar şi
inevitabil, în condiţiile pieţei libere, riscuri. În nici o afacere nu există premisa care
să se constituie în garanţii puternice că eşecul va fi evitat. Marile reuşite au trecut,
aproape în toate cazurile prin mici şi temporare nereuşite.
Ridicarea capacităţii concurenţiale şi competitive ale întreprinderilor româneşti presupune să se acţioneze coerent şi continuu în toate domeniile
menţionate.
Menţionăm că, nu trebuie uitat nici un moment că factorul uman este acela
care prin pregătirea, competenţa şi asumarea raţională a riscurilor este cel de
care depinde în mare măsură succesul sau eşecul întreprinderii.
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2.2. Capacitatea principalelor instituţii de privatizare
a întreprinderilor de stat
2.2.1. Privatizarea întreprinderilor de stat şi mecanismele realizării ei
Transferul proprietăţii de stat către sectorul privat reprezintă un proces de
schimbare deosebit de complex şi de important, pentru constituirea unei economii
de piaţă funcţionale şi competitive. Astfel, se încheagă un nou sistem economic
ce cuprinde instituţii, mecanisme, comportamente, valori, care se bazează pe
participarea şi intervenţia activă, atât a întreprinderilor de stat, cât şi a instituţiilor
statului.
Realizarea în bune condiţii a transferului proprietăţii de stat către sectorul
privat depinde, pe de o parte, de elaborarea şi adoptarea de către instituţiile abilitate
a unui cadru legislativ specific procesului de privatizare, complet şi coerent, în care
să fie definite atât obiectivele principale, criteriile şi metodele de evaluare şi vânzare,
cât şi mecanismele practice de natură economică, instituţional-organizatorică şi
executivă, menite să contribuie la transferul proprietăţii şi să asigure satisfacerea
intereselor ambelor părţi, atât a cumpărătorului, cât şi a vânzătorului, iar, pe de altă
parte, de constituirea şi punerea în funcţiune a instituţiilor menite să realizeze efectiv
transferul de proprietate şi să conducă, să supravegheze, să controleze
desfăşurarea eficientă a procesului de privatizare a întreprinderilor de stat.
În perioada 1991-2002, cadrul legislativ a cunoscut numeroase modificări.
În scopul realizării transferului proprietăţii de stat către sectorul particular
s-au elaborat şi adoptat următoarele legi:
a) Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 prin care se stabileşte
cadrul juridic şi instituţional necesare înfăptuirii acestui proces, concomitent
cu stimularea concurenţei, cu asigurarea participării pe piaţă a mai multor
agenţi economici privaţi din acelaşi domeniu de activitate.
Legea privatizării a stabilit trei direcţii de acţiune:
• transmiterea gratuită către populaţie a unei părţi de 30% din capitalul social
al societăţilor comerciale, sub formă de certificate de proprietate;
• acordarea dreptului societăţilor comerciale de a oferi spre vânzare active,
sub formă de subunităţi componente care pot fi organizate şi îşi pot
desfăşura activitatea în mod independent, fără ca acestea să afecteze
producţia sau eficienţa unităţii de bază;
• privatizarea prin vânzare a 70% din capitalul social al societăţilor comerciale
exprimat în acţiuni proprietatea statului.
Obiectivul fundamental al legii privatizării societăţilor comerciale îl constituie
crearea cadrului juridic pentru extinderea sectorului privat, concomitent cu diminuarea treptată a proprietăţii de stat în economie, prin transferul proprietăţii de stat
către sectorul privat, precum şi stimularea concurenţei, prin asigurarea participării pe
piaţă a mai multor agenţi economici privaţi din acelaşi domeniu de activitate.
Specificul activităţii de privatizare şi multitudinea de probleme complexe
care trebuie rezolvate, au solicitat crearea unui cadru instituţional format din:
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Agenţia Naţională pentru Privatizare, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile
Proprietăţii Private.
În cadrul acestor instituţii FPS-ul deţine un rol hotărâtor în vânzarea
acţiunilor aflate în proprietatea statului.
Fondul Proprietăţii de Stat, în calitate de acţionar, exercită cu privire la
societăţile comerciale toate drepturile şi obligaţiile ce-i revin din această calitate, şi
anume;
• ia măsuri pentru reducerea participării statului la capitalul social al societăţilor comerciale, până la privatizarea completă a acestora;
• defineşte criterii de performanţă minimă pentru aprecierea societăţilor
comerciale, privind politica şi utilizarea dividendelor ce i se cuvin;
• ia măsuri pentru restructurarea şi reabilitarea societăţilor comerciale sau
lichidarea celor nerentabile;
• participă la realizarea măsurilor iniţiate de către Fondurile Proprietăţii
Private pentru accelerarea procesului de privatizare;
• îndeplineşte, împreună cu Fondurile Proprietăţii Private, atribuţiile ce îi revin
potrivit legii, adunării generale a acţionarilor.
b) Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii
societăţilor comerciale care le privatizează, stipulează modalităţile de constituire a asociaţiilor salariaţilor şi membrilor conducerii şi autorizării de către
instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea
comercială care se privatizează, dobândirea, distribuirea şi transmiterea
acţiunilor, procedura de negociere şi facilităţi;
c) Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare stabileşte
noi prevederi privind aplicarea programului de privatizare cum ar fi:
transferul cu titlu gratuit către cetăţeni români îndreptăţiţi, al acţiunilor
aferente cotei de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale pe baza
cupoanelor nominative de privatizare care nu pot fi înstrăinate prin acte
juridice; acţiunile societăţilor comerciale supuse privatizării se transmit cu
titlul gratuit în limitele stabilite de lege prin schimbul carnetelor cu certificate
de proprietate distribuite conform Legii nr. 58/1991, la valoarea unică de
25000 lei şi prin schimbul cupoanelor nominative de privatizare a căror
valoare unică de schimb se determină de către instituţiile abilitate. La nivelul
unei societăţi comerciale în funcţie de cerere, schimbul de acţiuni se poate
efectua până la limita de 60% din capitalul social;
d) Legea nr. 44/1998 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările ulterioare.
Acest act normativ stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea activelor şi
acţiunilor emise de societăţi comerciale şi deţinute de stat sau de o autoritate a
administraţiei publice locale.
Prin această lege a fost înfiinţat Ministerul Privatizării şi stabilite relaţiile
acestuia cu Fondul Proprietăţii de Stat.
e) Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
stabileşte cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare.
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Legea se aplică societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar sau asociat, indiferent de actul normativ
în baza căruia societatea comercială s-a înfiinţat, precum şi regiilor autonome.
Legea urmăreşte perfecţionarea cadrului legislativ existent şi conţine unele
elemente cu caracter de noutate:
• instituirea administrării speciale în perioada de privatizare a societăţilor
comerciale la care instituţia publică, abilitată deţine pachetul majoritar de
acţiuni;
• diversificarea metodelor de diminuare a implicării statului în economie, prin
introducerea în mod explicit, alături de vânzarea de acţiuni şi a altor tehnici
de privatizare, respectiv majorarea de capital, transferul cu titlu gratuit al
activelor cu caracter social către autorităţile publice locale etc.;
• se introduce, pentru prima dată, în mod concret, ca metodă de retragere a
statului din calitatea de gestionar în economie, vânzarea la un preţ simbolic
a acţiunilor deţinute de acesta la societăţi comerciale neatractive, în
condiţiile asigurării selectării cumpărătorului pe baza criteriilor:
• volumul de investiţii şi infuzia de capital asumate;
• crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă;
• se instituie unele proceduri preliminare speciale în vederea deblocării
vânzării acţiunilor deţinute de autorităţi la societăţile comerciale declarate
închise de către proprietari;
• se va proceda la restructurarea datoriilor restante ale societăţilor către
bugetele publice.
Privatizarea se bazează pe următoarele principii:
• asigurarea transparenţei procesului de privatizare;
• vânzarea la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, cu
luarea în considerare a tuturor elementelor ce alcătuiesc oferta de
cumpărare;
• asigurarea egalităţii de tratament între cumpărători;
• aplicarea unor programe de restructurare anterioară privatizării cu accent pe
externalizarea unor activităţi şi/sau active, în special a activelor cu caracter
social;
• reconsiderarea datoriilor societăţilor comerciale, în vederea sporirii atractivităţii ofertei de privatizare;
• instituirea administrării speciale în perioada de privatizare.
Între cadrul legislativ şi cadrul instituţional există o strânsă conexiune,
respectiv primul determină pe cel de-al doilea, iar activitatea practică a acestuia
din urmă conduce deseori la îmbunătăţirea cadrului legislativ.
În decursul celor zece ani care au trecut de la debutul privatizării au avut loc
numeroase modificări fie în ce priveşte subordonarea (trecerea FPS din
coordonarea Parlamentului în subordinea Guvernului), fie în structura cadrului
instituţional şi în atribuţiile încredinţate acestora, fie în principiile şi metodele de
evaluare şi privatizare, fie în destinaţia fondurilor financiare obţinute în procesul de
privatizare.

36

În cadrul sistemului de conducere şi realizare a privatizării din ţara noastră
instituţiile cărora legislaţia privatizării le acordă în prezent competenţe şi responsabilităţi explicite, în acest domeniu sunt Guvernul, Agenţia Română de Dezvoltare, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, Agenţii
de Privatizare.
1) Guvernul asigură înfăptuirea politicii de privatizare, coordonează şi
controlează activitatea ministerelor şi instituţiilor publice, care au competenţe şi
atribuţii în realizarea privatizării, ia măsuri obligatorii pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare şi răspunde în faţa Parlamentului de îndeplinirea
acestor obligaţii. În scopul realizării acestor obiective:
a) aprobă strategia naţională de privatizare;
b) aprobă elementele esenţiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de
vânzare şi condiţiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de
instituţiile publice implicate, respectiv de societăţile comerciale pentru
vânzarea acţiunilor sau activelor unei societăţi comerciale de interes
strategic;
c) acordă de la caz la caz, scutiri, reduceri, amânări şi/sau eşalonări la plata
obligaţiilor bugetare, pe baza propunerilor înaintate de către creditorii
bugetari sau de către instituţia publică implicată;
d) ia orice alte măsuri în calitate de autoritate centrală de aplicare a legii.
2) Agenţia Română de Dezvoltare elaborează şi promovează strategia de
privatizare.
În vederea realizării acestui obiectiv această instituţie:
a) întocmeşte şi supune Guvernului spre aprobare strategia naţională de privatizare pe baza propunerilor instituţiilor publice implicate în scopul asigurării, corelării cu strategiile de dezvoltare pe care le elaborează acestea;
b) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative
în domeniul privatizării;
c) poate acorda asistenţă tehnică în legătură cu privatizarea;
d) atrage şi promovează investiţiile străine în scopul privatizării societăţilor
comerciale;
e) întocmeşte şi supune spre aprobare Guvernului raportul annual cu privire la
stadiul procesului de privatizare, pe baza rapoartelor de activitate elaborate
de instituţiile publice implicate;
f) centralizează datele privind derularea contractelor de vânzare-cumpărare
de acţiuni deţinute de stat sau de o autoritate a administraţiei publice locale
şi informează Guvernul în acest sens.
3) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului (APAPS) este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului, înfiinţată prin reorganizarea şi desfiinţarea Fondului
Proprietăţii de Stat.
APAPS pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de
privatizare şi de dezvoltare a sectorului privat în economie.
APAPS are în principal ca obiect de activitate pentru societăţile comerciale
aflate în patrimoniul său următoarele îndatoriri:
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a) vânzarea către sectorul privat, prin metodele prevăzute în lege, a pachetelor
de acţiuni deţinute de stat în societăţile comerciale;
b) administrarea în calitate de acţionar semnificativ sau majoritar, după caz, a
societăţilor comerciale aflate în portofoliu, la care statul deţine acţiuni;
c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele
de privatizare, precum şi supravegherea societăţilor în cauză, în ceea ce
priveşte gradul de realizare a performanţelor economice şi financiare
asumate prin contractul de privatizare;
d) restructurarea societăţilor comerciale şi acordarea asistenţei financiare
necesare retehnologizării şi modernizării acestora;
e) transferul, în condiţiile legii către unele ministere şi autorităţi publice locale a
activităţii de administrare şi vânzare a acţiunilor deţinute de APAPS în
societăţile comerciale, în scopul accelerării procesului de privatizare şi
întăririi controlului în perioada postprivatizare.
Conducerea operativă şi coordonarea întregii activităţi a APAPS sunt
asigurate de un preşedinte, membru al Guvernului, trei vicepreşedinţi cu rang de
secretar de stat numiţi de primul-ministru la propunerea preşedintelui, precum şi
de un secretar general numit în condiţiile legii.
Pe lângă APAPS funcţionează Consiliul interministerial format din 9-11
membri, reprezentanţi ai ministerelor economice şi al altor instituţii publice cu
atribuţii în procesul de privatizare.
4) Agenţii de privatizare
Agentul de privatizare reprezintă orice persoană juridică, română sau
străină, specializată în activităţi financiare, în fuziuni şi achiziţii, precum: bănci,
bănci de investiţii, societăţi şi fonduri de investiţii, societăţi financiare, societăţi
care prestează servicii de contabilitate şi audit financiar, consultaţii intermediare
pe piaţa valorilor mobiliare etc.
În vederea accelerării procesului de privatizare instituţiile publice implicate
pot delega unor agenţi de privatizare exerciţiul anumitor drepturi şi puteri, în baza
unui mandat.
Mandatul se acordă în legătură cu privatizarea/restructurarea/lichidarea
unei societăţi comerciale sau unui grup de societăţi comerciale, cu privire la
programe speciale de privatizare/restructurare/lichidare selectate de instituţia
publică, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea
Legii nr. 137/2002, fie pentru vânzarea de acţiuni, fie pentru vânzarea de active.
Agenţii de privatizare acţionează în numele şi în contul instituţiilor publice
implicate şi au toate drepturile aferente acţiunilor acestora la societăţile comerciale,
inclusiv exerciţiul puterilor şi beneficiile speciale acordate instituţiilor publice prin lege
şi prin normele metodologice emise în aplicarea acesteia, potrivit mandatului
acordat, cu excepţia dreptului la dividende şi a oricărui drept de preferinţă.
Instituţia publică implicată trebuie să organizeze selectarea prin licitaţie
restrânsă a agenţilor de privatizare, cu care va încheia contracte de mandat,
potrivit normelor metodologice emise în aplicarea acestei legi, şi care va derula
aceste contracte. La această licitaţie vor fi invitaţi doar acei potenţiali agenţi de
privatizare care au fost preselectaţi de instituţia publică implicată pe baza unui set
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de criterii de selecţie. Indiferent dacă acţionează individual ori asociaţi, agenţii de
privatizare, în cauză, trebuie să satisfacă anumite standarde de calificare.
Menţionăm că în cadrul unor ministere, cum ar fi Ministerul Industriilor şi
Resurselor, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Turismului
etc., există unele organisme care se ocupă de privatizarea societăţilor comerciale
din domeniul respectiv, cum ar fi: Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie.
Deşi, în perioada analizată au avut loc numeroase modificări în cadrul
legislativ şi instituţional, totuşi nu s-au obţinut procese evidente în acest domeniu.
Cauzele acestei situaţii sunt multiple, atât de concepţie, cât şi de operaţionalizare.

2.2.2. Capacitatea instituţiilor pentru soluţionarea problemelor ridicate
de privatizarea societăţilor comerciale
Din analiza rezultatelor obţinute în domeniul privatizării se degajă cu
pregnanţă insuficienta capacitate a acestor instituţii de a conduce şi realiza un
proces rapid şi eficient de transfer a proprietăţii de stat către sectorul privat.
În procesul de reformă economică s-au ivit în fiecare etapă a lui, mai multe
momente dificile, care au ţinut de o mulţime de factori interni şi externi, obiectivi
dar şi subiectivi. Cert este că rezultatele dobândite în aceşti ani sunt în general
nesatisfăcătoare. Acestea se datorează în primul rând carenţelor multiple şi
profunde manifestate în managementul macroeconomic (politic, juridic, economic
şi social) şi celui la nivel de comunitate şi de întreprindere.
Procesul de reformă nu a fost lipsit de decizii controversate şi nici de erori
de programare în timp şi de apreciere a măsurilor luate.
Insuficienta capacitate a instituţiilor abilitate pentru conducerea şi realizarea
procesului de privatizare se sprijină pe următoarele argumente:
a) Lipsa unei strategii globale, de ramură, sectoriale şi teritoriale coerente şi
realiste de dezvoltare a economiei naţionale, în general, şi a industriei, în special,
pe termen lung.
Carenţele manifestate în acest domeniu s-au concretizat, între altele, în ruperea procesului de privatizare de cel de restructurare şi dezvoltare a economiei.
Între restructurare şi privatizare există o strânsă interdependenţă şi se cere
privit în dublu sens. Astfel, pe de o parte, se poate considera că pentru menţinerea unui volum acceptabil al producţiei naţionale şi a atractivităţii întreprinderilor
pentru investitori, îndeosebi, a întreprinderilor mari care constituie piloni strategici
ai economiei, dar şi pentru a asigura veniturile necesare bugetului statului, ar
trebui ca restructurarea să preceadă privatizarea. Deşi acestea din urmă ar fi
presupus ca societăţile comerciale de bază, strategice să fie mai întâi restructurate pentru a-şi putea desfăşura activitatea fără întrerupere, păstrându-şi astfel
un anumit grad de atractivitate, totuşi s-a optat mai întâi pentru privatizare care a
implicat deseori întreruperi parţiale sau totale a activităţii, intrarea în conservare a
activelor, deprecierea fizică şi morală a acestora etc. cu consecinţe grave asupra
producţiei naţionale, a locurilor de muncă, a vieţii salariaţilor şi familiilor lor.
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Pe de altă parte, restructurarea poate urma privatizarea îndeosebi pentru
întreprinderile mici şi mijlocii. Se poate lăsa ca viitorul proprietar, cel care
achiziţionează activele unei întreprinderi, să o restructureze ulterior dobândirii sale
în proprietate, în funcţie de interesul şi scopul urmărit, iar acestea se înscriu într-o
paletă largă – de la consolidarea profilului de fabricaţie, pătrunderea pe noi pieţe,
creşterea capacităţii concurenţiale până la schimbarea profilului activităţii sau
chiar închiderea întreprinderii.
Statul român prin instituţia numită FPS nu a fost capabil să creioneze o
strategie coerentă şi realistă în domeniul privatizării. Ca atare, o serie întreagă de
contracte de privatizare încheiate în perioada 1993-2001 s-au dovedit reale
eşecuri, evoluţiile postprivatizare a întreprinderilor cu pricina nefiind cu nimic mai
bune decât anterior privatizării. Acest curs nesatisfăcător al privatizării, a fost
accentuat în ultimii ani, când vânzarea “la normă” a întreprinderilor de stat s-a
transformat într-o practică de-a dreptul dăunătoare. Probleme există şi în domeniul urmăririi modului de derulare a contractelor de privatizare. Multe licitaţii s-au
câştigat avansându-se promisiuni de importante investiţii, criteriu care a atârnat
greu în balanţa alegerii noilor proprietari.
Incapacitatea FPS în acest domeniu este atestată şi de faptul că aşa-zisele
strategii de privatizare elaborate pentru unii ani erau pur formale, neoperaţionale.
De exemplu, strategia naţională de privatizare pentru anul 1999 a fost adoptată
prin Hotărârea Guvernului nr. 453/20.07.1999, iar pentru anul 2000 prin Hotărârea
Guvernului nr. 548/07.11.2000, devenind prea puţin operaţionale.
b) Concentrarea deciziilor politice, aproape în totalitate, către privatizare şi
macrostabilizare a paralizat, practic, orice gândire economică pozitivă în domeniul
producţiei. Experienţa altor ţări, începând cu cele occidentale, arată că structura
proprietăţii este doar una din probleme, şi de departe, nu cea mai însemnată
pentru a ajunge la performanţele economice concordante cu progresul tehnicoştiinţific. Curs necesar al tranziţiei la economia de piaţă, privatizarea nu poate fi un
scop în sine, ci ca una din pârghiile gestionării mai eficiente a resurselor, iar
aceasta ţine, îndeosebi, de capacitatea managerială a întreprinderilor.
Centralizarea excesivă a deciziei şi controlului la Fondul Proprietăţii de Stat
în calitate de acţionar majoritar la peste 6000 de societăţi comerciale a făcut ca
acesta să devină un al doilea guvern în materie de decizie economică. Acesta a
ajuns să decidă în toate problemele de administrare curentă, pregătire pentru
privatizare-restructurare a acestor întreprinderi, cu efecte directe asupra reducerii
vitezei procesului de privatizare. Adoptarea deciziei presupune un circuit informaţional mai lung; instituţia nu poate mobiliza într-un termen relativ scurt volumul de
resurse necesare pentru a-şi realiza obligaţiile; asupra instituţiei se creează o
uriaşă presiune pentru soarta întregii economii, ce poate avea ca efect, ezitări în
adoptarea unor hotărâri, întârzieri pentru suplimentarea informaţiei, ajungând
chiar până la blocaj decizional.
Această instituţie a dovedit incapacitatea sau dezinteresul pentru destinul
economic a societăţilor comerciale din portofoliul său. Pentru aceste societăţi
comerciale nu se concep strategii, politici şi programe pentru consolidarea competitivităţii, cum promovează ţări cu structuri economice mult mai puternice, mai
performante.
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c) În vederea privatizării mai rapide multe societăţi comerciale mari care
realizau produse complexe au fost dispersate în mai multe unităţi, fără să se ţină
seama de efectul dimensional asupra rentabilităţii şi dispuneau de o forţă
concurenţială comparabilă cu cea a altor ţări foste socialiste.
În timp ce lumea tinde spre concentrare, spre tehnici şi tehnologii moderne,
la noi întreprinderile se divizează, reducându-şi considerabil forţa de competiţie.
Astfel, multe societăţi comerciale deşi rentabile (IMG Bucureşti, IMUA
Bucureşti, Electroputere-Craiova ş. a.) au fost dezmembrate în mai multe
societăţi, fără să se aibă la bază o analiză temeinică a specificului pe ramuri, a
structurii şi profilului de fabricaţie, a interdependenţelor tehnologice, a optimului
tehnico-economic, a potenţialului concurenţial.
În consecinţă, numărul întreprinderilor industriale cu peste 250 salariaţi
deţin în anul 2000 numai 3,4 % din totalul întreprinderilor restul sunt întreprinderi
mici şi mijlocii, tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3
Întreprinderi din industrie pe activităţi şi clase de mărime
în anul 2000
Activitatea
Total industrie
din care:
- industrie extractivă
- industrie
prelucrătoare
- energie electrică şi
termică, gaze şi apă

42157

din care: pe clase de mărime după numărul de
salariaţi
0-9
10-49
50-249
250-şi peste
28661
8595
3480
1421

276
41547

121
28494

69
8469

43
3302

43
1382

334

46

57

135

96

Total

Sursa: Anuarul statistic al României 2001, p.345.

Divizarea societăţilor comerciale mari în mai multe unităţi independente este
o măsură care va afecta grav puterea de concurenţă şi competitivitatea
societăţilor comerciale româneşti atât pe plan intern, cât, mai ales, pe plan extern
la integrarea în Uniunea Europeană.
d) Ritmul lent al privatizării
Au fost depăşite considerabil toate termenele stipulate prin lege atât pentru
distribuirea carnetelor de proprietate, cât şi pentru vânzarea activelor şi acţiunilor
proprietatea statului. De exemplu, procesul de distribuire a carnetelor de proprietate, a început la 1 iunie 1992 şi a fost prevăzut să se încheie după 130 de zile,
respectiv la 27 noiembrie 1992. Din cauza noutăţii unei astfel de acţiuni şi a
neîncrederii unei părţi din populaţie în această acţiune, o mare parte a celor în
drept nu şi-a ridicat carnetele de proprietate, a fost nevoie de prelungirea duratei
de distribuire a acestora până la sfârşitul anului 1992, când au fost distribuite
populaţiei în drept 15,5 milioane de carnete de proprietate. Întrucât însă la
întocmirea acestui document nu s-a avut în vedere faptul că din punct de vedere
juridic acesta nu putea fi considerat titlu de proprietate pentru că nu era
nominalizat şi nu se consemna despre ce fel de proprietate este vorba şi la care
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societate comercială etc. a fost nevoie de o nouă Lege nr. 55/1995 pentru a se
relua procesul de la început, distribuindu-se cupoane nominative de privatizare
care urmau să se transforme în acţiuni la societatea comercială la care a optat
fiecare cetăţean posesor al unui asemenea document.
Privatizarea a fost mult întârziată, pe de o parte, de schimbările frecvente
care au avut loc în cadrul legislativ şi existenţa unor structuri instituţionale
paralele, care au creat un blocaj decizional.
Întârzierea proceselor de privatizare şi restructurare determină prelungirea
procesului de modernizare tehnologică, precum şi adâncirea decalajelor tehnicoeconomice faţă de întreprinderile din ţările cu economie de piaţă modernă cu care
întreprinderile româneşti trebuie să concureze pe piaţa mondială.
La întârzierea acestor procese a contribuit considerabil şi prevederile din
Legea nr. 58/1991, art. 26 referitoare la utilizarea veniturilor provenite din procesul
de privatizare şi anume:
• depunerea în conturi purtătoare de dobânzi;
• efectuarea de investiţii necesare restructurării reabilitării şi rentabilizării, fără
ca prin respectivele investiţii să se mărească proporţia participării
statului la capitalul social al acestora;
• acordarea de credite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu capital
privat, românesc, pentru cumpărarea de acţiuni sau active ale societăţilor
comerciale;
• finanţarea cheltuielilor legate de pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale;
• orice alte operaţiuni comerciale în legătură cu obiectul de activitate al FPSului;
• prea multe schimbări legislative şi instituţionale
De-a lungul timpului, privatizarea a fost reglementată de nu mai puţin de
cinci legi sau ordonanţe de urgenţă şi efectele au fost negative. Schimbarea mult
prea frecventă a creat neîncredere, confuzie şi o oarecare reţinere, în special din
partea investitorilor străini.
Incoerenţa şi neclaritatea legislaţiei s-au abătut şi asupra clauzelor contractuale. Numeroasele procese în care APAPS este angajat cu investitorii care nu
respectă integral contractele de privatizare a determinat Guvernul să adopte unele
măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare
a societăţilor comerciale. Astfel, societăţile comerciale pe care fostul FPS sau
actualul APAPS le-a privatizat intră în deplină proprietate a investitorilor numai
după îndeplinirea tuturor prevederilor înscrise în contractele care s-au încheiat.
e) Fetişizarea rolului reglator al pieţei
Dezechilibrul dintre cerere şi ofertă a determinat ca preţul activelor şi
acţiunilor să se situeze mult sub nivelul valorii reale, iar prin vânzările la acest
preţ, a fost grav afectată producţia naţională şi bugetul statului, oferind posibilitatea cumpărătorilor să dezafecteze multe capacităţi de producţie, deoarece din
fierul vechi rezultat şi vândut pe piaţă externă se puteau obţine sume mult mai
mari decât cele efectiv plătite pe activele respective, rămânând terenuri şi alte
bunuri gratis.
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În procesul de privatizare nu s-a ţinut seama de respectarea acţiunilor
legilor cererii şi ofertei. Astfel, în toţi aceşti ani oferta a fost deosebit de mare faţă
de cerere care s-a menţinut la un nivel foarte scăzut. Dezechilibrul se datorează
atât volumului foarte redus al capitalului autohton cât şi al capitalului străin, cu
unele excepţii, care au ocolit ţara noastră din cauze multiple, între care
menţionăm perpetuarea declinului producţiei naţionale, infrastructurii slabe,
seismelor numeroase din sistemul bancar, birocraţia şi corupţia.
Deşi privatizarea s-a regăsit de fiecare dată între cerinţele exprimate de
organismele financiare internaţionale, ca o principală condiţie ce trebuie îndeplinită pentru acordarea tranşelor de împrumut, totuşi acest fapt nu a putut conduce
nici la accelerarea procesului obiectiv de privatizare şi nici la o privatizare
eficientă.
Principiile economiei de piaţă au fost aplicate dogmatic, fapt ce a produs
efecte contrare celor presupuse, aşteptate.
În numele respectării cerinţelor legii cererii şi ofertei s-au făcut cele mai
grave greşeli care au afectat considerabil producţia naţională, bugetul ţării şi
nivelul de viaţă al populaţiei.
În criza de capital caracteristică ţării noastre, dar nu numai, schimbarea
proprietarului doar de dragul de a arăta unor organisme internaţionale că suntem
ataşaţi unor dorinţe sau indicaţii, necorelate cu interese naţionale şi cu strategia
de dezvoltare, va afecta grav viitorul României.
Pentru ţara noastră privatizarea reprezintă o necesitate şi trebuie intensificată ori de câte ori este posibil şi eficient, pentru obţinerea fondurilor de care
avem nevoie în vederea dezvoltării economice a României.

2.2.3. Cerinţe privind ridicarea capacităţii instituţiilor de privatizare
Se cere din partea instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare o
nouă concepţie de abordare ţinând seama de situaţia actuală şi de cerinţele
integrării României în Uniunea Europeană.
Instituţiile statului – Ilie Şerbănescu, 2002 – ar trebui să se comporte ca
adevăraţi proprietari şi administratori ai regiilor cu capital integral de stat şi ai
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.
Experienţele ţărilor dezvoltate, a celor în curs de dezvoltare şi foste socialiste arată că privatizarea – Gheorghe Zaman, 1996 – este un proces complex şi
de lungă durată. Grăbirea sau încetinirea procesului pot fi la fel de ineficiente.
În primul caz, privatizarea are un caracter forţat, formal care generează o
serie de distorsiuni şi tensiuni economico-sociale legate de subevaluare, îmbogăţire fără just temei, abuzuri şi alocarea ineficientă a resurselor, în al doilea caz,
prin tărăgănarea privatizării se perpetuează metode ineficiente de conducere a
economiei ca urmare a menţinerii dincolo de limitele necesare a controlului
statului şi a situaţiei de degradare progresivă a activelor de stat date fiind dezinteresul şi starea confuză a drepturilor de proprietate, a controlului şi guvernării
întreprinderilor.
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Privatizarea se cere făcută când există cumpărători care să ofere sume de
bani apropiate de valoarea reală a activelor şi acţiunilor.
În România privatizarea rămâne una din problemele prioritare de soluţionat
în anii viitori.
La data de 1 martie 2002 APAPS deţinea în portifoliul său pachetele de
acţiuni a 1475 de societăţi comerciale, din care 274 se aflau în lichidare. APAPS
deţinea pachetul majoritar de acţiuni la 541 de companii, iar la 660 era acţionar
minoritar. Un număr de 77 de societăţi din cele 541 vor fi privatizate prin programe
internaţionale PSAL I – 57 de societăţi, PSAL II-20 de societăţi, iar cele 464
urmează a fi privatizate prin forţe proprii.
Aceste date dovedesc că sunt necesare încă mari eforturi pentru
privatizarea îndeosebi a marilor întreprinderi.
Având în vedere situaţia existentă este nevoie să se elaboreze o strategie
pe termen mediu pentru privatizarea celor 534 societăţi, între care numeroase
societăţi comerciale de dimensiuni relativ mari, şi un program pe termen scurt
pentru privatizarea celorlalte societăţi comerciale.
Trebuie să se renunţe cât mai repede la concepţia falimentară pentru ţara
noastră, adoptată şi după anul 1990, în care statul trebuia să scape de industrie
apreciată ca un morman de fiare vechi, sperând că lucrurile se vor rezolva de la
sine. Privatizarea realizată până acum a însemnat, în numeroase cazuri, vânzarea proprietăţii de stat către investitorii străini cu sume extrem de mici şi
transferarea unor sume masive de bani în străinătate, concomitent cu ocuparea
pieţei româneşti cu produse similare din afară, uneori chiar mai slabe calitativ
decât cele indigene.
Se cere o abordare nouă a privatizării în sensul că marile întreprinderi
viabile să formeze osatura sectoarelor industriale prin care să fie antrenate
competitiv resursele naturale şi umane de care mai dispune ţara, dacă se doreşte
să se dea şanse reale de dezvoltare industriei româneşti.
Instituţiile abilitate să realizeze privatizarea societăţilor comerciale, ar trebui
să privească acest proces, prin prisma interesului naţional al dezvoltării durabile şi
eficiente a economiei româneşti.
Aceste instituţii, precum şi altele, trebuie să fie mai interesate de viitorul
societăţilor, de conservarea şi dezvoltarea viabilităţii lor prin investiţii, decât de
vânzarea lor pe un euro sau un dolar.
Procesul de privatizare se cere privit acum într-un context mai larg, a unei
strategii de dezvoltare economică a ţării pe termen mediu şi lung, având ca o
componentă durabilă valorificarea eficientă a capitalului productiv existent, în
perspectiva integrării economiei româneşti, în general, şi a industriei, în special, în
sistemul competiţiei europene şi mondiale.
Privatizarea se cerea strâns legată de politica de restructurare, inovare
tehnică, redresare şi eficientizare a economiei naţionale, ca şi de ridicare a
standardului de viaţă al populaţiei.
Se cere reluată şi folosită de către APAPS pentru societăţile comerciale
mari, strategia privatizării caz cu caz, întrucât, trecerea acestora în sectorul privat,
după cum rezultă şi din analiza privatizărilor din alte ţări, este un proces de
durată, pe cât de anevoios, pe atât de important pentru dezvoltarea sustenabilă.
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Ritmul relativ lent al segmentului din economie privatizat în cazul
strategiilor, caz cu caz, nu trebuie să îngrijoreze, mai ales că treptat, sectorul de
stat al economiei româneşti, va fi nevoit să se înscrie în rigorile şi regulile de joc
ale economiei private de piaţă. Practic, acest sector fiind unul dintre agenţii
economici importanţi, cu obligaţii de excepţie, nu trebuie să infirme, ci, dimpotrivă,
să confirme regula economiei de piaţă.
Societăţile mari a căror activitate este viabilă nu trebuie să fie privatizate
urgent, ci doar pe măsură ce valoarea lor reală se poate obţine de la investitorii
strategici. De exemplu, SNP Petrom a plătit în anul 2001 peste 41000 miliarde lei
la bugetul de stat şi a obţinut 4381 miliarde lei, profit care a rămas în ţară.
În privatizarea societăţilor sau companiilor naţionale, APAPS-ul se va
confrunta, în procesul de negociere, cu competenţa şi răspunderea eventualilor
investitori strategici de anvergură mondială.
Un loc important în cazul privatizării îl are stabilirea unor competenţe şi
răspunderi şi relaţii instituţionale clare, fără interferări birocratice, formale sau
informale şi, mai ales, fără imixtiuni conjuncturale dintr-unul sau altul din
componentele spectrului politico-social, de natură să bulverseze şi să sacrifice
consecvenţe şi principii viabile pentru interese de moment.
Cadrul instituţional trebuie să-şi sporească capacitatea pentru a găsi, în
fiecare caz în parte, soluţiile optime şi momentul potrivit de privatizare, fără
amânări şi ezitări excesive, în funcţie de circumstanţele fiecărei situaţii în parte.
Sporirea competenţei şi responsabilităţii tuturor instituţiilor implicate în
procesul de privatizare, îndeosebi a APAPS-ului, în vederea ridicării puterii de
negociere cu investitori interesaţi în achiziţionarea activelor şi acţiunilor
societăţilor comerciale oferite spre vânzare.
Privatizarea întreprinderilor de stat trebuie însă să aibă la bază promovarea
unor metode riguroase de evaluare a patrimoniului şi forme echitabile de transfer
al bunurilor publice în sectorul privat. Acest transfer este necesar să se facă pe
baza respectării criteriilor de eficienţă economică, socială şi ecologică. Modalităţile
concrete de a face privatizarea ţin de decizia proprietarilor şi au un caracter
politico-economic, dar ele nu trebuie să omită criteriile menţionate.
Banii obţinuţi din privatizare ar trebui folosiţi pentru construirea infrastructurilor de producţie necesare creşterii şi dezvoltării durabile a economiei şi pentru
sporirea producţiei de bunuri şi servicii.
Deşi APAPS a mai evoluat, totuşi încă nu vine suficient în întâmpinarea
investitorilor potenţiali, nu reacţionează prompt, procedurile rămân încă
birocratice.
Instituţiile publice şi nu numai, nu acţionează satisfăcător, pentru crearea
unei imagini corecte a ţării noastre în străinătate şi pentru atragerea investitorilor
străini cu renume în lume.
Curtea de Conturi ar trebui să dispună de competenţa şi responsabilitatea
de a controla toate operaţiunile efectuate de APAPS pentru a se diminua corupţia
şi a spori răspunderea membrilor Consiliului de administraţie şi a salariaţilor
acestuia.
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2.3. Instituţii de supraveghere şi stimulare
a concurenţei
Concurenţa la nivel naţional şi internaţional are un rol esenţial în menţinerea
flexibilităţii pieţelor bunurilor şi serviciilor astfel încât, atât consumatorii cât şi
întreprinderile să beneficieze de pe urma acesteia.
Politica privind concurenţa vizează:
• favorizarea eficienţei economice prin crearea unui climat propice inovării şi
promovării progresului tehnic;
• protejarea intereselor consumatorilor, permiţându-le acestora procurarea de
bunuri şi servicii în cele mai avantajoase condiţii;
• eliminarea practicilor anticoncurenţiale din partea întreprinderilor şi a puterii
publice;
• asigurarea unităţii pieţei interne în ceea ce priveşte regulile referitoare la
concurenţa, evitarea apariţiei de monopoluri şi a împărţirii pieţei între unele
întreprinderi.
Concurenţa este un suport indispensabil obţinerii unei macrostabilităţi
economice solide, durabile şi ajută la crearea unor structuri sănătoase, capabile
de a genera competitivitate.

2.3.1. Cadrul legislativ al concurenţei
În domeniul concurenţei, primele reglementări au apărut în România, prin
Legea nr. 15/1990 în care se prevede la art. 36 că se interzic orice acorduri între
societăţile comerciale sau regiile autonome, orice decizie de asociere între
acestea şi orice practici concertate care sunt susceptibile a afecta comerţul între
agenţii economici şi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau
denaturarea jocului concurenţei, ori exploatării de manieră abuzivă a unei poziţii
dominante pe piaţă sau pe o parte substanţială de piaţă cum sunt:
a) fixarea sau impunerea de manieră directă sau indirectă a preţurilor de
monopol şi de dumping, ori alte condiţii contractuale neloiale;
b) limitarea sau controlul producţiei, desfacerii, dezvoltării tehnice sau
investiţiilor;
c) împărţirea pieţelor sau surselor de aprovizionare;
d) aplicarea faţă de partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii
echivalente, producându-le în acest fel un dezavantaj în raporturile
concurenţiale;
e) subordonarea încheierii contractelor de acceptare de către parteneri a unor
prestări suplimentare care prin natura lor sau potrivit uzanţelor comerciale,
nu au legătură cu obiectul acestor contracte.
Sunt interzise activităţile unui agent economic sau ale unui grup de agenţi
economici care ocupă o piaţă, o poziţie dominantă caracterizată printr-o situaţie
de monopol sau printr-o concentrare manifestă a puterii economice, în măsura în
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care aceste activităţi pot afecta funcţionarea normală a pieţei în condiţii de liberă
concurenţă.
Încălcarea acestor interdicţii atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea civilă sau penală pentru acţiunile de concurenţă neloială.
Acţiunile împotriva practicilor şi actelor menţionate pot fi pornite de orice
persoană interesată, iar judecarea lor este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Măsurile menţionate nu au fost puse în practică datorită caracteristicilor lor
generale, acestea incriminând de-a valma practici concertate abuzive şi abuzul de
poziţie dominantă şi inexistenţei unor autorităţi care să aibă mandatul expres de a
asigura punerea lor în practică.
Prin Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale se precizează că agenţii economici, mai precis comercianţii, sunt obligaţi să-şi exercite
activitatea cu bună credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite. Concurenţa neloială
reprezintă orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea comercială sau
industrială.
Încălcarea de către comercianţi a obligaţiei de a-şi exercita activitatea cu
bună credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite, prin concurenţa neloială atrage
răspunderea lor civilă, contravenţională sau penală, în condiţiile legii.
Faptele ce constituie contravenţie pot fi sancţionate cu amendă şi poate fi
aplicată şi persoanelor juridice.
Contravenţiile se constată la sesizările părţii vătămate de către salariaţi
anume împuterniciţi, de camerele de comerţ şi industrie teritoriale sau de Inspecţia Comercială de Stat. Agenţii constatatori aplică o dată cu constatarea
contravenţiei şi amenda.
Comerciantul care săvârşeşte un act de concurenţă neloială va fi obligat să
înceteze sau să înlăture şi, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele
pricinuite.
Acţiunile izvorâte dintr-un act de concurenţă neloială sunt de competenţa
tribunalului în a cărui rază teritorială se găseşte pârâtul sau inculpatul.
Infracţiunea de concurenţă neloială se pedepseşte cu închisoarea, iar
acţiunea se pune în mişcare la plângerea părţii vătămate ori la scrisoarea camerei
de comerţ şi industrie teritoriale sau a altei organizaţii profesionale.
Neaplicarea acestei legi în practică se datorează lipsei totale de experienţă
în materie a organelor judecătoreşti şi absenţei specializării acestora în domeniul
concurenţei. Aceste cauze majore au privat practic România de un element de
bază al reformei economice.
Această lege a fost modificată şi completată prin Legea nr. 298/2001.
În alte ţări foste socialiste, legislaţia de bază în materie de concurenţă a fost
adoptată rapid, încă din 1990 în Ungaria şi în 1991 în Cehia, Slovacia şi Bulgaria.
În România, întârzierea apariţiei unui cadru legislativ-instituţional corespunzător a creat dificultăţi în sensul amânării măsurilor de realizare a mediului
concurenţial.
În vederea protecţiei, menţinerii şi stimulării concurenţei, a creării unui
mediu concurenţial normal şi a promovării intereselor consumatorilor, a fost
elaborată şi adoptată Legea concurenţei nr. 21/1996.

47

Practic, abia cu începere de 1 februarie 1997 au început să funcţioneze regiile precise şi articulate menite să asigure promovarea şi protejarea concurenţei.
Dispoziţiile acestei legi se aplică actelor şi faptelor care au sau pot avea ca
efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei săvârşită de:
a) agenţi economici sau asociaţii de agenţi economici – persoane fizice sau
juridice – de cetăţenie, respectiv naţionalitate română sau străină;
b) organele administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care
acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate intervin în
operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa, cu excepţia
situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru
apărarea unui interes public major;
c) când agenţii economici participă la o grupare realizată pe cale convenţională prin acord, înţelegere, pact, protocol, contract etc. şi indiferent de
forma coaliţiei, grup, bloc, federaţie etc. pentru actele şi faptele săvârşite în
cadrul participării la o asemenea grupare;
d) când actele şi faptele sunt săvârşite pe teritoriul României, precum şi cele
săvârşite în afara teritoriului ţării atunci când produc efecte pe teritoriul
României.
Legea competiţiei poate fi considerată esenţială în crearea unei economii de
piaţă viabile, pentru că principalii beneficiari ai aplicării ei sunt cetăţeanul, în
calitatea sa de consumator, participant la piaţa forţei de muncă şi acţionar precum
şi producătorul şi comerciantul.
Punerea în aplicare a acestei legi este încredinţată Consiliului Concurenţei
şi Oficiului Concurenţei.

2.3.2. Cadrul instituţional al concurenţei
1. Consiliul Concurenţei reprezintă o autoritate administrativă autonomă în
domeniul concurenţei, cu personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează conform Legii concurenţei şi prevederilor regulamentelor de organizare şi
funcţionare.
Menirea Consiliului Concurenţei este de a împiedica orice act de discriminare între competitori.
Consiliul urmăreşte protecţia şi stimularea concurenţei pentru asigurarea
unui mediu concurenţial favorabil dezvoltării durabile a economiei.
Rolul Consiliului Concurenţei în promovarea concurenţei este relevat de
principalele atribuţii ce îi revin şi anume:
a) ia deciziile prevăzute în lege pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor
acesteia constatate în urma investigaţiilor efectuate;
b) certifică, pe baza investigaţiilor efectuate, la cererea agenţilor economici
sau a asociaţiilor cu agenţi economici şi pe baza dovezilor prezentate, că nu
există temei pentru intervenţia sa;
c) ia decizii de acordare a dispenselor de exceptări individuale de înţelegere,
decizii de asociere sau practici concertate interzise, precum şi decizii de
admitere de concentrări economice, ca urmare a investigaţiei întreprinse în
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cazurile notificate de către agenţii economici sau asociaţii, de agenţii
economici interesaţi;
d) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii;
e) efectuează, din propria iniţiativă, investigaţii utile pentru cunoaşterea pieţei;
f) sesizează Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor
cazuri şi propune luarea măsurilor considerate necesare pentru controlul
preţurilor;
g) sesizează instanţele judecătoreşti asupra cazurilor în care acestea sunt
competente;
h) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în
domeniul de reglementare a concurenţei etc.
Pentru a fi membru al Consiliului Concurenţei se cer studii superioare, înaltă
competenţă profesională, o bună reputaţie şi o vechime de minimum zece ani în
activităţi din domeniile: comercial, al preţurilor, concurenţei sau juridic.
Membrii Consiliului Concurenţei sunt funcţionari publici şi calitatea lor este
incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia
activităţii didactice din învăţământul superior. Acestora le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ şi participarea la
administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, regii autonome sau unor
organizaţii cooperatiste. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri, nici de părţi şi
nici de instanţa judecătorească sau de către o altă instituţie.
Consiliul Concurenţei este singura autoritate care adoptă reglementări şi
instrucţiuni, emite ordine, ia decizii şi formulează avize, face recomandări şi
elaborează rapoarte.
Consiliul Concurenţei este format din zece membri care îşi desfăşoară
activitatea în plen şi în comisii.
Structura organizatorică şi de personal a Consiliului Concurenţei, atribuţiile
de conducere şi de execuţie ale personalului se stabilesc prin regulamente
interioare adoptate de acesta.
2. Oficiul Concurenţei este un organ de specialitate în domeniul concurenţei, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care are şi un
reprezentant în judeţe. El are următoarele atribuţii principale:
a) efectuează, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei plângeri, sesizări sau
notificări, investigaţiile privind aplicarea prevederilor legii;
b) avizează stabilirea preţurilor produselor şi tarifelor serviciilor practicate de
regiile autonome, precum şi cele practicate în cadrul activităţilor cu caracter
de monopol natural, sau a altor activităţi economice;
c) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în
domeniul de reglementare al legii concurenţei;
d) urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor Consiliului Concurenţei şi informează asupra situaţiilor constatate;
e) urmăreşte evoluţia preţurilor în economie, face cercetări în sectoarele
economice, în care evoluţia şi nivelul preţurilor, rigiditatea preţurilor sau
orice alte împrejurări sugerează o restrângere a concurenţei şi propune
luarea de măsuri conform dispoziţiilor legale;
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f) realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul său de activitate şi
furnizează Guvernului, Consiliului Concurenţei, publicului şi organizaţiilor
internaţionale referitoare la această activitate.
În vederea exercitării atribuţiilor sale Oficiul Concurenţei îşi elaborează şi
adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare, îşi constituie aparatul propriu de
control şi investigaţie la nivel central şi teritorial, format din inspectori de
concurenţă, experţi şi alte funcţii prevăzute de reglementările privind salarizarea
personalului din instituţiile publice.
De la înfiinţarea sa, până în prezent, Consiliul Concurenţei şi-a concentrat
activitatea, pe de o parte spre elaborarea întregului set de reglementări pentru
aplicarea legii, cum ar fi regulamentele privind înţelegerile anticoncurenţiale,
concentrările economice, abuzul de poziţie dominantă, exceptările individuale de
înţelegeri, acordarea de dispense pentru înţelegeri, decizii de asociere ori practici
concertate, procedurile de notificare a concentrărilor economice etc. Reglementarea presupune stabilirea unor reguli clare, transparente, credibile, greu de
modificat şi în plus obligatorii atât pentru cei care constituiau subiectul reglementării, dar – mai ales – şi pentru cei care reglementează. Pe de altă parte, remarcăm preocupările pentru ridicarea calificării personalului prin participarea la
diverse cursuri de specializare în ţară şi în străinătate. Fiecare salariat a participat
cel puţin la o formă de specializare în domeniul concurenţei.
Autorităţile de concurenţă au făcut prea puţin pentru popularizarea noilor
reguli ale concurenţei. Multe lucruri se petrec în practică din necunoaşterea sau
din neasimilarea profundă şi din neîncrederea în mecanismele pieţei libere.
În prezent, există pe piaţa românească concurenţa neloială făcută fie de
firmele din economia subterană, fie prin importurile nesupravegheate. Producătorii
români corecţi se confruntă cu aceste importuri, care intră fraudulos în ţară.
Consiliul Concurenţei trebuie să devină o autoritate într-adevăr autonomă,
imună la influenţe politice sau de altă natură dar, în limitele legii o autoritate care
este ea însăşi răspunzătoare în faţa justiţiei. Este nevoie să se ajungă la acel
nivel la care aplicarea legislaţiei de protecţie a concurenţei în România atât partea
de antitrust, cât şi partea de ajutor de stat să poată fi considerate credibile.

2.3.3. Întărirea capacităţii instituţiilor de promovare a concurenţei
Comisia Europeană apreciază că România a făcut progrese în ceea ce
priveşte crearea unei economii de piaţă funcţionale. Deşi nu ar putea face faţă, pe
termen mediu, presiunii exercitate de concurenţă şi forţelor de piaţă din cadrul
uniunii, a luat măsuri care să-i permită dezvoltarea în viitor a acestei capacităţi.
România a atins deja un înalt grad de transparenţă legislativă. În continuare ar
trebui îmbunătăţită capacitatea de a aplica reglementările din domeniul antitrust şi
cel al subvenţiilor de stat.
În privinţa stadiului negocierilor cu UE la capitolul “Politica în domeniul
concurenţei” s-a întocmit, în martie 2002, “Proiectul documentului de poziţie
complementar” care a fost transmis Comisiei Europene pentru consultări
informale prin care României i se solicită informaţii suplimentare cu privire la
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cadrul legislativ şi la capacitatea administrativă de aplicare a legislaţiei adoptate.
Comisia evaluează trei elemente care trebuie să existe înainte de închiderea
capitolului de negociere: cadrul legislativ necesar; capacitatea administrativă
adecvată şi aplicarea credibilă a acquis-ului în toate domeniile politicii de protecţie
a concurenţei. La acest capitol va continua – Vasile Puşcaş, 2002 – procesul de
liberalizare, restructurare, descentralizare şi privatizare a utilităţilor publice
(inclusiv a celor cu capital de stat) şi se vor lua măsuri pentru îmbunătăţirea
funcţionării autorităţilor din domeniile: comunicaţii, transporturi, energie şi servicii
poştale.
Pentru implementarea prevederilor acquis-ului în domeniul politicilor
antitrust, se urmăreşte întărirea capacităţii administrative a Consiliului şi Oficiului
Concurenţei.
În Programul de guvernare 2002-2004 sunt înscrise o serie de acţiuni
privind îmbunătăţirea mediului concurenţial (tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4
Politica concurenţei - obiective, acţiuni şi termene
Obiectivul
Acţiunea
1. Revizuirea legislaţiei Abordarea nuanţată a restricţiilor verticale în
existente în vederea armo- vederea asigurării unei mai mari libertăţi de
nizării acesteia cu acquis-ul mişcare a întreprinderilor, în conformitate cu
relevant.
tendinţa actuală din UE.
2. Clarificarea obiectivului Delimitarea clară a domeniilor supuse
şi limitelor reglementării de reglementării statului (de preferinţă limitarea
către stat a colectivităţilor la monopolurile naturale în sens restrâns).
în
diferite
sectoare
economice.
3.
Aplicarea
regulilor - “Internalizarea” de către toate instituţiile
privind
acordarea care oferă subvenţii de stat (ministere,
subvenţiilor de stat stabilite APAPS etc.) a sferei de acoperire a noţiunii
prin Legea
de subvenţie de stat şi dezvoltarea cu anunnr. 143/1999
ţarea prealabilă a intenţiei de a oferi
subvenţia.
- Descurajarea demersurilor instituţiilor
publice de a introduce noi scheme de
subvenţii de stat (sau pentru îmbunătăţirea
celor existente) fără a obţine în prealabil
avizul Consiliului Concurenţei.
4. Dezvoltarea competiţiei - Aplicarea în mod eficient a prevederilor
pe piaţă; aplicarea efectivă legii concurenţei nr. 21/1996.
a politicii concurenţei.
- Perfecţionarea mecanismelor privind
regimul preţurilor reglementate, în sensul
punerii de acord cu stadiul reformei şi cu
evoluţia procesului de restructurare, din
fiecare domeniu de activitate.

Termene
2002-2003

Tr. IV 2003

Tr. IV 2003

Tr. IV 2003
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Obiectivul
Acţiunea
Termene
5. Dezvoltarea competiţiei - Aplicarea Legii privind ajutorul de stat
2002-2003
pe piaţă; aplicarea efectivă nr. 143/1999 şi a legislaţiei secundare afe- Decembrie
a politicii ajutorului de stat. rentă acesteia.
2002 - Tr. IV
- Perfecţionarea procesului de armonizare
2003
cu acquis-ul comunitar în domeniul
ajutorului de stat.
6. Promovarea regulilor de Publicarea de materiale de specialitate de Tr. IV 2003
concurenţă şi ajutor de stat, către specialişti în domeniile respective.
mediatizarea prevederilor
Legii concurenţei nr. 21/
1996, ale Legii privind ajutorul de stat nr. 143/1999 şi
a legislaţiei secundare
aferentă acestora.
7. Întărirea şi îmbunătăţirea Pregătirea profesională a personalului pe 2002-2003
capacităţii de administrare probleme de concurenţă şi ajutor de stat.
a legislaţiei concurenţei şi
ajutorului de stat.
8. Asigurarea unui mediu Adoptarea de măsuri în vederea creării Decembrie
de afaceri sănătos prin cadrului instituţional necesar instrumentării
2002
constatarea şi eliminarea cazurilor de concurenţă neloială.
faptelor sau actelor de
natura concurenţei neloiale.
Sursa: Adevărul economic nr. 1/3-13.01.2002.

Capacitatea acestor organisme ţine de posibilităţile lor de a se dezvolta,
ceea ce înseamnă, între altele: spaţiul adecvat; dotări tehnice corespunzătoare;
personal suplimentar şi specializarea acestuia în domeniul concurenţei; aplicarea
credibilă a legislaţiei concurenţei. În acest sens, se cere eliminarea barierelor la
intrarea şi ieşirea de pe diferite pieţe, deci asigurarea caracterului de contestabilitate a pieţelor. În ceea ce priveşte barierele de intrare, acestea sunt însă
de mai multe tipuri şi nu pot fi influenţate direct de activitatea autorităţii de
concurenţă. Astfel, barierele structurale, adică acelea determinate de existenţa
economiilor de scară, de avantajele pe care le au unele firme în ceea ce priveşte
costurile, de diferenţierea produselor sau existenţa costurilor nerecuperabile sunt
mai greu de înlăturat, ele ţin de caracteristicile diferitelor ramuri şi pot fi diminuate
prin stimularea inovării tehnologice.
Este necesar să se întărească disciplina legislativă în domeniul concurenţei,
astfel încât aceasta să se manifeste în condiţii specifice unei economii de piaţă,
iar agenţii economici să poată să-şi dezvolte activităţile într-un climat favorabil
creşterii capacităţii de a face faţă competiţiei, atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa
externă.
Cadrul instituţional existent în România prezintă o particularitate importantă
în raport cu ţările în tranziţie central şi est-europene (Ungaria Cehia, Slovacia,
Bulgaria). Este vorba de dihotomia instituţională pe care o generează legea,
respectiv existenţa simultană a unui Consiliu al Concurenţei (autoritate adminis-
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trativă autonomă) şi a unui Oficiu al Concurenţei (organ de specialitate subordonat
executivului). În fiecare din ţările menţionate mai sus există un singur organ
constituit pentru a aplica regulile de concurenţă, fie el independent (Ungaria,
Slovacia) fie subordonat guvernului, minister sau agenţie guvernamentală (Cehia).
Constituirea unui singur organism – Dragoş Negrescu, 1998 – ar permite
eliminarea unor suprapuneri, a unor departajări artificiale, care dăunează viziunii
integratoare în care ar trebui abordate problemele vizate. De asemenea, din
considerente de eficienţă este preferabil ca autoritatea investită cu prerogative
jurisdicţionale să dispună de propriul aparat în teritoriu pentru derularea
anchetelor şi urmărirea aplicării lor. Totodată, resursele bugetare reduse, destinate funcţionării instituţiilor responsabile cu aplicarea regulilor de concurenţă, pot
fi mai bine utilizate dacă există un singur organism, permiţând reducerea
cheltuielilor de natură administrativă şi sporirea corespunzătoare a celor pentru
funcţionarea aparatului de concepţie şi execuţie.
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3. Formularea cerinţelor pentru sporirea calităţii
activităţii instituţiilor administraţiei publice
româneşti
3.1. Misiunea administraţiei publice
Procesele economice şi sociale nu se pot desfăşura în condiţii de raţionalitate şi eficienţă, fără o administraţie publică constituită din reguli generale şi
specifice diferitelor sectoare de activitate, fără o reţea coerentă, stabilă dar suplă
de instituţii performante, fără orientarea şi controlul activităţii economico-sociale.
Instituţiile administraţiei publice încorporează sub puterea legii – Dumitru
Constantin, 1995 – totalitatea organelor administrative centrale şi locale cu rolul şi
răspunderea lor în domeniu, dar mai ales, pentru faptul că în conţinutul şi esenţa
lor regăsim ansamblul de principii, de reguli, metode şi procedee responsabile,
încercate, controlate şi asimilate de opinia publică şi care constituie atribute
obligatorii ale conducerii executive a ţării.
Numărul şi structura instituţiilor administraţiei publice sunt înscrise în tabelul
nr. 5:
Tabelul nr. 5
Instituţiile administraţiei publice pe tipuri în perioada 1997-2000
Tipul instituţiei

Administraţia centrală
din care:
Ministere şi organe centrale
Instituţii aparţinând de guvern
Administraţia locală1
din care:
Prefecturi, consilii judeţene
Primării, consilii locale
Securitate socială
din care:
Unităţi de învăţământ
Unităţi de sănătate şi asistenţă socială
Unităţi de cultură şi recreative

Total

Creştere
2000/1997
1997 1998
1999 2000
65
66
65
57
49
16
3860

98,0
228,6
115,5

84
84
84
84
2954
2954
2957 2957
28241 28089 28201 25827

100
100,1
91,4

27041 27018 27359 24884
749
726
704
695
451
345
38
248

92
92,8
55

50
7
3342

50
15
3417

50
16
3851

114,0

Sursa: Anuarul statistic al României 2001, p. 369.

1

Include şi alte unităţi ale administraţiei centrale din domeniile: justiţie, administraţie financiară,
muncă şi protecţie socială, protecţia mediului etc.
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Datele prezentate relevă pe de o parte creşterea numărului instituţiilor
administraţiei centrale şi locale de stat şi reducerea numărului instituţiilor de securitate socială, îndeosebi a unităţilor de cultură şi recreative şi a celor din învăţământ.
Instituţiile administraţiei publice constituie instrumentul principal pentru
exercitarea rolului statului de drept, democratic în ţara noastră.
Instituţiile administraţiei publice centrale şi locale au un rol deosebit de
important, în susţinerea şi promovarea unei economii sănătoase şi competitive, în
menţinerea ordonată la un nivel superior, a relaţiilor normale dintre oamenii situaţi
pe diferite trepte ierarhice de organizare a societăţii româneşti.
O administraţie de calitate, bine structurată şi condusă, constituie un factor
de echilibru şi stabilitate, elemente esenţiale în consolidarea statului de drept, în
promovarea principiilor şi orientărilor care să asigure progresul şi prosperitatea în
toate sectoarele de activitate.
Instituţiile administraţiei centrale şi locale sunt menite să asigure funcţionalitatea tuturor componentelor mecanismului economico-social, dezvoltarea şi
adâncirea democraţiei. Aceste instituţii trebuie să asigure realizarea consensului
social durabil, fără de care nu se poate construi o economie de piaţă liberă. Ele
trebuie să dea dovadă de multă reflecţie, mult realism, multă concreteţe pentru
eliminarea obstacolelor apărute pe parcursul reformei.
În acest sens, realităţile impun susţinerea dezvoltării prin măsuri care să
asigure exercitarea efectivă a democraţiei, îndeosebi a celei participative, la nivel
naţional şi local, respectarea drepturilor politice, economice, civice, sociale, culturale ale oamenilor, integrarea lor efectivă în viaţa politică şi social economică,
extinderea cadrului legislativ, combaterea birocraţiei şi stârpirea corupţiei, fermitatea în aplicarea legilor.
Îndeplinirea în bune condiţii a rolului şi funcţiilor actuale ale statului
presupune conceperea şi implementarea unei ample şi profunde reforme în
administraţia publică.
Scopul reformei este de a crea o administraţie publică capabilă să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii de înaltă calitate şi eficacitate, pentru a contribui
substanţial la dezvoltarea economică şi socială a României printr-un larg proces
de modernizare şi adaptare a acesteia la realităţile economiei şi societăţii româneşti, răspunzând, în acelaşi timp, exigenţelor şi structurilor Uniunii Europene.
Orientarea, aprecierea şi controlul activităţii administraţiei publice se
bazează, îndeosebi, pe elemente de ordin calitativ.
Menţionăm în acest sens, că din 42 indicatori de măsurare şi apreciere a
performanţei îndeplinirii obiectivelor din Planul strategic de acţiune al Guvernului
pentru realizarea strategiei de reformă în administraţia publică, numai 6, respectiv
14% sunt de ordin cantitativ, restul de 36, adică 86% sunt de ordin calitativ.
Printre aceştia din urmă, relevăm:
• gradul de coerenţă a deciziilor la nivelul fiecărui minister cu politica de
ansamblu a Guvernului;
• gradul de rezistenţă la schimbare a structurilor birocratice ale aparatului
guvernamental;
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•
•
•
•

nivelul de transparenţă al deciziilor guvernamentale;
gradul de optimizare a timpului de luare a deciziilor;
nivelul calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
capacitatea autorităţii locale de a genera venituri la nivelul responsabilităţilor;
• gradul de predictibilitate a veniturilor la nivel local;
• gradul de accesibilitate a cetăţenilor la serviciile publice;
• gradul de utilizare a tehnicilor moderne de management.
Ridicarea calităţii activităţii administraţiei publice depinde, într-o mare
măsură, de întărirea capacităţilor guvernului de a elabora şi implementa strategii,
politici şi programe coerente şi realiste, de a găsi soluţii optime de dezvoltare
economică şi socială a ţării noastre.
Analiza problematicii administraţiei publice şi formularea propunerilor de
îmbunătăţire a activităţii acesteia presupune studierea ţelurilor sau obiectivelor
fundamentale cantitative şi calitative. Ele cuprind dorinţe, idealuri spre care se
tinde. Desigur, acestea sunt prea generale pentru a servi drept bază la toate
nivelurile administraţiei publice. De aceea, este necesar ca ele să fie transpuse în
obiective derivate sau intermediare.
Obiectivele derivate stau la baza determinării competenţelor şi responsabilităţilor, respectiv a atribuţiilor şi sarcinilor ce revin fiecărei instituţii şi subdiviziuni
organizatorice interne a acesteia şi fiecărui funcţionar public.
Strategiile, politicile şi programele conţin propuneri de acţiune concertată
pentru realizarea obiectivelor. Acestora le sunt comune mijloacele pe care toate
autorităţile le au la dispoziţie pentru a atinge obiectivele.
Trebuie făcută o distincţie între mijloacele directe (cele aflate sub controlul
direct al instituţiei respective) şi mijloacele indirecte (obţinute din alte surse).
Un lanţ logic de analiză începe cu ţelurile fundamentale, trece prin cele
derivate cu atribuţii şi sarcinile pe care acestea le determină, ajungând în final la
mijloacele directe şi indirecte şi măsura în care acestea au contribuit la realizarea
obiectivelor derivate şi a celor fundamentale.
Trebuie precizat că, fără obiective clare, precise, coerente şi realiste se pot
pierde o bună parte din mijloacele alocate, se poate încetini sau bloca procesul de
reformă al administraţiei publice, iar fără mijloacele necesare, nu pot fi realizate la
un nivel cantitativ, şi mai ales, calitativ corespunzător obiectivele stabilite.
Introducerea şi extinderea tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor în
administraţia publică centrală şi locală din ţara noastră, ridică noi provocări
administraţiei, dar, în acelaşi timp, oferă posibilităţi mult mai mari pentru ridicarea
calităţii şi eficienţei activităţii şi apropierii de clienţi (cetăţeni şi întreprinderi).

3.2. Situaţia actuală a administraţiei publice
România întâmpină în prezent dificultăţi la integrarea în Uniunea Europeană
şi datorită unei administraţii publice de slabă calitate, necompetitivă.
Deşi necesitatea reformei în administraţia publică a apărut încă din 1990,
totuşi din diferite cauze nu s-au putut mobiliza resursele necesare creării cadrului
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legislativ şi instituţional necesar administraţiei centrale şi locale şi, în special,
pentru implementarea eficientă a măsurilor de reformă.
În perioada 1990-2000, reforma administraţiei publice a fost lăsată pe un
plan secundar, fapt pentru care a cunoscut o evoluţie foarte lentă. Cauzele
acestei situaţii au fost îndeosebi:
• insuficienta voinţă şi consens politic cu privire la importanţa instituţiilor
administraţiei publice;
• inexistenţa unei viziuni clare în privinţa conexiunii dintre reforma economică
şi reforma administraţiei publice;
• reforma administraţiei publice nu a reprezentat o prioritate, vechile structuri
şi metode s-au perpetuat în mare măsură, iar schimbările au fost prea lente
şi fragmentare;
• lipsa acută a resurselor financiare necesare reformei;
• absenţa unor reglementări clare privind structurile administrative şi de
personal;
• absenţa unei strategii coerente şi transparente privind reforma în administraţia publică.
Reforma administraţiei publice este în permanenţă monitorizată şi evaluată,
iar aceasta trebuie să vizeze, în esenţă, pe cei care fac administraţie, respectiv
funcţionarii publici care trebuie să devină profesionişti şi stabili în domeniul lor de
activitate.
Menţionăm că în concepţia şi analiza reformei, se ignoră, în general, acţiunea factorului instituţional. În acelaşi timp, studiile care, totuşi, iau în considerare
acest factor, minimalizează impactul negativ al acestuia, punând în evidenţă doar
una din caracteristicile definitorii ale instituţiilor şi anume aspectul oportunităţii
acestora pentru schimbări. Or, instituţiile nu sunt numai factori favorizanţi, ci pot
deveni în anumite condiţii şi frâne (constrângeri) pentru transformare.
În mod firesc, pentru pregătirea procesului de aderare, statele membre ale
Uniunii Europene şi-au pus problema credibilităţii angajamentelor asumate de
către ţările candidate. De aceea, la Madrid, s-a făcut o suplimentare a criteriilor de
aderare prin introducerea criteriului capacităţii administrative de aplicare a acquisului comunitar.
În Raportul Comisiei Europene pe anul 2001, se face o analiză severă a
administraţiei publice româneşti, relevându-se că nu s-au înregistrat progrese
semnificative în domeniul dezvoltării capacităţii administrative. Astfel, Legea
privind statutul funcţionarului public este doar parţial implementată, iar Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici nu funcţionează corespunzător. Comisia îşi
exprimă îndoiala cu privire la independenţa şi capacitatea unor autorităţi publice
de reglementare şi gestiune în domeniul energiei şi gazelor naturale şi de
restructurare a sectorului siderurgic.
Deşi au avut loc şi evoluţii pozitive, autorităţile române nu au reuşit încă să
elaboreze un cadru strategic comprehensiv pentru exercitarea controlului financiar
intern asupra fondurilor publice, continuarea eforturilor fiind necesară pentru a
consolida capacitatea administrativă din acest domeniu. România a realizat o
serie de progrese în ceea ce priveşte reforma procedurilor bugetare naţionale, dar
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sunt necesare eforturi suplimentare, atât în ceea ce priveşte bugetul naţional, cât
şi în domeniul resurselor proprii ale fiecărei instituţii.
Capacitatea de ansamblu a administraţiei publice de a pune în practică
legislaţia comunitară rămâne limitată şi reprezintă o constrângere majoră în ceea
ce priveşte procesul de pregătire a aderării României. În timp ce unele părţi ale
administraţiei sunt capabile să funcţioneze în mod eficient, există numeroase
sectoare importante unde slăbiciunile structurii administrative constituie un motiv
serios de îngrijorare îndeosebi în domeniul gestionării fondurilor Uniunii Europene.
În Raportul de ţară al Comisiei Europene pe anul 2001 se menţionează, în
acest sens, că “România a adoptat o strategie de accelerare a reformei în
administraţia publică, dar nu a demarat încă implementarea ei”, dar că sunt şi
elemente ce pot asigura un start bun în această privinţă, atât prin aplicarea
strategiei de reformă, cât şi prin crearea capacităţii de a gestiona reforma la
nivelul tuturor structurilor din Guvern şi la cel al administraţiilor locale.
Instituţia care are sarcina de a intra în mod efectiv reforma în acest domeniu
este Ministerul Administraţiei Publice.
Până în prezent nu s-a reuşit să se delimiteze suficient de clar activităţile care
ar trebui să fie specifice componentei politice a administraţiei publice, de componentă administrativă care ar trebui îndeplinită de funcţionari publici profesionişti.
Abuzurile şi corupţia au fost instituţionalizate prin legile emise. Ele au lăsat
în mod deliberat portiţe de hoţie, numai de cei iniţiaţi ştiute, au compromis
încrederea în competiţia cinstită, în ierarhia valorii autentice.
În instituţiile publice, majoritatea angajărilor, avansărilor şi sancţionărilor s-au
făcut, până acum pe criteriul clientelar, în special pe afinităţi de partid.
În loc ca întâi să fie definite clar obiectivele şi apoi aleşi oamenii capabili să
le ducă la îndeplinire, toate guvernele postrevoluţionare au procedat invers.
Dacă la nivel central, România mai are oameni capabili să întocmească
proiecte, în teritoriu, situaţia este absolut dramatică. Dacă nu vom fi în stare în
următorii doi ani să creăm o infrastructură capabilă să realizeze proiecte viabile nu
vom putea înainta rapid spre economia de piaţă şi spre Uniunea Europeană.
În aprecierea situaţiei existente ne vom opri doar la doi indicatori ai
eficienţei administraţiei publice centrale şi locale.
Primul ar fi, capacitatea de a concepe strategii, politici, programe, bugete
corespunzătoare realităţilor româneşti care să poată fi puse în aplicare până la
capăt şi să obţină rezultatele scontate.
Al doilea ar fi cel al cantităţii, calităţii şi preţurilor serviciilor publice furnizate
către cetăţeni şi întreprinderi.
În fapt, ambii indicatori nu au fost realizaţi la un nivel satisfăcător.
Pornind de la evaluarea critică a Comisiei Europene, Programul guvernamental pentru anii 2001-2004 abordează frontal şi multilateral accelerarea
reformei, administraţiei publice centrale şi locale.
În acest cadru, Guvernul afirmă că România îşi poate întări treptat
capacitatea şi calitatea administraţiei publice pentru a reuşi să facă faţă obligaţiilor
care îi revin în calitate de viitor stat membru al UE.
Programul de guvernare privind administraţia publică centrală şi locală are
la bază următoarele obiective fundamentale:
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• restructurarea profundă a administraţiei publice centrale şi locale;
• schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean;
• descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei administrative şi financiare;
• depolitizarea structurilor administraţiei publice;
• coerenţa actului administrativ;
• perfecţionarea managementului în administraţie;
• aplicarea unor politici raţionale de dezvoltare şi modernizare a localităţilor
rurale şi urbane;
• întărirea autorităţii statului şi a răspunderii acestuia;
• armonizarea cadrului legislativ cu reglementările U.E., asigurarea coerenţei
şi stabilităţii acestuia.
Realizarea acestui program depinde, în mare măsură, de asigurarea la timp
a sumelor financiare necesare şi implicarea conducerii tuturor instituţiilor administraţiei publice in realizarea efectivă a acestor obiective.
În administraţia publică s-au făcut eforturi pentru crearea bazelor de date şi
a infrastructurii necesare pentru a le putea utiliza. Se folosesc însă soluţii
eterogene, care nu sunt totdeauna integrabile şi uneori nici compatibile.
În fiecare instituţie se folosesc sisteme de operare, aplicaţii şi tipuri de
fişiere, care, fac dificil sau imposibil, transferul de date ori realizarea de analize
complexe, iar structurile administrative rămân neperformante.
Administraţia publică centrală dispune de sisteme informatice aproape la
nivelul fiecărui minister, precum şi în cadrul altor câtorva instituţii guvernamentale.
Fiecare din aceste sisteme, incluzând în principal aplicaţii de birotică–secretariat
şi bază de date, se află în diverse faze de dezvoltare şi diferite grade de
maturizare, datorită, în special, declanşării proceselor de informatizare în diferite
momente de timp.
Principalele sectoare mai informatizate sunt: finanţele publice, statistica,
sectorul de muncă şi protecţie socială, sistemul vamal şi sistemul de apărare şi
securitate naţională, precum şi în principalele regii (societăţi naţionale) cum sunt
cele de electricitate, gaze, petrol, transport şi comunicaţii.
A fost realizat un proiect Phare privind interconectarea şi trecerea
experimentală la schimbul electronic de informaţii între nouă instituţii ale administraţiei publice locale.
S-a finalizat studiul de fezabilitate, finanţat de “Trade and Development
Agency”, din SUA, privind realizarea reţelei de transmisiuni de date a
administraţiei publice, care constituie o bază pentru investiţii din acest domeniu în
anii următori.
S-a manifestat iniţiativa şi preocuparea fiecărei primării să-şi creeze o
infrastructură (telefon, fax, calculatoare, reţea de calculatoare, imprimante şi alte
echipamente) care să permită ridicarea calităţii activităţii ei.
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3.3. Cerinţe pentru sporirea calităţii activităţii instituţiilor
administraţiei publice
Pentru a avea o administraţie performantă se cer îndeplinite, în prealabil, o
serie de cerinţe, printre care menţionăm:
a) dotarea instituţiilor administraţiei publice cu mijloace tehnice moderne, capabile să permită culegerea, stocarea şi prelucrarea rapidă a informaţiilor.
Dotarea şi utilizarea corespunzătoare a tehnologiei informaţiei este
esenţială pentru ridicarea calităţii şi eficacităţii serviciilor administraţiei publice,
deoarece oferă posibilitatea:
• creşterii eficienţei operaţionale în cadrul organismelor administraţiei publice;
• integrării serviciilor prestate de administraţia publică, având ca beneficiari
cetăţenii şi agenţii economici;
• asigurării accesului la informaţii a utilizatorilor finali a serviciilor administraţiei publice;
b) elaborarea şi aplicarea unei judicioase structuri organizatorice interne a
fiecărei instituţii publice, adecvate misiunii şi obiectivelor specifice pe care le
are de îndeplinit. Pe această bază, se poate realiza şi o eficientă organizare
şi desfăşurare a activităţii şi alocare a resurselor umane, materiale şi
financiare necesare bunei funcţionări a administraţiei publice respective.
c) o înaltă calificare a funcţionarilor publici, printr-un proces corespunzător de
formare şi de ridicare a pregătirii profesionale, criterii obiective şi transparente de selecţie şi promovare profesională, programe capabile să ofere
funcţionarilor publici securitatea în condiţiile schimbării, mai degrabă decât
împotriva schimbării. Avem în vedere crearea şi consolidarea unui corp de
funcţionari publici de carieră, profesionist;
d) stabilirea şi aplicarea unui sistem de salarizare şi premiere care să asigure
un nivel corespunzător al veniturilor, care să împiedice exodul resurselor
umane către alte instituţii sau sectoare de activitate;
e) separarea funcţiilor administrative de cele politice în vederea asigurării unei
continuităţi, a unei mai mari stabilităţi a funcţionarilor publici şi crearea
posibilităţii definirii unei cariere pentru aceştia.
În acest context, sunt necesare eforturi însemnate în perioada următoare, în
direcţia sporirii capacităţii şi calităţii activităţii instituţiilor guvernamentale, atât
pentru a-şi gestiona sfera de responsabilităţi eficient şi in bune condiţii, cât şi
pentru derularea fondurilor comunitare. O atenţie prioritară trebuie acordată
dezvoltării de proceduri financiare clare, sigure şi transparente, pentru derularea
fondurilor comunitare.
Calitatea serviciilor oferite de administraţie este deosebit de importantă. În
acest scop administraţia publică din ţara noastră, trebuie să sufere o schimbare
profundă a prestaţiilor, atât în sensul diminuării densităţii legislative, cât şi cel al
organizării şi conducerii eficiente a activităţii administrative.
În administraţie trebuie să se introducă managementul public şi să se
analizeze periodic indicatorii de performanţă. Astfel, orice măsură care urmează

60

să fie luată trebuie să fie în prealabil evaluată. În acest sens, menţionăm
manifestarea pe plan internaţional a trei tendinţe principale:
1. Perfecţionarea managementului resurselor umane.
Măsurile întreprinse în ţara noastră în aceste direcţii sunt în derulare. Este
vorba de crearea şi consolidarea unui corp de funcţionari publici de carieră,
profesionişti şi neutru politic. Asociaţia Naţională a Funcţionarilor Publici a
elaborat deja legislaţia necesară constituirii unui corp de profesionişti în
administraţia publică. Ministerul Administraţiei Publice beneficiază de cinci
programe Phare pentru sectorul administraţiei publice, care au ca scop tocmai
formarea unor funcţionari publici de excepţie. Corpul funcţionarilor publici este
menit să asigure atât stabilitatea şi continuitatea actului de guvernare cât şi
legătura între nivelul politic de decizie şi masa mare a funcţionarilor publici.
Intrarea tinerilor în sistemul administraţiei publice se face prin concurs
naţional şi ar trebui să fie motivaţi corespunzător, astfel ca ei să reprezinte o forţă
importantă de realizare a reformei în domeniul administraţiei publice şi de ridicare
a calităţii acestei activităţi.
În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici s-au stabilit
necesitatea:
• aprecierii obiective a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv;
• corelării obiective între cerinţele funcţiei publice şi pregătirea funcţionarului
public;
• asigurării unui sistem motivaţional prin recompensarea funcţionarilor publici
care au obţinut rezultate deosebite, care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale;
• identificării necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate, în scopul îndeplinirii obiectivelor
stabilite.
Introducerea tehnologiei informaţionale în birourile de lucru la toate
nivelurile administraţiei publice necesită instruirea corespunzătoare a funcţionarilor publici. Aceasta trebuie să conducă la:
• ridicarea nivelului de competenţă în utilizarea tehnologiei informaţionale atât
pentru cei care au abilităţi, cât şi pentru cei care utilizează pentru prima dată
un calculator;
• creşterea productivităţii tuturor celor care lucrează cu calculatorul;
• realizarea unei amortizări serioase a investiţiilor făcute în tehnologia
informaţională;
• asigurarea că toţi utilizatorii de calculatoare înţeleg cum poate fi eficient
folosită tehnologia informaţională şi că aceştia sunt familiarizaţi cu
problemele de calitate implicite;
• crearea de abilităţi care să determine pe oricine, indiferent de nivelul şi felul
şcolarizării, să dorească să devină o parte a “Societăţii informaţionale”.
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Programul de răspândire a instrumentelor tehnologiei informaţionale şi a
reţelelor informaţionale trebuie însoţit de un program de instruire în operarea pe
calculator.
a) Instruirea primară care se concentrează pe instruirea funcţionarilor publici
ca utilizatori ai tehnologiei informaţionale, având două aspecte:
• furnizarea cunoştinţelor de bază privind operarea pe calculator tuturor
funcţionarilor publici;
• creşterea nivelului cunoştinţelor celor care deja au noţiuni de bază.
Cursurile vor consta, în mare parte, în practica efectivă pe calculator şi vor
necesita structuri adecvate pe întreg teritoriul ţării.
b) Cursul de specializare urmăreşte să accentueze şi să îmbunătăţească
abilităţile specifice cadrelor de conducere responsabile cu infrastructura
tehnologiei informaţionale, mai ales managerii de reţea, personalul de
înregistrare a documentelor şi personalul de la ghişeele de relaţii cu
publicul, pentru a se familiariza cu noile servicii şi a le face eficiente în
slujba cetăţenilor, prin familiarizarea acestora cu ultimele inovaţii tehnologice şi legislative.
Cursurile de specializare vor utiliza materiale metodologice de instruire
editate în special de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi de
Ministerul Administraţiei Publice.
Ţinând seama de importanţa formării unui corp real de funcţionari,
depolitizat, pregătit să ducă ştafeta administraţiei indiferent de ce guvern este la
conducere, s-a acţionat pentru întărirea acestuia prin alocarea unor fonduri
externe foarte importante. Circa 20 milioane $ sunt alocate pentru ANFP pentru
crearea unei baze de date privind funcţionarii publici inclusiv principiile de
promovare şi salarizare. Corpul înalţilor funcţionari publici care să asigure atât
stabilitatea actului de guvernare, cât şi legătura între nivelul politic de decizie şi
masa mare a funcţionarilor.
Este mare nevoie de funcţionari publici bine pregătiţi şi mai bine plătiţi. În
anul 2001 s-a înfiinţat Institutul de Administraţie Publică care are ca obiectiv
principal formarea profesională a salariaţilor administraţiei publice. Institutul are
mai multe departamente, dintre care cele mai importante sunt Departamentul
pentru formarea profesională a cadrelor din administraţia publică locală, care
funcţionează în cele 8 regiuni economice din România şi Departamentul de
formare profesională, la nivelul administraţiei centrale. Acesta din urmă se ocupă
cu prioritate de funcţionarii din ministere, care vor urma cursuri de specializare pe
perioade cuprinse între o săptămână şi doi ani de zile.
Noutatea acestui institut constă în faptul că nu este o instituţie universitară,
ci una specializată pe probleme administrative.
Tinerii care vor intra în sistemul administraţiei publice vor constitui motorul
administraţiei publice în România. Aceştia vor trebui motivaţi în special material,
dar şi moral.
Pentru ocuparea funcţiilor (posturilor) publice vacante din cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice se organizează şi se desfăşoară concursuri şi examene.
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Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea
funcţiilor publice se fac pe baza următoarelor principii:
a) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la
concurs sau examen, a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute
de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
b) selecţia după merit, prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea
funcţiei publice, exclusiv pe baza rezultatelor obţinute;
c) asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a
informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a
examenului pentru ocuparea funcţiei publice;
d) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de
selecţie obiective şi clar definite, astfel încât orice candidat să aibă şanse
egale la ocuparea funcţiei publice;
e) confidenţialitatea, prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor, în condiţiile legii.
În vederea ocupării funcţiilor publice vacante pentru care se organizează
concurs, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii de
concurs şi comisii separate pentru ocuparea funcţiilor de execuţie şi a funcţiilor de
conducere.
În scopul familiarizării mai rapide cu obligaţiile ce le revin, funcţionarii publici
debutanţi care au promovat concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici de
carieră, dar nu îndeplinesc condiţiile de vechime minim necesară într-o funcţie
publică definitivă, parcurge o perioadă de stagiu de 12 luni, pe baza unui program
aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea
conducătorului, compartimentului, în care urmează să-şi desfăşoare activitatea
funcţionarul public debutant şi a compartimentului de resurse umane.
Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc:
• alocarea a două ore zilnic în timpul normal de lucru pentru studiul individual;
• planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul
cunoştinţelor teoretice şi de deprinderile practice, dobândite pe parcursul
perioadei de stagiu;
• cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcţionarul public
debutant.
Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea funcţionarului public debutant se
desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public definitiv din cadrul aceluiaşi
compartiment.
Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale
funcţionarilor publici debutanţi în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei
funcţii publice, formarea lor practică, cunoaşterea de către aceştia a specificului
activităţii autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea,
precum şi a exigenţelor administraţiei publice.
Funcţionarii publici înalt calificaţi ar trebui să se constituie în echipe
permanente, profesioniste şi, mai ales, neutre din punct de vedere politic.
Funcţionarii publici astfel organizaţi ar asigura permanenţa în administraţia publică
a ţării.
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În vederea stimulării funcţionarilor publici are loc:
• stabilirea anuală a criteriilor de performanţă profesională pentru funcţionarii
publici;
• evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici în
raport cu obiectivele realizate.
Rezultatele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale
individuale conferă funcţionarilor publici următoarele drepturi:
• să avanseze în grad şi clasă;
• să primească recompense morale şi materiale pentru rezultatele deosebite
obţinute în activităţile lor.
În cadrul autorităţilor publice (cu unele excepţii) sunt constituite comisii
paritare, în scopul participării la stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă,
sănătatea şi securitatea muncii funcţionarilor publici, în timpul executării atribuţiilor
lor, şi/sau buna desfăşurare a activităţii autorităţilor sau instituţiilor publice.
În alcătuirea comisiilor paritare intră un număr egal de reprezentanţi
desemnaţi:
• jumătate, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
• jumătate, de către sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice, ori prin votul majoritar al funcţionarilor
publici, dacă nu s-au constituit în sindicat.
Comisia paritară formulează propuneri care privesc:
a) organizarea eficientă a timpului de muncă a funcţionarilor publici;
b) formarea profesională a funcţionarilor publici;
c) măsuri de protecţie a muncii.
Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor care privesc buna
funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice în care se organizează. În acest
sens propune măsuri concrete de eficientizare a activităţii autorităţii sau instituţiei
publice.
2) Introducerea şi lărgirea e-government-ului pentru a ajunge la nivelul
ţărilor occidentale.
Principala categorie de servicii, asupra cărora tehnologiile informaţionale au
cel mai mare impact, este cea destinată cetăţenilor. Printre aceste servicii pot fi
amintite: plata taxelor, schimbarea adresei din cartea de identitate, înscrierea în
diverse instituţii de învăţământ, tipărirea de certificate de naştere etc. Prin
intermediul conceptului de e-government, guvernul poate reduce sarcinile birocratice ale administraţiei şi realiza un mai mare grad de transparenţă şi eficacitate
prin controlul şi reducerea costurilor, accesibilitatea serviciilor şi disponibilitatea
utilizării lor 24 de ore pe zi, şi 7 zile pe săptămână.
Un prim pas spre e-government este publicarea informaţiilor pe internet,
urmează integrarea aplicaţiilor Web guvernamentale în sistemul economic. Prin
aceasta, Guvernul trebuie să fie capabil să interacţioneze cu clienţii săi.
Faza cea mai complexă a e-government-ului o reprezintă efectuarea
tranzacţiilor comerciale. Pentru aceasta este necesară asigurarea accesului la
internet şi realizarea interoperabilităţii între Guvern şi agenţiile sale.
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Crearea unui model de e-government presupune construirea unei
infrastructuri publice de comunicaţii, de legi (privind semnătura electronică,
protecţia datelor cu caracter personal), şi de promovare a internetului.
Menţionăm în acest sens că, Guvernul a introdus începând din 2 martie
2002 sistemul electronic pentru achiziţii publice în vederea eliminării reţelelor de
intermediari şi realizarea unei legături directe între producători şi instituţiile
cumpărătoare. La început, lista a inclus 10 categorii cu mii de tipuri de produse
standardizate, listă care se va lărgi pe măsură ce sistemul se va dezvolta. Astfel,
preţurile de achiziţie pot să reflecte mult mai bine preţurile de cost, iar concurenţii
să-şi joace mai bine rolul în societatea românească.
Pe lângă eliminarea birocraţiei se reduc cheltuielile bugetare.
Până la data de 30 aprilie 2002, în sistemul electronic de achiziţii publice au
fost finalizate 1065 de licitaţii în valoare totală, conform preţului de închidere, de
peste 9 miliarde lei. Valoarea de început a licitaţiilor închise (conform preţului de
pornire) a fost de 14 miliarde lei. Autorităţile contractante au realizat astfel, în
medie, în prima lună de funcţionare a sistemului, economii de peste 30% la
produsele achiziţionate prin licitaţiile electronice. Diferenţa dintre preţul de
deschidere al licitaţiilor şi preţul de achiziţie se apropie de 5 miliarde lei.
Administraţia fiscală are obligaţia ca începând din anul 2003 să informeze
cetăţenii cu privire la îndatoririle fiscale şi tipul de taxe şi impozite pe care aceştia
le pot achita prin mijloace electronice, punând la dispoziţia utilizatorilor facilităţile
sistemului electronic fără a percepe taxe. De asemenea, administraţia fiscală va
furniza gratuit celorlalte instituţii ale administraţiei publice, dacă acestea sunt
abilitate legal de a deţine, prelucra sau folosi informaţia solicitată.
Dezvoltarea calitativă, ca urmare a informatizării, îmbunătăţeşte serviciile
publice şi reduce personalul necesar şi termenul de realizare a lucrărilor.
3) Introducerea şi extinderea managementului public în administraţie.
Guvernul poate să îmbunătăţească calitatea serviciilor publice prin
introducerea şi extinderea treptată a managementului public în administraţie.
Această schimbare trebuie să îmbrăţişeze ideea unei administraţii ca serviciu şi
publicul ca un client, fiind o consecinţă a modului cum aceasta funcţionează.
Schimbarea totală a comportamentului în cadrul serviciilor publice poate fi
realizată printr-un management public performant.
Principalul domeniu al managementului public căruia trebuie să i se acorde
o prioritate mai mare îl constituie îmbunătăţirea relaţiilor dintre administraţie şi
public.
Managementul public trebuie să contribuie la cristalizarea unui comportament democratic veritabil capabil să producă mutaţii esenţiale în administraţia
publică românească şi în conştiinţa civică a cetăţenilor.
Mentalitatea se creează în timp, prin impunerea de legi şi norme clare, pe
care funcţionarii publici şi cetăţenii ajung să le respecte firesc, mai ales când
acestea le vin în întâmpinarea bunului simţ civic elementar.
De aceea, pentru crearea unei conştiinţe civice autentice este necesar să
avem legi clare şi instituţii democratice sănătoase, să avem manageri publici
capabili să promoveze o reformă radicală a administraţiei publice.
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Deosebit de importantă în acest sens este sporirea responsabilităţii
administraţiei publice faţă de cetăţeni şi stimularea participării active a cetăţenilor
în procesul de luare a deciziilor administrative şi sporirea gradului de transparenţă
la nivelul întregii administraţii publice.
Administraţia publică poate fi privită, de asemenea, ca o formă specială de
organizare şi conducere care se întinde de la nivelul comunelor şi oraşelor, la
nivelul judeţelor şi al ţării.
Construirea de instituţii pentru un sector public eficient implică folosirea, în
proporţii diferite, a trei mecanisme fundamentale de stimulare pentru a îmbunătăţi
capacitatea prin :
• reguli şi constrângeri eficiente;
• presiune concurenţială mai mare;
• vocea cetăţeanului şi parteneriatul.
Se cere acordată o prioritate îmbunătăţirii relaţiilor dintre administraţia
publică şi cetăţeni. Aceasta reflectă problema reală conform căreia dacă
interdependenţa dintre sectorul public şi privat este tot mai mare, administraţia
trebuie să acţioneze flexibil şi să răspundă mai bine nevoilor societăţii. Desigur,
calitatea relaţiilor dintre cetăţeni sau întreprinderi şi administraţie depind în parte
de conţinutul acesteia.
Relaţiile dintre administraţia publică şi clienţii săi nu pot fi discutate în afara
structurilor şi politicilor guvernului, sistemul democratic de luare a deciziilor şi de
controlul în societate, valorile societăţii şi atitudinea faţă de stat.
Calitatea relaţiilor dintre administraţia publică şi clienţii săi este o manifestare a puterilor şi deficienţelor întregului sistem administrativ. Această problemă constituie esenţa organizării şi managementului administraţiei publice.
Pentru a deveni mai eficientă administraţia publică managementul ar trebui
să introducă noi forme mai flexibile de organizare şi conducere a activităţii şi un
nou comportament. Încercările de a realiza o schimbare superficială ( de exemplu
birouri mai bune) nu vor aduce îmbunătăţiri semnificative.
Flexibilitatea faţă de client necesită responsabilităţi clar definite.
Responsabilităţile administraţiei sunt definite clar de către conducători
politici.
Cererile clienţilor (cetăţenilor şi întreprinderilor) sunt cuprinse şi cântărite în
cadrul sistemului politic şi rezultatele deciziilor sunt transmise administraţiei sub
forma instrucţiunilor referitoare la sarcinile sale.
Fiind flexibilă direct faţă de client administraţia poate intra în conflict, cu
deciziile politice, deoarece ar trebui să satisfacă atât conducerea politică, cât şi pe
client.
Administraţia publică flexibilă ar trebui să interpreteze obiectivele politice în
sensul satisfacerii nevoilor clienţilor. Dacă acestea nu sunt suficient de clare
politicile se pot încurca în jurul unui obiectiv sau grup de clienţi într-un mod
inconsecvent sau chiar conflictual. Unele politici pot fi în contradicţie dar
administraţia publică trebuie să îndeplinească cu eficienţă şi conştiinciozitate
nevoile clienţilor. Mai mult decât atât, unele politici sunt percepute de clienţi ca

66

fiind dăunătoare intereselor lor (de ex., impozitele şi taxele) şi în asemenea
situaţii, flexibilitatea este o noţiune dificil de înţeles.
Activitatea administraţiei publice este orientată şi controlată prin reguli ce
reprezintă implementarea politicilor. Regulile se stabilesc după cazuri de
soluţionat.
Măsurile şi stimulentele pentru performanţe acordă o prioritate deosebită
cunoaşterii regulilor şi conformităţii acţiunii cu acestea.
Regulile derivă din legile care sunt legitimate prin procesul legal şi
democratic şi care trebuie să se conformeze unor anumite principii sau criterii.
Aceasta înseamnă că regulile trebuie să fie elaborate pentru a cuprinde, într-o
manieră clar interpretabilă şi inteligibilă de către funcţionarii publici şi instanţele
judecătoreşti, ca o expresie generală a problemelor care sunt de fapt seturi de
cazuri specifice. Textele permiţând şi excepţii de la situaţia normală care sunt la
discreţia administraţiei, nici legile nu pot cuprinde toate cazurile. Rezultatul este o
completă, dar necesară ierarhie de instrumente – regulamente, norme departamentale, instrucţiuni etc. – specificând regulile printr-o mai mare detaliere, la
anumite competenţe şi responsabilităţi specifice.
Îndeplinirea regulilor poate fi controlată şi aceasta reprezintă o modalitate
principală de limitare a puterii birocratice.
Flexibilitatea solicită ca administraţia publică să trateze clientul ca persoană
fizică sau juridică, nu ca un caz sau segment referitor la un set specific de reguli,
cu care este investită o anumită parte a administraţiei publice. Dar repartizarea
puterilor (sarcinilor) pentru executarea regulilor se face în mod precis datorită
nevoii de a avea o răspundere clară şi de a asigura eficienţa administraţiei
publice.
Descentralizarea administrativă este un proces care a început din anii
anteriori, se derulează în prezent şi se va înfăptui şi în viitor de un management
public performant.
Acest proces trebuie derulat cu mare grijă, asigurând cadrul legislativ
corespunzător şi transferarea sarcinilor administrative de la administraţia centrală
către administraţia locală. Acest proces trebuie să fie însoţit şi de transferul
mijloacelor (financiare, decizionale, legislative) necesare înfăptuirii sarcinilor
încredinţate.
Actul de conducere cere nu numai pregătire, dar şi dăruire, concentrare,
responsabilitate maximă şi, nu în ultimul rând, atenţie şi respect faţă de
subordonaţii şi colaboratorii lor.
Conducătorii numiţi sau aleşi trebuie să se îndepărteze cât mai mult de
lupta politică şi să se dedice cu trup şi suflet sarcinilor şi responsabilităţilor ce le
revin în administraţie. Ei trebuie să analizeze, să înţeleagă şi să orienteze
administraţia, să o purifice de tot ce înseamnă haos şi incompetenţă şi, în mod
deosebit, să lupte pentru eliminarea din activitatea şi preocupările lor a
algoritmului defăimător şi distrugător de valori materiale şi umane.
Un conducător trebuie să creeze şi să-şi mobilizeze mintea cu programe, cu
măsuri şi decizii benefice pentru cei mulţi, cu problemele şi interesele lor.
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Posibilităţi mari de ridicare a calităţii şi eficienţei activităţii există la instituţiile
de la toate nivelurile organizatorice, începând cu Parlamentul şi Guvernul şi
terminând cu Primăria oraşului şi comunei.
Avem în vedere realizarea următoarelor cerinţe principale:
a) îmbunătăţirea cadrului legislativ prin completarea, simplificarea, raţionalizarea, asigurarea stabilităţii şi coerenţei şi prin aplicarea fermă a prevederilor acestuia în toate domeniile de activitate;
b) elaborarea de strategii globale, sectoriale şi teritoriale de dezvoltare
durabilă a economiei româneşti pe termen lung;
c) finalizarea descentralizării administrative, în scopul creşterii rolului autorităţilor locale şi adoptării deciziilor de către autorităţile cele mai apropiate de
cetăţeni;
d) definirea clară a rolului, competenţelor şi responsabilităţilor fiecărei instituţii
şi a relaţiilor între acestea;
e) adoptarea cât mai rapidă a instituţiilor şi procedurilor la schimbările ce au
loc în societatea românească şi în lume;
f) valorificarea cât mai deplină a factorului timp în fiecare instituţie.
În acţiunile întreprinse pentru ridicarea capacităţii şi calităţii activităţii instituţiilor româneşti trebuie să se ţină seama de necesitatea respectării următoarelor
principii: o mai mare democraţie, participare, echitate, solidaritate şi eficienţă.
Cât timp nu va fi demonstrată în mod clar necesitatea reformei şi nu se va
înţelege faptul că toţi cetăţenii vor putea beneficia de pe urma ei, nu va putea fi
stabilită o bază echitabilă de cooperare între membrii societăţii prin intermediul
instituţiilor şi nu se vor obţine rezultate semnificative în dezvoltarea economică şi
socială a României.
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