
1 

 

 

 Cuprins 
 

 Rezumat/ Summary & Abstract 
 ConsideraŃii introductive/ Introductory considerations 

 Partea 1-a •  Stadiul cunoaşterii 
CAP. I  EVOLUłII RECENTE ALE CADRULUI MACROECONOMIC DE 
DEZVOLTARE A AGRICULTURII ŞI SECTORULUI AGROALIMENTAR  
1.1. O privire sintetică asupra tabloului economic naŃional din intervalul 2003-2008/ 1.2. TendiŃe 
şi aşteptări pe termen mediu/ 1.3. Rezultate economice ale politicii agricole naŃionale şi de 
dezvoltare a sectorului agroalimentar, în contextal aderării/ post-aderării României la UE/ 1.3.1. 
SituaŃia şi evoluŃia agriculturii şi industriei alimentare/ 1.3.2. Industria alimentară/ 1.3.3. 
Parametri ai politicii agricole naŃionale/ 1.4. Efecte ale politicii agricole naŃionale derulate în 
perioada ultimilor cinci ani. PriorităŃile noi/ 1.5. Măsuri economice derivate din statutul 
României de stat membru al UE/ 1.5.1. Contextul european şi contextul intern privind evoluŃia 
economiei româneşti/ 1.5.2. Identificarea şi valorificarea avantajelor competitive ale României 
în UE/ 1.5.3. Demersuri concrete  
CAP. II   STUDIU ASUPRA POTENłIALULUI JUDEłULUI IAŞI PRIVIND CREAREA 
ŞI DEZVOLTAREA COMPANIILOR AGRICOLE ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
2.1. Localizarea geografică/ 2.2. Cadrul natural privind arealul de circumscriere a JudeŃului 
Iaşi/ 2.2.1. Relieful, clima şi hidrografia/ 2.2.2. Flora şi fauna/ 2.3. Resursele solului şi 
subsolului/ 2.4. PopulaŃia/ 2.5. Economia judeului Iaşi, ca parte componentă a RDNE/ 2.5.1. 
Studiu statistic privind mediul rural la nivelul RDNE/ 2.5.2. Componenta industrială a economiei 
judeŃului Iaşi/ 2.5.3. Agricultura judeŃului Iasi/ 2.5.4. ComerŃul şi turismul/ 2.5.5. Transporturile/ 
2.6. OportunităŃi de afaceri şi investiŃii locale/ 2.7. Creşterea competitivităŃii agro-industriale a 
judeŃului Iaşi (2009-2014)/ 2.7.1. Creşterea competitivităŃii economiei judeŃului Iaşi prin 
valorificarea potenŃialului agricol/ 2.7.2. Dezvoltarea judeŃului Iaşi drept centru regional de 
dezvoltare agricolă/ 2.7.3. Dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale din judeŃul Iaşi 
CAP. III IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR MANAGEMENTULUI MODERN ÎN 
ORGANIZAREA ŞI FUNCłIONAREA SISTEMELOR  AGROPRODUCTIVE ÎN 
CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE  
3.1. ConsideraŃii generale/ 3.2. Principii de baza ale alcatuirii şi funcŃionării structurilor 
manageriale/ 3.3. RelaŃia management – performanŃă/ 3.4. Caracteristicile mediului de afaceri 
românesc şi implicaŃiile acestora asupra managementului/ 3.5. Relevarea specificului sistemului 
agroalimentar în vederea adoptării strategiilor şi politicilor managerial/ 3.5.1. PiaŃa produselor 
industriei alimentare şi politica agroalimentară/ 3.5.2. Restructurarea în industria alimentară 
românească/ 3.5.2.1. Industria alimentară – componentă a industriei prelucrătoare: locul, rolul 
şi evoluŃia acesteia/ 3.5.2.2. Modernizarea industriei alimentare/ 3.5.2.3. Factorii care 
acŃionează asupra industriei alimentare româneşti/ 3.5.2.4. Manifestarea sprijinului comunitar 
în planul dezvoltării producŃiei agro-alimentare (2007-2013)/ 3.5.2.4.1. PlăŃi naŃionale directe şi 
complementare (CNDP-uri)/ 3.5.2.4.2. Alocarea financiară din bugetul agricol al UE (pe cele 4 
axe prioritare)/ 3.6. Principii privind regândirea managementului, pe fondul consecinŃelor 
integrării economiei româneşti în UE 



2 

 

 Partea 2-a •  ContribuŃii proprii 
CAP. IV MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL VS. PERFORMANłA 
SOCIETĂłILOR COMERCIALE AGROALIMENTARE  
4.1. FuncŃia financiară a firmei aflată în mediu concurenŃial/ 4.1.1. Gestiunea financiara la 
nivelul firmei/ 4.1.2. Gestiunea financiara şi deciziile managerial/ 4.1.2.1. Organizarea 
departamentului financiar/ 4.1.2.2. InformaŃiile financiar-contabile – componentă şi factor activ 
al sistemului informaŃional decisional/ 4.1.2.2.1. InformaŃiile contabilităŃii/ 4.1.2.2.2. Suporturile 
materiale ale informaŃiilor/ 4.1.2.2.3. Caracteristicile informaŃiilor contabile/ 4.1.2.2.4. 
Documentele contabile/ 4.1.2.2.4.1. Documentele justificative/ 4.1.2.2.4.2. Registrele contabile/ 
4.1.2.2.4.3. Documentele contabile de sinteză/ 4.1.2.2.5. Gestiunea documentelor financiar-
contabile/ 4.2. Managementul financiar la nivel de companie. ParticularităŃi privind companiile 
din sectorul agroalimentar/ 4.2.1. Managementul financiar – componentă esenŃială a conducerii 
de ansamblu a firmei/ 4.2.2. ParticularităŃile managementului financiar în întreprinderile 
agricole/ 4.2.2.1. O privire în plan sectorial/ 4.2.2.2. Abordarea economică/ managerial/ 4.3. 
Directii de perfectionare a managementului financiar în unităŃile agricole/ 4.3.1. ExigenŃele şi 
măsurile de eficientizare a întreprinderilor agricole/ 4.3.2. Optimizarea structurii capitalului şi 
activităŃii financiare în unităŃile agricole 
CAP. V ORIENTAREA CĂTRE EXCELENłĂ A MANAGEMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL APLICABIL COMPANIILOR DIN SECTORUL AGROPRODUCTIV AL 
ECONOMIEI JUDEłULUI IAŞI (DIAGNOSTICAREA PERFORMANłEI S.C. PANY 
PROD S.A. HÂRLĂU)  
5.1. Cadrul instituŃional privind elaborarea situaŃiilor financiare/ 5.1.1. Reglementarea 
contabilităŃii patrimoniale a societăŃii comerciale/ 5.1.2. Obiectivul situaŃiilor financiare/ 5.1.3. 
Reflectarea imaginii reale şi corecte de către contabilitate/ 5.1.4. Structuri fundamentale în 
cadrul situaŃiilor financiare-contabile, cu care operează managementul financiar/ 5.2. 
Implementarea controlului/ auditului managerial, garanŃie a consilierii decizionale competente/ 
5.2.1. Controlul intern al funcŃiilor/ activităŃilor/ 5.2.1.1. Pregătirea implementării/ 5.2.1.2. 
Stabilirea activităŃilor de control intern/ 5.2.1.3. Ierarhizarea activităŃilor de control intern/ 
5.2.2. Implementarea controlului intern/ 5.2.2.1. Analiza pregătirii implementării/ 5.2.2.2. 
Identificarea activităŃilor de control specific/ 5.2.2.3. Aprecierea coerenŃei implementării/ 5.2.3. 
Eficacitatea auditului/ 5.3.  Diagnosticarea performanŃei S.C. PANY PROD S.A. Hârlău/ 5.3.1. 
Nivelul de performanŃă al firmei, obiectiv central al analizei diagnostic/ 5.3.2. Elemente-reper 
ale analizei diagnostic/ 5.3.3. Focalizarea analizei diagnostic asupra domeniului financiar, la 
S.C. PANY PROD S.A. (PPH)/ 5.3.3.1. Scurt istoric al înfiinŃării şi dezvoltării PPH/ 5.3.3.2. 
Obiectul de activitate al PPH. InformaŃii succincte privind procesul tehnologic specific PPH/ 
5.3.3.3. Politica PPH în domeniul calităŃii. Retehnologizarea/ 5.3.3.4. Diagnosticarea 
domeniului financiar al PPH/ 5.3.3.4.1. Analiza structurii contului de profit şi pierdere/ 
5.3.3.4.2. Analiza rezultatului exerciŃiului financiar/ 5.3.3.4.3. Analiza rentabilităŃii veniturilor 
totale ale PPH/ 5.3.3.4.4. Analiza rentabilităŃii financiare a întreprinderii/ 5.3.4. Sinteză 
concluzivă 

 Concluzii/ Conclusions 
 Anexe 
 Bibliografie 



3 

 

 

 Rezumat 
 

 “Promovarea unei orientări moderne, bazată pe 
inovaŃie şi performanŃă, în managementul întreprinderilor 
agroalimentare şi în derularea oricărei afaceri în acest domeniu 
este determinată de faptul că, astăzi, agricultura îşi desfăşoară 
activităŃile într-un mediu concurenŃial bazat pe eficienŃă şi 
competiŃie. În acest mediu, presiunea pieŃei interne şi a celei 
mondiale poate creşte până la «strivirea» exploataŃiilor agricole, 
baza funcŃionării permanente a sistemului agroalimentar. Acest 
risc este destul de frecvent în acest sector, unde funcŃionează 
unităŃi mici, care dispun de un valoros capital funciar, dar simt 
o lipsă cronică de capital tehnic şi resurse financiare care să 
asigure derularea normală a circuitului de producŃie şi 
comercial.” 

                                                        (C. Secrieru) 
 

 
  Lucrarea debutează cu o secŃiune introductivă, din care rezultă importanŃa temei de 
cercetare, în contextual actual – naŃional şi interbaŃional –, când sectorul agro-alimentar se 
confruntă cu o problematică nouă, legată de globalizare, criză economică, la care se adaugă 
aspectele integrării economiei româneşti în cea a Uniunii Europene. 

În esenŃă, am arătat că sectorul agrar şi de prelucrare a produselor agroalimentare din 
economia românească, în pofida dificultăŃilor specifice ultimei perioade, rămâne relativ atractiv 
pentru mediul privat. Dealtfel, încă din anii preaderării erau înregistrate peste 10.000 de firme 
procesatoare, cele mai multe fiind de morărit şi panificaŃie, procesare a cărnii şi de producere a 
răcoritoarelor.  

Constatarea noastră este că sectoarele care au trecut rapid la privatizare au putut fi 
eficientizate, prin realizarea de investiŃii în vederea obŃinerii de produse competitive pe piaŃă. Din 
analiza evoluŃiilor producŃiei agroalimentare rezultă că activităŃile circumscrise domeniului de 
panificaŃie corespund cel mai bine cerinŃelor pieŃei, aici apărând o multitudine de unităŃi private 
de dimensiuni mici şi mijlocii. Dealtfel, din acest sector am desprins şi unitatea economică asupra 
căreia am întreprins investigaŃiile şi observaŃiile noastre.  

În urma investigaŃiilor noastre am constatat că sectorul în discuŃie a înregistrat în ultima 
perioadă un ritm mediu anual de creştere ce tinde către 10%, pe fondul majorării cantitative a 
produselor agricole prelucrate (lapte, carne, legume şi fructe, sfeclă de zahăr), ca urmare a 
înfiinŃări unor societăŃi comerciale de colectare, procesare şi marketing a acestor produse prin 
aplicarea programului SAPARD, dar şi a altor programe europene.   

În ce ne priveşte, cu ocazia cercetării, am identificat cei mai mulŃi dintre factorii care 
acŃionează în prezent asupra planului analizat, şi la care ne referim aici, pe scurt. 

a) Factori favorizatori:  
• PotenŃialul agricol bazat pe fertilitatea solului şi condiŃiile climatice; 
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• Transformările şi regresia din industria grea (dar şi din alte ramuri ale economie 
naŃionale); 

• ExperienŃa şi tradiŃia României în exportul de produse agroalimentare. 
b) Factorii frenatori: 
• Puterea redusă de cumpărare, care este principalul factor şi cel mai greu de îmbunătăŃit 

în viitorul apropiat. Aceasta a influenŃat în cea mai mare măsură tendinŃa continuă de scădere a 
consumului alimentar, inclusiv de carne şi preparate din carne; 

• Fiscalitatea ridicată; 
• CondiŃiile foarte grele de creditare, datorate atât dobânzilor înalte, cât şi lipsei de interes 

a sectorului bancar în credite de dimensiuni mici solicitate de IMM-uri; 
• Instabilitatea cadrului legislativ. 
 

 Privitor la conŃinutul tezei, întemeiat pe o largă şi actuală paletă bibliografică, arătăm că 
reperele investigaŃiei ştiinŃifice au vizat:  

1. Stadiul cunoaşterii - EvoluŃii recente ale cadrului macroeconomic de dezvoltare a 
agriculturii şi sectorului agroalimentar, Studiu asupra potenŃialului JudeŃului Iaşi privind crearea 
şi dezvoltarea companiilor agricole şi de industrie alimentară, Implementarea principiilor 
managementului modern în organizarea şi funcŃionarea sistemelor agroproductive în contextul 
integrării europene; 

2. ContribuŃiile proprii - Managementul financiar-contabil vs. performanŃa societăŃilor 
comerciale agroalimentare şi Orientarea către excelenŃă a managementului financiar-contabil 
aplicabil companiilor din sectorul agroproductiv al economiei judeŃului Iaşi.  

Lucrarea se încheie cu o secŃiune concluzivă. 
Cuvinte cheie: management agrar, firme agroalimentare, potenŃialul agricol al judeŃului 

Iaşi, management financiar-contabil, rentabilizare, eficienŃă. 
 

 În Cap. I - EVOLUłII RECENTE ALE CADRULUI MACROECONOMIC DE 
DEZVOLTARE A AGRICULTURII ŞI SECTORULUI AGROALIMENTAR, am abordat: 

• Tabloul economic naŃional din intervalul 2003-2008;   
• Unele tendiŃe şi aşteptări pe termen mediu;  
• Rezultatele economice ale politicii agricole naŃionale şi de dezvoltare a sectorului 

agroalimentar, în contextal aderării/ post-aderării României la UE;   
• Măsuri economice derivate din statutul României de stat membru al UE. 
Astăzi România este caracterizată de o problematică agricolă complexă, din punct de 

vedere economic şi social, fiind una din Ńările cu cel mai important potenŃial agricol, dar şi cu cea 
mai numeroasă populaŃie rurală. Zonelor rurale le sunt specifice încă problemele care Ńin de 
suprafeŃele mici (care nu fac posibilă finanŃarea coerentă sau dezvoltarea unor politici de 
asigurări) - predominând o agricultură rudimentară, de mică productivitate şi de subzistenŃă, de 
performanŃă scăzută - şi de populaŃie îmbătrânită. 

Literatura de specialitate atribuie cauzele dificultăŃilor agriculturii româneşti ca provenind 
din instabilitatea proprietăŃii, din lipsa de resurse financiare şi materiale, din distrugerea 
sistemelor de irigaŃie, din neglijarea aproape totală a cercetării ştiinŃifice aplicate, din 
productivitatea foarte scăzută, din subdezvoltarea zootehniei etc. Statul nu a încurajat, printr-o 
legislaŃie corespunzătoare, desfăşurarea activităŃii în agricultură pe suprafeŃe mai mari, prin forme 
asociative, cu păstrarea proprietăŃii individuale.  
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La acestea s-au adăugat, de asemenea, multiplele scoateri din circuitul agricol a unor 
importante suprafeŃe de teren productiv. Şi în ce priveşte componenta zootehnică, care o perioadă 
îndelungată a reprezentat un sector de bază nu numai în agricultură, dar şi în ansamblul 
economiei Ńării, indicatorii economici au involuat continuu, deşi potenŃialul României în acest 
domeniu este deosebit de ridicat, dar valorificat într-o măsură din ce în ce mai redusă.  

ProducŃia internă de carne de vacă, porc şi oaie a rămas aproximativ staŃionară în 
intervalul 2003 - 2006, iar cea de carne de pasăre a scăzut cu cca. 45%. De asemenea, cantităŃile 
de carne exportate anual sunt comparabile, menŃinându-se la cifre relative mai mari la vită şi oaie 
şi fiind mai puŃin semnificative la carne de porc.  

În aceeaşi perioadă, consumul intern a marcat o tendinŃă accentuată de creştere, ceea ce a 
determinat o sporire sensibilă a cantităŃilor importate, mai ales la carnea de porc şi pasăre. Cu 
excepŃia cărnii de oaie, la toate celelalte categorii importul este aproape de două ori mai mare ca 
exportul. Pe ansamblu, se importă între o cincime şi o treime din carnea pentru consum.  

Dată fiind calitatea României de Stat Membru în Uniunea Europeană, ca beneficiar al 
Politicii Agricole Comune, apreciem că fondurile destinate acestui sector, orientate pregnant către 
mobilizarea şi valorificarea resurselor umane şi flexibilizarea pieŃei agricole, în paralel cu 
stimularea unei mai mari implicări a sectorului privat în proiecte cu impact în planul sectorului 
agroproductiv românesc, sunt menite să determine performanŃe vizibile – pe termen mediu şi 
lung.   

 
 Cap. II - STUDIU ASUPRA POTENłIALULUI JUDEłULUI IAŞI PRIVIND 

CREAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPANIILOR AGRICOLE ŞI DE INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ, se opreşte asupra: 

• Localizării geografice a jud. Iaşi, cadrului său natural, relief, climă, hidrografie, floră şi 

faună; 

• Resurselor solului şi subsolului; 

• PopulaŃiei; 

• Economiei judeŃului Iaşi, ca parte componentă a RDNE, punând accent pe componenta 

agroalimentară; 

• Un studiu statistic privind mediul rural al zonei; 

• O viziune privind creşterea competitivităŃii agro-industriale a judeŃului Iaşi şi mai buna 

valorificare a potenŃialului agricol. 

 Înainte de a trece efectiv la tratarea componentei manageriale financiar-contabilă şi a 
demonstra importanŃa ei în atingerea dezideratelor performanŃei în cadrul firmei agroalimentare, 
apreciem că studiul nostru a realizat în mod adecvat abordarea parametrilor cadrului economic de 
dezvoltare a agriculturii şi sectorului agroalimentar, atât la nivel naŃional, cât şi la nivelul 
judeŃului Iaşi.  

Paginile tezei noastre denotă efectuarea caracterizării în detaliu a potenŃialului arealului 
investigat, utilizând date şi informaŃii de ultimă oră, spre a aduce noi elemente şi cunoştinŃe de 
factură economică şi managerială privind crearea şi dezvoltarea companiilor agricole şi de 
industrie alimentară. 
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 În Cap. III, IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR MANAGEMENTULUI 

MODERN ÎN ORGANIZAREA ŞI FUNCłIONAREA SISTEMELOR 
AGROPRODUCTIVE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE, tratăm: 

• Principiile de bază ale alcatuirii şi funcŃionării structurilor manageriale, punând accent 
pe relaŃia management – performanŃă, caracteristicile mediului de afaceri românesc şi implicaŃiile 
acestora asupra managementului şi pe relevarea specificului sistemului agroalimentar în vederea 
adoptării strategiilor şi politicilor managerial. 

• În privinŃa pieŃei produselor industriei alimentare şi politicii agroalimentare, am 
consacrat un spaŃiu larg restructurării şi modernizării industriei alimentare şi implicaŃiilor 
sprijinului comunitar în planul dezvoltării producŃiei agro-alimentare (2007-2013), cu referire la 
plăŃile naŃionale directe şi complementare (CNDP-urile) şi alocarea financiară din bugetul agricol 
al UE (pe cele 4 axe prioritare)   

• Tot în această parte a demersului nostru facem o serie de consideraŃii proprii privitoare 
la principiile regândirii managementului, pe fondul consecinŃelor integrării economiei româneşti 
în UE. 

Opinia noastră, bazată pe argumentările regăsite în prima parte a lucrării, este că în 
agricultură trebuie intervenit urgent, prin unele acŃiuni privind: 

• finalizarea imediată a retrocedărilor, prin fixarea unui termen limită de timp şi prin 
implicarea în acest proces a autorităŃilor statului; 

• promovarea conceptului de agricultură industrială, printr-un program de concentrare a 
exploataŃiilor agricole şi de utilizarea în fermele agricole de angajaŃi cu atribuŃiuni diferite de cele 
ale proprietarului; 

• utilizarea fondurilor existente pentru amenajarea drumurilor, dezvoltarea unor sisteme 
moderne de irigaŃii, construirea de baterii de silozuri, împădurirea terenurilor, sprijinirea 
culturilor eficiente şi cu posibilităŃi de industrializare masivă (plante pentru combustibili 
neconvenŃionali, viticultura, pomicultura, creşterea animalelor pentru o industrie modernă de 
preparate din carne şi lapte); 

• aplicarea legislaŃiei UE în vigoare şi în România privind securitatea alimentară şi 
comercializarea produselor agricole, prin legalizarea fiscală a acestei activităŃi aplicându-se 
impozite pe proprietate şi pe veniturile realizate; 

• dezvoltarea unui sistem de asigurări, extrem de necesar în contextul unor modificări 
climatice evidente (creşterea riscului calamităŃilor sau a fenomenelor care pot conduce la 
compromiterea recoltelor). 

Programul de restructurare din industria alimentară până în anul 2012 a fost conceput 
avându-se în vedere necesităŃile de modernizare a proceselor de fabricaŃie care să permită 
creşterea eficienŃei economice în cadrul societăŃilor comerciale, crearea de noi locuri de muncă, 
eliminarea pierderilor şi arieratelor, asigurarea competitivităŃii produselor şi serviciilor, 
accentuarea expansiunii pe pieŃele externe prin creşterea şi diversificarea exporturilor, creşterea 
veniturilor şi a capacităŃii de capitalizare a producătorilor, formarea de agenŃi economici 
competitivi în condiŃii concurenŃiale, valorificarea complexă a materiilor prime agroalimentare, 
sporirea valorii tehnologice-nutritive şi de prezentare a produselor alimentare. 

În acest context, apreciem că managementul, în general, şi managementul financiar, în 
special, pot aduce contribuŃii semnificative la creşterea eficienŃei economice a companiilor 
agroalimentare, dacă se aplică la parametrii ştiinŃifici consacraŃi.   
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Aceasta cu atât mai mult cu cât ştiinŃa economică a impus scopurile multiple ale 
managementului financiar, subordonate atât supravieŃuirii, dar şi obŃinerii de profit şi creşterii 
economice a întreprinderii. EsenŃa acestor scopuri este dată de asigurarea echilibrului financiar şi 
a rentabilităŃii, creşterea activelor, a venitului din vînzări sau a patrimoniului şi asigurarea 
flexibilităŃii, care permite întreprinderii să se adapteze la condiŃiile dificile sau să sesizeze noi 
oportunităŃi de profit sau de creştere. 

 
 În materie de contribuŃii proprii, în Cap. IV - MANAGEMENTUL FINANCIAR-

CONTABIL VS. PERFORMANłA SOCIETĂłILOR COMERCIALE 
AGROALIMENTARE, venim cu o serie de abordări proprii, legate de funcŃia financiară a 
firmei aflată în mediu concurenŃial, corelaŃiile cu planul deciziilor managerial şi organizarea 
departamentelor financiare ale companiilor.     

• Ne oprim, apoi, asupra informaŃiilor financiar-contabile – componentă şi factor activ al 
sistemului informaŃional decisional, luând în considerare, pe larg: InformaŃiile contabilităŃii, 
Suporturile materiale ale informaŃiilor, Caracteristicile informaŃiilor contabile, Documentele 
contabile şi unele elemente privitoare la Gestiunea documentelor financiar-contabile  

• În tratarea Managementul financiar la nivel de companie şi a particularităŃilor privind 
companiile din sectorul agroalimentar, am recurs la o serie de dezvoltări, legate de: 
Managementul financiar – componentă esenŃială a conducerii de ansamblu a firmei şi 
ParticularităŃile managementului financiar în întreprinderile agricole.  

• Specificul acestui tip de management a presupus includerea următoarelor secŃiuni: O 
privire în plan sectorial, Abordarea economică/ managerial, Directiile de perfectionare a 
managementului financiar în unităŃile agricole. 

•  Am considerat necesar să acordăm atenŃe şi ExigenŃelor şi măsurilor de eficientizare a 
întreprinderilor agricole, dar şi Optimizării structurii capitalului şi activităŃii financiare în 
unităŃile agricole. 

 
 Cap. V - ORIENTAREA CĂTRE EXCELENłĂ A MANAGEMENTULUI 

FINANCIAR-CONTABIL APLICABIL COMPANIILOR DIN SECTORUL 
AGROPRODUCTIV AL ECONOMIEI JUDEłULUI IAŞI, dincolo de abordarea unor 
aspecte circumscrise temei de doctorat, care vizează unele elemente valabile pentru întreg arealul 
studiat, îşi propune şi realizarea unei analize-diagnostic privind performanŃele manageriale şi 
financiare ale unei companii din sectorul agroalimentar, profilată pe produse de panificaŃie (S.C. 
PANY PROD S.A. HÂRLĂU). 

Pentru aceasta, am considerat necesar să abordăm: 
• Cadrul instituŃional privind elaborarea situaŃiilor financiare şi Structurile fundamentale 

ale acestora, cu care operează managementul financiar;   
• Implementarea controlului/ auditului managerial, garanŃie a consilierii decizionale 

competente şi unele consideraŃii legate de Eficacitatea auditului;   
 • Diagnosticarea performanŃei S.C. PANY PROD S.A. Hârlău a presupus şi tratarea 
nivelului de performanŃă al firmei, ca obiectiv central al analizei diagnostic, punând accent pe 
elemente-reper ale analizei diagnostic. 

• În privinŃa focalizării analizei diagnostic asupra domeniului financiar, la unitatea în care 
am efectuat studiul de caz, am insistat asupra următoarelor: 

♦ Scurt istoric al înfiinŃării şi dezvoltării PPH; 
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                ♦ Obiectul de activitate al PPH. InformaŃii succincte privind procesul tehnologic specific 
PPH;   

♦ Politica PPH în domeniul calităŃii. Retehnologizarea;   
• Diagnosticarea domeniului financiar, cu referire la doi ani consecutivi, a presupus: 
♦ Analiza structurii contului de profit şi pierdere;   

 ♦ Analiza rezultatului exerciŃiului financiar;   
 ♦ Analiza rentabilităŃii veniturilor totale ale PPH;   

♦ Analiza rentabilităŃii financiare a întreprinderii.   
 

 Analizand comparativ  cele doua perioade, am constatat că rata rentabilitatii financiare 
a scazut de la o perioada la alta cu 1,82 %, situaŃie datorată influenŃei a trei factori: 

♦ Modificarea vitezei de rotatie a activelor totale a condus la scaderea ratei rentabilitatii 
financiare cu 0,74% ceea ce arata ineficienta in utilizarea activelor care se poate datora 
incapacitatii managementului de a-si valorifica activele totale.  

♦ Factorul de multiplicare al capitalului propriu a dus si el la reducerea ratei rentabilitatii 
financiare cu 0,29%, ceea ce inseamna ca se mareste ponderea surselor imprumutate al carui cost 
afecteaza profitul net. O valoare mare a acestui indicator duce la o rata a rentabilitatii mai mare 
dar arata si un grad de indatorare mai ridicat.  

♦ Profitului net la 1 leu venituri totale a dus la diminuarea ratei rentabilitatii financiare cu 
0,81% , aspect ce evidentiaza ineficienta exploatarii activitatii.  

 
 Propuneri de măsuri care pot determina cresterea ratei rentabilitatii financiare: 

• O atentie sporita cu privire la gradul de indatorare in vederea stabilirii unei structuri 
financiare care sa permita desfasurarea in bune conditii a activitatii.  

• Eficientizarea utilizarii activelor totale care sa duca la cresterea vitezei de rotatie a 
activelor. 

• Managementul trebuie sa fie permanent preocupat de asigurarea continuitatii activitatii 
si de defasurarea activitatii intreprinderii in conditii de eficienta economica. 

• Cresterea eficientei activitatii de exploatare prin controlul costurilor si implementarea 
unei politici de preturi adecvate. 

 
 În Sinteza concluzivă asupra studiului de caz am arătat că firma analizată trebuie sã-şi 

îmbunătăŃească managementul, astfel încât să obŃină produse de calitate cu randamente mari şi 
cheltuieli reduse, care să asigure o rentabilitate financiară sporită. 

În urma analizei activităŃii la PPH s-au desprins numeroase elemente pozitive ce-i conferă 
acestei societăŃi poziŃia de competitor însemnat pe piaŃa zonală (judeŃele Iaşi, Botoşani şi 
Suceava): 
 • experienŃa dobândită în cei 19 de ani de existenŃă; 
 • preocuparea pentru modernizarea şi retehnologizarea echipamentelor, îmbunătăŃirea 
parametrilor constructivi şi funcŃionali ai utilajelor, au dus la creşterea nivelului calitativ al 
produselor şi în acelaşi timp la diminuarea cheltuielilor de exploatare, întreŃinere şi reparaŃii; 
 • diversificarea continuă a producŃiei şi adaptarea la cerinŃele pieŃei; 
 • perfecŃionarea continuă a personalului prin numeroase cursuri în Ńară şi străinătate atât 
pentru personalul de execuŃie cât şi pentru cel de conducere; 
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 • implementarea şi certificarea Sistemului CalităŃii în concordanŃă cu standardele SR EN 
ISO 9001; 
 • adoptarea sistemului HACCP (analiza pericolelor în punctele critice de control) care va 
identifica, anula şi Ńine sub control toate riscurile ce ar putea interveni în procesul de fabricaŃie, 
manipulare şi distribuŃie a produselor ;  
 • îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă sub raport ergonomic şi al protecŃiei muncii ceea ce 
a dus la creşterea performanŃelor şi contribuŃiei salariaŃilor la realizarea obiectivelor firmei. 

 Analiza PPH, firmă supusă unui amplu proces de restructurare în ultimii cinci ani, 
permite conturarea câtorva propuneri: 

• constituirea în cadrul societăŃii a unui compartiment distinct de cercetare-dezvoltare 
care să aibă drept scop modernizarea producŃiei, introducerea în fabricaŃie a unor noi sortimente; 

• reutilizarea resurselor de energie. Metoda se referă la refolosirea căldurii gazelor arse 
de la diferite cuptoare, a aburului, a apei încălzite, a unor deşeuri energetice, prin proiectarea unor 
dispozitive şi instalaŃii simple sau prin adaptarea proceselor tehnologice; 

• îmbunătăŃirea structurii fabricaŃiei în sensul introducerii în fabricaŃie a unor produse cu 
o profitabilitate crescută; 

• creşterea productivităŃii muncii personalului. 
 
 Perspective în legătură cu tema investigată 

Sub aspectul seriei obiectivelor strategice pentru dezvoltarea durabilă şi eficientă a 
sectorului agroalimentar, regăsite în noul context european, constatăm că au fost stabilite 
următoarele: 

• asigurarea securităŃii alimentare prin valorificarea complexă a materiilor prime agricole, 
într-o concepŃie ecologică care să asigure protecŃia consumatorilor; 

• extinderea procesului de integrare, cooperare, colaborare între producătorii de materii 
prime, agenŃi economici din industria alimentară şi din sfera desfacerii; 

• controlul pieŃei băuturilor alcoolice şi a tutunului pentru a se evita în totalitate evaziunea 
fiscală, pentru a-i pune pe acelaşi nivel de piaŃă pe toŃi producătorii şi pentru a servi sănătatea 
publică; 

• aplicarea politicilor de dezvoltare în domeniul industriei alimentare prin armonizarea 
necesităŃilor interne şi avantajele competitive pe terŃe pieŃe cu tendinŃele şi criteriile de integrare 
în Uniunea Europeană; 

• dezvoltarea producŃiei de produse alimentare în vederea asigurării necesarului de 
consum al populaŃiei pe seama producŃiei interne şi a unor importuri de completare; 

• dezvoltarea unei producŃii de produse alimentare tradiŃionale, în zona montană a 
României, în vederea valorificării resurselor locale de materii prime şi de exploatare a zonei 
turistice; 

• crearea şi consolidarea unui cadru juridic şi instituŃional care să reglementeze producŃia 
şi comercializarea produselor alimentare, capabil să asigure organizarea şi funcŃionarea efectivă a 
unui sistem de supraveghere şi control al alimentelor şi de aliniere la standardele CE. 

Implementarea principiilor managementului modern în organizarea şi funcŃionarea 
sistemelor agroproductive în contextul integrării europene şi unele aspecte privind managementul 
financiar-contabil vis-a-vis de eficientizarea societăŃilor comerciale agroalimentare, ca şi 
orientarea către excelenŃă a managementului financiar-contabil aplicabil companiilor din sectorul 
agroproductiv al economiei judeŃului Iaşi, deŃin o pondere de peste 60% în demersul de faŃă.  
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Considerăm, în urma abordărilor efectuate pe larg – atât teoretice, cât şi aplicative, că am 
adus suficiente argumente pentru a demonstra că managementului financiar al întreprinderii îi 
aparŃine rolul de bază în luarea de decizii financiare strategice. În acest context, managerii din 
sectorul analizat trebuie să opereze curent cu instrumentele specifice, necesitând a avea 
cunoştinŃe despre planificarea şi controlul financiar, tehnicile de evaluare a proiectelor de 
investiŃii, modul de efectuare a diagnosticului economico-financiar al întreprinderii şi controlul 
de gestiune. 

Obiectul concret al cercetărilor îl constituie mecanismul financiar-contabil şi relaŃiile 
băneşti ale unităŃilor agroalimentare din Judetul Iasi, pentru care, din perspectivă stiintifică, am 
urmărit noutatea rezultatelor privind mai multe aspecte.  

Dintre acestea, următoarele s-au regăsit în proporŃie semnificativă: 
• completarea cadrului conceptual privind managementul financiar din firmele 

agroalimentare în condiŃiile economiei de piaŃă; 
• elaborarea şi argumentarea măsurilor de echilibrare şi fiabilizare financiară; 
• evidenŃierea premiselor şi tendinŃelor de dezvoltare financiară a firmelor agroalimentare 

în noul context economic, legat de problematica integrării europene, globalizare etc; 
• argumentarea necesităŃii şi indicarea căilor de eficientizare/ rentabilizare a resurselor 

financiare în cadrul firmelor agroalimentare.  
De asemenea, în acelasi context, acordăm atentie aparte conducerii contabilitatii firmelor 

agroalimentre, cunoscand că un sistem adresat managementului nu mai poate folosi mijloacele 
tradiŃionale de înregistrare şi informare. Dealtfel, în studiul de caz, din ultimul capitol, am pus în 
evidenŃă cât se poate de concret, recurgând la cifrele obiective care caracterizează problematica 
în cauză, tocmai aceste elemente. 

Concluziile impuse Ńin de faptul că identificarea particularităŃilor mecanismului financiar 
şi aplicarea unui management adecvat sunt menite să dea impuls desfăşurării activităŃii raŃionale 
în diverse condiŃii climaterice, să asigure rentabilitatea, eficienŃa, lichiditatea şi înlăturarea 
riscurilor, satisfacerea necesităŃilor de consum productiv şi neproductiv, ca şi întreŃinerea unui 
sistem normal de interese şi stimulente. 

Ceea ce rămâne dificil este de a se atribui un rol mai mare în luarea deciziilor firmei 
agroalimentare managerului financiar, cel mai în măsură să soluŃioneze problema conducerii 
eficiente a procesului creşterii optime, echilibrate şi proporŃionale de ansamblu. În acelaşi timp, 
tot acesta poate fi garant al utilizării pe scară largă a pârghiilor economico-financiare prin prisma 
corelaŃiei cost- profit-rentabilitate. 

Rezultatele investigaŃiilor efectuate ne permit să afirmăm existenŃa legăturii directe între 
structura de finanŃare a întreprinderii şi nivelul indicatorilor de profitabilitate şi rentabilitate a 
activităŃii acesteia. Decizia de finanŃare trebuie efectuată pe baza analizei temeinice a costului 
real al capitalului propriu şi celui împrumutat în vederea realizării obiectivelor de rentabilitate, 
solvabilitate şi diminuare a riscului, decizia optimă de finanŃare urmând să asigure echilibrul între 
creşterea autonomiei financiare (prin folosirea surselor proprii în finanŃarea nevoilor pe termen 
lung) şi necesitatea apelării la surse elastice de capitaluri, care să acopere nevoile temporare şi să 
vină în completarea surselor proprii. 

În acest context propunem şi utilizarea generalizată a analizei-diagnostic şi auditului 
managerial, la toate firmele din sectorul analizat, importanŃa acestora fiind demonstrată pe 
parcursul lucrării, în vederea consolidării situaŃiei sale financiare prin mijloace adaptate 
realităŃilor endogene şi exogene.  
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Evident, la toate acestea se adaugă necesitatea utilizării adecvate a sistemului 
informaŃional financiar-contabil şi a sistemului decisional prin intermediul modernizării 
sistemului contabil şi de control intern al firmei agroalimentare. 

* 
* * 

 Ducerea la bun sfârşit a demersului de faŃă, întemeiat pe investigarea literaturii de 
specialitate română şi străină, o datorăm, în mare măsură, coordonatorului nostrum de doctorat, 
Domnului Profesor Ionel Bostan, din cadrul Catedrei de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste a 
USAMV Iaşi, căruia îi aducem sincerele noastre mulŃumiri pentru sprijinul acordat, atât la 
pregătirea cât şi la elaborarea tezei. 
 Îndrumările oferite au avut darul să-mi insufle în permanenŃă îndreptarea spre îmbogăŃirea 
cunoaşterii ştiinŃifice, imprimându-mi rigurozitate şi metodă, motiv pentru care îl asigurăm de 
întreaga noastră recunoştinŃă. 

* 
* * 

Mai doresc să relev că lucrarea de faŃă nu epuizează problematica temei, dar considerăm 
că am făcut paşi relativ notabili în analiza problematicii enunŃate. Folosim prilejul de faŃă şi pentru 
a aduce mulŃumiri – şi pe această cale – domnului prof. univ. dr. Ionel Bostan, conducătorul ştiinŃific 
al acestei lucrări, pentru sprijinul acordat în elaborarea şi sistematizarea textului prezentat, dar mai 
ales pentru răbdarea cu care s-a aplecat, totdeauna, asupra scrisului nostru.   

MulŃumiri aduc, pe această cale, şi domnilor profesori universitari doctori: Constantin Leonte, 
decanul FacultăŃii de Agricultură, Aurel Chiran, Ioan Ciurea, Stejărel Brezuleanu, membri ai catedrei 
de Economie şi ŞtiinŃe Socio-Umane, pentru îndrumările şi sugestiile date cu prilejul susŃinerii 
referatelor, în cadrul stagiului de pregătire a doctoratului, precum şi domnului prof. univ. dr. Vasile 
Vântu, prorector al UniversităŃii ”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, pentru sfaturile privind redactarea şi 
întocmirea finală a tezei de doctorat. 
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