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2. CUVINTE - CHEIE 

Managementul strategic, strategiile firmei, politica de prețuri, performanțele economice 

și financiare ale firmei, constrângerile economice, indicatorii economico-financiari ai companiei, 

dezvoltarea sustenabilă a afacerii, funcţia managerială a companiei. 

 

3. SINTEZA CAPITOLELOR DIN COMPUNEREA TEZEI DE 

DOCTORAT  

Actualitatea cercetării: În întregul proces al existenței sale, orice firmă își asumă trei 

poziții de bază: în primul rând, firma este un sistem microeconomic, iar scopul și funcția sa este de 

a produce performanță prin urmărirea anumitor obiective economice; apoi, firma este o organizație, 

respectiv o comunitate umană care are totul - mentalitate, tradiții și valori comune, comunicare 

informală, dezgust și empatie, conflict, lupte pentru putere etc.; în cele din urmă, o firma este o 

entitate dinamică care se schimbă și se adaptează ca răspuns la schimbare, circumstanțe, pentru a 

supraviețui și a se dezvolta. Cele trei avatare ale firmei sunt atât de indisolubil legate și împletite, 

încât fiecare dintre ele poate fi înțeles doar prin explorarea celorlalte două. Această concluzie este 

critică pentru activitățile de management. Trei perspective asupra corporațiilor – „mașinile” care 

produc rezultate economice, colectivul uman și organismul evolutiv – ne fac să credem că 

managementul corporativ nu este doar managementul strict economic, ci managementul 

organizațional, precum și managementul dezvoltării.  

Având în vedere precizările de mai sus, apreciem că managementul reprezintă un 

ansamblu de metode analitice, modele decizionale şi tehnici operative care îi permit întreprinderii 

să-şi consolideze continuu şi sistematic performanţa prin adaptarea adecvată a structurilor şi 

funcţiilor sale la schimbările, deopotrivă incrementale şi de magnitudine majoră, pe care le 

înregistează mediul de afaceri. 

Domeniul managementului afacerilor este constrâns de toate deciziile și alegerile 

manageriale care vizează atragerea și alocarea resurselor de afaceri în mod rațional și durabil. 

Scopul principal al managementului afacerilor este de a maximiza valoarea economică pe termen 

lung a investiției inițiale de capital a acționarilor întreprinderii. În acest fel, etapele 

managementului întreprinderii trebuie să fie supuse constrângerilor și priorităților de dezvoltare ale 

strategiei globale de afaceri implementate de întreprindere. În acest scop, conducerea companiei 
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este obligată să efectueze un arbitraj extrem de dificil și delicat între constrângerile economice pe 

termen scurt și pe termen lung impuse afacerii. 

Fără îndoială, această abordare necesită o abordare predictivă, anticipativă a sistemelor de 

factori și procese economice și financiare care modelează dinamica afacerilor într-un fel. Prin 

urmare, optimizarea fluxurilor economice interne și a relațiilor cu mediul economic este un interes 

fundamental al managementului companiei. Prin urmare, coordonarea ciclului financiar (finanțare 

și investiții) și a ciclului de dezvoltare (aferente operațiunilor de aprovizionare, producție, 

depozitare, vânzări) constituie esența managementului afacerii. 

Aceste idei rezumă schema generală a cercetării întreprinse pe parcursul tezei de doctorat 

Incidenţa constrângerilor de mediu economic și fiscal asupra managementului şi dezvoltării 

companiei. 

Obiectivul general al cercetării: studierea relațiilor de cauzalitate dintre procesele de 

generare, consolidare și creștere a performanței economice și financiare la nivel de companie, 

precum și formularea de strategii de dezvoltare a afacerii bazate pe inventarea și dezvoltarea de noi 

competențe ca sursă de avantaj competitiv, prin adaptarea deplină la cele externe; pe de o parte, 

identificarea și analizarea factorilor care definesc relația dintre performanța economică și 

financiară care caracterizează afacerile moderne și condițiile și influențele impuse de factorii de 

mediu; înțelegerea condițiilor și influențelor impuse de factorii de mediu într-un mediu economic 

din ce în ce mai complex pot contribui la îmbunătățirea performanței economice și financiare a 

companiilor.. 

Obiective specifice/particulare ale cercetării: 

- definiții conceptuale și metode de aplicare legate de conceptul de management, precum 

şi de conceptul dezvoltare a afacerii. 

- caracterizarea principalelor atribute şi caracteristici economico-financiare ale strategiilor 

de dezvoltare la nivel de firmă. 

- explicarea raporturilor între cerinţele de bază ale unui management performant, 

condiţiile unei dezvoltări sustenabile a afacerii şi constrâmgerile mediului economic, 

inclusiv cele de natură fiscală. 

- explicarea rolului funcţiei manageriale a companiei ca matrice conceptuală generatoare 

de energie organizaţională necesară pentru crearea şi consolidarea avantajelor competitive 

şi implementarea strategiei de afaceri, ca principale instrumente de adaptare la 
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constrângerile mediului, precum şi a condiţiilor care determină o adaptare cât mai reuşită 

şi eficientă a companiei în raport cu aceste condiţii. 

- analiza cauzelor şi modalităţilor de manifestare a forţelor ce determină dezvoltarea 

echilibrată a companiei prin prisma paradigmei contingentale (situaţionale). 

- posibilități de explorare și testare a abordărilor existente cu privire la instrumente și 

metode tehnici de diagnostic, testare şi implementare a strategiilor de adaptare a 

companiei şi de dezvoltare a acesteia, în acord cu influenţele exercitate de mediul 

economic. 

- elucidarea şi sistematizarea modalităţilor în care se exprimă mediul fiscal şi a impactului 

specific exercitat de acesta asupra politicii de preţuri practicată de companie. 

 

Lucrarea a fost structurată în șase capitole, pe parcursul cărora au fost abordate 

atât aspecte teoretice, cât şi practice.  

În capitolul 1, Procese, structuri şi mecanisme economice de bază la nivel de firmă – o 

perspectivă managerială am abordat subiecte fundamentale pentru economia, organizarea și 

managementul firmei: firma ca unitate de bază în afaceri; valoarea economică adăugată; lanţul 

valoric al firmei; modelul de afaceri al firmei; avantajul concurenţial; competenţele distinctive; 

procesele interne ale firmei; capitalul intelectual; competitivitatea firmei; câmpul concurenţial al 

firmei; profitul şi cash-flow-ul firmei; rentabilitatea şi pragul de rentabilitate; apitalul şi costul 

capitalului; productivitatea muncii; sustenabilitatea, viabilitatea şi echilibrul financiar al firmei. 

Capitolul 2, Abordarea organizaţională a firmei – impact asupra managementului  

continuă cercetarea explorând importante concepte ale dimensiunii organizaționale a 

managementului firmei: firma ca organizaţie; modele de reprezentare a organizaţiei; structura 

organizatorică; managementul ca proces decizional; organizarea informală; conţinutul şi sarcinile 

managementului firmei din perspectivă comportamentală și organizaţională; sistemele de gestiune 

a firmei; performanţa firmei – eficienţă şi eficacitate; bazele gestiunii comportamentelor de muncă; 

modelarea performanţei prin gestiunea comportamentelor; eficienţa economică integrată a firmei; 

condiţiile generale ale eficicienţei firmei; cultura organizaţională a firmei; sistemul de comunicare 

globală a firmei; crizele organizaţionale la nivel de firmă. 
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Capitolul 3, Exigențe multiple privind exercitarea managementului strategic și 

implementarea politicilor de dezvoltare la nivel de firmă dezvoltă cercetarea de-a lungul 

următorilor vectori: decizii operaţionale versus decizii strategice; responsabilitatea socială 

corporativă (RSC) a firmei; obiective, putere şi conflicte la nivel de firmă; strategia şi procesul de 

reflecţie strategică în firme; investiţiile ca „motor financiar” al strategiei firmei; tipologia 

strategiilor de afaceri la nivel de firmă; echilibrele strategice ale firmei; identitatea, imaginea şi 

reputaţia firmei; reţeaua de afaceri a firmei; efectele de sinergie externă şi competitivitatea; 

managementul cunoaşterii şi învăţării organizaţionale în firme; gestiunea complexităţii firmei; 

managementul schimbării organizaţionale; managementul proiectelor; modalitățile de adecvare a 

structurilor și sistemelor de management în funcție de particularitățile activităților desfășurate și 

cele ale mediului extern al firmei. 

În Capitolul 4, Particularitățile mediului fiscal – impact asupra comportamentului 

economic al firmei (cazul strategiei de prețuri) sunt analizate elemente esenţiale pentru buna 

gestiune a relației dintre firmă și mediul său fiscal, cum ar fi conceptele care delimitează mediul 

fiscal al firmei; modeul de încorporare a taxelor vamale în preţuri; 

Capitolul 5, Studiu de caz privind incidenţa mediului fiscal asupra politicii de preţuri la 

nivel de firmă conţine o cercetare aplicată privind încorporarea factorilor de mediu fiscal în 

deciziile privind prețurile, realizată la S.C. Serv Building Timişoara S.R.L., jud. Timiș. Sunt 

examinate şi puse în aplicare aspecte precum delimitări conceptuale privind prețul; factorii de 

influențare a prețurilor; politicile și tehnicile de stabilire a prețurilor la nivel de firmă; prezentarea 

economico-financiară generală a S.C. Serv Building Timişoara S.R.L.; contabilitatea sarcinilor 

fiscale în cadrul S.C. Serv Building S.R.L.; politica de prețuri şi impactul fiscalităţii asupra 

preşurilor practicate de firmă. 

În ultimul capitol sunt prezentate contribuţiile personale, opinii şi propuneri.  

Rezultatele prezumate ale cercetării:  

- explicarea mecanismelor prin care procesele de creare și consolidare a performanțelor 

economice și financiare ale firmei pot fi perfecționate în contextul supravegherii 

dinamicilor și mutațiilor care au loc la nivelul diferitor componente ale mediului economic 

și social.  

- prezentarea şi analiza conceptelor și metodelor existente în prezent în materie de 

identificare, monitorizare și gestiune a relațiilor multiple care se formează între firmă și 
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mediul acesteia în scopul identificării celor mai bune modele şi metode de stimulare şi 

fixare pe termen lung a performanțelor. 

- selectarea şi testarea unor instrumente metodologice care să faciliteze demersurile 

manageriale practice de localizare, măsurare şi control al evoluțiilor afacerii în vederea 

consolidării competitivităţii şi sustenabilității acesteia, având în vedere constrângerile 

formulate de mediu, în special de component fiscal a acestuia. 

- identificarea și analiza mecanismelor prin care mediul fiscal exercită acțiuni de modelare 

asupra strategiei de afaceri generale a firmei și, în particular, asupra politicilor în materie 

de prețuri. 

Contribuţii aduse:  

- realizarea unei sinteze a conceptelor şi modelelor care concură la definirea, descrierea şi 

analiza surselor de performanțelor în economiamodernă caracterizată prin complexitate și 

o rată semnificativă a schimbărilor.  

- precizarea contextelor concurenţiale şi a poziţiilor strategice care favorizează formulrea 

şi implementarea unor politici eficiente de dezvoltare a afacerii şi, în general, a 

comportamentelor economice în măsură să determine optimizarea relației firmă-mediu. 

- identificarea şi sitematizarea factorilor, forţelor şi proceselor pe baza cărora se realizează 

crearea, consolidarea şi multiplicarea performanțelor economice și financiare, precum şi 

managementul, acelor caracteristici ale firmei care înlesnesc îmbunătățirea, dintr-o 

perspectivă strategică durabilă a relației performanțe-mediu economic și social.  

- prezentarea unor abordări analitice a mecanismelor decizionale și operaționale ce 

funcționează la nivel de firmă, abordări care au fost concepute şi structurate astfel încât să 

răspundă mai flexibil exigenţelor unui mediu economic/fiscal, caracterizat prin fluctuanță 

și diversitate. 
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