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INTRODUCERE
Actualitatea temei investigate. Instabilitatea modernă a mediului economic, concurența
mai dură, creșterea cererii consumatorilor pentru calitatea serviciilor furnizate afectează în mod
semnificativ procesul de management, iar perspectivele de dezvoltare devin din ce în ce mai puțin
previzibile; în condițiile actuale, tehnologiile de management strategic și de politică financiară
sunt din ce în ce mai importante. Managerii întreprinderilor comerciale încearcă să creeze un astfel
de mecanism de gestionare a activităților companiilor lor, care să le permită să prezică dezvoltarea
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activităților lor cu o acuratețe maximă și să răspundă rapid la schimbările din mediul extern.
Politica financiară este esențială pentru aceste decizii de management.

Odată cu dezvoltarea relațiilor de piață, finanțele devin principalul tip de resurse, limitarea
cărora începe să limiteze producția întreprinderii. În acest sens, rolul politicii financiare crește într-
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o mare măsură, conținutul său se schimbă, atât la întreprinderi, cât și în întregul sistem financiar
al țării. Politica financiară în condiții moderne este concepută pentru a alege direcțiile optime
pentru distribuirea resurselor financiare ale întreprinderii pe baza analizei financiare, care este o
metodă de evaluare și prognozare a stării financiare a unei organizații.

Politica financiară este un aspect extrem de important al activităților oricărei întreprinderi,
deoarece, cu ajutorul acesteia, întreprinderea va putea nu numai să controleze toate fluxurile de

ZA

numerar și materiale ale întreprinderii, ci și să evalueze modalitățile de ieșire din posibile situații
de criză, ceea ce determină relevanța subiectului studiat.
Politica financiară a unei întreprinderi cuprinde un set de măsuri pentru formarea,

organizarea și utilizarea intenționată a finanțelor pentru a atinge obiectivele întreprinderii. Scopul
politicii financiare a companiei este de a construi un sistem eficient de management financiar care
să atingă obiectivele strategice și tactice. Obiectul politicii financiare este sistemul economic, toate
activitățile sale, care sunt interconectate cu starea financiară și rezultatele financiare, precum și cu
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fluxul de numerar al unei entități comerciale, reflectând încasările și plățile de numerar.
La nivel național, majoritatea întreprinderilor se confruntă cu dificultăți asociate cu lipsa

resurselor financiare. Prin urmare, pentru a elimina această problemă, este necesar să se creeze un
astfel de sistem de management financiar la întreprindere, cu ajutorul căruia va fi posibil să se
atingă obiectivele strategice și tactice ale activităților sale stabilite pentru întreprindere. Trebuie
remarcat faptul că formarea unei politici financiare eficiente este o parte integrantă a dezvoltării
oricărei întreprinderi.
Problema multor întreprinderi este creșterea profiturilor din activitățile lor de bază. Profitul

se formează sub influența multor factori, dintre care unul este prețul produselor fabricate. Politica
de stabilire a prețurilor ar trebui să fie în concordanță cu condițiile pieței în care își desfășoară
activitatea organizația și să se asigure că deciziile de stabilire a prețurilor răspund rapid la
3

schimbările acestor condiții. Direcția politicii financiare este determinată de strategia de stabilire
a prețurilor, care este determinată de obiectivele politicii de prețuri.
Între timp, complexitatea alegerii unei strategii de preț se datorează concurenței ridicate,
cererii instabile a clienților și altor motive, care, desigur, afectează profiturile organizației.
Problema creșterii profiturilor este strâns legată nu numai de alegerea unei strategii de stabilire a
prețurilor, ci și de alegerea unei metode de stabilire a prețurilor. Orice întreprindere care activează
pe piață este obligată să stabilească prețuri pentru bunurile și serviciile pe care le produce. Toate

D

activitățile din domeniul formării unei strategii de stabilire a prețurilor se bazează pe luarea în
considerare a misiunii și perspectivelor de dezvoltare a organizației, precum și a transformărilor
care au loc pe piață. Astfel, strategia de stabilire a prețurilor este un factor important pentru
dezvoltarea organizației.
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Problema dezvoltării unei strategii de stabilire a prețurilor în activitățile întreprinderilor
este asociată cu următorii factori: prețul este cel mai important element al mixului de marketing,
un instrument de management care permite formarea profitului unei întreprinderi; stabilirea
prețurilor este asociată cu soluționarea unui număr de probleme metodologice: cum se formează
prețul în condițiile pieței; ce criterii de alegere pot fi utilizate; care este procedura de reglementare
a prețurilor de către stat. Alegerea unei strategii de stabilire a prețurilor, o abordare pentru
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determinarea prețurilor pentru produsele noi, reglementarea prețurilor pentru cele existente fac
parte integrantă din activitățile de marketing ale firmelor. Dezvoltarea unei politici de stabilire a
prețurilor se realizează ținând seama de factorii externi și interni ai dezvoltării organizației.
Problema cercetării constă în elucidarea aspectelor teoretice și practice ale politicii

financiare în cadrul întreprinderii.

Scopul cercetării constă analiza abordărilor teoretice privind politica financiară și

strategiile de preț și determinarea strategiilor de eficientizare politicii financiare a întreprinderii.
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Pentru a realiza acest scop sunt propuse următoarele obiective:

 studierea conceptului de politică financiară;
 determinarea principiilor formării politicii financiare;
 analiza formării strategiilor de preț în cadrul întreprinderii;
 evaluarea politicii financiare a întreprinderii Telemar SRL;
 analiza particularităților formării prețurilor în cadrul întreprinderii Telemar SRL;
 determinarea căilor de eficientizare a politicii financiare la nivel de întreprindere.
Suportul metodologic Pentru abordarea problemelor relevate în lucrare, au fost consultate

un şir de surse bibliografice consacrate aspectelor teoretice şi practice ale tratării conceptului de
politică financiară şi trasarea unor măsuri de optimizare a politicii financiare a organizației. Pentru
o studiere şi analiză ştiinţifică mai profundă a problematicii cercetate, s-au studiat viziunile
4

savanţilor în domeniu. Un loc important în cadrul cercetărilor, îi aparţine analizei politicii
financiare în cadrul întreprinderii Telemar SRL. În cadrul lucrării au fost folosite următoarele
metode de lucru: metode teoretice precum analiza literaturii de specialitate, metoda analitică și
comparativă a datelor obținute și metodele de prelucrare statistică a rezultatelor cercetării.
Baza teoretico-ştiinţifică a lucrării Abordările teoretice privind prețul și mecanismul
formării prețurilor, putem enumera următorii autori: Armstrong G., Kotler Ph., Baicu M., Balaure
V., Băușescu M., Popescu C., Popescu D.I., Porter M., Pricop O. C., Radu E.,Tigu G., State O.,
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Laur E., Băndoi A., Ispas R., Beju V., Bușmachiu E., Gumovschi A., Diaconu I., Moldoveanu L.,
Ivan M., Fală A., Şeptelici V., Gherasim T., Cărăuș M., Gorelova E., Rojca A., Ionete C., Moga
I., Moșneagu T., Moșteanu T., Aleaxandru F., Dumitrescu D., Platis M., Băban E., Conțu E., Sîrghi
N., Stratan A., Fala A., Ulian G., Cojocaru M., Castraveț L., Vrânceanu D.M.

.M

Importanţa teoretică a lucrării rezidă în aprofundarea cunoştinţelor despre politica
financiară, specificul politicii financiare a întreprinderii, etapele formării politicii financiare,
delimitarea conceptuală a strategiilor de preț, problemele cu care se confruntă managerii în politica
financiară.

Valoarea practică a acestei lucrări constă în identificarea căilor de eficientizare a
politicii financiare în întreprinderi. În acest scop a fost studiat procesul de politică financiară în
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cadrul întreprinderii Telemar SRL, au fost analizați indicatorii financiari ai întreprinderii și
propuse strategii de optimizare a politicii financiare la întreprindere. Rezultatele obținute pot servi
ca suport de curs pentru studenții facultății de business și administrare.
Lucrarea este structurată în: introducere, trei capitole, concluziile, sursele bibliografice

și anexele.

În capitolul 1. „ Abordări teoretice ale politicii finanaicare și strategiile de preț a

întreprinderii” este abordat conceptul de politică financiară a întreprinderii și semnificația sa în
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dezvoltarea întreprinderii, sunt determinate principiile și metodele de formare a politicii financiare

întreprinderii și sunt detrrminate particularităților formării strategiilor de preț în cadrul
întreprinderii.

Capitolul 2. „Analiza economico-financiară și analiza strategiilor de preț a întreprinderii

Telemar SRL” conține caracteristica generală a întreprinderii Telemar SRL, este analizată politica

financiară a întreprinderii și principalii indicatorilor financiari, sunt evaluate strategiile de preț ale
întreprinderii studiate.
În capitolul 3. „Strategii de eficientizare a politicii financiare a întreprinderii”, sunt

determinate problemele de formare și implementare a politicii financiare în cadrul întreprinderii și
sunt propuse măsuri de îmbunătățire a politicii financiare a organizației.
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I. ABORDĂRI TEORETICE ALE POLITICI FINANCIARE ȘI
STRATEGIILE DE PREȚ A ÎNTREPRINDERII
1.1. Conceptul de politică financiară a întreprinderii și semnificația sa în
dezvoltarea întreprinderii
În sens general, politica este înțeleasă fie ca o activitate de management, fie ca o modalitate
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de organizare și conducere. Deoarece activitatea politică se desfășoară pe baza unor programe
politice, politica este adesea descrisă ca tactică, strategie, metode și mijloace utilizate pentru a
atinge obiectivele stabilite în astfel de programe.

Calea de la conceptul de politică în general la cel de politică financiară nu poate fi traversată
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fără a analiza conceptul de politică economică. Astfel, politica economică este descrisă ca un
domeniu al politicii guvernamentale, dar este adesea circumscrisă conceptului de mecanism
economic. Într-o astfel de interpretare, politica economică este prezentată ca parte a mecanismului
economic de funcționare. Observăm că în teoria sistemului, „mecanismul economic apare ca un
subsistem în sistemul de organizare și management al economiei, iar guvernarea este cel mai
important aspect al mecanismului economic” [48, p.85]. Un element important al politicii
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economice generale este politica financiară care este „ancorată în procesul de dezvoltare al
oricărei societăți” [39, p.11].

Construirea politicii financiare, organizarea și gestionarea activității companiei implică,

așa cum spunea Radu C. „ o strategie de management și practică directă” [78, p.92].
În încercarea de a defini acest concept ar trebui să plecăm, de la afirmația că politica

financiară este un element al politicii economice, care contribuie, în modurile sale specifice, la
îndeplinirea programului economic. Este subordonat acestui scop, dar trebuie să exercite un rol
activ în realizarea acestuia, ceea ce înseamnă atât concepție, cât și acțiune concretă și reprezentând
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țara în care teoria oferă soluții, strategii de confruntare și opțiuni iau forma, deciziile sunt luate și,
de asemenea, acțiuni pentru a le atinge . Prin urmare, la definirea politicii financiare, trebuie să
luăm în considerare cel puțin următoarele motive [41, p.86]:


reprezintă un domeniu specific al politicii economice, este subordonat totalității căreia îi
aparține, dar are o influență activă asupra sa;



implică o anumită concepție a managementului sectorului financiar, acestea sunt

diferențiate pe domenii de aplicare, soluțiile sunt dinamice și întotdeauna perfectibile și
instrumentele sunt flexibile;



trebuie să fie proiectată și implementată într-un mod care să asigure funcționalitatea
mecanismului financiar, să stabilească un cadru adecvat pentru a-și arăta capacitatea de
6

autoreglare și pentru a exercita o influență favorabilă asupra funcționării mecanismului
economic în ansamblu;


prin instrumentele și pârghiile specifice, realizarea tuturor deciziilor economice trebuie
asigurată în condițiile unei exploatări superioare a resurselor și a unei eficiențe economice
ridicate. Acest lucru înseamnă mai presus de toate, să se ia în considerare în mod imperativ
motivele financiare atunci când stau la baza deciziilor economice.
Așa cum se arată în literatură [10, p.315], definirea conceptului de politică financiară
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implică, menționarea sferei sale. Făcând o analiză critică a sferei politicii financiare, Ionete C. a
subliniat că uneori sfera sa este limitată la formularea obiectivelor sale, alteori include și metodele
utilizate și aranjamentele organizatorice adecvate, subliniind că în opinia sa „ politica financiară
are o arie largă de acoperire, stabilește principalele obiective ale activității financiare, strategia
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și tactica realizării acestora, precum și sistemul de organizare și management, respectiv, setul de
principii, metode și mijloace concrete în ceea ce privește relațiile, instituțiile și agențiile
financiare, care asigură îndeplinirea funcțiilor și rolurilor care aparțin finanțării în viața
economică și socială ”[29, p. 67].

Pentru dezvoltarea cu succes a unei întreprinderi moderne, unul dintre rolurile cheie îl joacă
direcția de dezvoltare aleasă, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt, precum și căutarea
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punctelor tari și a rezervelor interne care contribuie la realizarea obiectivelor întreprinderii.
Construirea unui mecanism pentru atingerea obiectivelor întreprinderii, interacțiunea direcțiilor de

dezvoltare a acesteia nu este posibilă fără resurse financiare, adică fără punerea în aplicare a unei
politici financiare specifice. Politica financiară este responsabilă de organizarea rațională a
finanțelor companiei, consolidarea poziției sale financiare, creșterea stabilității financiare.
Planificarea și gestionarea eficientă a resurselor financiare ale unei întreprinderi implică nu numai
utilizarea lor efectivă, ci și eficacitatea procesului de formare a fondurilor financiare și monetare.

TE

O întreprindere modernă nu poate funcționa pe piață fără capital. Cu toate acestea,

disponibilitatea capitalului, în sine, nu este un factor suficient pentru supraviețuirea în concurență.
Dezvoltarea planificată și îmbunătățirea întreprinderii vor depinde, de asemenea, de cât de eficient

este administrat acest capital. Gestionarea eficientă a capitalului necesită cunoașterea naturii sale
economice, a componentelor structurale, a factorilor fundamentali care afectează capitalul [35,
p.74].

Studiul literaturii economice a permis formularea următoarele definiții de bază care să

caracterizeze esența politicii financiare a întreprinderii (fig.1.1.)
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1) Politica financiară este un set de decizii de management luate în domeniul
planificării, reglementării și controlului resurselor financiare;
2) Politica financiară este o formă de implementare a strategiei financiare,
structurată în funcție de principalele aspecte importante ale activității
financiare;
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3) Politica financiară este ansamblul relațiilor economice care apar în
legătură cu formarea, distribuirea și utilizarea activelor economice;
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4) Politica financiară este o parte integrantă a politicii economice a unei
organizații, reflectând un set de măsuri care vizează organizarea și
utilizarea resurselor financiare pentru ca organizația să își îndeplinească
funcțiile, să atingă scopuri și obiective;

5) Politica financiară face parte din strategia financiară a întreprinderii, una dintre
etapele dezvoltării acesteia, acoperind sferele, mijloacele și formele de activitate,
sistemele de relații din cadrul organizației, precum și influența factorilor de
mediu.
Figura 1.1. Conceptul de „politică financiară”
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Sursa : УШАКОВ В.Я. Финансовая политика предприятия: учебное пособие. М.: МУ
им. С.Ю. Витте, 2015.p.12

Definițiile de mai sus, nu se contrazic reciproc, ci se concentrează pe forma de manifestare

a politicii financiare, ca atare, subliniind esența acesteia fie ca parte a strategiei generale a
întreprinderii, fie ca un set de soluții și instrumente pentru a atinge anumite obiective. Analizând
mai multe definiții, putem formula următoarea definiție a politicii financiare: politica financiară a
unei întreprinderi este un set de măsuri pentru formarea, organizarea și utilizarea intenționată a
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finanțelor pentru a atinge obiectivele întreprinderii.
Această definiție subliniază intenționalitatea activităților din domeniul politicii financiare

a întreprinderii, care îi permite să fie legată de obiectivele strategice ale organizației și

menționează, de asemenea, „un set de activități” un set de instrumente prin care se poate
implementa o politică. Dacă o întreprindere are o politică financiară dezvoltată, aceasta permite
unei entități economice să nu încetinească ritmul de dezvoltare chiar și în cazurile de epuizare a
rezervelor de creștere cele mai evidente, cum ar fi: intrarea pe piețe neacoperite, producerea de
bunuri rare, umplerea nișelor de piață goale. Strategiile și oportunitățile dezvoltate pentru
mobilizarea resurselor pentru atingerea obiectivelor stabilite permit întreprinderii să își

consolideze poziția competitivă pe piață. Să definim locul politicii financiare a întreprinderii în
politica generală de dezvoltare (Fig. 1.2.).
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Figura 1.2. Locul politicii financiare în politica generală de dezvoltare a
întreprinderii

Sursa : БУРМИСТРОВА Л. М. Финансы организаций (предприятий). М. : ИНФРА-М,
2009. p.74

Astfel, politica financiară este una dintre părțile constitutive ale politicii generale de
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dezvoltare a întreprinderii și afectează eficiența funcționării acesteia, poziția competitivă împreună
cu politica de producție, investiții, personal, marketing și alte componente.
Termenul „politică” în sine poate fi privit în sensul larg al cuvântului, ca un set de acțiuni

care vizează atingerea unui scop. Orice sarcină cu care se confruntă o întreprindere, fie că este
vorba de achiziționarea de echipamente noi, cercetarea pieței, dezvoltarea de noi tehnologii,
instruirea personalului și multe altele, sunt într-un fel sau altul legate în mod necesar de finanțare.

Acestea sunt costurile planificate ale activităților, veniturile proiectate și gestionarea fluxurilor de
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numerar în procesul de implementare [60, p.58]. Astfel, executarea oricărei decizii manageriale

necesită sprijin financiar. În consecință, politica financiară a unei întreprinderi nu se limitează la
rezolvarea problemelor individuale, ci este sistemică pentru o entitate economică, este legătura de
legătură a tuturor celorlalte planuri, obiective și acțiuni.
Scopul politicii financiare a companiei este de a construi un sistem eficient de

management financiar care să atingă obiectivele strategice și tactice. În zilele noastre, multe
întreprinderi se caracterizează printr-o formă reactivă de management financiar. Această formă se

caracterizează prin adoptarea deciziilor de management ca răspuns la problemele și sarcinile
curente emergente. Cu toate acestea, această formă de gestiune financiară nu este progresivă și nu
permite realizarea unui echilibru între interesele întreprinderii și stat, între profitabilitatea
9

producției proprii și profitabilitatea piețelor financiare, între interesele diviziilor financiare și
producție a întreprinderii [54, p.110].
Managementul financiar strategic este un instrument mai adaptat pieței și un mediu
extern în schimbare, permițând gestionarea finanțelor pe baza unei monitorizări constante a stării
financiare și economice, căutarea oportunităților de piață și modalități de a le utiliza. Principalele
obiective strategice în dezvoltarea politicii financiare a întreprinderii sunt [36, p.102]:
 maximizarea profitului;
 optimizarea structurii capitalului;
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 asigurarea stabilității financiare a capitalului companiei;

 realizarea transparenței indicatorilor stării financiare și economice în interesul
investitorilor și creditorilor;

.M

 crearea unui sistem eficient de management al întreprinderii;

 utilizarea mecanismelor pieței pentru a atrage resurse financiare.

Politica financiară a unei întreprinderi unește diverse subiecte ale procesului de
management. Deci, este dezvoltată de proprietarii afacerii, fondatorii și serviciile financiare ale
întreprinderii, angajații individuali, departamentul de producție și alte departamente devin
executorii politicii financiare. Politica financiară a unei entități de afaceri stabilește direcția pentru
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activitățile financiare ale întreprinderii, influențează toate procesele financiare, utilizează punctele
forte existente ale întreprinderii și posibilitățile mediului extern.
Obiectul politicii financiare este sistemul economic, toate activitățile sale, care sunt

interconectate cu starea financiară și rezultatele financiare, precum și cu fluxul de numerar al unei
entități comerciale, reflectând încasările și plățile de numerar. Procesele financiare care au loc în

cadrul companiei, relațiile și operațiunile care se dezvoltă în jurul lor, fac obiectul politicii
financiare. Aceasta include relații de decontare, investiții, emisiuni de emitere sau cumpărare de
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valori mobiliare, precum și procese de producție, ale căror rezultate sunt fluxuri financiare [26,
p.124].

Subiecții politicii financiare sunt participanți la toate nivelurile care sunt implicați în

dezvoltarea și implementarea strategiei și a tacticii de management financiar al întreprinderii. Ne

putem referi la subiecții politicii financiare ca fiind fondatorii organizației, conducerea executivă,
precum și managerii și angajații serviciilor financiare implicați direct în implementarea

operațiunilor legate de încasarea și utilizarea profitului [19, p.114].
Atunci când se dezvoltă politica financiară a unei întreprinderi, sunt formulate obiectivul

și scopurile managementului financiar, metodele și instrumentele care vizează planificarea,
organizarea și monitorizarea fluxurilor financiare, sunt justificate pentru o utilizare ulterioară.
Introducerea unei anumite politici financiare necesită dezvoltarea mecanismelor financiare,
10

formularea metodelor și criteriilor de evaluare și identificarea domeniilor de utilizare a resurselor
financiare.
Planificarea și implementarea politicii financiare devin reușite numai dacă există suport de
informații de înaltă calitate pentru acest proces. Valoarea și fiabilitatea informațiilor utilizate
afectează direct calitatea deciziilor luate. Cu cât au mai mulți manageri de informații complete și
fiabile de la diferite niveluri, cu atât sunt mai mari șansele de a lua o decizie informată de
management.

D

Politica financiară este baza procesului de management financiar al unei întreprinderi.
Politica financiară a unei organizații este o parte integrantă a politicii sale economice, exprimă un
set de măsuri pentru organizarea și utilizarea finanțelor pentru implementarea funcțiilor și
sarcinilor sale, o direcție de dezvoltare definită calitativ în ceea ce privește sferele, mijloacele și
organizației în mediul extern.
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formele. a activităților sale, a sistemului de relații din cadrul organizației, precum și a pozițiilor
Politica financiară este utilizarea intenționată a finanțelor pentru a atinge obiectivele
strategice și tactice definite de documentele constitutive (carta) ale organizației.
Politica financiară stabilește direcția activității financiare și, folosind oportunitățile și
mijloacele disponibile, influențează procesele financiare astfel încât acestea să se dezvolte în
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direcția indicată. Finanțele și, prin urmare, politica financiară sunt inevitabil asociate cu

distribuirea și redistribuirea formei monetare a produsului nou creat. Mai mult, politica financiară
este arta redistribuirii formei monetare a valorii, ceea ce înseamnă că ar trebui să vizeze crearea
condițiilor pentru creșterea bazei de distribuție - resursele financiare (capitalul) organizației. [22,

p. 137]

Politica financiară este arta de a influența obiectul managementului financiar - sistemul

economic și activitățile sale. Prin urmare, politica financiară vizează centralizarea veniturilor
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obiectului managementului financiar în fonduri speciale: resurse financiare și de credit, care sunt
la dispoziția subiectului politicii financiare - fondatorii și conducerea (angajatorii).
Politica financiară constă în stabilirea obiectivelor și strategiilor managementului financiar,

precum și în determinarea și utilizarea metodelor și mijloacelor de implementare a acestora, în
monitorizarea, analiza și evaluarea constantă a conformității proceselor în curs cu obiectivele
preconizate. Politica financiară se manifestă în sistemul formelor și metodelor de mobilizare și
distribuție optimă a resurselor financiare, determină alegerea și dezvoltarea mecanismelor
financiare, metodelor și criteriilor de evaluare a eficacității și adecvării formării, direcționării și
utilizării resurselor financiare în management .
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Baza materială a politicii financiare și obiectul său principal sunt fluxurile financiare.
Fluxurile financiare ale organizației sunt împărțite în trei tipuri principale de activitate: curentă,
investițională, financiară.
Activitățile curente sau operaționale includ activitățile organizațiilor în conformitate cu
subiectul și obiectivele, care sunt principala sursă de venit a organizației și nu sunt legate de
investiții și activități financiare. Fluxurile de numerar din activitățile curente includ primirea și
utilizarea numerarului care asigură îndeplinirea funcțiilor de producție și comerciale ale
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organizației. Ca parte a fluxurilor din activități de exploatare, ei iau în considerare primirea de
încasări din numerar din vânzări, avansuri (primite și plătite), plata facturilor furnizorului,
decontări cu bugetul, plăți pentru forță de muncă și alte tranzacții care nu au legătură cu activitățile
financiare.
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Activitățile de investiții includ primirea și utilizarea fondurilor aferente investițiilor de
capital în legătură cu achiziționarea de active imobilizate (inclusiv construcția de mijloace fixe
prin mijloace economice), precum și cu vânzarea acestora; odată cu implementarea investițiilor
financiare pe termen lung în alte organizații, emiterea de obligațiuni și alte titluri de valoare pe
termen lung care nu au legătură cu echivalentele de numerar și nu fac obiectul activităților
comerciale ale companiei; alte active, care sunt resurse care asigură fluxul de numerar în viitor; cu
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obținerea de credite și împrumuturi pe termen lung. În condiții economice favorabile organizației,
aceasta încearcă să extindă și să modernizeze producția, prin urmare, activitatea de investiții, în
general, conduce la un fux temporar de fonduri. [15, p. 179]
Activitățile financiare includ intrările și cheltuielile de numerar (de exemplu, încasări de

numerar din emisiune de acțiuni, obligațiuni, cambii, de la alte instrumente financiare) asociate cu
implementarea investițiilor financiare pe termen scurt, emiterea de obligațiuni și alte valori
mobiliare de natură pe termen scurt, cedarea celor achiziționate anterior pentru o perioadă de până
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la 12 luni de acțiuni, obligațiuni etc., obținerea de împrumuturi și împrumuturi pe termen scurt,
precum și rambursarea datoriilor la împrumuturile pe termen scurt primite anterior și împrumuturi
și plăți de dobânzi către creditori; plata valorii proprietății în cadrul contractelor de închiriere
financiară etc. operațiuni care conduc la o modificare a volumului și structurii fondurilor proprii
și împrumutate.

Ca parte a politicii financiare, se pot stabili direcții principale precum politica financiară a

proceselor de producție, investiții, relații de credit, tranzacții cu valori mobiliare, reglementarea
fluxurilor de numerar, decontări de impozite și utilizarea instrumentelor financiare [19, p.65].
Deciziile care determină politica financiară sunt împărțite pe termen scurt și pe termen

lung. Aranjamentele pentru organizarea și utilizarea finanțelor sunt prezentate ca fiind pe termen
scurt dacă sunt calculate pentru o perioadă de cel mult 12 luni sau o perioadă a duratei ciclului de
12

funcționare dacă depășește 12 luni. Aceștia se concentrează pe luarea deciziilor de zi cu zi și
gestionarea în timp real. Deciziile și activitățile financiare care vizează obținerea anumitor
rezultate pe o perioadă mai mare de 12 luni și care depășesc ciclul operațional sunt denumite
politici pe termen lung.
Principiile formării politicilor pe termen scurt și pe termen lung sunt interdependente.
Deciziile financiare pe termen scurt trebuie să fie aliniate cu obiectivele pe termen lung și să
tacticii din politica financiară. [8, p. 94]

• un sistem de obiective pe termen scurt și modalități
de dezvoltare a finanțelor companiei. Acesta vizează
rezolvarea celor mai acute probleme financiare
actuale, permițând îmbunătățirea stării financiare a
companiei și creșterea stabilității sale financiare întrun timp scurt.

ZA

Politica financiară pe
termen scurt a unei
companii este

• un sistem de obiective pe termen lung și modalități
de dezvoltare a finanțelor companiei pentru a-și
atinge obiectivele pe termen lung. Această politică
vizează o căutare cuprinzătoare a surselor de sprijin
financiar pentru dezvoltarea sa, realizând un
potențial financiar ridicat, asigurând stabilitatea
financiară pe termen lung a companiei.

.M

Politica financiară pe
termen lung a companiei
este

D

contribuie la realizarea acestora. Astfel de rapoarte sunt strâns legate de problemele strategiei și

Figura 1.3. Politica financiară a întreprinderii pe termen lung și scurt

Sursa: BRAN P. Finanţele întreprinderii. București: Economica Publishing House,
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1997.p.85

Vorbind despre tipurile de politică financiară a întreprinderii, în primul rând, putem

evidenția politica financiară pe termen scurt și pe termen lung. În mod tradițional, o perioadă pe
termen scurt este o perioadă de până la 3 ani, iar o perioadă pe termen lung este peste cinci ani. Cu
toate acestea, o serie de criterii suplimentare sunt de asemenea utilizate pentru a caracteriza tipurile
de politici financiare. Dacă activitatea întreprinderii nu necesită introducerea de noi resurse
financiare, atunci vorbim despre de politica financiarăpe o perioadă pe termen scurt. În consecință,
pe termen scurt, performanța financiară va fi măsurată printr-un indicator financiar atât de
cunoscut precum profitul. În timp ce pe termen lung este important de crescut valoarea unei afaceri
pe baza unui proces de management al calității.
13

În domeniul politicii financiare pe termen scurt, deciziile de management se iau în
următoarele domenii de activitate:


gestionarea veniturilor și cheltuielilor, precum și a profitului organizației;



formarea strategiei de piață a organizației;



gestionarea fondului de rulment, a activelor circulante;



managementul finanțării pe termen scurt [11, p.16].

următoarele domenii de activitate:
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În domeniul politicii financiare pe termen lung, deciziile de management sunt luate în
evaluarea și gestionarea valorii afacerii;



gestionarea riscurilor organizației;



dezvoltarea strategiei financiare și a politicii de dividende;



gestionarea activelor imobilizate;



managementul finanțării pe termen lung;



formarea unei structuri de capital optime [15, p.92].

.M



Relația dintre politica financiară pe termen lung a companiei și cea pe termen scurt se
manifestă în faptul că aceasta din urmă concretizează instrumentele și modalitățile de realizare a
obiectivelor pe termen lung ale companiei în anumite aspecte ale activităților sale financiare.
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Prioritatea în luarea deciziilor financiare în cadrul companiei aparține unei politici financiare pe
termen lung capabile să asigure dezvoltarea eficientă a companiei și stabilitatea sa financiară
ridicată. În consecință, compoziția elementelor politicii financiare pe termen lung diferă de politica
financiară pe termen scurt a companiei.

Politica financiară corporativă pe termen lung include politici de investiții și dividende,

deoarece potențialul financiar și stabilitatea financiară pe termen lung a companiei depind de
aceste domenii. Politica de investiții vizează creșterea atractivității investiționale a companiei și
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optimizarea resurselor de investiții atrase. Optimizarea distribuției profiturilor între proprietari și

investiții este la fel de importantă. În consecință, politica eficientă a dividendelor companiei este
un garant al stabilității sale financiare și un punct de referință pentru atragerea investitorilor.
Politica financiară prevede:

 realizarea unui profit în scopul creșterii economice;
 optimizarea structurii și costului capitalului, asigurând stabilitatea financiară, activitatea de
afaceri și de piață a întreprinderii;

 realizarea transparenței financiare a organizației pentru proprietari (acționari), investitori
și creditori;
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 utilizarea mecanismelor pieței pentru strângerea de capital prin emiterea de valori
mobiliare, leasing financiar, finanțarea proiectelor;
 dezvoltarea unui mecanism de management financiar bazat pe diagnosticarea stării
financiare, ținând cont de obiectivele strategice ale întreprinderii, adecvate condițiilor
pieței;
 asigurarea echilibrului fluxurilor materiale și de numerar și formarea resurselor financiare

ale întreprinderii. [21, p. 16]
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necesare implementării activităților statutare și rambursării tuturor obligațiilor de datorie
Politica financiară este o parte integrantă a sistemului general de management al
întreprinderii și poate fi definită ca un sistem de gestionare rațională și eficientă a utilizării
finanțelor organizației. Astfel, în cadrul politicii financiare, este controlată mișcarea resurselor

volumului de capital.
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financiare ale organizației, care vizează creșterea acestora, creșterea investițiilor și creșterea
Principalele funcții ale politicii financiare în procesul de gestionare a finanțelor unei
organizații sunt reproducerea, producția și controlul.

Funcția de reproducere asigură eficiența reproducerii capitalului avansat pentru activitățile
curente și investit pentru investiții de capital și financiare în active pe termen lung și pe termen
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scurt ale întreprinderii. Reproducerea simplă și extinsă a capitalului, la rândul său, asigură
autonomia și autofinanțarea activității economice a întreprinderii [58, p.91].
Evaluarea eficienței implementării funcției de reproducere se realizează pe baza

următorilor indicatori: creșterea capitalului propriu; excesul ratei de creștere a capitalului propriu
față de rata de creștere a monedei bilanțului; gradul de capitalizare a profitului, adică cota de profit

direcționată către crearea de fonduri de acumulare și cota de câștiguri reportate rămase la dispoziția
întreprinderii; creșterea profitabilității (profitabilității) capitalului; accelerarea cifrei de afaceri a
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capitalului, însoțită de o creștere a profitabilității acestuia.
Funcția de producție este de a reglementa activitățile economice curente ale întreprinderii

pentru a asigura alocarea eficientă a capitalului, crearea fondurilor necesare și a surselor de
finanțare pentru activitățile curente. Evaluarea eficacității implementării funcției de reproducere
se realizează pe baza următorilor indicatori: structura capitalului; structura distribuției profitului
contabil; nivelul și dinamica costurilor de producție și a costurilor unitare; nivelul și dinamica
fondului salarial. [59, p. 126]
Funcția de control se desfășoară în cadrul controlului la întreprindere asupra utilizării

resurselor financiare. Fiecare tranzacție comercială trebuie să îndeplinească interesele
întreprinderii pe baza obiectivelor sale finale. Prin urmare, controlul asupra fezabilității financiare
15

a operațiunilor ar trebui efectuat continuu, începând de la întocmirea unui sold de venituri și
cheltuieli și până la primirea de fonduri sub formă de încasări pentru produsele vândute.
Formele și metodele specifice pentru implementarea sarcinilor de management financiar
sunt determinate de politica financiară a întreprinderii, ale cărei elemente principale sunt: politica
contabilă, politica de credit, politica de gestionare a numerarului, politica de gestionare a
costurilor, politica dividendelor.
Compania trebuie să își construiască politica contabilă în conformitate cu standardele
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contabile naționale. La stabilirea politicii de creditare, se abordează problema furnizării de fond
de rulment, în special cu privire la mărimea propriului fond de rulment și la necesitatea fondurilor
împrumutate (împrumuturi comerciale, pe termen scurt, bancare). Dacă este necesar să se atragă

a întreprinderii. [54, p. 38]
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un împrumut pe termen lung, întreprinderea studiază structura capitalului și stabilitatea financiară
Politica financiară constă în stabilirea obiectivelor managementului financiar, precum și în
determinarea și utilizarea metodelor și mijloacelor de implementare a acestora, în monitorizarea,
analiza și evaluarea constantă a conformității proceselor în curs cu obiectivele preconizate.
În ciuda faptului că politica financiară exprimă interesele angajatorilor și servește la
atingerea obiectivelor acestora, cea mai importantă condiție pentru implementarea cu succes a
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politicii financiare este necesitatea de a maximiza unitatea structurii obiectivelor atât a
angajatorilor, cât și a angajaților, prin soluționarea contradicțiilor dintre lor.

1.2. Principii și metode de formare a politicii financiare întreprinderii
Sarcina principală a politicii finaciare este formarea calitativă a finanțelor pentru

dezvoltarea companiei. Se pot evidenția următoarele obiective ale politicii financiare:


Obiective politice. Aici sarcina este stabilită în realizarea unor obiective în politica externă
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și internă a întreprinderii, și anume, obținerea de avantaje și beneficii;



Obiective economice. Aceste obiective urmăresc la fel ca și cele politice, dar aici rolul

principal este atribuit anumitor aspecte ale activităților companiei. Se evidențiază dorința
de a obține astfel de rezultate financiare care ar depăși rezultatele activităților
concurenților;



Obiective sociale. Astfel de obiective sunt atribuite rezolvării problemelor asociate cu

clienții potențiali. Aici politica acționează ca un instrument care va ajuta la utilizarea
resurselor, astfel încât produsul propus să răspundă nevoilor clienților. Acest lucru va
permite construirea bazei de clienți în viitor și, ca urmare, creșterea veniturilor [75, p.126].
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Drept urmare, vedem că există o legătură între obiective. Dacă problemele asociate
consumatorilor și produsele oferite sunt rezolvate, atunci obiectivele economice vor începe să fie
îndeplinite treptat, de asemenea. Acest lucru se va întâmpla datorită faptului că numărul
consumatorilor va crește, ceea ce va duce la dezvoltarea companiei în viitor prin creșterea
veniturilor. În consecință, după rezolvarea obiectivelor stabilite, principalul - politic - va fi
îndeplinit.
Pe baza obiectivelor politicii financiare, se pot desemna principalele sale sarcini:
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necesitatea asigurării unor astfel de condiții în care s-ar forma volume mari de resurse financiare;
distribuția lor rațională, precum și reglementarea proceselor economice. Un aspect foarte
important în toate este construirea unui sistem de management financiar de înaltă calitate și
eficient.
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Subliniind principiile politicii financiare, se pot evidenția următorarele:

a) În formarea politicii financiare se ține cont de natura relației financiare. Aceasta implică
faptul că fiecare decizie financiară ar trebui să se bazeze pe specificul industriei în direcția
în care se implementează politica financiară. De asemenea, este important să se utilizeze
metode moderne de implementare a acesteia;

b) politică financiară trebuie să aibă un plan bine format și toate instrumentele care sunt
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utilizate în aceasta pentru implementarea cu succes a planului trebuie să fie precizate.
Fiecare sarcină trebuie finalizată, prioritățile trebuie stabilite în acele aspecte care au un
potențial mare și care contribuie la dezvoltarea sarcinilor ulterioare. Adică, trebuie luate în
considerare orice entitate economică implicată în politica financiară și toate persoanele
asociate direct sau indirect cu această entitate;

c) Politica financiară ar trebui să se bazeze pe poziția actuală a companiei. Cu toate, este
întotdeauna necesar să fie evaluată activitatea întreprinderii pentru perioadele trecute.
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Acest lucru va ajuta la evaluarea mai precisă a companiei și la formarea unei politici
financiare care s-ar potrivi individual acestei companii;

d) În politica financiară, nu ar trebui să existe contradicții între obiectivele implementării sale
și scopuri. Acest lucru va crea un echilibru și va ajuta la îndeplinirea mai bună a sarcinilor

atribuite;

e) Politica financiară ar trebui să acopere fiecare aspect al activităților entității. Acest lucru
va contribui la asigurarea integrității politicii, precum și la implementarea mai bună a
tuturor obiectivelor și obiectivelor sale pentru a obține efectul maxim;

f) În ceea ce privește riscurile, politica financiară trebuie să ia în considerare toate scenariile
posibile pentru dezvoltarea evenimentelor. Nimeni nu este asigurat împotriva forței
majore, prin urmare, atunci când se formează o politică financiară, este necesar să se
17

dezvolte cel puțin 3 modele de implementare a acesteia: pentru activitatea profitabilă a
entității, pentru activitatea neprofitabilă și echilibrată, atunci când rezultatul financiar este
de aproximativ zero [71, p.85].
În procesul dezvoltării sale, este necesar să se ia în considerare faptul că politica va fi în
vigoare pentru întreaga perioadă de existență a întreprinderii. Desigur, având în vedere starea
instabilă a economiei, aceasta se poate modifica sau completa, dar acest lucru trebuie făcut în timp
util, fără a se îndepărta de sarcina principală a companiei. O politică financiară bine formată poate
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fi cheia unei companii de succes și, cel mai important, profitabilă.

Dar, ca în orice aspect al activităților companiei, formarea politicii financiare are avantajele
și dezavantajele sale, care sunt reflectate în tabelul 1.1. de mai jos.

Tabelul 1.1.

Avantaje
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Avantajele și dezavantajele politicii financiare a întreprinderii
Dezavantaje

-Crearea unei politici financiare va ajuta la -Complexitatea formării politicii financiare
dezvoltarea în continuare a companiei
-O

politică

financiară

bine

-Formarea unei politici financiare poate amâna

formată crearea unei companii pentru o perioadă

garantează companiei un profit stabil în nedeterminată,

aceasta

trebuie

dezvoltată înainte de deschiderea întreprinderii

ZA

viitor și minimizează riscurile falimentului

deoarece

-Politica financiară poate fi o garanție că -Atunci când se dezvoltă o politică financiară,
fondurile companiei vor fi cheltuite eficient este
și în scopurile cele mai necesare.

imperativ

să

se

ia

în

considerare

perspectivele companiei și să se facă o previziune

-Alocarea resurselor întreprinderii va fi mai a activităților sale, care este un proces care
rațională

necesită mult timp.

-La formarea unei politici financiare, va fi -Poate apărea o situație în care politica financiară
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efectuată o analiză a întreprinderii și va fi trebuie completată sau modificată.
luată în considerare poziția sa actuală, ceea -Pentru fiecare companie, politica financiară este
ce

va

face

posibilă

realizarea

previziuni a activităților companiei

unei formată individual, în funcție de caracteristicile
sale.
-Alegerea unei metode pentru formularea politicii
financiare poate dura mult timp, deoarece fiecare
companie are nevoie de o abordare individuală.

Sursa: VRÂNCEANU D.M. Politici de preț. București: Uranus, 2006 .p.49
Astfel, putem remarca că politica financiară este o verigă importantă în activitățile unei
întreprinderi. O politică bine dezvoltată va permite companiei să-și desfășoare activitățile cu
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succes, iar ajustarea sa în timp util va oferi companiei activități profitabile în viitor. Aceasta este
o problemă foarte importantă, care acum este problematică și nu este complet rezolvată.
În lumea modernă, multe întreprinderi sunt nevoite să-și înceteze activitatea din cauza
pierderilor mari. Pot exista mai multe motive pentru astfel de rezultate: compania nu primește
venituri sau nu își gestionează finanțele. Aceste probleme sunt legate exact de formarea politicii
financiare. În întreprinderile care suferă pierderi, politica financiară trebuie revizuită sau chiar
formată una nouă.

D

Pentru ca politica să corespundă unei întreprinderi specifice, economiștii au propus
următoarele măsuri care vor completa abordările bine cunoscute ale formării politicii financiare:
 Analiza activităților companiei și determinarea poziției acesteia pe piață (calcularea
costurilor pe unitate de produse fabricate, profitabilitatea și cifra de afaceri a activelor);

.M

 Studierea produselor pe care compania le fabrică și identificarea deficiențelor. Dacă sunt
identificate probleme, atunci ar trebui să fie revizuită imediat această problemă și să fie
făcute ajustări (aceasta poate fi o abordare diferită a producției de bunuri sau crearea unui
produs complet nou);

 Este necesar să se efectueze o analiză a întreprinderii, care să fie detrminate perspectivele
de dezvoltare (să construiască o previziune a activităților companiei) Aceasta poate include

ZA

valori ale costurilor proiectate care iau în considerare posibila extindere a întreprinderii,
precum și veniturile.

 Stabilirea publicului țintă al produselor întreprinderii, deoarece profiturile viitoare și
numărul de clienți potențiali vor depinde de acest lucru. Profitul întreprinderii depinde
direct de acest lucru, deci este important de găsit un produs care să intereseze cât mai mulți
oameni. Cu alte cuvinte, trebuie de adus ceva nou care nu este încă pe piață [42, p.113].

Multe abordări ale formării politicii financiare nu iau în considerare măsurile de mai sus.
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De exemplu, dacă se efectuează o analiză a companiei, atunci aceasta poate fi incompletă și nu va
putea oferi o evaluare obiectivă a poziției întreprinderii. În timp ce studiază produsele, mulți

oameni uită de calitatea lor. Este important să înțelegem că, dacă produsele fabricate nu respectă
standardele, atunci compania va suferi în curând pierderi mari. Prin urmare, acesta este unul dintre
aspectele importante ale activităților companiei, care trebuie luat în considerare de politica
financiară. De aceasta depinde numărul de clienți potențiali și, în consecință, profitul întreprinderii.
Primul pas în formarea politicii financiare ar trebui să fie jucat de produse, deoarece

profitul potențial depinde de aceasta. Este necesar să se determine unde se mută compania și ce va
face în viitor. Există momente în care ideea inițială eșuează și compania trebuie să refacă conceptul
activităților sale, începând de la zero. Deci, primul pas în formarea politicii financiare ar trebui să
fie analiza întreprinderii.
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În ceea ce privește produsele, aceasta depinde în mod direct de factorul anterior - activitățile
companiei. Dacă compania își va desfășura activitățile, de exemplu, în domeniul sportului, atunci
produsele sale trebuie să respecte acest lucru.
Aspectul cheie în formarea politicii financiare este analiza întreprinderii, atât a stării
actuale, cât și a viitorului. Dacă prin analiză s-a dezvăluit că acum compania este foarte profitabilă,
atunci nu este un fapt că mâine imaginea va fi aceeași. Prognoza este foarte importantă și unii
oameni uită de asta. Poate că acest lucru se datorează laboriosității implementării sale sau
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necunoașterii etapelor acestui proces. O astfel de analiză va ajuta la identificarea posibilelor
probleme în întreprindere, chiar dacă activitățile sale sunt acum profitabile. După ce au fost găsite
momente problematice în activitățile companiei, va fi posibilă corectarea lor în timp util pentru a
primi venituri suplimentare și pentru a evita riscurile în viitor.

.M

Multe întreprinderi își încep activitatea fără a prevedea toate scenariile pentru dezvoltarea
companiei lor. Managerii trebuie să fie pregătiți că la început compania va suferi pierderi, iar acest
lucru este complet normal. Un plan financiar bine format ar trebui să prevadă acest lucru și chiar
și în perioade neprofitabile nu permite companiei să ajungă la starea de faliment. În viitor, dacă
sunt respectate toate etapele de formare a politicii financiare, compania va începe să obțină profit
prin produse de calitate care să răspundă nevoilor publicului țintă [46, p.70].
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Politica financiară nu poate fi considerată separat de politica financiară a statului, deoarece

mediul macroeconomic al unei întreprinderi afectează mai puternic activitatea economică decât
mediul microeconomic al unei întreprinderi. Politica financiară de stat poate asigura într-o mai
mare măsură condiții favorabile pentru activitatea economică. În ciuda faptului că într-o economie
de piață, întreprinderile și-au câștigat independența, activitățile lor sunt încă dependente și în mare
măsură determinate de politica guvernamentală.

Una dintre cele mai importante probleme ale politicii financiare în condițiile moderne este
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utilizarea unei planificări eficiente. Principalii factori care limitează utilizarea acestuia:


un grad ridicat de incertitudine asociat cu schimbările globale în diferite domenii
(incertitudinea și imprevizibilitatea lor fac dificilă planificarea)



o mică proporție de întreprinderi care au potențialul financiar de a realiza dezvoltări
financiare grave;



lipsa unui cadru de reglementare pentru afacerile interne [60, p.155].

Întreprinderile mari au o capacitate mai mare de a efectua planificarea financiară, deoarece

au la dispoziție o cantitate suficientă de resurse financiare care vor ajuta la atragerea specialiștilor
cu înaltă calificare pentru a desfășura activități pe scară largă în domeniul finanțelor.
Întreprinderile mici au mult mai mult nevoie de planificare financiară, dar, de regulă, nu există

fonduri pentru aceasta și, pentru a asigura activitatea economică, întreprinderile mici trebuie să
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atragă fonduri împrumutate. Mediul extern al acestor întreprinderi este practic incontrolabil și mai
agresiv. Drept urmare, viitorul micilor afaceri este mai incert și imprevizibil.
În condiții moderne, se pot distinge două domenii care necesită utilizarea planificării:
 companii private nou create;
 întreprinderile de stat.
Procesul rapid de acumulare de capital a complicat activitățile întreprinderilor private nou
create, iar acestea au, de asemenea, nevoie de diferite forme de planificare. Una dintre principalele
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probleme în utilizarea planificării este lipsa de încredere în planificarea formală, care se bazează
pe opinia că afacerile sunt abilitatea de a naviga corect în mediul actual, ceea ce duce la o atenție
insuficientă chiar și către un viitor nu foarte îndepărtat. Cu toate acestea, întreprinderile mari au
început să creeze unități de planificare.

.M

Funcția de planificare pentru întreprinderile publice este tradițională. Cu toate acestea,
planificarea acestor întreprinderi a fost doar de natură secundară, deoarece a reflectat activitățile
lor doar la nivel central și sectorial. Prin urmare, putem concluziona că o astfel de planificare nu a
presupus capacitatea de a analiza și prevedea propriile obiective de dezvoltare.
Astfel, întreprinderile de primul tip, întreprinderile de stat, trebuie să reînvețe experiența
planificării interne. După analizarea motivelor lipsei de eficiență în funcționarea mai multor
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întreprinderi, se pot identifica probleme semnificative și se pot formula câteva principii de
planificare: „planificarea ar trebui realizată„ de sus în jos ”, conform principiului unui„ arbore ”

de obiective ”; planificarea trebuie să ia în considerare schimbările din mediul extern, riscurile
externe și interne; este necesar să se planifice acțiuni de protecție pentru a compensa amenințările
reale ale concurenților, este necesar să se optimizeze planurile și programele de producție luând în
considerare interesele strategice ale proprietarului; o cerință obligatorie - sistemul de planificare

trebuie să includă un sistem de motivație pentru manageri și specialiști.[67, p.55]
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Punerea în aplicare a acestor principii va face posibilă construirea și implementarea unei

strategii care va viza reducerea la minimum a probabilității de pierderi. Implementarea planului
este o provocare semnificativă de planificare. Planurile întocmite trebuie să fie „viabile” și este
necesar să țină cont de dorințele șefului întreprinderii. Din punctul de vedere al pieței, planul
trebuie să fie realist, adică este necesar să se efectueze o analiză de marketing a pieței, de care
companiile de multe ori nu țin cont. Pentru planificarea strategică, piața este esențială, iar

principalul lucru aici este să atingeți marca și să nu calculați greșit [71, p.59].
Un alt aspect major al planificării este potențialul întreprinderii. Este necesar să se

calculeze dacă compania are suficiente resurse pentru a-și implementa activitățile pentru o piață
bună. Atunci când implementați un plan, este importantă și disponibilitatea managerilor de a
implementa planul.
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Astfel, putem concluziona că politica financiară a unei întreprinderi este, în primul rând,
dezvoltarea unor măsuri (atât externe, cât și interne) care permit utilizarea în mod eficient a
întregului potențial al întreprinderii pentru a-și atinge obiectivele. Pentru a desfășura o politică
financiară de succes, este necesară implementarea unei secvențe de etape și utilizarea
instrumentelor și mecanismelor financiare care vor influența sistemul de producție.
Astfel, pentru implementarea cu succes a politicii financiare, este necesar să se asigure
punerea sa în aplicare treptată folosind toate instrumentele și mecanismele disponibile. Acum
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există multe metode care vor contribui la dezvoltarea de politici de calitate și eficientă. Datorită
acestui fapt, compania își va consolida poziția pe piață și va deveni mai competitivă.

1.3. Caracteristici ale formării strategiilor de preț în cadrul întreprinderii

.M

În sens restrâns, preţul reprezintă „suma de bani cerută pentru un produs sau un serviciu”
[30, p.417], iar în sens mai general, preţul este „suma tuturor valorilor pe care consumatorii le
dau în schimbul avantajelor aduse de deţinerea sau de utilizarea produsului sau serviciului”[40,
p.58]. Preţul a reprezentat în decursul timpului, factorul de influenţă cel mai important asupra
procesului decizional de cumpărare al consumatorului. Din trecut şi până în prezent, preţul s-a
stabilit prin negociere şi consens între vânzători şi cumpărători. în prezent, se aplică politici ale
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preţului fix ce vizează stabilirea unui preţ unic pentru toţi cumpărătorii. Totuşi, unele firme
practică stabilirea dinamică a preţurilor ce vizează perceperea unor preţuri diferite în funcţie de
client şi de situaţia pieţei.

Prin urmare, stabilirea preţului produselor/serviciilor trebuie atent realizată de

întreprinzători pentru ca aceste produse/servicii să fie percepute corespunzător de către
consumatori şi, pentru a reflecta corect calitatea acestora, raportul calitate - preţ trebuie să
corespundă pentru fiecare categorie de produse, fie că sunt produse de uz curent, fie că sunt
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produse de lux.

Strategia de stabilire a prețurilor reprezintă alegerea dinamicii posibile a schimbărilor

prețului inițial al bunurilor de pe piață, care se potrivește cel mai bine obiectivelor întreprinderii
[42, p. 82].

Strategia de stabilire a prețurilor este indisolubil legată de strategia generală de dezvoltare

a întreprinderii. Strategia de stabilire a prețurilor servește drept sursă de luare a deciziilor cu privire

la prețul de vânzare pentru fiecare tranzacție. Obiectivele strategice de stabilire a prețurilor sunt
concepute pentru viitorul pe termen lung și fac posibilă determinarea volumului profiturilor și a
cotei de piață în viitor, pentru a avea o anumită rezervă financiară și de timp pentru influența pe
termen lung asupra condițiilor pieței. Împreună cu alți factori, strategia de stabilire a prețurilor are
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o influență decisivă asupra nivelului cererii și vânzărilor și, astfel, asupra valorii profitului și a
eficienței întregului lanț de aprovizionare. Prețurile excesiv de mari, pe de o parte, măresc profitul
pe unitate de producție, dar pe de altă parte, acestea duc la o scădere a fondului de potențiali
cumpărători. În schimb, prețurile mai mici duc la o reducere a profitului pe unitate de bunuri
vândute, dar datorită creșterii vânzărilor, acestea pot aduce o creștere a valorii totale a profitului
și, prin urmare, a eficienței globale a întreprinderii.
În consecință, strategia de stabilire a prețurilor unei întreprinderi este politica sa pe termen
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lung, care constă în următoarele etape:

1) determinarea scopului ofertei de preț (supraviețuirea, maximizarea profitului curent,
venitul curent, volumul vânzărilor, acoperirea pieței sau conducerea în ceea ce privește
indicatorii de preț și calitate);
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2) o estimare a volumului vânzărilor la fiecare nivel de preț posibil (cu cât este mai puțin
elastică cererea, cu atât este mai mare prețul pe care îl poate stabili compania);
3) găsirea nivelului costurilor pentru toate volumele posibile de producție, ținând cont de
propunerile serviciului de marketing;

4) analiza costurilor, prețurilor și ofertelor concurenților;
5) alegerea metodelor de stabilire a prețurilor;
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6) stabilirea prețului final, luând în considerare factorii care au un impact psihologic, impactul
altor elemente de marketing, politica de prețuri și impactul prețurilor asupra altor entități
de piață [45, p. 87].

O strategie de stabilire a prețurilor întreprinderii poate fi reprezentată schematic după cum
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ne indică fig.1.4.

Strategia de stabilire
a prețurilor

Scopul întreprinderii

Metoda de stabilire a
prețului final

Mișcarea finală a
prețului

Figura 1.4. Strategia de stabilire a prețurilor
Sursa : SÎRGHI N. Structuri de piață și prețuri. Timișoara: Mirton, 2014. p.117
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Structura strategiei de stabilire a prețurilor constă din două strategii: o strategie de stabilire
a prețurilor și o strategie de gestionare a prețurilor.
Strategia de stabilire a prețurilor permite stabilirea în prealabil a nivelului prețului din
punctul de vedere al marketingului, precum și prețurile maxime pentru grupurile individuale de
produse. Strategia de stabilire a prețurilor este nivelul probabil, direcția, viteza și frecvența
modificărilor de preț în conformitate cu obiectivele de piață ale comerciantului.

cerere [59, p. 62]:
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Există un anumit număr de criterii pentru clasificarea strategiilor de preț orientate spre
1. În funcție de nivelul prețurilor pentru bunurile și produsele noi, se disting următoarele
strategii:
 strategia prețului de smântânire;

.M

 strategia prețurilor de penetrare;

 strategia prețurilor medii de piață”.

2. În funcție de gradul de modificare a prețului, se disting strategiile:
 strategia prețurilor stabile;

 strategia de scădere a prețurilor;

 strategia de creștere a prețului penetrant.

ZA

3. În funcție de nivelul de diferențiere a bunurilor și prețurile de consum, se disting

următoarele strategii:

 strategia de diferențiere a prețurilor la bunurile conexe;
 strategia liniilor de preț;

 strategia discriminării de preț.

O strategie de gestionare a prețurilor presupune un set de măsuri pentru menținerea

prețurilor condiționate, în timp ce le reglementăm efectiv în conformitate cu varietatea și
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caracteristicile cererii, precum și concurența pe piață [71 p. 66].
Pentru a adopta o strategie de stabilire a prețurilor fezabilă din punct de vedere economic

și a justifica stabilirea prețurilor bunurilor, managementul unei întreprinderi într-o economie de
piață necesită o dezvoltare inițială a unei strategii de stabilire a prețurilor, care se bazează pe etape
cheie precum:

 stabilirea obiectivelor de stabilire a prețurilor;
 studii privind politica generală de prețuri;
 formarea unei strategii de stabilire a prețurilor;
 implementarea strategiei de stabilire a prețurilor;
 luarea în considerare a politicii de preț a statului;
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 transformarea prețurilor [74, p.92].
Alegerea finală a managementului companiei este influențată atât de factori interni, cât și
externi. Obiectivele și costurile de marketing ale întreprinderii servesc doar ca orientări orientative
pentru stabilirea prețurilor pentru bunuri și servicii. Înainte de a introduce prețul final, compania
ia în calcul și gradul de reglementare guvernamentală, natura concurenței, nivelul și dinamica
cererii, nevoile angrosistilor și ale comercianților cu amănuntul care vând bunuri consumatorului
final.
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Unele criterii economice generale care predetermină abaterea nivelului prețurilor în sus sau
în jos de la valoarea de consum a bunurilor sunt luate în considerare, indiferent de modul în care
sunt formate prețurile pentru produs.

Factorii principali ce influenţează stabilirea preţurilor sunt factori interni (endogeni) şi
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includ obiectivele de marketing ale firmei, strategia mixului de marketing, costurile şi
considerentele organizaţionale şi, factori externi (exogeni) ce includ natura pieţei şi a cererii,
concurenţa şi alţi factori de mediu [31, p.419].
Factori interni
(endogeni): obiectivele
de marketing ale firmei,
strategia mixului de
marketing, costurile şi
considerentele
organizaţionale.
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Factori externi
(exogeni): natura pieţei
şi a cererii, concurenţa şi
alţi factori de mediu.

Prețul

Figura 1.5. Clasificarea factorilor de influență a prețurilor

TE

Sursa: PLATIS M. Preţul şi formarea lui. Bucureşti: Universităţii din Bucureşti, 2002.p.55
Obiectivele de marketing ale întreprinderii trasează coordonatele cadrului general în

care se vor adopta deciziile privind stabilirea preţului, fiind necesar ca nivelul preţului să fie în
concordanţă cu obiectivele fundamentale ale firmei şi misiunea sa. Astfel, dacă prin obiectivele de
marketing şi misiunea sa, firma adoptă orientarea spre valoare, preţurile vor fi stabilite şi în funcţie
de calitatea produsului.
Alţi factori organizaţionali care acţionează asupra fundamentării politicii de preţ sunt [61,

p.51]:


Mărimea întreprinderii: poate fi percepută, în multe situaţii, drept un indicator al poziţiei
acesteia pe piaţă, admiţându-se faptul că întreprinderile mai mari sunt mai predispuse să deţină
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o poziţie dominantă, datorată avantajelor la nivelul ofertei sau cererii; avantajele la nivelul
ofertei includ controlul asupra materiilor prime, patentelor, distribuţiei sau tehnologiilor
superioare (...), iar avantajele la nivelul cererii se bazează în special pe imaginea mărcii în
rândul consumatorilor, coordonatele favorabile ale acesteia fiind susţinute de tradiţia şi de
notorietatea organizaţiei.


Portofoliul de produse al întreprinderii: întreprinderile îşi pot forma oferta dintr-un număr mai
mic sau mai mare de produse, iar în stabilirea preţurilor acestora este nevoie să se ţină cont de
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structura submixului de produs şi de obiectivele generale ale strategiei de produs.

Etapele din ciclul de viaţă în care se găsesc produsele întreprinderii - sunt luate în considerare
în fundamentarea deciziilor de preţ, astfel:

a) În faza de lansare - se stabileşte un preţ mai ridicat sau mai scăzut pentru un produs nou,
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în funcţie de caracteristicile distinctive ale acestuia faţă de produsele substituibile; „în cazul
în care produsul are un grad ridicat de noutate, nedispunând de produse substituibile
producătorul se găseşte într-o situaţie temporară de monopol, marca de manevră în privinţa
preţurilor fiind mult mai mare”;

b) În faza de creştere - preţul este mai redus decât în faza de lansare, urmare a creşterii
sensibilităţii faţă de preţ datorată sporirii numărului produselor concurente;
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c) În faza de maturitate - opţiunile firmei: privind fixarea preţurilor sunt restrânse,
sensibilitatea cererii faţă de preţ în această fază atingând nivelul maxim din cadrai etapelor
ciclului de viaţă a produselor;

d) În etapa de declin - stabilirea preţului vizează realizarea obiectivelor ce au ca scop
supravieţuirea şi menţinerea poziţiei pe piaţă, astfel încât să se înregistreze pierderi
minime.

Strategia mixului de marketing [31, p.421]
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Pentru a-şi realiza obiectivele fundamentale, firma utilizează preţul care reprezintă unul

dintre instrumentele principalele ale mixului de marketing. Astfel, deciziile de preţ trebuie corelate
şi cu celelalte variabile ale mixului de marketing, cum ar fi fabricarea produsului, procesul de
distribuţie şi principalele mijloace de promovare. Deciziile luate astfel contribuie la realizarea unui
program de marketing eficient şi eficace. Prin urmare, atunci când stabilesc preţul firmele trebuie
să ia în considerare toate variabilele mixului de marketing.
Costurile

În literatura de specialitate se consideră că acestea determină „nivelul minim la care firma

să-şi stabilească preţul perceput pentru un produs” [31, p.422]. În contextul marketingului,
tipologia costurilor este diferită (fig.1.6.).
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În raport cu gradul de variabilitate faţa de rata de activitate, costurile pot fi:

b) În funcţie de gradul de specificitate, se disting:
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• costuri fixe - care nu variază odată cu nivelul producţiei sau al vânzărilor, costuri
variabile care se modifică direct proporţional cu nivelul producţiei;
• costuri totale— care reprezintă suma costurilor fixe şi variabile, pentru orice nivel dat al
producţiei;
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• costuri directe reprezintă cheltuieli care sunt prilejuite de realizarea unui anumit produs
(de ex. cheltuieli materiale sau cele cu forţa de muncă) (...);
• costuri indirecte repartizabile - nu sunt produse special pentru o anumită unitate
(produs, program, teritoriu de vânzări), însă pot fi repartizate obiectiv la nivelul acesteia,
putând fi încadrate aici anumite cheltuieli cu utilităţile (...);
• costuri indirecte nerepartizabile - au caracter general, se produc pentru susţinerea
(realizarea) mai multor produse, rămânând constante atunci când una dintre activităţi
este discontinuă.
Figura 1.6. Tipologia costurilor

Sursa : PLATIS M., CONȚU E. Mecanisme concurențiale și prețuri: teorie și aplicații.
București: Universității din București, 2017.p.57
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Pe baza acestor criterii, costurile pot fi împărţite prin prisma celor două dimensiuni, în
următoarele categorii, astfel:



costuri directe variabile - se modifică odată cu schimbarea nivelului activităţii întreprinderii
(...)( ex. cheltuielile cu materiile prime, cheltuielile de transport, comisioanele din vânzări etc.);



costuri semivariabile - au o componentă fixă, necesară demarării activităţii întreprinderii, şi
una variabilă ce se modifică o dată cu schimbarea ratei de activitate;



costuri fixe repartizabile - în această categorie se includ cheltuielile cu chiria, asigurările, plata
unor taxe;

costurile fixe nerepartizabile — includ cheltuielile cu salariile personalului administrativ,
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cheltuieli de cercetare dezvoltare, cheltuieli ocazionate de realizarea unor cercetări de
marketing [42];

Considerentele organizaţionale
La nivel de firmă, decizia privind cine va stabili preţurile se ia de către conducerea

managerială a firmei, astfel că: în cadrul firmelor mici decizia se adoptă la nivel de departament,
iar în cadrul companiilor mari decizia se adoptă de către managerii de diviziune sau de cei care
gestionează liniile de produse [31, p.427].
Factorii externi (exogeni) ce influenţează formarea preţului sunt:
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 Natura pieţei şi a cererii: în timp ce costurile determină limita inferioară a preţurilor, cererea
şi piaţa o determină pe cea superioară, astfel că producătorii, înainte de a stabili preţurile,
trebuie să înţeleagă relaţia dintre preţ şi cererea pentru produsul său; de asemenea, stabilirea
preţurilor variază şi în funcţie de diferite forme ale concurenţei pe piaţă. Principalele
caracteristici ale formării preţurilor în diferite condiţii de piaţă sunt : condiţiile concurenţei
perfecte, condiţiile concurenţei monopoliste, condiţiile concurenţei oligopoliste, situaţia
monopolului.
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 Concurenţa: când stabileşte preţurile, firma trebuie să ia în considerare costurile şi preţurile
concurenţilor, precum şi posibilele reacţii ale acestora la schimbările sale de preţ; de asemenea,
pentru obţinerea succesului pe piaţa de afaceri este nevoie să se ţină seama şi de poziţia firmei
pe piaţă, astfel că, cu cât firma ocupă o poziţie dominantă pe piaţă, cu atât va putea face faţă
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presiunilor venite din partea concurenţei; cunoaşterea structurii preţurilor firmelor concurente
este foarte importantă în iniţierea acţiunilor ce vizează adoptarea principalelor variante
strategice în vederea luării deciziilor ce conduc la stabilirea preţurilor; pentru o firmă,
indiferent de dimensiunile sale, fie că este o firmă mică, fie că este o companie mare, este
importantă fructificarea avantajului competitiv, în sensul că, pot să vină în întâmpinarea
concurenţilor cu preţuri mai mici şi cu anumite costuri unitare ale produsului mai scăzute, ceea

ZA

ce le va facilita creşterea volumului activităţii.

 Alte elemente din mediul extern al firmei: condiţiile economice - factorii economici cum ar fi
o conjunctură de înflorire sau una de recesiune economică, inflaţia şi ratele dobânzii
influenţează deciziile de preţ, deoarece influenţează atât costurile de producere a unui bun, cât
şi percepţiile consumatorilor cu privire la preţul şi valoarea acelui bun; atitudinea
revânzătorilor - firma trebuie să-şi stabilească preţuri care să le asigure revânzătorilor un profit
echitabil, să stimuleze o atitudine de susţinere din partea lor şi să-i ajute să vândă produsul în
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condiţii de eficacitate; Guvernul - este un alt factor extern ce influenţează formarea preţurilor
prin reglementările în vigoare şi prin climatul politic; considerentele sociale - obiectivele ce
vizează vânzările, cota de piaţă şi profitul trebuie corelate cu anumite considerente societale
de interes mai general [31, p.432].
Strategia de preț depinde de produsul pentru care este stabilit prețul: produsul nou sau

produsul deja cunoscut pe piață.
În primul rând, compania trebuie să decidă ce obiective încearcă să realizeze cu ajutorul

unui anumit produs. Dacă alegerea pieței țintă și poziționarea pe piață sunt gândite meticulos,
atunci abordarea problemei prețului este destul de clară, deoarece strategia de stabilire a prețurilor
este determinată în principal de deciziile pre-luate cu privire la poziționarea pe piață.
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Cu cât este mai clară ideea obiectivelor, cu atât este mai ușor să fie determinat prețul. Un
exemplu de astfel de obiective care sunt adesea întâlnite în practică poate fi: asigurarea
supraviețuirii, maximizarea profiturilor actuale, câștigarea conducerii în indicatori precum cota de
piață sau calitatea produsului.
Într-o astfel de situație, când există prea mulți producători pe piață și concurența intensă
domnește sau schimbă brusc nevoile clienților, asigurarea supraviețuirii devine cel mai important
obiectiv al întreprinderii. Pentru a menține întreprinderile în funcțiune și vânzarea produselor lor,
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firmele sunt obligate să stabilească prețuri mici în speranța unui răspuns favorabil din partea
consumatorilor, deoarece supraviețuirea este mai importantă decât profitul.

Multe companii încearcă să crească profiturile actuale. Ei evaluează cererea și costurile la
diferite niveluri de preț și selectează prețul care va oferi cel mai mare flux de profituri curente și
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numerar și cea mai mare recuperare a costurilor. În toate situațiile similare, indicatorii financiari
actuali sunt mai importanți decât cei pe termen lung.

Alte companii își doresc să fie lideri în ceea ce privește cota de piață: dacă o companie are
cea mai mare cotă de piață, va avea cele mai mici costuri și cele mai mari profituri pe termen lung.
După ce au devenit lideri în ceea ce privește cota de piață, unele companii fac un pas către
reducerea maximă admisibilă a prețului, încercând să obțină o anumită creștere a cotei de piață.
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Compania are dreptul de a-și stabili un obiectiv pentru a se asigura că produsul său este de

cea mai înaltă calitate dintre toate oferite pe piață. Acest lucru necesită adesea un preț ridicat pentru
a acoperi costul pentru a realiza o cercetare și dezvoltare de înaltă calitate și costisitoare. Cucerirea

leadershipului în ceea ce privește calitatea produselor în acest caz este obiectivul principal.
O strategie de stabilire a prețurilor nu funcționează bine dacă:
prețurile se schimbă prea des;



politica de stabilire a prețurilor este extrem de dificil de explicat consumatorilor;



o parte insuficientă a profitului pentru participanții la canalele de distribuție;

TE





deciziile privind prețurile se iau fără informații suficient de complete despre piață;



obiectivele nu corespund pieței țintă;



elasticitatea cererii;



există probleme semnificative cu legislația privind prețurile [55, p. 80].

Astfel, strategia de stabilire a prețurilor este o parte integrantă a strategiei generale de

dezvoltare a întreprinderii. Strategia de stabilire a prețurilor servește ca punct de plecare pentru a
decide prețul de vânzare pentru fiecare tranzacție. Obiectivele strategice de stabilire a prețurilor
sunt concepute pe termen lung și permit determinarea volumului profiturilor și cota de piață în
viitor.
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Strategia de stabilire a prețurilor este un set de dispoziții convenite pe termen lung care
determină formarea prețului de piață pentru un produs în interesul asigurării vânzărilor. Conform
strategiei alese, de regulă, se iau cele mai importante decizii, care implică consecințe pe termen
lung pentru dezvoltarea organizației.
Există următoarele tipuri de strategii de preț [59, p. 102]:
1. În funcție de stabilitatea prețurilor:
-

strategia prețurilor constante - compania încearcă să stabilească și să mențină prețuri stabile
de producție;

-
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pentru bunurile sale pentru o perioadă lungă de timp, chiar dacă există o creștere a costurilor
strategia de schimbare a prețurilor - compania crește sau scade prețul împreună cu modificări
ale costurilor de producție și ale cererii.

-
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2. În funcție de reflectarea prețului asupra reputației realizate a întreprinderii:

strategia de menținere a reputației unui producător de bunuri scumpe de înaltă calitate concentrarea eforturilor asupra calității ridicate a bunurilor și stabilirea prețurilor ridicate, în
publicitate - reducerea accentului pe preț;

-

strategia de a menține o prezență secretă pe piață - compania nu încearcă să-și creeze o
reputație ca fiind marca primară printre mărfurile de acest tip și operează sub numele de marcă
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al unui angrosist sau al unui comerciant cu amănuntul (ceea ce este posibil doar cu un nivel
scăzut al costurilor de producție și o rețea largă de distribuție).
3. În funcție de percepția psihologică a etichetelor de preț de către consumatori (cel

mai adesea tipică pentru comercianții cu amănuntul):

-

strategia „numerelor frumoase” - utilizarea numerelor 2, 3, 6, 8, 9, dar nu și 1,4, 7;

-

strategia „cifrelor nerotungite” - stabilirea prețurilor sub sume rotunde), de exemplu, 18,79
lei sau 29,99 lei pentru unitate bunuri. Această strategie este cunoscută din următoarele motive:
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cumpărătorilor le place să primească rest și simt că firma este foarte delicată și sinceră cu ei.
4. În funcție de factorul geografic luat în considerare în preț:

-

strategia de stabilire a prețului la locul de origine al bunurilor - toate costurile pentru livrarea

bunurilor sunt suportate de cumpărător;

-

strategia unui preț unic cu costuri de livrare incluse - un preț unic pentru orice cumpărător,
indiferent de distanța lor (ținând cont de suma medie a costurilor de transport);

-

strategia de stabilire a prețurilor zonale - alocarea mai multor zone și determinarea prețurilor
acestora pentru cumpărătorii din această zonă;

-

strategia de stabilire a prețului punctului de bază - se selectează orice punct de bază de
expediere și se percepe prețul de la cumpărători, inclusiv costul de livrare până la acest punct;
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-

strategia de stabilire a unui preț cu asumarea (totală sau parțială) a costurilor de livrare într-un anumit sens, „cu pierderi pentru sine.” [64, p.120];
În același timp, sunt urmărite o serie de obiective: pătrunderea pe piețe noi, menținerea

poziției sale pe o piață cu concurență intensă, menținerea relațiilor de afaceri cu cumpărători
specifici de interes pentru companie.
5. În funcție de evaluarea subiectivă de către cumpărători a valorii economice a
mărfurilor, corelația acesteia cu prețul:
strategia de divizare a prețurilor - stabilirea prețurilor la un nivel mai mic decât merită un
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-

produs cu o anumită valoare economică, precum și obținerea unei cantități semnificative de
profit prin creșterea vânzărilor și captarea cotei de piață;
-

strategia „se smântânire a prețurilor” - stabilirea prețurilor la un nivel mai ridicat decât
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mărfurile cu o valoare economică dată ar trebui să coste, precum și profitarea profitabilității
ridicate a vânzărilor într-un segment restrâns al pieței;
-

strategie neutră de stabilire a prețurilor - stabilirea prețurilor pe baza raportului preț / valoare,
care corespunde majorității altor produse similare vândute pe piață.

În toate cele trei cazuri, nu vorbim despre niveluri absolute de preț. Produsul poate fi foarte
scump, dar cumpărătorii îl pot percepe ca fiind relativ ieftin „subevaluat” în comparație cu bunurile
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altor întreprinderi care au același nivel de valoare economică [66, p. 94].
6. În funcție de natura discriminării (diferențierea prețurilor):

-

o strategie de discriminare față de diferite grupuri de cumpărători - de exemplu, un preț mai
mic pentru diferite categorii ale populației;

-

strategia de discriminare a locației - oferirea de bunuri în locuri diferite la prețuri diferite,

atunci când costurile asociate oferirii acesteia sunt aceleași;

-

strategia discriminării în funcție de timp - prețuri diferite în funcție de sezon (și nu neapărat
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„sezonul” înseamnă ora calendaristică, poate fi perioade mai scurte - zile din săptămână și

chiar ora din zi);

-

o strategie de discriminare în ceea ce privește prezentarea produsului - diferite variante de

produse sunt vândute la prețuri diferite care nu corespund costurilor.
Scăderea prețurilor cu prețuri discriminatorii nu este o manifestare a altruismului de către

vânzător. Partea maximă a produsului se vinde de obicei la cel mai mare preț care acoperă toate
costurile și oferă profitul necesar. Pentru a obține o discriminare efectivă a prețurilor, trebuie
îndeplinite mai multe condiții:



piața trebuie să fie segmentată, iar segmentele trebuie să difere între ele prin intensitatea cererii;



reprezentanții segmentului în care produsul este oferit la un preț mic nu ar trebui să-l poată
revinde reprezentanților segmentului în care produsul este vândut la un preț mai mare;
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accesul concurenților cu același produs la un preț scăzut la un segment foarte solvent ar trebui
să fie „închis”;



costurile de segmentare și urmărire a pieței nu trebuie să depășească suma veniturilor
suplimentare din propunerea discriminatorie.



o formă specifică de discriminare a prețurilor nu ar trebui să contrazică legislația actuală [74,
p. 205].
7. În funcție de natura interconectării mărfurilor în nomenclatura mărfurilor:
strategia de stabilire a prețurilor pentru bunuri, legate între ele în ceea ce privește costurile
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-

de producție, pentru bunurile pentru care o modificare a volumului de producție a unuia va
determina o modificare a costului de producție al altuia;
-

o strategie de stabilire a prețurilor pentru bunurile legate între ele din poziția cererii - pentru
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complementare (de exemplu, o mașină și anvelope de iarnă, faruri de ceață, autoradio),
auxiliare (accesorii obligatorii, fără de care produsul principal este inutil).
Alte strategii de stabilire a prețurilor pot fi, de asemenea, aplicate, de exemplu, în funcție
de stadiul ciclului de viață al produsului, în funcție de raportul dintre „preț-cheltuieli pentru
promovarea vânzărilor”, strategii de reducere a prețului etc. [69, p. 16].

Dezvoltarea propriei strategii de stabilire a prețurilor este un proces repetabil în mod
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constant. Strategia de stabilire a prețurilor trebuie revizuită continuu pe baza rezultatelor reale
obținute și ajustată după cum este necesar. Strategia de stabilire a prețurilor ar trebui să corespundă
exact strategiei generale de marketing pe care o urmărește în prezent compania.
Procesul de dezvoltare a unei strategii independente de stabilire a prețurilor constă din trei

etape principale. (Fig.1.7.).
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1)1. Colectarea informațiilor inițiale

1)2. Analiza strategică

1)3. Formarea strategiei

Figura 1.7. Etapele procesului de dezvoltare a unei strategii de stabilire a prețurilor

Sursa : ВОРОНИНА М.В. Финансовый менеджмент. М.:Дашков и К°», 2016. p.104
1. Colectarea informațiilor inițiale. În această etapă, se dezvoltă o soluție bună de

stabilire a prețurilor, care este permisă numai atunci când se iau în considerare date importante
precum: costuri, clienți, concurenți și politica guvernului.
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Estimarea costurilor. La evaluarea costurilor, ar trebui acordată o atenție centrală găsirii unui
răspuns la întrebarea care tipuri de costuri sunt incrementale și evitabile în raport cu soluția de
preț analizată.



Clarificarea obiectivelor financiare ale întreprinderii. Când începe să dezvolte o strategie de
stabilire a prețurilor, specialistul în stabilirea prețurilor, împreună cu finanțatorii și managerii
superiori ai întreprinderii, trebuie să identifice principalele obiective financiare ale
întreprinderii. Dacă acest lucru nu se face, atunci strategia de stabilire a prețurilor poate deveni
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nesatisfăcătoare din punctul de vedere al proprietarilor întreprinderii.

Identificarea potențialilor cumpărători. Atunci când se identifică potențialii cumpărători,
scopul nu este doar să înțelegem ce cumpărători pot fi atrași de produsul companiei, ci și să
înțelegem de ce vor fi interesați de acesta. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie mai întâi să fie
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clarificată strategia de marketing a întreprinderii și să fie identificați potențialii concurenți.

Clarificarea strategiei de marketing a întreprinderii. Prețurile fac parte din strategia generală
de marketing a întreprinderii. Prin urmare, dezvoltarea unei strategii de stabilire a prețurilor ar
trebui să vizeze rezolvarea problemelor de marketing în general.



Identificarea potențialilor concurenți. La rezolvarea acestei probleme, este necesar să se
determine concurenții reali și potențiali, ale căror activități pot afecta cel mai semnificativ
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profitabilitatea vânzărilor bunurilor proprii ale companiei [60, p.78].

2. Analiza strategică. În această etapă a analizei strategice, toate informațiile colectate

anterior sunt supuse unor proceduri formalizate de generalizare și evaluare pentru a obține punctele

de plecare pentru crearea versiunii finale a strategiei de stabilire a prețurilor.
Analiza financiară. Analiza financiară este predeterminată de:
-

informații despre opțiunile de preț probabile;

-

informații despre produs și costurile de producție a acestuia;

-

informații despre posibila alegere a acelui segment de piață în care compania poate câștiga
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clienți prin cea mai bună satisfacție a cererilor lor sau în care, din alte motive, are șanse
preferabile de a-și crea avantaje competitive durabile [54, p.126].

În același timp, cu ajutorul analizei financiare, este necesar să se determine ce sector de pe

piață este preferabil pentru întreprindere și ce este mai profitabil pentru aceasta: să alegeți costuri
suplimentare pentru a servi clienții la un nivel mai înalt decât concurenții, sau pentru a-și
îmbunătăți activitățile pentru a servi clienții la același nivel ca și concurenții, dar la un cost mai
mic.



Analiza segmentului pieței. Scopul acestei analize este clarificarea evaluării condițiilor de piață
ale întreprinderii pe baza tranziției de la considerarea pieței în ansamblu la studiul segmentelor
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sale specifice. În același timp, accentul se pune pe problemele discriminării rezonabile a
prețurilor. În mod specific, acest lucru înseamnă că un specialist în stabilirea prețurilor,
împreună cu specialiștii în marketing, trebuie să determine cum să diferențieze mai rezonabil
prețurile bunurilor companiei pentru a lua în considerare cât mai mult posibil diferențele dintre
segmente: în funcție de sensibilitatea cumpărătorilor la nivelul prețurilor și costurile
întreprinderii pentru a satisface cel mai adecvat nevoile cumpărătorilor din diferite segmente.


Analiza concurenților. Scopul acestei analize este de a prezice atitudinea probabilă a
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concurenților față de schimbările de preț planificate de întreprindere și pașii specifici pe care
aceștia îi pot face ca răspuns. Ar trebui făcută o încercare de a determina modul în care
răspunsurile concurenților pot afecta nivelul de rentabilitate al întreprinderii și rentabilitatea
strategiei pe care intenționează să o urmeze pe piață.

Evaluarea impactului reglementărilor guvernamentale. Scopul principal al acestei analize este
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de a determina acele posibile etape ale organelor guvernamentale ale economiei care pot afecta
direct implementarea deciziei de stabilire a prețurilor în studiu sau întreaga strategie de stabilire
a prețurilor a întreprinderii [42, p.131].
3. Formarea unei strategii.

Odată cu răspunsul la toate întrebările de mai sus, specialistul în stabilirea prețurilor poate
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începe pregătirea unui proiect de document pentru managementul întreprinderii care prezintă
strategia de preț preferată. În același timp, este necesar să se aplice experiența implementării unor

astfel de strategii, care este disponibilă de la alte întreprinderi și descrisă în literatură sau observată
în propria noastră practică. Fiecare combinație „companie-concurenți-cumpărători-stat” este atât
de unică încât o strategie pentru întreprindere trebuie să fie dezvoltată independent, luând în
considerare toate caracteristicile acestei combinații. Abia atunci prețul specific, încununând
piramida strategiei de preț a firmei, va străluci puternic și va oferi întreprinderii o creștere reală a
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profitabilității operațiunilor [34, p. 28].

Astfel, strategia de stabilire a prețurilor este alegerea de către întreprindere a dinamicii

posibile a modificărilor prețului inițial al bunurilor în condițiile pieței care se potrivesc cel mai
bine scopului întreprinderii. O întreprindere poate aplica diverse opțiuni pentru strategii de
stabilire a prețurilor atunci când promovează produse și servicii pe piață.
În procesul de implementare a strategiei de stabilire a prețurilor, întreprinderea trebuie să

monitorizeze constant piața și să ajusteze prompt prețurile folosind rezervări, majorări, reduceri,
compensații etc. Dezvoltarea unei strategii independente de stabilire a prețurilor include:
colectarea informațiilor de bază; analiza strategică; formarea strategiei. Strategia de stabilire a

prețurilor ar trebui să corespundă exact strategiei generale de marketing pe care o urmărește
compania în acest moment.
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II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ANALIZA
STRATEGIILOR DE PREȚ A ÎNTREPRINDERII TELEMAR SRL
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
Telemar SRL este unul dintre cei mai mari producători şi distribuitori de produse din peşte
pe teritoriul Republicii Moldova.Compania are peste 20 de ani de experiență în acest domeniu.
Compania produce și oferă clienților săi o gamă largă de pește, conserve și semifabricate. În
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magazinele Telemar clienții au ocazia să achiziționeze produse de pește proaspete, sărate, afumate
și uscate. Extinderea constantă a sortimentului permite cliențilorsă aleagă cel mai potrivit produs
[99].

Întreprinderea Telemar a fost fondată în 1999. După ce a lucrat timp de trei ani, compania
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primește statutul de societate cu răspundere limitată. Prin participarea la diverse expoziții,
compania primește numeroase premii. Astfel, în 2008, companiile au primit premiul „Marca
comercială a anului 2008” la categoria „Produse alimentare”. În același an, Telemar SRL a primit
un certificat internațional de calitate.

Compania Telemar SRL își atrage clienții prin:
 Prețuri favorabile

 Asigurarea calității produselor

ZA

 Sortiment bogat

 Materii prime de înaltă calitate [99]

Aderarea strictă la procesele tehnologice, cerințele și standardele sanitare contribuie la

dezvoltarea întreprinderii. Tehnologiile potrivite permit întreprinderii să producă doar produse de

înaltă calitate, precum și să fie unul dintre cei mai mari distribuitori de produse din pește.
Aria de activitate a întreprinderii Telemar SRL : Prelucrarea şi conservarea peştelui,

crustaceelor şi moluştelor.

TE

În calitate de distribuitor și producător de produse din pește în Moldova, compania Telemar

SRL propune consumatorilor o gamă largă de produse [99]:
1. Pește congelat
Peștele de mare este mai gras și conține mai multeacizii omega-3. Acizii omega sunt acizi

grași esențiali pentru corpul uman.
2. Pește proaspăt care are are o perioadă de valabilitate de 24 până la 48 de ore.
3. Pește afumat la rece
Peștele afumat la rece este saturat de fum din rumegussi capata o aroma incomparabila.

Afumarea la rece se realizeaza la temperaturi intre 10 pîna la 25C, timp în care preparatele preiau
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aroma de fum și raminhidratate. SRL „Telemar” produce pește afumat la rece doar prin metode
naturale, fara adaugare de conservați.
4. Pește afumat la cald
Afumarea la cald se realizează între temperaturi de la 50 pâna la 85C. In acest interval
carnea se gătește complet, ramâne frageda și mai ales aromată.
5. Pește sărat și uscat
Sărarea este una din cele mai vechi și simple metode de conservare a peștelui și permite
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obținerea unor produse cu compoziție chimică și calități gustative care se deosebesc esențial de
cele ale materiei prime. Sararea reduce vitalitatea microorganismelor, deoarece apa conținută de
celula microbiana difuzează în exterior pentru a egala concentratia soluției de sare.
6. Pește în ambalaje vacum
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7. Pește semi-conservat

Semiconservele din pește sunt produse netratate termic, dupa introducerea peștelui în
caserole și închiderea ermetică a acestora, conservarea realizându-se cu ajutorul uleiului sau
marinadei. Sortimentul semiconservelor din pește cuprinde: semiconserve din hering, somon,
macrou, gingirică în ulei cu condimente sau marinadă cu condimente.
8. Fructe de mare
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Mâncarea fructelor de mare este o necesitate pentru menținerea unei sănătăți bune.
Obiectivele întreprinderii Telemar SRL sunt [50, p.5]:

 Realizarea profitului din vânzarea produselor oferite
 Extinderea gamei de produse

 Creșterea recunoașterii companiei pe piață
 Deschiderea fiflialelor

 Ameliorarea procesului de producție pentru a economisi costurile și resursele forței de
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muncă

Principalele strategii ale companiei pentru atingerea acestor obiective sunt:



Competitivitate (îmbunătățirea calității serviciilor oferite în comparație cu concurenții).



Capacitatea de producție crescută a întreprinderii.



Creșterea rentabilității



Îmbunătățirea calității.

Capitalul social al Societăţii se constituie din aporturile asociaţilor şi reprezintă valoarea

minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le deţină Societatea. La data constituirii
Societăţii, capitalul social este de 5400 lei.
Capitalul social poate fi majorat prin:
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a) mărirea proporţională a părţilor sociale din contul beneficiului net al Societăţii sau din
mijloacele capitalului de rezervă;
b) vărsarea aporturilor suplimentare de către asociat şi/sau de către terţii care au devenit
asociaţi.
Capitalul social poate fi micşorat prin reducerea valorii nominale a părţii sociale. Societatea
este obligată să-şi leducă capitalul social la expirarea celui de-al doilea an şi a fiecărui an financiar
următor dacă valoarea activelor nete ale Societăţii este mai mică decît capitalul social şi asociatul
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nu acoperă pierderile survenite. în cazul menţionat asociatul este obligat să decidă reducerea
capitalului social pînă la valoarea activelor nete determinată în conformitate cu prevederile legale.
Societatea este obligată să creeze un capital de rezervă de cel puţin 10% din cuantumul
capitalului social. Capitalul de rezervă al Societăţii se formează prin vărsăminte anuale din
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beneficiul ei, în proporţie de cel puţin 5% deţin beneficiul net, pînă la atingerea mărimii stabilite.
Dacă valoarea activelor nete ale Societăţii sê reduce sub nivelul capitalului social şi al capitalului
de rezervă, vărsămintele în capitalul de rezervă reîncep.

Capitalul de rezervă al Societăţii poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la
majorarea capitalului ei social. Asociatul poate depune cote suplimentare la aport pentru
acoperirea pierderilor suportate de Societate sau în cazul în care temporar sînt necesare asemenea
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cote.

După forma sa organizatorico-juridică Telemar SRL este Societate cu răspundere limitată.

Telemar SRL dispune de bilanţ autonom şi conturi bancare, are ştampilă și denumirea sa.
Telemar SRL s-a constituit în scopul exercitării oricărei activităţi lucrative neinterzise de

lege ce prevede fabricarea producţiei, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, desfăşurată în

moc independent, din propria iniţiativă, din numele întreprinderii, pe riscul propriu şi sub
răspunderea patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de
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venituri.

Telemar SRL are o structură internă ce presupune existenţa unui organ suprem de

deliberare şi decizie, a unui organ executiv şi a unui organ de control, după cum urmează:
 Adunarea generală (Decizia asociatului unic);
 Administratorul (organ executiv);
 Cenzorul (organ de control).

De competenţa exclusivă a asociatului ţine [51, p.15]:

a) modificarea şi completarea statutului, inclusiv adoptarea lui într-o nouă redacţie;
b) modificarea cuantumului capitalului social;
c) desemnarea cenzorului, eliberarea înainte de termen a acestuia;
d) urmărirea pe cale judiciară a cenzorului pentru prejudiciile cauzate Societăţii;
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e) aprobarea rapoartelor cenzorului sau a avizelor auditorului independent;
f) aprobarea bilanţului contabil anual;
g) adoptarea hotărîrii privind repartizarea beneficiului;
h) adoptarea hotărîrii privind reorganizarea Societăţii şi aprobarea planului de reorganizare;
i) adoptarea hotărîrii de lichidare a Societăţii, numirea lichidatorului şi aprobare bilanţului
de lichidare;
j) aprobarea mărimii şi modului de formare a fondurilor Societăţii;
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k) aprobarea mărimii şi a modului de achitare a remuneraţiei cenzorului;

l) aprobarea în prealabil a încheierii contractelor prin care Societatea transmite proprietatea
sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi unor terţi;
m) înfiinţarea filialelor şi reprezentanţelor Societăţii;
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n) desemnarea şi eliberarea înainte de termen a administratorului;

o) aprobarea dării de seamă anuale şi evaluarea activităţii administratorului;
p) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate Societăţii;
q) aprobarea mărimii şi modului de achitare a remuneraţiei administratorului;
r) aprobarea planului de afaceri al Societăţii;

s) aprobarea regulamentelor interne ale Societăţii.
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Asociatul Societăţii are dreptul [51, p.16]:

a) de a participa la conducerea Societăţii în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului;
b) de a fi informat despre activitatea Societăţii;
c) de a exercita controlul asupra modului de gestionare a Societăţii;
d) de a înstrăina şi a dobîndi, în condiţiile legii, partea socială;
e) de a cere dizolvarea Societăţii;

f) de a participa la repartizarea beneficiilor;
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g) de a obţine, în caz de lichidare a Societăţii, valoarea unei părţi a patrimoniului acesteia
rămas după achitarea cu creditorii şi cu salariaţii săi;

h) de a primi informaţii privind activitatea Societăţii şi să ia cunoştinţă dispoziţiile registrelor
contabile şi alte documente ale Societăţii;

Asociatul este obligat: să verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul şi în

termenele stabilite în statut; să nu divulge informaţia confidenţială a Societăţii.
Activitatea curentă a întreprinderii Telemar SRL este condusă de Administrator. Conform

statutului, administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exerciţiu
Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărîre judecătorească, le este interzis;
deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care acordă dreptul de dispoziţie asupri
bunurilor materiale, precum şi persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni contr;
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patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţie de răspunderi sau
de persoane care gestionează organizaţii comerciale.

•
•

•
•
•
•

D

•

•

Obligațiile administratorului:
să gestioneze Societatea astfel încît
scopurile, pentru care aceasta a fost
constituită, să fie realizate cît mai eficient;
să execute deciziile asociatului;
să asigure ţinerea contabilităţii Societăţii;
să dea dovadă de inteligenţă şi loialitate în
exercitarea atribuţiilor sale;
să respecte limitele împuternicirilor
stabilite de către asociat.
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•

Drepturile administratorului:
să efectueze actele de gestiune a
Societăţii, necesare atingerii scopurilor
prevăzute în prezentul statut şi în deciziile
asociatului;
să reprezinte fară procură Societatea în
raporturile cu organele statului, cu terţii şi
în instanţele de judecată;
să elibereze altor persoane mandat pentru
săvîrşirea unor anumite acte juridice;
să exercite alte împuterniciri atribuite de
asociat.

Figura 2.1. Drepturile și obligațiile administratorului întreprinderii Telemar SRL
Sursa: Elaborat de autor în baza Statutului întreprinderii
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Administratorul întocmeşte anual un raport privind activitatea Societăţii, actul de
inventariere a bunurilor Societăţii şi alte documente, care urmează a fi prezentate asociatului.
Administratorul poate fi obligat să prezinte dări de seamă periodice.
Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii Societăţii şi acţiunilor administratorului se

desemnează un cenzor pentru o perioadă de 3 ani. Cenzorul exercită periodic controlul gestiunii
Societăţii din proprie iniţiativă sau la cererea asociatului. Cenzorul este obligat să controleze
activitatea economico-financiară a Societăţii după încheierea exerciţiului financiar, verificînd
rapoartele financiare şi efectuînd inventarierea bunurilor Societăţii, exercitînd totodată alte acţiuni
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necesare evaluării obiective a gestiunii Societăţii.

Cenzorul întocmeşte raport asupra fiecărui control efectuat. Raportul cenzorilor se prezintă

asociatului. Cenzorul este obligat să comunice asociatului fapte care contravin legii sau prezentului

statut şi care au cauzat sau pot cauza prejudicii Societăţii.
Beneficiul net al Societăţii se repartizează conform deciziei adunării generale (Asociatului

unic) în modul următor :
 pentru crearea şi completarea fondului de rezervă; pentru dezvoltarea Societăţii;
 pentru stimularea Administratorului, Cenzorului, personalului Societăţii; în alte scopuri
prin decizia adunării generale (Asociatului unic);
 pentru plata devidendelor cuvenite asociaţilor [51].
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Modul de utilizare a mijloacelor din fondurile create pe baza beneficiului net, se stabileste
de către adunarea generală (Asociatul unic), iar cu permisiunea acesteia - de către Administrator.
Activitatea de marketing a întreprinderii Telemar SRL reuneşte toate măsurile interne şi
externe întreprinderii care acţionează asupra cunoştinţelor, concepţiilor şi atitudinii participanţilor
la piaţă, faţă de performanţele întreprinderii. Formula întreprinderii Telemar SRL: este:
consumatorii trebuie să vadă, să dorească, să simtă că au nevoie. Cea mai bună publicitate se
reclama se bazează pe speranţa consumatorului.
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adresează dorinţei umane universale de a deţine lucruri noi şi de bună calitate. Clară şi simplă,
În general, domeniul marketingului stabileşte o comunicare non-personalizată cu
cumpărătorul. Pentru a cuceri un număr cât mai mare de clienţi, consumatorii sunt orientaţi către
un distribuitor, cu ajutorul mass-mediei non- personalizate (publicitate televizuală, radio, afişe,
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presă sau cinema). Fidelizarea clienţilor constituie o sursă de profit pentru firmă: 20% din clienţi
generează 80% din cifra de afaceri a firmei. Pierderea celor mai buni clienţi este catastrofală pentru
firmă, de unde ideea de a diversifica utilizarea produselor propuse (vânzări încrucişate sau
complementare), precum şi dezvoltarea unei relaţii personalizate, sau „one to one”cu clienţii [45,
p.55].

Activitatea de marketing a întreprinderii Telemar SRL evidenţiază cinci elemente
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esenţiale:

1) Reconsiderarea permanentă a nevoilor consumatorului;
2) Acordarea unei atenţii permanente;
3) Înţelegerea aşteptărilor clientului;

4) Formularea răspunsului corespunzător, în modul cel mai satisfăcător posibil;
5) Propunerea produsului adaptat, în cele mai bune condiţii de profitabilitate [50, p.23].
Pentru a comunica în mod eficient, Telemar SRL determină mai întâi ţintele asupra cărora
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dorește să acţioneze în mod diferenţiat. Spre exemplu, sursele inteme (firmei) au drept scop
captarea informaţiei referitoare la client/potenţialul client, prin: anunţuri în presă cu cupoane de
răspuns, spoturi TV, târguri, expoziţii cu distribuţie de pliante, pliante publicitare, campanii de
marketing telefonic, internet.
Sistemul informațional de marketing al companiei Telemar SRL este reprezentat de

următoarele elemente corelate:
 baze de date de marketing care furnizează analize la nivel de produs (vânzări), integrate cu
alte surse de informații;

 sisteme push (sisteme pentru furnizarea de informații către client);
 sisteme de colectare a informațiilor despre clienți;
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 instrumente analitice utilizate pentru a analiza comportamentul de cumpărare al clienților,
luând în considerare și nu luând în considerare ciclul său de viață.
Telemar SRL utilizează un sistem informațional centralizat care utilizează baze de date de
marketing. Sistemul de informații de marketing din telemar SRL este utilizat de către managerii
de vânzări, angajații care lucrează cu reclamații și specialiștii în marketing ai companiei. Toți
participă la mai multe subsisteme ale sistemului informațional de marketing al Telemar SRL:
introduc date despre interacțiunea cu clienții, partenerii și agențiile de publicitate în sistem și, în
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cadrul sarcinilor lor, asigură colectarea informațiilor de marketing. Ei sunt, de asemenea, utilizatori
activi ai acestor informații.

Sistemul informațional de marketing din telemar SRL rezolvă problema colectării,
acumulării și analizei datelor de marketing de diferite natură. Pe baza acestui sistem informațional,
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Telemar SRL a construit sisteme care susțin planificarea și controlul activităților de marketing și
vânzări. Rezultatele obținute cu ajutorul sistemului sunt utilizate de marketing, vânzări, logistică
și direcția întreprinderii.

Sistemul informațional de marketing din cadrul întreprinderii Telemar SRL a fost creat în
cadrul produselor software de contabilitate 1C existente, care, datorită unei structuri suficient de
flexibile și a unui limbaj de programare încorporat, care permite să se introducă date suplimentare
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și să creeze rapoarte suplimentare.

Sistemul informațional al întreprinderii Telemar SRL acoperă toate cele trei niveluri de

management.

La nivel strategic, ajută la rezolvarea următoarelor sarcini cheie:

 segmentarea piețelor de bază;

 analiza poziției actuale a companiei pe piață (atractivitatea segmentelor pentru companie,
competitivitatea companiei în segmente, profitabilitatea și profitabilitatea segmentelor)
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 evaluarea poziției viitoare a companiei în cadrul diferitelor strategii de dezvoltare [46,
p.75].

La nivel tactic, oferă informații și suport analitic în rezolvarea următoarelor sarcini:

 planificarea unui complex de marketing: formarea unui sortiment, stabilirea prețurilor,
pregătirea unui program de activități promoționale, planificarea unei rețele de vânzări

 analiza eficacității și eficienței activităților complexului de marketing
 prognoză pe termen mediu a volumului vânzărilor.
La nivel operațional, este utilizat pentru rezolvarea următoarelor sarcini:

 automatizarea activității personalului de vânzări (gestionarea contactelor cu clienții,
pregătirea documentelor standard și alte operațiuni tipice),
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 planificarea și controlul activității curente a personalului de vânzări și a partenerilor
 vânzări;
 planificarea activităților promoționale și monitorizarea implementării acestora;
 planificarea operațională a vânzărilor și achizițiilor [46].
De asemenea, sistemul informațional din cadrul întreprinderii telemar SRL îndeplinește
următoarele funcții:
 crearea unui spațiu informațional unic al structurii necesare pentru stocarea datelor de
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marketing provenite din sisteme de contabilitate interne și din diverse surse externe;
 efectuarea de cercetări analitice privind cantități mari de date, inclusiv prognoză;

 pregătirea documentelor de ieșire - certificate, rapoarte analitice - pentru orice obiecte ale
sistemului informațional (consumatori, concurenți, bunuri, proiecte etc.) în forma cerută;
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 gestionarea contactelor și menținerea informațiilor despre tranzacții.

Sistemul informațional din cadrul companiei Telemar SRL rezolvă următoarele sarcini:


Colectarea datelor de marketing.



Segmentarea, identificarea profilurilor consumatorilor.



Analiza dinamicii vânzărilor companiei în toate secțiunile necesare: pe grupe de produse,
clienți, canale de distribuție.

Cercetarea schimbărilor în sortiment și politica de prețuri a concurenților.



Analiza dinamicii vânzărilor concurenților.



Controlul asupra implementării planului de vânzări de către divizii și angajații companiei.



Prognozarea cererii pentru produsele companiei.



Determinarea valorilor optime ale stocurilor de siguranță și calcularea comenzilor către
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furnizori.

Analiza sistemului informațional de marketing al întreprinderii Telemar SRL se bazează

TE

pe analiza conținutului informațiilor disponibile și primite. Această metodă permite să sse ajungă

la un compromis între calitatea estimărilor obținute și costul obținerii acestora.
Aplicarea analizei de conținut a sistemului informațional în cadrul companiei Telemar SRL

constă din următorii pași:
1) Formarea unei game de opțiuni pentru produsul în studiu.
2) Evaluarea de către experți sau clasarea variantelor produselor primite.
3) Calculul importanței caracteristicilor produsului și preferința valorilor fiecărei
caracteristici a produsului.
4) Calculul estimărilor pentru anumite variante de produse.
5) Generarea de rapoarte cu date inițiale și rezultate ale analizei.
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Din cele de mai sus rezultă că sistemul de informații de marketing din cadrul întreprinderii
Telemar SRL este un instrument cu adevărat puternic pentru analiza pieței, capabil să simplifice
sarcinile tuturor tipurilor necesare de cercetare și analiză.
În demersul conceperii unei acţiuni de publicitate, Telemar SRL respectă următoarele
principii:
1. Principiul selecţiei argumentelor, în virtutea căruia efectul unei acţiuni de publicitate
este condiţionat de alegerea acelei caracteristici a produsului sau serviciului care se estimează ca
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fiind cea mai frapantă, cea mat convingătoare, cea mai memorabilă şi, în acelaşi timp, susceptibilă
de a declanşa actul de achiziţie. De exemplu, un zâmbet creează un sentiment de intimitate, care
nu poate fi atins cu ajutorul altor instrumente de vânzare. Umorul creşte probabilitatea ca o reclamă
capacităţii de memorare.
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să fie repetată prin viu grai. Umorul înseamnă interactivitate, iar interactivitatea duce la creşterea
2. Principiul convergenţei mijloacelor, care impune combinarea armonioasă a tuturor
mijloacelor posibile pentru a asigura cea mai bună punere în valoare a argumentului publicitar în
prealabil selectat, fiind necesar ca modalităţile de expunere a argumentului publicitar ales să fie
adaptate atât fiecărui mijloc în parte, cât şi publicului vizat de acţiunea publicitară. Telemar SRL
stabilește legături între oameni prin intermediul sensului, nu al calităţii produsului.
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3. Principiul uniformităţii publicităţii, care porneşte, pe de o parte, de la ideea că

publicitatea, în oricare din formele ei, nu poate fi adaptată la specificul şi personalitatea fiecărui
consumator potenţial, iar pe de altă parte, de la faptul că piaţa unui produs, a unui serviciu sau a
unei firme, este alcătuită atât din consumatori tipici, cât şi dintr-un număr de consumatori atipici.

Aşadar, publicitatea Telemar SRL este concepută în aşa fel încât să acţioneze asupra categoriilor
de consumatori tipici.

4. Principiul respectării fiinţei umane. În acest cadru, Telemar SRL ține cont de
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următoarele cerinţe: decenţa, care impune ca mesajele publicitare să nu conţină nici un fel de
afirmaţii scrise, orale, sau reprezentări vizuale, implicite sau explicite, care sunt de natură a încălca
principiile morale ale societăţii; loialitatea, respectiv conceperea acţiunilor de publicitate în aşa
fel încât să nu se profite de încrederea sau de lipsa de cunoaştere a publicului (niciodată nu trebuie

să se speculeze superstiţiile sau sentimentele de teamă, ci se va urmări consolidarea încrederii
publicului); veridicitatea, prin care sunt evitate orice exagerări cu privire la calităţile,
caracteristicile funcţionale şi de utilizare, sau la avantajele pe care le-ar avea cumpărătorul în urma
folosirii bunurilor sau serviciilor pentru care se face publicitate) [41, p.116].
Deoarece trăim în era internetului, Telemar SRL la fel folosește internetul pentru a informa

consumatorii despre producția sa și pentru a studia cerințele și așteptările consumatorilor. O
întreprindere, prin prezenţa pe Internet capătă o vizibilitate mai mare, şi va putea comunica
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interactiv cu toate tipurile de colaboratori (clienţi, furnizori,colaboratori, distribuitori), va căuta şi
găsi resurse umane, va transmite informaţii de publicitate. În acelaşi timp, consumatorii pot găsi
informaţii şi servicii. Niciun alt mediu nu prezintă rate de creştere atât de mari ca Internet-ul [34,
p.26].
În momentul de faţă, marketingul online a acaparat tot mai mult din bugetele alocate
eforturilor de marketing, marketingul tradiţional pierzând teren în favoarea activităţilor de
promovare online. Succesul dobândit de o organizaţie în lumea offline este radical diferit de cel
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obţinut în mediul Online. Avantajele în a fi prezent în mediul online sunt evidente: depăşirea
graniţelor geografice, rapiditatea cu care se comunică, accesul non stop la informaţii şi la achiziţii,
costurile reduse de promovare, posibilitatea stabilirii unor relaţii inter-personale, posibilitatea de

continua [30, p.28].
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a segmenta piaţa foarte bine, obţinerea cu uşurinţă a-feedback-ului, expunerea ridicată şi lista poate

Internetul permite transmiterea inclusiv a imaginilor, datelor video sau audio de la un
utilizator la altul. Un alt avantaj al internetului este acela că o simplă aplicaţie poate înlocui
apelurile telefonice: fiecare utilizator are un microfon şi o boxă conectate la computerul lui şi
sunetul este transmis prin internet; prin urmare sunetul şi imaginile sunt transmise gratuit, fără
tacturi pentru convorbiri de lungă distantă. Pornind de la aceste caracteristici importante ale

ZA

internetului, pot fi evidenţiate avantajele şi dezavantajele, precum şi particularităţile marketingului
Online. În acest sens, trebuiesc subliniate problemele ce derivă din tehnicile şi practicile
marketingului tradiţional, şi anume:

1) Marketingul tradiţional este de cele mai multe ori costisitor. Producerea şi tipărirea
cataloagelor, a broşurilor se poate ridica uneori la sume exorbitante. Totodată, menţinerea
unui personal angajat pentru a răspunde cerinţelor consumatorilor, şi chiar mai mult pentru
expedierea prin poştă, plus taxele de expediţie pentru transmiterea informaţiilor se ridică

TE

la costuri mari.

2) Marketingul tradiţional poate fi un proces consumator de timp. Redactarea unor texte
publicitare cu erori sunt de multe ori inevitabile, în cazul în care aceste erori apar ele trebuie
corectate, revizuirile urmând să fie trimise la agenţia de publicitate sau tipografie, şi deseori
durează săptămâni întregi ca reclama respectivă să apară într-o publicaţie.

3) Tehnicile marketingului tradiţional sunt adesea ineficiente. Un exemplu ar fi acela al
transmiterii prin corespondenţă a mesajelor şi a receptării unor răspunsuri extrem de scurte.
La fel se întâmplă şi cu experienţele la telefon [30, p.133].

Marketingul online are rolul de a înlătura în mod natural aceste probleme. De cele mai
multe ori, marketingul online nu va înlocui formele tradiţionale de marketing, urmărind să: adauge
44

mai multă interactivitate, diminueze costurile, adauge noi posibilităţi de alegere pentru
consumator, adauge mai multă informaţie produselor şi serviciilor.
Compania Telemar SRL a creat un site web https://telemar.md/ro/ Un site web poate fi
definit ca fiind „locul virtual prin care o persoană sau o organizaţie îşi declină identitatea, îşi
prezintă competenţele şi îşi afirmă opţiunile. Paginile unui site sunt documente multimedia în
sistem hipertext care includ texte, imagini (uneori animate), fişiere sonore sau video. Scopul unui
site este de a prezenta informaţia în timp real. [99]”
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Pe acest site este afișată informația generală despre întreprindere, istoricul său, datele de
contact, produsele oferite, precum și informația referitor la oferte și reduceri.

Compania Telemar SRL și-a creat o pagină pe rețeaua de socializare Facebook:
https://www.facebook.com/telemar.md [100]. Facebook-ul a devenit platforma principală prin
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care putem ţine legătura cu oamenii şi companiile importante pentru noi şi, ca o consecinţă, a
devenit şi un instrument preţios de marketing şi relaţii publice pentru multe companii. Aşa cum se
întâmplă şi cu alte mijloace de socializare, garantul succesului pe Facebook este viziunea şi
oferirea de informaţii pe care oamenii doresc să le cunoască.

Prin intermediul acestei pagini, compania comunică cu clienții săi, îi informează despre
produsele noi, despre ofertele și reducerile de sărbători. Prin intermediul acestei pagini
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marketologii, urmăresc necesitățile clienților.

O modalitate utilizată în cercetările de marketing de către marketologii întreprinderii

Telemar SRL este poșta electronică. Prin intermediul poștei electronice, sunt tranmise chestionare

clienților companiei, pentru a le analiza satisfacția lor și noile așteptări de la întreprindere.
În scopul promovării vânzărilor Telemar SRL folosește următoarele două categorii de

tehnici de promovare:

a) promovări comerciale (push strategies), destinate unei bune cooperări cu intermediarii

TE

angrosişti sau detailişti pentru a-i determina pe aceştia să distribuie produsul respectiv, să

stocheze cantităţi adecvate şi să-1 promoveze eficient;

b) promovări către consumatori (pull strategies) destinate atragerii consumatorilor, încurajării lor
să cumpere un anumit produs, să frecventeze o anumită unitate comercială [50, p.68].
În categoria primelor tehnici, respectiv promovările comerciale (push strategies), se

înscriu:

 oferirea de reduceri de preţ pe termen scurt sau alte bonificaţii pentru a înlesni vânzarea
produsului. Apoi, aceşti intermediari vor „împinge” mai departe produsul, datorită
bonificaţiilor oferite, spre consumatori.
 oferirea servicilor de pregătire a produselor în fața clienților. Telemar SRL oferă produsele
culinare din bucate de peste preferențial, pentru tot felul de evenimente și ceremonii.
45
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 promovarea unor materiale de etalare în cadrul unităţilor comerciale: Telemar SRL afișează

consumatorilor;
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în magazine diferite stendere și postere cu ofertele sale postere, destinate atragerii atenţiei
 acordarea de bonificaţii pentru reclamă, respectiv sume plătite pentru a susţine un produs sau
chiar planificarea unor campanii de reclamă realizate prin cooperarea producătorilor cu
comercianţii;

 premii şi concursuri destinate comercianţilor, respectiv oferirea gratuită a unor mărfuri (sub
formă de prime) prin concursuri şi jocuri;
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Spre exemplu, Compania Telemar a oferit clienților săi premii în valoare de 1000 LEI,
sub formă de vouchere.

Premiile sunt următoarele:
Locul I - 500 lei voucher

Locul II - 300 lei voucher

TE

Locul III - 200 lei voucher

Majoritatea acestor tehnici de promovare a produselor către comercianţi sunt invizibile
consumatorilor, dar dacă acestea se bucură de succes produsul va beneficia de mai mult spaţiu pe
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raft, de un loc privilegiat în etalare sau de un interes sporit şi mai mult entuziasm din partea
vânzătorilor.
Telemar SRL folosește următoarele tehnici de promovare către consumatori (pull
strategies):
a) Demonstraţiile pentru pregătirea produselor din pește, pentru a pune în evidenţă caracteristicile

.M
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produselor şi a stimula astfel cumpărarea;
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b) Reducerile de preţ care constau în reducerea preţului pe o perioada limitată de timp în scopul
creşterii vânzărilor sau al relansării produsului prin atragerea cumpărătorilor mărcilor
concurente. Această tehnică este folosită de obicei în cazul produselor pentru care preţul este
principalul criteriu de alegere, loialitatea faţă de marcă fiind slabă (deoarece dacă loialitatea ar
fi puternică reducerea de preţ nu poate contrabalansa avantajul perceput al mărcii preferate).

c) Pachetele cu gratuităţi furnizează consumatorului ceva în plus la acelaşi preţ cu cel al
produsului de referinţă şi îl determină fie să prefere acest produs mărcilor concurente, fie să
cumpere cantităţi mai mari. Există două tipuri de pachete cu gratuităţi, respectiv: pachetul
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bonus care constă în oferirea unor cantităţi suplimentare de produs la acelaşi preţ cu cantitatea
obişnuită şi pachetul cuplu care oferă mai multe unităţi dintr-un produs la un preţ total mai mic
decât suma preţurilor unitare, 3 produse la preţul a 2 produse, de exemplu, sau oferirea de
produse auxiliare pe lângă cel de bază.

d) Premii oferite pe, în şi lângă ambalaj constau în oferirea ca premiu a unui articol la cumpărarea
unui produs.

e) Concursurile promoţionale (tombole, jocuri, loterii) oferă consumatorilor posibilitatea de a
câştiga premii în bani, produse sau excursii.
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2.2. Politica financiară a întreprinderii și analiza indicatorilor financiari
Cu ajutorul analizei economice se cercetează fenomenele şi procesele economico – sociale,
se descoperă structura, se verifică şi stabileşte relaţia de cauzalitate, factorii care le generează, se
descoperă legile formării şi desfăşurării lor, şi pe baza acestora se formează deciziile privind
activitatea de viitor a întreprinderii. De aici rezultă că, pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente,
conducerea întreprinderii trebuie, în mod obligatoriu, să asigure cercetarea şi analiza tuturor
proceselor economico – financiare şi rezultatelor obţinute. Numai în astfel de condiţii, efortul
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depus întru desfăşurarea unei activităţi cu succes va fi răsplătit cu efectul înregistrat.
Scopul principal al analizei este să dea răspuns la următoarele întrebări:
 care sînt rezultatele întreprinderii;
 cum au fost obţinute;
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 sînt sau nu satisfăcătoare;

 care sînt factorii cu influenţă pozitivă şi negativă asupra acestora;
 care sînt performanţele şi obiectivele dorite;

 ce trebuie făcut pentru atingerea lor (măsurile concrete ce trebuie întreprinse) [37, p.73].
Deci, analiza nu se limitează la aprecierea stării diferitelor fenomene, ci constituie parte
organică a gestiunii previzionale, respectiv managementului strategic.
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Rezultatele analizei economico – financiare se adresează administratorilor, acţionarilor

actuali sau potenţiali, analiştilor financiari, participanţilor la viaţa întreprinderii, persoanelor
juridice finanţatoare (bănci, organisme financiare, societăţi-mamă, alte întreprinderi), statului,
precum şi altor întreprinderi susceptibile de a participa la o absorbţie sau de a face o ofertă publică
de cumpărare.

Ţinînd cont de aceste principii, putem încă odată să accentuăm rolul analizei activităţii

economico – financiare în gestiunea întreprinderii. Deoarece, doar cu ajutorul analizei se poate
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determina autenticitatea informaţiilor; se pot studia diferite procese şi fenomene economice; se
poate alcătui relaţia de cauzalitate între indicatorii analizaţi şi factorii de influenţă asupra acestora;
se pot obţine informaţii privind aspectele negative şi pozitive ale activităţii întreprinderii analizate;
prin urmare, se pot formula propuneri privind stoparea proceselor nerentabile, utilizarea eficientă
a resurselor ce se află la dispoziţia întreprinderii, lărgirea sferei de desfacere, sporirea eficienţei

activităţii, etc., iar toate acestea trebuie întreprinse cît mai rapid, pentru a nu permite derularea în
continuare a unei activităţii neeficiente.
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1. Analiza veniturilor
Tabelul 2.1.
Evoluția veniturilor
Indicatori

2017

2018

2019

2019/2018

2018/2017

Venituri din vânzări

4571043

5969645

4897547

-1072098

+326504

Alte venituri din

26550

12604

3058

-9546

-23492

4597593

5982249

4900605

operațională
Total venituri

D

activitatea

-1081644

+303012

Sursa: Elaborat în baza rapoartelor financiare al Telemar SRL

Telemar S.R.L. a înregistrat în 2019 veniturile din vînzări în mărime de 4898 mii lei, ceea
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ce constituie cu 18% mai puţin faţă de perioada de gestiune precedentă. Veniturile întreprinderii
Telemar S.R.L. au diminuat în anul 2019 față de anul 2018 cu -1081644 mii lei și s-au majorat față
de anul 2017 cu +303012 mii lei [49].

Activitatea operaţională a entităţii include doua tipuri de activităţi: producerea și
comercializarea mărfurilor. Genul principal de activitate reprezintă producerea cu cota
predominantă de 72.9% în totalul vînzărilor. Ponderea comerţului mărfurilor constituie 27.1%

ZA

[49].

2. Analiza asigurării cu resurse umane

Resursele umane este singura resursă din cadrul unei organizaţii care poate avea capacitatea

de a-şi mări valoarea sa, odată cu trecerea timpului, spre deosebire de celelalte resurse care se
uzează fizic şi moral. Dezvoltarea teoriei şi practicii în domeniul managementului resurselor
umane necesită cunoaşterea şi înţelegerea cât mai deplină a rolului şi particularităţilor resurselor
umane în cadrul autorităţii [1, p.91].
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Gestionarea resurselor umane în cadrul Telemar SRL se realizează în baza regulamentului

intern. Regulamentul intern este un act juridic, care reglementează raporturile de muncă ale tuturor
salariaţilor contribuie la creşterea productivităţii muncii şi la întărirea disciplinei muncii.
Îndeplinirea cerinţelor Regulamentului sunt obligatorii pentru toţi salariaţii. Întreprinderea

se călăuzeşte în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui RM, de
alte acte legislative și normative ale RM, tratate internaţionale la care RM este parte și de
Regulamentul intern [51, p.23].
Angajarea în Telemar SRL se face în modul stabilit de legislaţie. La angajarea în funcţie

angajatorul este în drept să ceară de la persoana care se angajează următoarele documente:


Carnetul de muncă (dacă persoana anterior a fost încadrată în cîmpul muncii);



Diploma de studii;
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Buletinul de identitate;



Curriculum Vitae;



Certificatul medical.
Contractul individual de muncă se încheie în baza negocierilor dintre salariat și directorul

în Telemar SRL două exemplare, se semnează de către părţi, se înregistrează în registrul de
evidenţă a contractelor de muncă, aplicându-se Ştampila întreprinderii. Un exemplar al
contractului individual de muncă se înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează la
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administraţie. Angajarea se legalizează prin ordinul directorului Telemar SRL. În ordin se indică
data angajării, funcţia și categoria de salarizare conform statelor de personal, termenul de probă.
Ordinul de angajare se aduce la cunoştinţa salariatului sub semnătură în termen de 3 zile.
La angajare în funcţie angajatorul face cunoscut pe salariat cu [51, p.14]:
Regulamentul intern;



Munca care i se încredinţează;



Condiţiile de muncă;



Retribuirea muncii;



Tehnica securităţii și igiena muncii.
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Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariatului sub semnătura de către angajator Şi

ZA

produce efecte juridice pentru salariaţi de la data familiarizării lor cu acesta. Pentru toţi salariaţii
care au lucrat mai mult de 5 zile se întocmesc carnete de muncă, iar cei care dispun de carnete de
muncă se efectuază înscrierile necesare. Transferarea la o altă muncă în cadrul Telemar SRL se
efectuază în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare și cu consimţămîntul salariatului.
Desfacerea contractului individual de muncă se efectuază conform legislaţiei. Salariaţii

întreprinderii au dreptul să desfacă contractual individual de muncă urmînd să anunţe în scris
administraţia cu 14 zile calendaristice înainte. în cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat
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din iniţiativa proprie este condiţionată de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea la

instituţie de învăţămînt, pensionare, etc.), administraţia desface contractual individual de muncă
în termen cerut de salariat. Desfacerea contractului individual de muncă se efectuază în baza
ordinului directorului Telemar SRL. Carnetul salariatului se eliberează în ziua concedierii. Ziua
încetării contractului individual de muncă se consideră ultima zi de muncă.
În baza acestui regulament salariatul este obligat [51, p.24]:

 Să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute în contractual individual de
muncă, să respecte disciplina muncii, să îndeplinească la timp şi calitativ obligaţiunile de
serviciu, ordinele şi dispoziţiile administraţiei, utilizînd în acest scop integral programul de
muncă.
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 Să călăuzească în exercitarea atribuţiilor de legislaţia în vigoare, să fie obiectiv și imparţial, să
nu dea dovadă de tergiversări și birocratism.
 Să-și perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională.
 Să respecte cu stricteţe prezentul regulament.
 Să manifeste atitudine gospodărească faţă de bunurile și mijloacele aflate în gestiunea Tiraston
SRL

Angajatorul este obligat [51, p.11]:
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 să respecte normele și regulile de protecţie, igienă şi securitatea muncii.
 Să organizeze corect şi eficient munca salariaţilor, încît fiecare să lucreze după specialitate și
calificare, la timp să aducă la cunoştinţă sarcinile stabilite și obligaţiunile funcţionale.

 Să asigure corectitudinea calculării și efectuării în termeni stabiliţi a remunerării muncii.
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 Să respecte întocmai cadrul juridic privind munca salariaţilor.

 Să supravegheze şi să controleze respectarea de către salariaţi a obligaţiunilor puse pe sarcina
lor.

 Să contribuie la crearea în rîndul colectivului de muncă a unei atmosfere de creaţie prin
neadmiterea discriminării pe motive religioase, naţionale, avere, sex, să sprigine iniţiativa
salariaţilor.
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 Să asigure pentru toţi salariaţii condiţii de muncă sănătoase și inofensive.
Organizarea activităţi în Telemar SRL se realizează conform următoarelor condiții [51,

p.15]:

1) Regimul de lucru este de la ora 8.00 până la 23.00.
2) Regimul de lucru poate fi modificat de către directorul întreprinderii prin ordin. Despre acesta
angajaţii vor fi aduşi la cunoştinţă conform legislaţiei în vigoare.

3) Locul de muncă al angajaţilor întreprinderii se consideră Telemar SRL. Părăsirea locului de
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lucru de către salariaţi se admite numai cu învoirea directorului, iar în lipsa acestuia a persoanei
care-1 înlocuieşte.

4) Salariaţii care nu respectă regimul de muncă pot fi pedepsiţi în conformitate cu legislaţia.
5) Zilele de sărbătoare nelucrătoare sînt stabilite de Codul Muncii al RM pentru anul current.
Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră.
Acordarea concediilor în cadrul companiei analizate se desfășoară în baza următoarelor

condiții [51, p.20]:

1) Angajaţilor li se acordă concediu de odihnă annual plătit pe o durată de 14 zile
calendaristice, cu exepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Modul de calculare a duratei
concediului annual plătit se stabileşte de legislaţie. Concediul pentru primul an de muncă
se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă.
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2) Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de către directorul
3) întreprinderii, de comun accord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni
înainte de sfîrșitul fiecărui an calendaristic și se aduce la cunoştinţă salariaţilor sub
semnătură.
4) Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual în decurs de doi ani la rind.
5) Angajaţii au dreptul la un concediu annual neplătit pe o durată de cel mult 60 zile lucrătoare
(în cazuri exepţionale).
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Tabelul 2.2.

Fluctuația personalului Telemar SRL
Nr.personal

2017

2018

2019

Abaterea

2019/2018

104

98

88

-10

Feminin

54

58

48

-10

Masculin

50

40

40

-
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Total

Sursa: Elaborat în baza rapoartelor financiare al Telemar SRL

Analizînd datele tabelului 2.2. observăm o diminuare a numărului personalului în anul 2019
față de anul 2018 cu -10 persoane, numărul resurselor umane de gen feminin a diminuat cu -10
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persoană iar celor de gen masculin a rămas constant [49].

Putem concluziona că resursele umane este un indiciu foarte important pentru Telemar

SRL, precum pe acest indiciu se bazează întreaga activitate a companiei. Potenţialul uman al
Telemar SRL reprezintă personalul calitativ ce dispune de o vastă experienţă de mai mulţi ani în
domeniul comercializării. Pe parcursul activităţii sale, Telemar SRL va angaja personal tânăr,
comunicabil, energic, cu odei inovatoare, care va duce la sporirea calităţii nu doar a produsului
finit, dar şi a întregului sistem productiv al Telemar SRL.
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Pentru gestiunea eficientă a resurselor umane în cadrul Telemar SRL putem recomanda

următoarele măsuri:

 identificarea calificărilor sau a aptitudinilor și alegerea candidaţilor care corespund cel mai
bine cerinţelor posturilor nou create sau vacante;

 identificarea şi atragerea candidaţilor competitivi folosind cele mai adecvate metode, surse
sau medii de recrutare;

 respectarea legislaţiei în domeniul referitor la oportunităţi egale de angajare şi corectarea
practicilor discriminatorii existente sau a unor dezechilibre.

 asigurarea unui climat de angajare și de valorificare a potențialului fiecărui angajat
 recunoașterea și motivarea personalului care obține rezultate performante
 stimularea dorinței de îmbunătățire continuă a propriei activități [62, p.41].
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3. Analiza situației patrimoniale
În structura activelor entităţii Telemar S.R.L. prevalează mărfurile, a căror pondere
constituie 37.4% din activele disponibile la finele anului 2019. O cotă semnificativă de 20.2% din
activele totale a entităţii revine mijloacelor fixe,ponderez carora s-a micşorat cu 12.4% față de
perioada precedentă. Alte categorii de active, cum sînt materiale şi numerarul, reprezintă cote mai
reduse: respectiv de 12.7% ş 2.8 % din totalul activelor disponibile la sfîrşitul 2019 [49].
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Tabelul 2.3.

Analiza structurii patrimoniului întreprinderii Telemar SRL, lei
2017

2018

2019

2019/2018

Total Active imobilizate

669659

700574

511095

-189479

Mijloace fixe

669659

700574

511095

-189479

1492097

1451151

2008286

-1250323

142841

340422

320952

-19470

25774

39554

51074

+11520

299187

283013

942426

+659413

730001

404394

480198

+75804

Avansuri acordate

53043

18778

16016

-17177

Creanțe ale bugetului

99741

79135

75351

-3784

Numerar

110564

159405

70120

-89285

Total active

2161756

2151725

2519381

+367656

Total active circulante
Materiale
Obiecte de mică valoare și
scurtă durată
Mărfuri

ZA

Creanțe comerciale

.M

Activ

Sursa: Elaborat în baza rapoartelor financiare ale Telemar S.R.L.
Din datele tabelului 2.3 observăm că la organizația analizată valoarea activului pe parcursul

TE

perioadei analizate s-a majorat în 2019 cu +367656 lei comparativ cu 2018 și cu +2303206 lei față

de anul 2017.

Analizând evoluția activelor circulante, observăm că valoarea materialelor au diminuat în

anul 2019 cu -19470 lei față de anul 2018 iar față de anul 2017 s-au majorat cu +178111 lei.
Mărfurile s-au majorat cu +659413 lei în 2019 față de anul precedent de gestiune și cu +643239
lei față de anul 2018. În anul 2019 creanțele comerciale au crescut cu +75804 lei față de anul 2018
și au diminuat cu -249803 lei față de anul 2017. Numerarul a diminuat cu -89285 lei în anul 2019
față de anul 2018, iar comparativ cu anul 2017 a diminuat cu -40444 lei [49].
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Obiectele de mică valoare și scurtă durată s-au majorat în anul 2019 cu +11520 lei față de
anul 2018 și cu +25300 lei față de anul 2017. Creanțele bugetului au diminuat în anul 2019 cu 3784 lei față de anul 2018 și cu -40444 lei față de anul 2017 [49].
Analizând evoluția activelor imobilizante observăm o evoluție negativă deoarece în anul
2019, activele imobilizante au diminuat cu -189479 lei față de anul 2018 și cu -158564 lei față de
anul 2017. Acest fapt se datorează diminuării mijloacelor fixe în anul 2019 cu -189479 lei față de
anul 2018 și cu -158564 lei față de anul 2017 [49].
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4. Analiza surselor de formare a patrimoniului

Tabelul 2.4.

Evoluția surselor de formare a patrimoniului Telemar S.R.L, lei
2017

2018

2019

2019/2018

Total capital propriu

907318

1028829

1083188

+54359

1106763

1106763

1106763

-

199445

199445

77935

-121510

55529

55529

55529

-

55529

55529

55529

-

1198909

1067367

1380664

+313297

552640

329640

309640

-299676

Datorii comerciale

344614

579512

494428

-85084

Datorii față de persoanl

234903

51571

422754

+371183

Datorii față de buget

16127

15594

19369

+3775

Avansuri primite curente

6289

12878

70820

+57942

Datorii privind asigurările

7764

16486

20605

+4119

Total pasiv

2161756

2151725

2519381

+367656

Capital social şi suplim.
Profit nerepartizat
Total datorii pe t. lung
Împrumuturi pe t. lung
Total datorii curente

ZA

Împrumuturi pe t. scurt

.M

Pasiv

TE

Sursa: Elaborat în baza rapoartelor financiare ale Telemar S.R.L
Datele bilanţului atestă o modificare în cursul anului 2019 mărimii capitalului propriu a

„Telemar” S.R.L. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a

constituit numai 47,8 % din totalul pasivelor astfel la sfârșit -43 %. Descreșterea capitalului propriu

în anul de gestiune 2017 se datorează obținerii profitului net mai mic în anul de gestiune în mărime
54,3 mii lei. În structura datoriilor totale o cotă preponderentă 35,8 % constituie datorii comerciale.
De asemenea o pondere semnificativă (12,3 %) o constituie împrumuturile pe termen scurt. Cota
capitalului propriu în capital permanent a constituit 45 % la sfîrșitul perioadei de gestiune curente.
Analizând evoluția pasivului întreprinderii Telemar SRL în anii 2017-2019, observăm o
majorare a pasivului în anul 2019 cu +367656 lei față de anul 2018 și cu +2303206 lei față de anul
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2017 [33]. Capitalul propriu s-a majorat în anul 2019 cu +54359 lei față de anul 2018 și cu
+175970 lei față de anul 2017 [49].
Datoriile pe termen lung s-au majorat în anul 2019 au rămas constante și au constituit
55529 lei în anul 2018. Datoriile curente s-au majorat cu +313297 lei în anul 2019 față de anul
2018 și cu +181755 lei față de anul 2017. Această majorare este rezultatul creșterii datoriilor față
de personal cu +371183 lei în anul 2019 față de anul 2018 și +187851 lei față de anul 2017 [49].
5. Analiza profitului
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Tabelul 2.5.

Evoluția profitului brut al întreprinderii Telemar SRL
2019

Abaterea
2019/2018

4897547

-1072098

4914162

3811077

-1103085

909111

1055483

1086470

+30987

24686

114134

54360

-59774

2017

2018

Venitul din
vânzări

4571043

5969645

Costul
vânzărilor

3661932

Profitul brut
Profitul net

.M

Indicatorii

ZA

Sursa: Elaborat în baza rapoartelor financiare al Telemar SRL

În anul 2019, Telemar S.R.L. a obținut profit în mărime de 54,3 mii lei, ceea ce reprezintă

o diminuare cu 59,7 mii lei față de anul 2018. Această diminuare a fost condiționată de descreșterea
veniturilor din vânzări cu 18 % față de anul 2018 [49].
6. Analiza rentabilității

Tabelul 2.6.

Principalele rate de rentabilitate
2017

2018

2019

2019/2018

1.Rentabilitatea vânzărilor

17.62

41.55

32.14

-9.41

2.Rentabilitatea economică

1.86

0.45

1.53

+1.08

3.Rentabilitatea financiară

14.33

0.69

1.89

+1.20

TE

Indicatorii

Sursa: Elaborat în baza rapoartelor financiare al Telemar S.R.L.
Reeșind din calculele tabelului observăm că indicatorul rentabilitatea vînzărilor

înregistrează o diminuare considerabilă în anul 2019 față de 2018 diminuînd cu -9,41 %, aceasta

s-a datorat creșterii puternice a vînzărilor, fapt ce atestă precum că societatea a aplicat o politică
de reducere a prețului de vînzare în scopul cuceririi unui nou segment de piață. Respectiv, în 2018
față de 2017 rentabilitatea vînzărilor crește cu circa 14.52 % ceea ce ne permite să constatăm că
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întreprinderea analizată și-a majorat rezervele de creștere a ratei rentabilității vînzărilor ,a sporit
vînzările, a gestionat eficient cheltuielile, a maximizat prețul de vînzare și altele [49].
Rata rentabilității economice înregistrează un nivel relativ constant în perioada analizată
avînd însă atît valori sporite cît și reduse în perioada curentă față de cea pecedentă. În urma
calculelor efectuate s-a înregistrat o creștere a acestui indicator in anul curent față de anii
precendenți respectiv cu +1, 08 % față de 2018 iar față de 2017 s-a diminuat cu 0.33 %. Aceasta
fiind considerat un aspect negativ, deoarece societatea își va putea reînnoi capitalurile angajate
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prin profitul obținut într-o perioadă de timp mai îndelungată [49].

Rentabilitatea finaciară crește în anul 2019 cu +1,20 % față de anul 2018. Astfel,
întreprinderea pentru a-și mări rentabiliatea finaciară poate să sporească profitul net pe seama
creșterii volumului de activitate, să-și sporească rezultatele pe fiecare tip de activitate precum și

.M

să sporească eficient organizarea internă, gestiunea stocurilor, calitatea produselor și
serviciilor,gestiunea comercială. De asemenea,mai poate să folosească intensiv mijloacele fixe și
să reducă nevoia de fond de rulment.
7. Analiza SWOT

Analiza SWOT este cel mai important model de analiză și gestionare folosit pentru a
înțelege poziția strategică a întreprinderii. Analiza SWOT începe prin identificarea și scrierea unei
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liste a punctelor actuale în care se dezvoltă organizația. Punctele actuale pot fi puncte forte sau

puncte slabe.

Analiza SWOT este de fapt o tehnică prin care se pot identifica punctele tari şi slabe şi se

pot examina oportunităţile şi ameninţările unui proiect, ale unei acţiuni sau ale unei persoane.
Metoda de analiză SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metode de analiză a nivelului
de performanţă al unei organizaţii, liste o metodă extrem de simplă de aplicare şi poate fi adaptată
la cerinţele diverselor organizaţii, ceea ce reprezintă un mare avantaj de aplicabilitate pe scară
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largă [48, p.215].

Analiza SWOT cuprinde, pe de o parte, analiza activităţii proprii a întreprinderii, iar pe de

altă parte, analiza mediului extern. Analiza activităţii proprii arc drept scop identificarea punctelor
tari şi punctelor slabe ale acesteia. Analiza mediului extern al întreprinderii scoate în evidenţă

tendinţele pe plan macroeconomic, oportunităţile şi riscurile ce se întrevăd, precum şi impactul
acestora asupra rentabilităţii societăţii.
Analiza SWOT este un instrument foarte eficient pentru instituționalizarea cunoștințelor

despre organizație deoarece: ajută să evidențieze rapid punctele forte și punctele slabe și ajută la
înțelegerea contextului mai larg în care funcționează întreprinderea.
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Punctele forte companiei Telemar S.R.L. sunt:
a) Reputaţia întreprinderii şi amplasarea geografică a întreprinderii în municiul Chișinău
reprezintă două punctele forte de care dispune compania. Aceste două atuuri permit
poziţionarea întreprinderii în clasamentul superior al companiilor din orașul Chișinău.
b) Calitatea produselor, forţa de muncă calificată fac parte din punctele forte ale companiei
Telemar S.R.L. Datorită calităţii produselor din pește, acestea se caracterizează prin o cerere
ridicată, respectiv majorîndu-se treptat capacitatea de producţie. Pe parcursul mai multor ani,
ce se manifestă pozitiv în nivelul calificării muncii.

D

personalul obţine o experienţă bogată în tehnologia de prelucrare a produselor din pește, fapt
c) Conducerea şi capacitatea de orientare a administraţiei deasemenea reprezintă puncte forte,
datorită posibilităţilor moderne de informare în timp, de cercetare a noilor pieţi de desfacere,
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utilizarea tehnicilor de ultimă oră în obţinerea datelor necesare, formarea corectă a viziunii
viitoare pentru orietarea spre dezvoltarea activității inovaționale și lansarea de noi produse.
d) Potenţial tehnico-tehnologic satisfăcător.

e) Relații bune cu furnizorii și cu clienții companiii.

Printre punctele slabe companiei Telemar S.R.L. enumerăm:

a) Concurenţa puternică la nivel local- concurenţa are loc între operatorii locali, care nu au
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strategii bine definite de dezvoltare şi cucerire a pieţei de desfacere.

b) Suprasaturarea pieţei- dat fiind faptul că piaţa produselor din pește este suprasaturată şi luând
în consideraţie dificultăţile întâlnite pentru promovarea mărcii comerciale şi cucerirea pieţei
de desfacere este mică probabilitatea apariţiei unor operatori puternici în domeniul
alimentației.

c) Prețuri mai ridicate la unele produse comparativ cu concurenții.
Printre oportunitățile companiei Telemar S.R.L. enumerăm:
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a) Parametrii cererii la produsele din pește sunt stabili, consumul este înalt. Cererea la produse
din pește depinde mult de puterea de cumpărare a populaţiei.

b) Atragerea și fidelizarea unor noi clienți.
c) Îmbunătățirea situației economice și politice ar putea favoriza dezvoltarea întreprinderii.
d) Scăderea numărului șomerilor și majorarea veniturilor populației în anul 2019.
Printre amenințările companiei Telemar S.R.L. sunt:

a) Puterea de cumpărare a populației. Cererea la produsele din pește propuse de Telemar
S.R.L.depinde mult de puterea de cumpărare a populaţiei.

b) O mare parte din populaţie exclude produsele din pește din alimentație.
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2.3. Strategiile de preț ale întreprinderii
Problema strategiilor de preț este relevantă și pentru o serie de întreprinderi moderne din
industria produselor din pește. Strategia de stabilire a prețurilor Telemar SRL se bazează pe
formarea și păstrarea nivelului prețurilor, îmbunătățirea acestora în timp pentru bunuri și piețe, cu
obținerea unui succes record într-o anumită situație de piață. Deoarece sortimentul Telemar SRL
este destul de divers, acest lucru contribuie la prezența unei game largi de prețuri. Soluția
obiectivelor stabilite de întreprindere este de neatins în cadrul unei strategii de stabilire a prețurilor.
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Studiul strategiei de stabilire a prețurilor a arătat că este mai eficient să o diferențiem și să
o folosim în funcție de grupul de produse din care aparține produsul. Astfel, compania Telemar
SRL folosește următorul set de strategii de stabilire a prețurilor, în funcție de apartenența la un
anumit grup de produse: grupa A - strategii de preț mediu și prestigios, grupa B - strategie de preț
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flexibil, grupa C - strategie de preț scăzut [59, p.56].

Alegerea unei strategii de stabilire a prețurilor se datorează influenței unui număr mare de
factori: socio-demografici, economici, științifici și tehnici, politici și juridici, naturali și geografici
și alții. Studiul influenței acestora asupra activităților întreprinderii este excelent în formarea și
implementarea strategiei de stabilire a prețurilor. Unii dintre factorii importanți sunt: costurile de
producție și de vânzare; segmentul de preț la care aparțin consumatorii companiei; concurența.
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Există mulți factori care influențează formarea unei strategii de stabilire a prețurilor. Practic,
acestea nu sunt controlate de companie. Impactul factorilor este diferit: unii contribuie la scăderea
prețurilor, în timp ce alții, dimpotrivă, cresc. Având sistematizate diferite clasificări ale factorilor,
putem prezenta acești factori sub forma următoarei clasificări.
Reducerea
costurilor de
producție și
distribuție

Creșterea
productivităț
ii muncii

TE

Progres
tehnic

Creșterea
producției

Competiție

Factori care
influențează
formarea
unei strategii
de stabilire a
prețurilor:

Reduceri de
impozite

Figura 2.2. Factori care influențează formarea unei strategii de stabilire a prețurilor
Sursa: VRÂNCEANU D.M. Politici de preț. București: Uranus, 2006.p.92
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În procesul de implementare a strategiei de stabilire a prețurilor, există o modificare a
costurilor ca urmare a unei extinderi sau a unei scăderi a volumului de producție a mărfurilor, a
unei modificări a preferințelor clienților, a unei schimbări a mediului concurențial și a altor factori.
Toate acestea necesită formarea unei linii strategice de comportament al prețului întreprinderii pe
piață. Este recomandabil de luat decizii de preț pentru întreaga gamă de produse și separat pentru
fiecare tip de produs pe parcursul ciclului său de viață. În consecință, ar trebui evaluată eficacitatea

Marketingul
Identificarea nevoilor și
cerințelor pieței

Planificarea pieței

Dezvoltarea
strategiei de
piață

.M

Organizarea vânzărilor

D

punerii în aplicare a strategiei de stabilire a prețurilor a întreprinderii Telemar SRL.

Stimularea vânzărilor

ZA

Strategia de preț

Figura 2.3. Procesul de formare a strategii de stabilire a prețurilor în cadrul
Telemar SRL

Sursa : Raportul anual de activitate TELEMAR SRL 2019. p.25
În consecință, în procesul de evaluare a eficacității implementării strategiei de stabilire a

prețurilor, ne indică că strategia prețurilor prestigioase nu este susținută în prezent de programul

de promovare necesar, ca urmare a căruia compania nu primește un efect sinergic din comunicări
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integrate de marketing. Procesul de stabilire a prețului optim pentru produsele Telemar SRL este

sistemic, consumabil și minuțios. Acesta se caracterizează prin analiza unei cantități semnificative
de informații și nu se limitează la stabilirea unică a prețului pentru piața selectată, ci prevede
viitoarele ajustări de preț și programe preliminare pentru modificări de preț [46. p.108].
În cadrul Telemar SRL politica operațională în domeniul strategiei de stabilire a prețurilor

nu este aplicată suficient de eficient și controlul prețurilor nu este deloc utilizat, se pare că
întreprinderea nu au capacitatea de a influența instantaneu rezultatele activităților atunci când
condițiile pieței și concurenții, politicile se schimbă. Pentru a determina o structură eficientă pentru
gestionarea unei strategii de stabilire a prețurilor într-o întreprindere, este necesar să se stabilească

un set de modificări în procesul de creare și implementare a unei strategii de stabilire a prețurilor.
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Problema reorganizării strategiei de stabilire a prețurilor constă în crearea unei politici
cuprinzătoare, inclusiv etapele corelate, și obținerea unui efect sinergic din utilizarea acesteia. Fără
îndoială, acțiunile întreprinderii în legătură cu strategia de stabilire a prețurilor și alte măsuri ale
complexului de marketing ar trebui să depindă de structura pieței, de tipul de întreprindere, de cota
de piață și de resursele disponibile, adică de capacitatea sa de a influența piața. .
Astfel, pentru a crea o structură eficientă pentru gestionarea unei strategii de stabilire a
prețurilor pe o perioadă lungă de timp, o companie trebuie să introducă o serie de modificări în
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procesul de formare și implementare a unei strategii de stabilire a prețurilor.
1. Analiza situației pieței

• Analiza condițiilor pieței, percepția consumatorului asupra bunurilor, tendințele pieței.

.M

2. Analiza factorilor interni

• Evaluarea stării financiare a întreprinderii
3. Faza de formare a strategiei

• Definirea unei strategii strâns legate de deciziile privind volumele de producție,
gestionarea costurilor, proiectarea și construcția produselor, metodele de publicitate și
marketing
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4. Determinarea obiectivelor și scopurilor politicii de stabilire a prețurilor
• Determinarea obiectivelor și scopurilor

5. Crearea unui plan de implementare a politicii de stabilire a prețurilor companiei
• Planificarea etapelor principale ale activităților pentru îmbunătățirea activităților
companiei în domeniul prețurilor pentru atingerea obiectivelor.

6. Crearea unui grup de lucru pentru implementarea politicii de prețuri a companiei
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• Determinarea departamentelor și a funcțiilor responsabile de implementarea strategiei
de prețuri a companiei
Figura 2.4. Etapele recomandate ale formării unei strategii de stabilire a prețurilor
pentru o întreprindere

Sursa : PLATIS M., CONȚU E. Mecanisme concurențiale și prețuri: teorie și aplicații.

București: Universității din București, 2017. p.114
Mecanismul pentru crearea unei structuri eficiente de gestionare a prețurilor la Telemar

SRL ar trebui să cuprindă:
a) dezvoltarea instrumentelor și reglementarea proceselor în legătură cu strategia de
stabilire a prețurilor la întreprindere;
b) formarea unei structuri de gestionare a prețurilor;
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c) stabilirea unor indicatori de bază pentru implementarea eficientă a strategiei de stabilire
a prețurilor ;
d) dezvoltarea unui program de motivație pentru angajații care sunt direct implicați în
procesul de stabilire a prețurilor ;
Setul de procese pentru formarea unei strategii de stabilire a prețurilor este stabilit de
conducerea companiei, în primul rând, de la determinarea prețului inițial până la preț atunci când
produsul se află în stadiul retragerii de pe piață.
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Pentru a crea un control optim al prețurilor, este necesar să se monitorizeze constant mediul
extern, și anume: puterea de cumpărare din regiune, puterea de influență competitivă, prețurile
medii de piață, atitudinea și angajamentul față de produs. În ceea ce privește indicatorii interni,
atunci, în primul rând, este structura prețurilor și raportul dintre costuri și beneficii. Se recomandă
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formarea unui sistem integrat de informații în domeniul prețurilor pentru Telemar SRL. Deoarece
controlul prețurilor organizat corespunzător, pe lângă îmbunătățirea dinamicii indicatorilor,
contribuie, de asemenea, la crearea unui sistem de gestionare mai eficient pentru complexul de
marketing (produs, politici de vânzări și publicitate) și contribuie, de asemenea, la căutarea
direcțiilor de influență piața, determinarea sferei de influență și a bugetelor pe diferite proiecte,
evaluarea activităților utilizate [54, p.90].
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Strategia de stabilire a prețurilor are ca scop de a defini obiectivele și conținutul activităților

organizației în domeniul prețurilor. Sarcina principală a strategiei de preț a întreprinderii Telemar
SRL poate fi, definită de așa-numita strategie de preț a „triunghiului magic”, esența căreia este că,
atunci când se determină prețul unui produs sau serviciu, trebuie să îndeplinească 3 condiții
principale:


să fie viabil din punct de vedere economic (adică suficient pentru a acoperi costurile și a
genera venituri);

să corespundă obiceiurilor de cumpărare a consumatorilor;
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să asigure competitivitatea organizației și a produselor pe care le oferă [59, p.123].

Pentru a asigura dezvoltarea stabilă a întreprinderii Telemar SRL, se pot propune câteva

recomandări pentru îmbunătățirea strategiei de stabilire a prețurilor pentru viitor.
Una dintre principalele recomandări pentru îmbunătățirea prețurilor la întreprindere este

reducerea costurilor. Costul producției este corelat cu indicatorii de eficiență a producției. Acesta
reflectă o parte semnificativă a costului produselor și depinde de modificarea condițiilor de
producție și vânzare a produselor. Factorii tehnico-economici de producție au un impact
semnificativ asupra nivelului costurilor. Această influență se exprimă în funcție de schimbările
tehnologice, tehnologice, organizarea producției, structura și calitatea produselor și cantitatea de
costuri pentru producția sa.
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Analiza costurilor, de regulă, se efectuează la întreprindere în mod regulat pe tot parcursul
anului, pentru a detecta rezervele interne de producție pentru reducerea acestora. Reducerea
costurilor poate fi realizată prin introducerea sistemelor de control automatizate, îmbunătățirea și
modernizarea echipamentelor și tehnologiei existente. Costurile sunt, de asemenea, reduse ca
urmare a utilizării integrate a materiilor prime, a utilizării înlocuitorilor economici și a utilizării
complete a deșeurilor în producție. O rezervă semnificativă ascunde în sine îmbunătățirea
produselor, o scădere a consumului de materiale și a intensității muncii, o scădere a greutății
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mașinilor și echipamentelor, o scădere a dimensiunilor generale etc [74, p.50].

Compania Telemar SRL are capacitatea de a influența costul resurselor materiale, începând
cu achiziționarea acestora. Materiile prime și materialele sunt incluse în prețul de cost la prețul lor
de achiziție, ținând seama de costul transportului, astfel încât alegerea corectă a furnizorilor de
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materie primă poate afecta costul de producție.

Întreprinderea trebuie să asigure primirea de materiale de la astfel de furnizori care se află
la mică distanță de întreprindere și care sunt pregătiți pentru cooperarea pe termen lung și pentru
o aprovizionare neîntreruptă de materii prime și materiale.

De asemenea, întreprinderea Telemar SRL are nevoie de:

 creșterea nivelului tehnic al producției. Aceasta este introducerea unei tehnologii noi,
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progresive, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție;

 îmbunătățirea utilizării și aplicării de noi tipuri de materii prime și materiale;
 utilizarea realizărilor științifice și tehnice și a experienței avansate.
Implementarea acestor măsuri în întreprindere va duce la următoarele:



ameliorarea condițiilor de muncă și creșterea productivității întreprinderii;



utilizarea rațională și reorientarea către producătorii interni de materii prime;



creșterea cotei de piață.
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Următoarea recomandare pentru îmbunătățirea prețurilor pentru întreprinderi este

reducerile la produse. Aplicarea reducerilor este cea mai atractivă pentru atragerea de noi parteneri
și consumatori. Introducerea unui sistem de reduceri face adesea posibilă obținerea de profituri
suplimentare datorită creșterii volumelor comerciale [88].
Sistemul de reduceri este unul dintre principalele instrumente de promovare a vânzărilor.

Reducerile sunt un instrument de strategie de stabilire a prețurilor care face posibilă activarea
procesului de tranzacționare, rezolvând în același timp o mulțime de sarcini strategice.
Întrucât întreprinderea Telemar SRL își distribuie produsele pe tot teritoriul Republicii

Moldova, se angajează atât în vânzări directe, cât și prin intermediari, are un număr suficient de
clienți, următoarele tipuri de reduceri vor fi cele mai răspândite:


reducerea totală este furnizată împreună cu lista sau prețul de referință al produsului ;
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o reducere a cifrei de afaceri este oferită clienților obișnuiți pe baza unui contract, care
stabilește o scară de reducere în funcție de cifra de afaceri realizată într-o anumită perioadă
de timp;



o reducere pentru cantitate sau producție în serie este oferită cumpărătorului cu condiția ca
acesta să achiziționeze o cantitate predeterminată de mărfuri;



reduceri speciale sunt oferite clienților privilegiați. Categoria acestor reduceri include
reduceri pe durata relațiilor, al căror scop este păstrarea unei clientele obișnuite;
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Rolul pozitiv al acestor reduceri este că, cu ajutorul lor, costurile de stocare sunt reduse,
volumul vânzărilor este crescut și este asigurată cucerirea clienților obișnuiți. Rezultatul aplicării
tacticii de stabilire a prețurilor este calculul prețului final.

Astfel, introducerea unui sistem de reduceri la întreprinderea Telemar SRL va contribui la
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îndeplinirea funcției sale de stimulare la preț. Și anume:
 reducerea costurilor de producție și depozitare;
 vanzari datorate creșterii vânzărilor;

 va facilita achiziționarea de clienți obișnuiți;

 va avea un impact asupra planificării pe termen lung a întreprinderii;
 va stimula comenzile de volume mari;
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 va oferi asistență publicitară în marketingul pieței [82].

Acordarea de reduceri, în primul rând, va contribui la stimularea vânzărilor, care, la rândul

lor, vor afecta suma veniturilor primite, prin urmare formarea unui sistem de reduceri nu este doar

un element al politicii de marketing și al strategiei de stabilire a prețurilor, ci și o metodă utilizată
în dezvoltarea politicii financiare a unei întreprinderi și influențarea rezultatelor acesteia.
O recomandare importantă pentru îmbunătățirea prețurilor la întreprindere este

promovarea mărfurilor. Promovarea produselor se află în centrul structurii de marketing. Acesta
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este un instrument prin care informațiile despre un produs, prețul și disponibilitatea acestuia în
canalele de distribuție sunt aduse publicului țintă al acestei întreprinderi.
Nivelul prețurilor companiei Telemar SRL va depinde de promovarea calității produselor

din pește. Cu cât compania atrage mai mulți clienți către produsul său, cu atât va fi mai mare
necesitatea acestui produs și, prin urmare, va fi posibil să se reglementeze nivelul prețului (creștere

sau scădere) în funcție de numărul de consumatori, care poate aduce companiei cel mai mare profit.
În fiecare an, bugetul pentru promovare în cadrul întreprinderii Telamar crește. După

segmentarea pieței, poziționarea produsului, determinarea prețului acestuia și alegerea structurii
canalelor de distribuție, compania trebuie să stabilească modalitatea de promovare a produsului.
Instrumentele care vor promova cel mai eficient produsul pe piață sunt: publicitate, relații publice,
63

promovarea vânzărilor, marketing cu răspuns direct (publicitate prin poștă directă, cataloage de
comandă prin poștă)
Astfel, pentru a asigura dezvoltarea normală a întreprinderii Telemar SRL, este necesar să
se elaboreze recomandări strategice pentru îmbunătățirea strategiei de stabilire a prețurilor, și
anume: reducerea costurilor de producție, introducerea unui sistem de reduceri și dezvoltarea de
modalități de promovare a produselor ( Tab. 2.7).
Tabelul 2.7.

ZA

2. Sistemul de
reduceri

Instrumente
- Îmbunătățirea nivelului
tehnic de producție.
- Îmbunătățirea utilizării și
aplicării de noi tipuri de
materii prime și materiale.
- Utilizarea progreselor
științifice și tehnologice și a
celor mai bune practici.
- Reducere generală
- Reducere pentru cifra de
afaceri
- Reducere la o cantitate de
produse
- Reduceri speciale

Rezultat
- Facilitarea condițiilor de muncă și
creștere a productivității;
- Utilizarea rațională și reorientarea către
producători autohtoni de materii prime;
- Eliminarea unor concurenți și creșterea
cotei de piață.
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Modalități
1. Reducerea
costurilor
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Modalități de eficientizare a strategiei de preț

- Reducerea costurilor de producție și
depozitare
- Vânzări datorate creșterii vânzărilor
- Fidelizarea clienților
- Consolidarea influenței asupra
planificării în viitor
activitățile întreprinderii
- Încurajarea comenzilor cu volum mare
- Furnizarea de asistență publicitară
pentru marketing pe piață
Creșterea profitului

- Publicitate
- Relatii publice
- Vanzari promoționale
- Marketing de răspuns direct
Sursa: САМСОНОВ Н.Ф. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник.
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3. Promovarea
produsului

М.: ИНФРА-М, 2017. p.52
Astfel, putem constata că, prin reducerea costurilor de producție, întreprinderea va ușura

condițiile de lucru și va crește productivitatea, va începe să utilizeze materiile prime rațional și să
se reorienteze către producătorii interni și să crească cota de piață.
Prin introducerea unui sistem de reduceri, costurile de producție și depozitare vor scădea,

vânzările vor crește datorită creșterii vânzărilor, va fi mai ușor să câștige noi clienți, influența
asupra planificării pe termen lung a întreprinderii va crește, comenzile de volume mari vor crește
să fie stimulată, iar asistența publicitară va fi acordată vânzărilor pe piață.
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III. STRATEGII DE EFICIENTIZARE A POLITICII FINANCIARE A
ÎNTREPRINDERII
3.1. Probleme de formare și implementare a politicii financiare în cadrul
întreprinderii
Managementul activităților financiare ale unei întreprinderi necesită o cunoaștere sistemică
destul de profundă în teorie și în practica luării unor decizii de management eficiente. Această
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declarație provine dintr-o viziune sistematică a gestionării activităților financiare ale unei
întreprinderi și a caracteristicilor sale sistemice inerente, care sunt:

 dinamismul gestionării activităților financiare ale unei întreprinderi, datorită cantității în
continuă schimbare a resurselor financiare, veniturilor, cheltuielilor, fluctuațiilor cererii și
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ofertei de capital, care asigură o creștere și aprofundare a legăturilor dintre sistemul de
management financiar al unei întreprindere cu mediul extern;

 deschiderea, determinată de intensitatea schimbului de informații și resurse cu mediul extern,
interacțiunea sistemului de management financiar al întreprinderii și mediul extern;
 gestionarea activităților financiare ale unei întreprinderi este un sistem de dezvoltare, care este
o caracteristică comună pentru toate sistemele, deoarece scopul său principal este de a
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maximiza valoarea de piață a întreprinderii;

 obiectivitatea proceselor de gestionare a activităților financiare ale întreprinderii, care
determină funcționarea sistemului în ansamblu;

 ierarhia sistemului, ceea ce înseamnă că fiecare subsistem pentru gestionarea activităților
financiare ale unei întreprinderi poate fi considerat ca un sistem de ordin inferior, constând la
rândul său în subsisteme interacționate și interconectate;

 interdependența sistemului de management financiar al întreprinderii și a mediului extern, care
constă în faptul că acest sistem își formează și își manifestă proprietățile numai în procesul de

TE

funcționare și interacțiune cu mediul extern, adică sistemul de management financiar al

întreprinderea reacționează la efectele mediului extern, dezvoltându-se astfel, păstrând
certitudinea calitativă și proprietățile care asigură stabilitatea relativă și adaptabilitatea
funcționării [69, p.213].
Studiul sistemelor complexe implică divizarea lor în componente separate. Prin urmare,

este rezonabil să se prezinte managementul activităților financiare ale unei întreprinderi sub forma
unui număr de subsisteme funcționale corelate și interacționate: gestionarea activelor, gestionarea
capitalului, gestionarea investițiilor, gestionarea fluxurilor de numerar, gestionarea financiară,
gestionarea plăților fiscale și managementul riscului financiar. Gestionarea eficientă a
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subsistemelor funcționale ale activității financiare a unei întreprinderi este decisivă în poziția sa
financiară stabilă și în rezultatele pozitive ale activității economice.
Prin problemă se înțelege neconcordanța stării unui obiect gestionat cu obiectivele stabilite
pentru acesta, atunci problema gestionării activităților financiare ale unei întreprinderi este o
nepotrivire între dorit și real - discrepanța dintre obiectiv, rezultatul activității sau al funcțiilor de
management. Problema se caracterizează prin contradicții între starea sistemului de management
al întreprinderii și capacitățile sale financiare. În plus, sursa problemelor sunt obiectivele
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întreprinderii care s-au schimbat sub influența anumitor condiții [66, p.74].

Astfel, problema gestionării politicii financiare ale unei întreprinderi este întotdeauna
asociată cu un set de condiții sau factori care creează o situație care afectează funcționarea
întreprinderii.
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În acest sens, un semn al apariției unei probleme de gestionare a politicii financiare ale unei
întreprinderi este o situație problematică care apare sub influența factorilor externi și interni care
afectează activitățile financiare ale unei întreprinderi. În majoritatea cazurilor, o situație
problematică este definită ca o combinație de diverse circumstanțe și condiții care creează un
anumit mediu pentru gestionarea activităților financiare. Prin urmare, identificarea unei situații
problematice este punctul de plecare pentru dezvoltarea și adoptarea unei decizii de management,
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a cărei descriere conține, de regulă, două părți: o descriere a problemei în sine și factorii situaționali
care au condus la apariția acesteia. , ceea ce face posibilă evaluarea semnificației problemei și
determinarea posibilelor opțiuni pentru soluționarea acesteia.
Parametrii care determină situația problemei și, ulterior - dezvoltarea și selectarea soluției

sale optime, pot fi stabiliți pe baza semnelor de clasificare a problemelor de management financiar
al întreprinderii, a căror descriere și evaluare se bazează pe clasificarea în sistem a semnelor lor
care au o mare importanță în recunoașterea corectă a problemelor și în rezolvarea lor cu succes
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[60, p.136].

Obiectivul necesar pentru a clasifica problemele de gestionare a politicii financiare ale unei

întreprinderi este asociat cu diferențierea mijloacelor și metodelor de soluționare a acestora.

Clasificarea permite structurarea problemelor, realizarea unei alegeri și determinarea succesiunii
soluțiilor pe baza caracteristicilor de clasificare, navigarea în diversitatea lor. Determinarea

trăsăturilor caracteristice ale problemelor de gestionare a politicii financiare ale unei întreprinderi,
în cele din urmă, presupune o abordare diferențiată a evaluării oricărei situații de management
problematic.

În literatura de specialitate, sunt propuse următoarele criterii de clasificare ale apariției
problemelor și compoziția acestora:


după limita problemei: probleme locale; probleme comune;
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după factorul de timp al apariției problemei: probleme pe termen scurt; probleme
persistente;



după natura obiectivelor întreprinderii, la atingerea căreia a apărut o situație problematică:
probleme strategice; probleme tactice;



după mediul în care apare situația problematică: probleme externe; probleme interne;



după natura problemei: probleme fundamental noi; modificarea problemelor;



după gradul de influență al problemei asupra managementului activităților financiare ale
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întreprinderii: problemă permisă; problemă critică; problemă de criză;

prin natura manifestării problemei: probleme ascunse (latente); probleme evidente;
conform ierarhiei problemei: problemă - cauză; problemă - consecință;

după modul de a prezice problema: probleme previzibile (regulate); imprevizibil
(aleatoriu) [42, p.135].
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Problemele generale acoperă întreaga activitate financiară a unei întreprinderi, cele locale
afectează doar o parte a acesteia (caracterizează prezența uneia sau mai multor zone cu probleme
sau subsisteme funcționale). O caracteristică a acestei categorii de probleme este că acestea, având
un caracter local, sub forma unei reacții în lanț, se pot răspândi la toate activitățile.
Atunci când dezvoltăm și luăm decizii manageriale cu privire la o problemă, factorul timp
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joacă un rol important. Problemele pe termen lung sunt mai greu de rezolvat, prin urmare
eliminarea lor (reducerea gradului de influență) este dureroasă pentru întreprindere și necesită mult
timp. Acest tip de problemă este adesea rezultatul gestionării ineficiente a acestora, a neînțelegerii
esenței lor, a cauzelor apariției și a posibilelor consecințe.
În funcție de natura obiectivelor întreprinderii, există probleme strategice și tactice de

gestionare a activităților financiare ale întreprinderii. Cele strategice sunt asociate cu soluționarea
problemelor pe termen lung pe scară largă, cele tactice definesc sarcini care asigură soluționarea
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problemelor parțiale și descriu pașii în rezolvarea problemelor strategice ale întreprinderii [36,
p.78].

Unul dintre cele mai importante semne de clasificare este gruparea problemelor în funcție

de gradul de influență a acestora asupra managementului financiar al întreprinderii, conform căruia

problemele ar trebui clasificate în admisibile, critice și de criză.
O problemă acceptabilă indică o stare financiară insuficient stabilă a întreprinderii și poate

fi eliminată prin mobilizarea resurselor financiare interne, cu condiția ca prezența altor probleme
să nu necesite o intervenție prioritară. O problemă critică se caracterizează printr-o deteriorare

semnificativă a stării financiare a întreprinderii, care amenință pierderea solvabilității și
perturbarea echilibrului financiar. În absența unei intervenții prompte, această problemă dă naștere
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la fenomene de criză în gestionarea activităților financiare ale întreprinderii. Problema de criză
prezintă un grad ridicat de pericol pentru gestionarea activităților financiare ale unei întreprinderi
și se manifestă într-o nepotrivire în sistemul de management, incapacitatea de a oferi sprijin
financiar pentru activitățile economice, o deteriorare a situației financiare și amenințarea
falimentului a întreprinderii.
Printre problemele legate de gestionarea activităților financiare ale unei întreprinderi, se
pot identifica probleme explicite și ascunse (latente). Acestea din urmă sunt ascunse, se desfășoară
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relativ imperceptibil și nu este posibil imediat determinarea acestora, în urma cărora sunt cele mai
periculoase, deoarece identificarea lor prematură duce la dezvoltarea crizei financiare a
întreprinderii [26, p.92].

Niciuna dintre problemele de gestionare a activităților financiare ale unei întreprinderi nu
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este unilaterală. Toate sunt practic interconectate și complexe. Prin urmare, unele probleme sunt
cauza altora, care sunt simultan probleme - consecințe și probleme - cauze pentru probleme de
rang inferior.

Dacă luăm în considerare posibilitatea prezicerii problemelor de gestionare a politicii
financiare ale unei întreprinderi, atunci acestea pot fi împărțite în previzibile (regulat) și
imprevizibile (aleator). Problemele previzibile apar în etapa de dezvoltare a întreprinderii și orice
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schimbări în activitățile sale. Aceste probleme sunt cauzate de motive obiective ale acumulării de
factori care determină problema. Problemele imprevizibile sunt de obicei rezultatul unor factori
externi (modificări ale legislației fiscale) sau greșeli și lipsei de profesionalism în management.
Caracteristicile de clasificare ale problemelor de gestionare a politicii financiare ale unei

întreprinderi ne permit să caracterizăm problema ca un element multifacetic și complex al
activității de management prezent în mod constant.
Clasificarea propusă a problemelor de gestionare a politicii financiare ale unei întreprinderi
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nu pretinde a fi completă. În viitor, în funcție de schimbările din mediul economic sau de practicile
de management, acesta poate fi suplimentat. Cu toate acestea, această clasificare face posibilă
descrierea situației problemei destul de complet și, în consecință, determinarea unei decizii de
management eficiente care vizează eliminarea sau reducerea gradului de influență a problemei
gestionării politicii financiare ale unei întreprinderi.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că, pe parcursul funcționării întreprinderii,

eficacitatea gestionării activităților sale financiare este determinată de:


capacitatea companiei de a îndeplini în timp util și pe deplin obligațiile de plată care decurg
din tranzacții comerciale, de credit și alte tranzacții cu caracter monetar;



gradul de furnizare a stocurilor și a costurilor cu surse proprii și împrumutate de formare a
acestora, raportul dintre volumele de fonduri proprii și împrumutate;
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capacitatea întreprinderii de a genera profitul necesar pe parcursul activităților sale
economice și eficiența generală a utilizării activelor și a capitalului investit;



eficacitatea întreprinderii în raport cu cantitatea de resurse financiare avansate sau
cuantumul consumului acestora în procesul de producție [21, p.152].
Astfel, datorită specificului politicii financiare ale unei întreprinderi, problemele

managementului său efectiv sunt combinate în patru direcții în contextul subsistemelor funcționale
de management financiar: managementul lichidității și al solvabilității; managementul stabilității
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financiare; gestionarea profitabilității (profitabilitate); gestionarea activităților de afaceri ale
întreprinderii. Fiecare dintre direcții este caracterizată de un grup de indicatori financiari, care sunt
indicatori ai stabilității funcționării întreprinderii, și reprezintă un nivel prag al calității

întreprindere.
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managementului, a cărui insuficiență va caracteriza prezența problemelor în această direcție la
Rezumând abordările gestionării politicii financiare a unei întreprinderi, trebuie remarcat
faptul că este un sistem de luare a deciziilor asupra problemelor de gestionare a subsistemelor
funcționale ale activității financiare a unei întreprinderi în contextul direcțiilor sale principale,
asociate cu formarea, distribuirea și utilizarea resurselor financiare, căutarea și mobilizarea
surselor de fonduri cu scopul de a maximiza valoarea de piață a întreprinderii.
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Distribuția problemelor politicii financiare în funcție de importanța lor poate fi împărțită

după cum urmează:

 gestionarea fluxurilor financiare (deficit de numerar);
 întocmirea unui plan financiar, bugetar;

 dezvoltareasistemului de contabilitate de gestiune;
 managementul de criză ;

 dezvoltarea unei strategii financiare și economice;
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 gestionarea costurilor;

 structura organizatorică a serviciului financiar [14, p. 216].
Gestionarea fluxurilor financiare din cauza lipsei de fonduri este cel mai problematic

domeniu al managementului financiar. Există, de asemenea, dificultăți în domeniul planificării
financiare, al gestionării crizelor, al structurii organizatorice a serviciilor financiare și al
contabilității de gestiune. De asemenea, trebuie remarcat faptul că aceasta nu este o listă completă
a problemelor de management financiar. Gestionarea politicii financiare este considerată pe bună
dreptate cea mai dificilă sarcină din domeniul managementului financiar, în mod direct, din acest
motiv, i se acordă un interes destul de strâns nu numai de către managerii unei anumite
întreprinderi, ci și de diverși specialiști. Alte dificultăți cu care se confruntă managementul
financiar includ lipsa unei strategii bine concepute a companiei, care, de fapt, implică un număr
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imens de încălcări grave ale politicii de marketing, a prețurilor și a altor domenii. Situația
economică care s-a dezvoltat în țara noastră în special și în întreaga lume nu poate să nu aibă un
impact negativ asupra managementului financiar. Volatilitatea economiei face imposibilă
realizarea de prognoze pe termen lung și aplicarea unor scheme complexe în calcule.
Desigur, pentru a identifica prompt problemele politicii financiare și a preveni apariția lor
în continuare, este necesar să se efectueze în timp util diferite tipuri de diagnosticare a activităților
întreprinderii, monitorizare, cercetare a rezultatelor obținute și alte măsuri. De asemenea, de
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exemplu, ar trebui să fie efectuată o planificare strictă a încasărilor de numerar, diverse plăți, să se
păstreze calendare de plată etc. Crizele financiare și economice au un impact negativ asupra
potențialului întreprinderilor industriale: investițiile în inovații de proces și produse sunt reduse
(sau total întrerupte), capitalul fix devine învechit și uzat, rezervele științifice și tehnice sunt
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epuizate, cei mai calificați și tinerii muncitori pleacă etc. Pentru a spori implicarea și inițiativa
tuturor membrilor economiei de piață, statul a efectuat o serie de reforme macroeconomice:
schimbări în politica de prețuri, stimularea activităților bancare, dezvoltarea pieței valorilor
mobiliare etc. În prim-plan sunt problemele dezvoltării de noi concepte de management,
reglementare, planificare, a căror soluție este imposibilă fără o dezvoltare flexibilă a întreprinderii
[21, p. 54].
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Managementul companiei constă în capacitatea de a gestiona în mod rațional fondurile și

toate resursele, în plus, de a efectua autoevaluare internă și de a face previziuni ale stării sale în

ceea ce privește îndeplinirea funcțiilor sale caracteristice de producție, de a efectua măsuri de
protejare a acestor funcții. Managerii trebuie să asigure securitatea economică a producției de la
tot felul de manifestări de origine externă și internă care afectează perspectivele întreprinderii, să
ia măsuri pentru a contracara amenințările.

O evaluare a rezultatelor financiare și economice ale întreprinderilor naționale în condiții
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moderne demonstrează în mod clar că complicația situației lor este asociată cu profesionalism

insuficient și absența unei abordări sistematice a gestionării activităților economice. Lipsa
coerenței implică o eficiență zero a metodelor utilizate și disiparea resurselor financiare
disponibile.

Principalele dezavantaje ale politicii financiare sunt:



lipsa obiectivelor clare și neînțelegerea obiectivelor companiei de către conducere;



probleme în determinarea nevoilor de costuri de funcționare (oameni, putere etc.);



majoritatea întreprinderilor nu au un sistem de prezentare a informațiilor fiabile la

momentul potrivit, la locul potrivit, cu direcționarea corectă.


planurile financiare nu sunt flexibile;



subdezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul planificării financiare intra-firme;
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centrele pentru luarea deciziilor manageriale la întreprinderi nu sunt clar identificate;



nu există dezvoltarea unui program de producție anual multivariat („arborele decizional”);



lipsa unei metodologii de evaluare a riscului cauzat de deciziile eronate luate de conducerea
întreprinderii [23, p.127].
Probleme bugetare. Experiența arată că, din cauza lipsei de cunoștințe detaliate și

sistematice despre propriile finanțe, companiile naționale își pierd până la o cincime din veniturile
lor. În acest sens, este necesar să se creeze și să se implementeze un sistem de bugetare, chiar dacă
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acesta este primitiv în etapa inițială. Pe drumul către implementarea bugetului, conducerea firmei
se confruntă cu o gamă largă de dificultăți. În primul rând, există o lipsă de metodologie în
pregătirea bugetului întreprinderii. Toată lumea este conștientă de necesitatea bugetării, dar puțini
manageri pot obține informații în timp util, complete și sistematice privind execuția bugetară,
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darămite o structură bugetară stabilă, standardizată. Printre altele, există dificultăți în
implementarea și executarea bugetului în cadrul companiei. Dacă managerul a realizat necesitatea
menținerii unui buget, acest lucru nu înseamnă că alți angajați aderă la o poziție similară, deoarece
pentru ei este, în primul rând, o creștere a volumului de muncă [35, p. 77].
Pentru a reduce tensiunea dintre departamentele companiei și a crește interesul pentru
procesul de bugetare, conducerea ar trebui să formuleze obiectivele strategice cu care se confruntă
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compania și să aducă aceste informații serviciilor care sunt direct implicate în bugetare, pentru a
atinge interesul pentru rezultatele muncii, dacă nu psihologice, atunci materiale.
Probleme de gestionare a fondului de rulment. Situația financiară dificilă a majorității

întreprinderilor naționale este asociată, în cea mai mare parte, cu dificultățile asociate cu circulația
capitalului circulant. Cea mai presantă problemă a întreprinderilor este structura ineficientă a
fondului de rulment pentru a asigura creșterea producției. Componentele materiale ale fondului de
rulment sunt cea mai mobilă parte a proprietății întreprinderii.
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Structura și mărimea activelor circulante au cel mai mare impact asupra indicatorilor care

caracterizează starea financiară a companiei (solvabilitate, lichiditate). Astfel, este necesar un
sistem eficient de gestionare a fondului de rulment pentru a asigura lichiditatea, solvabilitatea și
îmbunătățirea rezultatelor financiare ale întreprinderii [64, p. 132].
Întrucât prețul este unul dintre cele mai importante instrumente pentru reglementarea

economiei, impactul său de reglementare asupra economiei acoperă multe domenii. Deci, cu
ajutorul prețurilor, producția de produse este supusă nevoilor sociale, exprimate sub forma unei

cereri efective, întreprinderile sunt stimulate să reducă costurile de producție și vânzare a
produselor (bunuri, servicii), să le îmbunătățească calitatea și siguranța prin activități inovatoare
și de investiții.
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Printre principalele condiții pentru funcționarea stabilă și eficientă a prețurilor de piață, se
pot distinge următoarele: formarea de către stat a unui cadru legal care asigură funcționarea unei
economii de piață; independența economică a entităților economice de piață; stabilirea de relații
între entitățile de piață pe o bază comercială; utilizarea normelor legale pentru reglementarea
economică; libertate suficientă în stabilirea prețurilor; prezența concurenței [71, p.127].
Cu toate acestea, în condițiile actuale ale pieței interne, luarea deciziilor de management
privind politica de stabilire a prețurilor la o întreprindere este complicată de existența unui număr
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de probleme în domeniul prețurilor. Aceste probleme includ:

a) imperfecțiunea suportului informațional al procesului de stabilire a prețurilor;

b) lipsa cercetării de marketing ca bază pentru luarea deciziilor de management în domeniul
politicii de prețuri;
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c) lipsa nivelului adecvat de prognoză în domeniul prețurilor;

d) instabilitatea cadrului legal de stabilire a prețurilor orientative, niveluri normative de
rentabilitate, impozitare;

e) lipsa unei evaluări cuprinzătoare a sensibilității prețurilor de consum, a tendințelor și
dinamicii nivelului veniturilor acestora;

f) ignorarea monitorizării prețurilor concurenților în procesul de elaborare a unei politici de
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prețuri;

g) un nivel scăzut de analiză a factorilor de prețuri și o alegere nejustificată a obiectivelor
politicii de prețuri;

h) lipsa de personal calificat, cu metodologie modernă de stabilire a prețurilor, măsuri
inoportune și ineficiente pentru ajustarea prețurilor;

i) lipsa unei abordări unificate a mecanismului de stabilire a prețurilor la întreprinderi;
j) utilizarea unei abordări bazate pe costuri a prețurilor;
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k) lipsa comunicării între prețuri și alte elemente ale cercetării complexe de marketing [75, p.
150].

Aceste probleme în domeniul prețurilor reduc atât eficiența întreprinderilor în general, cât

și eficacitatea politicii de prețuri a întreprinderilor, în special.
Criza economică din Republica Moldova are multe manifestări negative, printre care se

poate numi creșterea prețurilor și a inflației, cauzată nu numai de factori interni, ci și de factori
externi. În primul rând, prin importarea inflației globale, a cărei rată s-a accelerat de la începutul

crizei financiare mondiale. Astăzi, evoluția inflației se intensifică din cauza modificărilor
cursurilor de schimb, a creșterii costului transportatorilor de energie, a mijloacelor de producție de
bază, a tuturor tipurilor de resurse cu lipsa lor totală. Acest lucru necesită o căutare a unei noi

abordări a procesului de formare a politicii de prețuri a întreprinderilor [59, p. 69].
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Gestionarea procesului de stabilire a prețurilor în etapa de determinare a prețurilor este cea
mai dificilă și necesită costuri semnificative pentru sistematizare, selecție și instruire a
personalului etc. Deciziile de management luate luând în considerare fiecare dintre acești factori
au dreptul de a exista și există o anumită legătură între ei. O întreprindere care își propune să obțină
un avantaj competitiv, pentru a evita presiunea asupra prețurilor, în urma cărora scad, și dorește să
devină un lider de preț în industria sa, trebuie să sistematizeze algoritmul pentru luarea deciziilor
de management. Atunci când se iau decizii cu privire la politica de prețuri la întreprindere, este
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necesar să se acorde o atenție semnificativă unor categorii economice precum cererea, oferta,
costurile, să se înțeleagă influența altor macro-indicatori și factori și relația lor între ei.

Abordarea clasică a prețurilor în condiții moderne nu poate fi numită optimă, dar fără
aplicarea sa nu va exista rezultatul dorit, deoarece permite aparatului de management al
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întreprinderii să creeze un algoritm clar pentru rezolvarea problemelor de preț. Cu toate acestea,
aplicarea acestei abordări poate fi eficientă numai în condiții de piață stabile. În condiții de criză,
este ilogic să se aplice doar această abordare, deoarece nu ia în considerare cererea actuală și, prin
urmare, nu permite stabilirea prețului optim. Abordarea de marketing se bazează pe analiza
propriilor cheltuieli și ia în considerare informațiile despre opinia consumatorilor și nivelul
concurenței pe piață. Această abordare permite evitarea depășirii stocurilor și menținerea prețului
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la nivelul maxim. Prin reducerea prețului, compania nu va primi un avantaj permanent, dar prin
creșterea acestuia, riscă, deoarece concurenții nu îl vor sprijini în acest sens. [54, p.59]
Pentru a atinge obiectivele stabilite cu cel mai mic cost și cea mai mare eficiență,

întreprinderea trebuie să aleagă cea mai eficientă strategie de preț și algoritmul pentru
implementarea sa. Există o mulțime de strategii de stabilire a prețurilor. În fiecare an, managerii
de vârf creează și implementează sute de strategii diferite. Dar cele mai populare sunt în continuare
următoarele:, strategie de prețuri de prestigiu, strategie de prețuri scăzute, strategie de penetrare a
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pieței, strategie de prețuri sortimentale și strategie de prețuri diferențiate. În același timp, multe
întreprinderi recurg la combinarea strategiilor de stabilire a prețurilor [40, p. 52].
Astăzi, una dintre principalele probleme în domeniul politicii de prețuri a întreprinderilor

naționale este imperfecțiunea suportului informațional. Doar o colectare și o analiză sistematică a

informațiilor obiective despre starea pieței, consumatorii sunt o condiție necesară pentru luarea
unor decizii optime la stabilirea prețurilor. Prin urmare, formarea unei politici de prețuri necesită
o abordare sistematică a sprijinului informațional pentru justificarea deciziilor de gestionare a
prețurilor. Specialiștii în informare oferă un sistem cuprinzător pentru sprijinirea informațiilor în
procesul de stabilire a prețurilor, care include șase sisteme separate: un sistem de informații despre
piață în ansamblu; un sistem de informare a politicilor guvernamentale; sistem de informare a
costurilor; sistemul de informare al concurentului; sistemul de informare a clienților; sistem de
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informații despre volumele de vânzări și profitul întreprinderii. Utilizarea integrală a acestor
informații permite întreprinderii să ia decizia optimă de management atunci când alege o politică
de prețuri și stabilește prețurile pentru produsele sale. Prin urmare, este extrem de important să se
determine prețul unui produs, bun sau serviciu în conformitate cu informații obiective despre starea
situației concurențiale de pe piață.
Pentru a stabili un preț competitiv, ar trebui să analizăm cu atenție modul în care
cumpărătorii percep toate ofertele pieței, ce caracteristici de calitate ale unui produs sau serviciu
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stimulează cumpărarea lor [35, p. 121]. Deciziile finale se iau în etapa finală - la nivelul
comunicării dintre managerul de vânzări și client sau cumpărător. Clientul se concentrează pe
beneficiile pe care le va primi de la acest produs și pe condițiile suplimentare pentru lucrul cu
acesta.
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Astfel, politica de prețuri în ansamblu vizează stabilirea prețurilor pentru bunuri și servicii
în funcție de condițiile pieței, ceea ce va permite companiei să primească volumul de profit
planificat și să rezolve alte sarcini strategice și operaționale. Prețul este o componentă a politicii
economice și sociale a statului și oferă condiții economice egale și stimulente pentru dezvoltare,
independență economică a întreprinderilor, are un efect pozitiv asupra echilibrării pieței
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mijloacelor de producție, bunuri și servicii și contribuie la îmbunătățirea calității de produse.

3.2. Măsuri de îmbunătățire a politicii financiare a organizației

După cum arată experiența mondială, eficacitatea luării deciziilor manageriale este în mare

măsură determinată de politica financiară a întreprinderii. Obiectivele politicii financiare a
întreprinderii sunt de a crea o astfel de stare a resurselor financiare ale entității, în care aceasta va
fi solventă, stabilă din punct de vedere financiar și stabilă, cu un nivel adecvat de activitate
comercială și răspuns la schimbările din mediul economic.
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În practica mondială, formarea politicii financiare a fost mult timp un mod general acceptat

de definire a direcțiilor și determinarea acțiunilor specifice pentru dezvoltarea afacerilor [33, p.92].

Odată cu aprofundarea relațiilor de piață și extinderea relațiilor economice internaționale, politica
financiară a întreprinderii devine unul dintre elementele importante pentru asigurarea
competitivității acesteia.
Conținutul politicii financiare este exprimat prin soluționarea următoarelor sarcini:

 dezvoltarea conceptului optim de gestionare a resurselor financiare, care permite
asigurarea coordonării volumului optim al încasărilor acestora cu protecția simultană a
riscului antreprenorial;
 determinarea principalelor direcții de utilizare a resurselor financiare pentru perioada
actuală și pentru viitor;
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 activitatea financiară și economică a entităților de afaceri, menită să atingă obiectivul
stabilit, luând în considerare indicatorii reali în conformitate cu datele de analiză financiară,
controlul la fermă, evaluarea proiectelor de investiții reale și alți indicatori [9].
Principalele sarcini ale construirii unei politici financiare eficiente a organizației includ:
a) analiza diferitelor scenarii pentru dezvoltarea întreprinderii și, în consecință, a volumelor
necesare de investiții, precum și a metodelor de finanțare a acestora;
b) determinarea principalelor modalități de investiții efective de capital și gradul de utilizare
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rațională a acesteia din poziția de a obține un profit economic pozitiv;

c) dezvoltarea unui mecanism financiar și dezvoltarea acestuia în conformitate cu obiectivele
și obiectivele în schimbare ale strategiei financiare;

d) formarea structurii optime a surselor de finanțare a capitalului întreprinderii;

.M

e) minimizarea riscurilor financiare;

f) organizarea rațională a fluxurilor financiare și evitarea pierderilor;

g) stabilirea unor relații financiare raționale cu bugetul, băncile și diferitele contrapartide;
h) controlul asupra stării financiare a întreprinderii [27, p. 138].

Formarea unei politici financiare eficiente a organizației ar trebui să se bazeze pe un set
întreg de instrumente, care includ:

Instrumente pentru realocarea resurselor: formulare de decontare, evaluare, stabilire a
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prețurilor, reglementarea cursurilor de schimb, inflație, scheme de optimizare a impozitelor
etc.



Instrumente pentru atragerea resurselor: forme de împrumut, forme de atragere a

fondurilor proprii, instrumente bursiere, relații de leasing etc.



Instrumente de prevenire a riscurilor și stabilitate financiară: asigurări și acoperire,
garanții, încredere, garanții, rezerve etc [24, p.145].
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Din măsura în care politica financiară dezvoltată acoperă o perioadă lungă de timp, ele

disting pe termen scurt, adică vizează îndeplinirea sarcinilor financiare curente și politica
financiară pe termen lung, care vizează atingerea obiectivelor pe termen lung ale organizației .
Relația dintre politicile pe termen lung și cele pe termen scurt se manifestă prin faptul că acestea
din urmă determină metodele și instrumentele pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale
organizației în anumite momente ale activităților sale financiare.
În prezent, scopul politicii financiare a întreprinderii Telemar SRL este de a construi un

sistem eficient de management financiar care să atingă obiectivele strategice și tactice ale
activităților sale.
Scopul îmbunătățirii politicii financiare a întreprinderii Telemar SRL este tranziția la

managementul financiar bazat pe analiza situației financiare și economice, luând în considerare
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stabilirea obiectivelor strategice ale întreprinderii, adecvate condițiilor pieței și căutarea de
modalități de realizează-le.
Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se efectueze o serie de măsuri cuprinzătoare
care vizează îmbunătățirea politicii financiare a întreprinderii Telemar SRL, printre care se pot
distinge următoarele:
1. Definirea interdependentă a obiectivelor financiare de dezvoltare. Definiția obiectivelor
financiare trece prin 5 niveluri: inițial, proactiv, flexibil, inovator și durabil. La prima etapă, se
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determină nevoile organizației, la a doua etapă se elaborează și se pune în aplicare un plan de nevoi
financiare, la a treia etapă se monitorizează resursele și gestionarea acestora, la a patra etapă,
eficiența managementul resurselor este sporit, în etapa finală, sunt atinse obiectivele și nevoile
durabile ale organizației.
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2. Consolidarea auditului intern. Această sarcină include evaluarea fiabilității contabilității
interne, evaluarea gradului de implementare, eficacitatea sistemului de management, identificând
punctele slabe ale sistemului de management și eliminându-le, asigurând transparența
informațiilor în cadrul organizației. [19, p.113]

3. Reducerea costurilor și pierderilor. Reducerea costurilor și utilizarea eficientă a
resurselor îmbunătățesc eficiența operațională generală a organizației. Sursele de costuri pot fi:
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surplus de materiale și servicii, perioade de nefuncționare, remedieri, resurse neutilizate etc.
4. Managementul riscului financiar. Este important să se evalueze riscurile financiare în

gestionarea costurilor, în acuratețea calculării veniturilor și cheltuielilor, în gestionarea activelor,
inclusiv a costurilor de funcționare, în deciziile de achiziții și actualitatea acestora. Luarea în
considerare a acestor riscuri crește nu numai calitatea serviciilor, ci și salariile angajaților.
5. Crearea unui sistem eficient de gestionare a activelor circulante: inventar, creanțe,

numerar și datorii pe termen scurt. Acest lucru poate oferi întreprinderilor suficientă lichiditate și
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le poate îmbunătăți solvabilitatea.

6. Implementarea măsurilor de îmbunătățire a sistemului de planificare și control

financiar la întreprindere. Pentru a face acest lucru, este necesar să se identifice problemele

existente care limitează atingerea obiectivelor planificate și apoi, în funcție de tehnologia
proceselor de planificare, să se afle dacă a fost urmată secvența etapelor sale. Dacă nu, atunci este
necesar să se identifice cauzele abaterilor și să se ia măsurile adecvate pentru a implementa
algoritmul de planificare în organizație.
7. Trecerea de la organizarea tradițională a planificării și controlului financiar la

utilizarea unei abordări de proces. Scopul final al acestei abordări este de a sincroniza activitățile
întreprinderii cu nevoile consumatorilor, ceea ce asigură o creștere a nivelului de competitivitate
al organizației.
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8. Utilizarea unei abordări unice a selecției metodelor și instrumentelor pentru toate
planurile elaborate la întreprinderi, deoarece sistemul de planificare și control financiar ar trebui
considerat ca un element integrant în întregul sistem de planificare al firmei.
9. Crearea unui sistem eficient de planificare fiscală. Planificarea fiscală ca parte
integrantă a gestionării impozitelor face posibilă reducerea ratei absolute a plăților de impozite
către bugete utilizând diferența dintre bazele impozabile și cotele de impozitare, stimulentele
fiscale aprobate prin lege și factori similari care sunt determinați de stat. Gestionarea cuantumului
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plăților fiscale este posibilă prin schimbarea gamei de servicii și o utilizare mai eficientă a
rezervelor interne, adică influența asupra cuantumului plăților de impozite, controlând exclusiv
factorii mediului intern al companiei, bazele activităților sale. Această planificare fiscală se
numește „costuri fiscale”. [15, p.92]
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Aceste acțiuni vor duce la îmbunătățirea politicii financiare, în urma căreia va exista o
îmbunătățire a stării financiare și o creștere a stabilității financiare a întreprinderii. Cu toate
acestea, pentru a atinge obiectivul principal al întreprinderii Telemar SRL: obținerea unui profit
maxim, este necesar să se rezolve o serie de probleme identificate în analiza situației financiare și
economice.

Compania creează un anumit sistem de prețuri care acoperă diferite tipuri de mărfuri și
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produse din gama de produse și ia în considerare toate diferențele în costurile organizării vânzărilor
în diferite regiuni geografice, diferențele în nivelurile cererii, chiar distribuția achizițiilor în timp
și alții factori [16]. Firma stabilește un preț de bază optim și apoi îl ajustează pentru diferiți factori

de mediu.

Pentru a îmbunătăți metodologia de stabilire a prețurilor, o întreprindere trebuie să ia

anumite măsuri. Ar trebui să scadă prețurile mărfurilor și să îmbunătățească calitatea mărfurilor.
O creștere a caracteristicilor de calitate ale unui produs este asociată continuu cu o creștere

TE

a costurilor de producție și, în consecință, cu o creștere a prețurilor pentru produsele fabricate.
Pentru a obține succes în rândul concurenților, conducerea companiei trebuie să dezvolte o

strategie care se va concentra pe o reducere stabilă și uniformă a prețurilor la produsele și serviciile
tipice pentru acest segment de piață. În condițiile actuale ale pieței moderne, compania trebuie să
rezolve simultan două sarcini importante din punct de vedere strategic: să asigure o creștere
neîntreruptă a calității produselor fabricate și o creștere a proprietăților de consum ale produselor
disponibile pe piața primară și o scădere uniformă a prețurilor pentru ei [8, p.50].
Depinde mult de care dintre abordările existente pentru îmbunătățirea prețurilor este aleasă

de conducerea companiei, depinde competitivitatea acesteia pe piață, dar și capacitatea de a oferi
un indicator planificat strategic al rentabilității producției cu o posibilă scădere a nivelului
prețurilor, ceea ce va conduce la o poziție financiară stabilă pe termen lung a companiei.
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Orice întreprindere comercială care operează pe piață într-un mediu competitiv destul de
dur este obligată să gestioneze eficient resursele interne disponibile și să răspundă în timp util la
modificările condițiilor externe.
Un rol important pentru dezvoltarea întreprinderii este profitul întreprinderii, deoarece
acesta reflectă eficiența companiei, lichiditatea și solvabilitatea acesteia. Profitul acționează ca un
indicator, reacționând la orice schimbări din mediul extern și din cadrul companiei, de aceea este
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important de analizat acest indicator, evaluând corect gradul de impact al tuturor criteriilor .
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
a) În țara noastră, majoritatea întreprinderilor se confruntă cu dificultăți asociate cu lipsa
resurselor financiare. Prin urmare, pentru a elimina această problemă, este necesar să se creeze
un astfel de sistem de management financiar la întreprindere, cu ajutorul căruia va fi posibil să
se atingă obiectivele strategice și tactice ale activităților sale stabilite pentru întreprindere.
Trebuie remarcat faptul că formarea unei politici financiare eficiente este o parte integrantă în
dezvoltarea oricărei întreprinderi.

D

b) Politica financiară este cea mai importantă componentă a politicii generale de dezvoltare a
întreprinderii, care include și: politica de investiții, inovație, producție, personal, politica de
marketing și altele. Politica financiară a întreprinderii vizează în cea mai mare măsură
stabilizarea stării financiare a întreprinderii. Implementarea activităților financiare se

.M

realizează prin cercetarea cererii de produse, se evaluează și previziunile rezultatelor
activităților economice. Scopul politicii financiare a întreprinderii, de regulă, este de a
maximiza și utiliza potențialul financiar al întreprinderii.

c) Politica financiară a unei întreprinderi ca parte integrantă a politicii sale economice exprimă
un set de măsuri pentru organizarea și utilizarea finanțelor pentru punerea în aplicare a
funcțiilor și sarcinilor sale, o direcție de dezvoltare definită calitativ în ceea ce privește
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mijloacele și formele activităților sale, a sistemului de relații din cadrul organizației, precum
și a pozițiilor organizației în mediul extern. Asigurarea eficacității politicii financiare a
întreprinderii este asociată cu soluționarea a două sarcini strategice: creșterea eficienței
activităților financiare și economice ale întreprinderii; creșterea potențialului viitor al

organizației.

d) Politica financiară a unei întreprinderi presupune, în primul rând, dezvoltarea unor măsuri (atât
externe, cât și interne), care fac posibilă utilizarea eficientă a întregului potențial al
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întreprinderii pentru a-și atinge obiectivele. Pentru a desfășura o politică financiară de succes,
este necesară implementarea și utilizarea instrumentelor și mecanismelor financiare care vor
influența sistemul de producție. În condiții moderne, există multe metode prin care se poate
dezvolta o astfel de politică financiară care va contribui la dezvoltarea eficientă a întreprinderii,
precum și la consolidarea poziției sale pe piață.

e) Strategia de stabilire a prețurilor este o parte integrantă a strategiei generale de dezvoltare a
întreprinderii. Strategia de stabilire a prețurilor servește drept punct de plecare pentru a decide

prețul de vânzare pentru fiecare tranzacție. Obiectivele strategice de stabilire a prețurilor sunt
concepute pe termen lung și permit determinarea volumului profiturilor și cota de piață în

viitor, pentru a avea o anumită rezervă financiară pentru un impact pe termen lung asupra
condițiilor pieței.
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f) Strategia de stabilire a prețurilor unei întreprinderi este politica sa pe termen lung, care include
șase etape: definirea obiectivului ofertei de preț; o estimare a volumului vânzărilor la fiecare
nivel de preț posibil; determinarea nivelului costurilor pentru toate volumele posibile de
producție, luând în considerare propunerile serviciului de marketing; analiza costurilor,
prețurilor și ofertelor concurenților; alegerea metodelor de stabilire a prețurilor; stabilirea
prețului final, luând în considerare factorii care au un impact psihologic, impactul altor
elemente de marketing, politica de prețuri și impactul prețurilor asupra altor entități de piață.

D

g) Structura strategiei de stabilire a prețurilor constă din două strategii: o strategie de stabilire a
prețurilor și o strategie de gestionare a prețurilor. Strategia de stabilire a prețurilor este alegerea
de către întreprindere a dinamicii posibile a modificărilor prețului inițial al bunurilor în
condițiile pieței care se potrivește cel mai bine scopului întreprinderii. O întreprindere poate
și servicii pe piață.
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aplica diverse opțiuni pentru strategii de stabilire a prețurilor atunci când promovează produse
h) De asemenea, am constatat că, în procesul de implementare a strategiei de stabilire a prețurilor,
compania trebuie să monitorizeze continuu piața și să ajusteze prompt prețurile cu ajutorul
rezervărilor, majorărilor, reducerilor, compensațiilor etc. Dezvoltarea unei strategii
independente de stabilire a prețurilor conține: colectarea informațiilor inițiale; analiza

ZA

strategică; formarea strategiei. Strategia de stabilire a prețurilor ar trebui să corespundă exact
strategiei generale de marketing pe care o urmărește compania în acest moment.

i) Telemar SRL este unul dintre cei mai mari producători şi distribuitori de produse din peşte pe
teritoriul Republicii Moldova. Sarcina principală a strategiei de preț a întreprinderii Telemar
SRL poate fi, definită de așa-numita strategie de preț a „triunghiului magic”, esența căreia este
că, atunci când se determină prețul unui produs sau serviciu, trebuie să îndeplinească 3 condiții
principale:să fie viabil din punct de vedere economic (adică suficient pentru a acoperi costurile
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și a genera venituri); să corespundă obiceiurilor de cumpărare a consumatorilor; să asigure
competitivitatea organizației și a produselor pe care le oferă.

j)

În cadrul Telemar SRL politica operațională în domeniul strategiei de stabilire a prețurilor nu

este aplicată suficient de eficient și controlul prețurilor nu este deloc utilizat, se pare că
întreprinderea nu are capacitatea de a influența instantaneu rezultatele activităților atunci când
condițiile pieței și concurenții, politicile se schimbă. Pentru a determina o structură eficientă
pentru gestionarea unei strategii de stabilire a prețurilor într-o întreprindere, este necesar să se
stabilească un set de modificări în procesul de creare și implementare a unei strategii de
stabilire a prețurilor.
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Pentru crearea unei structuri eficiente de gestionare a prețurilor în cadrul întreprinderii
Telemar SRL, se recomandă:
 dezvoltarea instrumentelor și reglementarea proceselor în legătură cu strategia de stabilire
a prețurilor la întreprindere - crearea unui sistem de monitorizare a informațiilor despre
tranzacții, introducerea mecanismelor de diseminare rapidă a cunoștințelor și a proceselor
care facilitează sprijinirea deciziilor de stabilire a prețurilor în timp real ;
 formarea unei structuri de gestionare a prețurilor - crearea unui grup obligat să controleze

pentru implementarea strategiei;
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și să influențeze procesul de stabilire a prețurilor, îmbunătățirea sistemului de control
 stabilirea unor indicatori de bază pentru implementarea eficientă a strategiei de stabilire a

realizare a acestora;

.M

prețurilor - determinarea indicatorilor, stabilirea valorilor lor specifice și modalitățile de
 dezvoltarea unui program de motivație pentru angajații care sunt direct implicați în
procesul de stabilire a prețurilor - stabilirea unor stimulente materiale bazate pe rezultatele
muncii la formarea unei strategii de stabilire a prețurilor.

 crearea unui control optim al prețurilor, este necesar să se monitorizeze constant mediul
extern, și anume: puterea de cumpărare din regiune, puterea de influență competitivă,
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prețurile medii de piață, atitudinea și angajamentul consumatorilor față de produs. În ceea
ce privește indicatorii interni, în primul rând, este structura prețurilor și raportul dintre
costuri și beneficii. Se recomandă formarea unui sistem integrat de informații în domeniul
prețurilor pentru Telemar SRL. Controlul prețurilor organizat în mod corespunzător, pe
lângă îmbunătățirea dinamicii indicatorilor, contribuie, de asemenea, la crearea unui sistem
de gestionare mai eficient pentru complexul de marketing (produs, politică de vânzări și
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publicitate) și, de asemenea, ajută la căutarea direcțiilor de influență asupra pieței.
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Numele şi prenumele autorului:
Titlul tezei: Politici financiare și strategii de preț în cadrul întreprinderii
Gradul ştiinţific solicitat: teză de master în științe economice
Localitatea: Chişinău.
Anul perfectării tezei: 2021.
Structura tezei: introducere, trei capitole, concluziile, sursele bibliografice și anexele.
Cuvinte cheie: întreprindere, politică financiară, preț, strategii de preț, management financiar.
Scopul cercetării constă analiza abordărilor teoretice privind politica financiară și strategiile de
preț și determinarea strategiilor de eficientizare politicii financiare a întreprinderii.
Pentru a realiza acest scop sunt propuse următoarele obiective:
 studierea conceptului de politică financiară;
 determinarea principiilor formării politicii financiare;
 analiza formării strategiilor de preț în cadrul întreprinderii;
 evaluarea politicii financiare a întreprinderii Telemar SRL;
 analiza particularităților formării prețurilor în cadrul întreprinderii Telemar SRL;
 determinarea căilor de eficientizare a politicii financiare la nivel de întreprindere.
Suportul metodologic Pentru abordarea problemelor relevate în lucrare, au fost consultate un şir
de surse bibliografice consacrate aspectelor teoretice şi practice ale tratării conceptului de politică
financiară şi trasarea unor măsuri de optimizare a politicii financiare a organizației. Pentru o
studiere şi analiză ştiinţifică mai profundă a problematicii cercetate, s-au studiat viziunile
savanţilor în domeniu. Un loc important în cadrul cercetărilor, îi aparţine analizei politicii
financiare în cadrul întreprinderii Telemar SRL. În cadrul lucrării au fost folosite următoarele
metode de lucru: metode teoretice precum analiza literaturii de specialitate, metoda analitică și
comparativă a datelor obținute și metodele de prelucrare statistică a rezultatelor cercetării.
Importanţa teoretică a lucrării rezidă în aprofundarea cunoştinţelor despre politica financiară,
specificul politicii financiare a întreprinderii, etapele formării politicii financiare, delimitarea
conceptuală a strategiilor de preț, problemele cu care se confruntă managerii în politica financiară.
Valoarea practică a acestei lucrări constă în identificarea căilor de eficientizare a politicii
financiare în întreprinderi. În acest scop a fost studiat procesul de politică financiară în cadrul
întreprinderii Telemar SRL, au fost analizați indicatorii financiari ai întreprinderii și propuse
strategii de optimizare a politicii financiare la întreprindere. Rezultatele obținute pot servi ca suport
de curs pentru studenții facultății de business și administrare.
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Name and surname of the author:
Thesis title: Financial policies and pricing strategies within the company
Required scientific degree: master's thesis in economics
City: Chisinau.
Year of completion of the thesis: 2021.
Thesis structure: introduction, three chapters, conclusions, bibliographic sources and annexes.
Keywords: enterprise, financial policy, price, pricing strategies, financial management.
The purpose of the research is to analyze the theoretical approaches to financial policy and
pricing strategies and to determine strategies to streamline the financial policy of the enterprise.
To achieve this goal, the following objectives are proposed:
 studying the concept of financial policy;
 determining the principles of financial policy formation;
 analysis of the formation of pricing strategies within the enterprise;
 evaluation of the financial policy of Telemar SRL;
 analysis of the particularities of price formation within the Telemar SRL enterprise;
 determining the ways of streamlining the financial policy at enterprise level.
Methodological support. In order to address the issues identified in the paper, a number of
bibliographic sources devoted to the theoretical and practical aspects of dealing with the concept
of financial policy and drawing up measures to optimize the financial policy of the organization
were consulted. For a deeper scientific study and analysis of the researched issue, the visions of
scientists in the field were studied. An important place in the research belongs to the analysis of
the financial policy within the enterprise Telemar SRL. The following working methods were used
in the paper: theoretical methods such as the analysis of the literature, the analytical and
comparative method of the obtained data and the methods of statistical processing of the research
results.
The theoretical importance of the paper lies in deepening the knowledge about financial policy,
the specifics of financial policy of the company, the stages of financial policy formation, the
conceptual delimitation of pricing strategies, the problems faced by managers in financial policy.
The practical value of this paper is to identify ways to streamline financial policy in enterprises.
For this purpose, the financial policy process within the Telemar SRL enterprise was studied, the
financial indicators of the enterprise were analyzed and strategies for optimizing the financial
policy at the enterprise were proposed. The results obtained can serve as a course support for
business and administration students.
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