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SUMMARY

This paper proposes the importance of respecting and maintaining inancial stability in order to obtain favorable 

results, following the work of enterprise.

Dezvoltarea întreprinderii este legată de asigurarea echilibrului inanciar, care reprezintă o parte constitutivă 
a echilibrului economic exprimat valoric. Echilibrul inanciar exprimă egalitatea și corelaţiile dintre necesarul de 
resurse inanciare și posibilităţile de colectare a acestor resurse. Acest echilibru este asigurat de modul în care 
este folosit patrimoniul întreprinderii. 

Analiza echilibrului inanciar se poate face cu ajutorul ratelor inanciare ca, de exemplu, prin rata de inanţare 

determinată ca raport dintre capitalurile permanente și activul bilanţului, aratând gradul de acoperire a folosin-
ţelor cu asemenea capitaluri sau prin următoarele rate inanciare:

- rata de lichiditate, calculată ca raport între valorile disponibile și datorii;
- rata de acoperire, calculată ca raport între datorii și activele de exploatare.
Un instrument de măsurare a echilibrului inanciar este fondul de rulment. Determinarea unui fond de rul-

ment minim necesar este o decizie fundamentală de politică inanciară, întrucât deinește condiţiile de echilibru 
global și, în consecinţă, gradul de autonomie al întreprinderii.

Ratele și fondul de rulment sunt instrumente de masură a situaţiei inanciare la un moment dat, interpretarea 
lor permiţând a aprecia starea existentă și a anticipa evoluţia cu privire la operaţiile care au condus la obţinerea 
stării de echilibru sau de dezechilibru. [5]

Analiza economico-inanciară trebuie să aibă în vedere și alte aspecte, cum ar i:
- sporirea unui post de activ din bilanţul contabil reprezintă o folosinţă de fonduri în cursul perioadei respec-

tive privind cumparările de bunuri din disponibilităţile proprii sau împrumuturi;
- diminuarea unui post de activ reprezintă obţinerea unei surse prin transformarea unui activ izic sau inan-

ciar în monedă;
- creșterea unui post de pasiv reprezintă obţinerea unei resurse bănești prin creșterea de capital sau prin 

capital împrumutat;
- diminuarea unui post de pasiv reprezintă o folosință de resurse.
Pe termen scurt, obiectivul gestiunii inanciare este de a stapâni luxurile inanciare în așa fel, încât să se 

realizeze un echilibru între plăţi și încasări, fapt ce se poate urmări prin elaborarea și executarea bugetului de 
trezorerie pe perioade mai restrânse .Urmărirea și analiza echilibrului inanciar se pot realiza și prin planul de in-
vestiţii și de inanţare întocmit pe o perioadă mai mare de un an, precum și pe baza bugetului general de venituri 
și cheltuieli al întreprinderii.

Activitatea unei întreprinderi trebuie să se desfășoare astfel încât să se asigure o egalitate între resursele 
inanciare și folosinţele acestora.

Pentru stabilirea echilibrului inanciar general, este necesar să se inventarieze cât mai riguros toate resursele 
inanciare și toate folosinţele întreprinderii. Ecuaţiile liniare pentru relectarea diverselor aspecte ale echilibrului 
inanciar al intreprinderii sunt următoarele:

a) capital economic = fonduri proprii și imprumutate sau activul din bilanț egal cu pasivul din bilanț;
b) veniturile = costurile de productie + creditele de trezorerie;
c) necesarul inanciar al exploatării = fond de rulment + creditele de trezorerie;
d) fondul de rulment = capitalurile permanente – imobilizările în active corporale;
e) soldul inițial de trezorerie + încasările = plătile +soldul inal la anumite perioade. [5]
La apariţia fenomenelor de dezechilibru, conducătorul inanciar trebuie să adopte decizii de reglare a acti-

vităţii inanciare spre a se elimina factorii de dezechilibru între căile majore prin care se poate acţiona asupra 
asigurării echilibrului inanciar, enumerăm:

- desfășurarea unei activităţi economice eiciente;
- realizarea ritmică, conform contractelor încheiate a activităţilor de aprovizionare, producţie și comercializa-

re a mărfurilor și serviciilor;
- reducerea cheltuielilor și plăţilor inutile și neeconomicoase;
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- înlăturarea stocurilor excedentare;
- sincronizarea intrărilor cu cele ale ieșirilor de fonduri bănesti etc.
Capacitatea de plată exprimă posibilităţile întreprinderilor de a face faţă plăţilor scadente faţă de furnizori , 

salariaţi, bănci etc. Capacitatea de plată se referă la raportul dintre o anumită parte a activelor lichide (lichidită-
ţile primare) și obligaţiile de plată scadente. Sub aspect static, capacitatea de plată este dată de echilibrul dintre 
mijloacele de plată disponibile la un moment dat și obligatiile exigibile la aceeași dată. Capacitatea de plată, 
sub aspect dinamic, este dată de echilibrul dintre luxurile monetare pozitive și negative, adică dintre încasări și 
plăţi. [3]

Capacitatea de plată este corespunzatoare atunci când disponibilităţile bănești proprii și împrumutate aco-
peră plăţile exigibile. Ea se obţine pe baza corelării termenelor de plată a datoriilor cu termenele de încasare a 
debitorilor și a altor creanţe.

În economia de piaţă, falimentul reprezintă un act de justeţe economică, deoarece elimină din competiţie 
irmele nerentabile, neviabile. Falimentul este deci expresia incapacităţii de plată și a ineicienţei economice.

În vederea menţinerii capacităţii de plată, întreprinderile trebuie să procedeze la angajarea de comenzi fer-
me de desfacere a produselor, mărfurilor sau a serviciilor și de aprovizionare a celor necesare numai în masura 
posibilităţilor de plată de care dispun la momentul respectiv. Pentru aceasta, este necesară menţinerea în stare 
lichidă sau ușor lichidă a unei părţi a activelor, în functie de pretenţiile posibile ale furnizorilor sau creditorilor.

Dacă soldul clienţilor este mai mare sau egal cu soldul furnizorilor, situaţia inanciară este beneică pentru 
întreprindere. În ultimă instanţă, lucrul cel mai important pentru menţinerea capacităţii de plată îl constituie re-
alizarea unei activităţi eiciente, a unei rentabilităţi superioare ratei inlaţiei și dobânzii de pe piaţa inanciară. [2]

Între capacitatea de plată și echilibrul inanciar al întreprinderii există o strânsă legatură. Echilibrul inanciar, 
exprimat prin bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii, constituie o premisă a menţinerii capacităţii de 
plată. Dar capacitatea de plată poate i inluenţată de o serie de factori cum sunt: regimul preţurilor, inlaţia, pu-
terea de cumpărare a monedei naţionale, gradul de acumulare pentru autoinanţare etc.

Lichiditatea inanciară a întreprinderii reprezintă capacitatea acesteia de a transforma în bani activele de care 
dispune în scopul asigurării unui circuit normal al fondurilor bănești și al realizării unei activităţi rentabile.

Starea de lichidare a unei întreprinderi se poate face prin analiza unor indicatori care indică gradul de lichidi-
tate sau gradul de exigibilitate a datoriilor irmei.

Ratele de lichiditate inanciară pot i:
- de structură: fondul de rulment, rate de lichiditate, pe termen scurt, rate de îndatorare;
- de gestiune: viteza de rotaţie în zile a activelor circulante, viteza de rotaţie în număr de circuite etc.
Fondul de rulment reprezintă diferenţa dintre capitalul permanent și activele imobilizate. Cu cât fondul de 

rulment este mai mare, cu atât crește gradul de lichiditate inanciară, de aceea el este un indicator sintetic de 
analiză a lichidităţii, exprimând o inanţare minimă.

Rata fondului de rulment se determină ca raportul dintre capitalul permanent și activele imobilizate sau ca 
raportul între capitalul propriu minus datorii la termen și active imobilizate. Dacă rezultatul raportului este mai 
mare decât 1, rezultă un fond de rulment net pozitiv, adică irma poate să facă faţă datoriilor pe termen scurt. 
Dacă rezultatul este egal cu 1, rezultă un fond de rulment neutru, adică întreprinderea nu dispune de fond de 
rulment, deci situaţia inanciară este echilibrată.

Dacă rezultatul este mai mic decât 1, rezultă un fond de rulment net negativ, deci există diicultăţi sub aspec-
tul lichidităţii și al echilibrului inanciar.

Ratele de lichiditate pe termen scurt se pot calcula astfel:
a) lichiditate curentă (generală) = Activele curente
Datorii pe termen scurt
b) lichiditate intermediară = Mijloace bănești + Investiţii pe term. scurt + creanţe pe term. scurt
Datoriile pe termen scurt
c) lichiditate absolută (imediată) = Disponibilităţi bănești
Datorii pe termen scurt
Lichiditatea inanciară este un indicator ce caracterizează calitatea activitătii economico-inanciare și men-

ţinerea echilibrului inanciar. Gradul de lichiditate scade când mijloacele bănești sunt avansate în elemente de 
active circulante cu o rotaţie încetinită sau întreruptă (clienţii neîncasaţi la termen etc.) [6]

Prin solvabilitate se întelege capacitatea unei irme de a-și achita toate obligaţiile asumate faţă de terţe per-
soane izice și juridice, atât cele cu scadenţă apropiată, cât și cele cu scadenţă îndepărtată.

O irmă este solvabilă când suma activelor sale investite în active corporale, necorporale și active circulante 
este mai mare sau cel putin egală cu totalul pasivelor exigibile. Sub acest aspect, o irmă poate i solvabilă chiar 
dacă, la un moment dat, nu are capacitatea de plată și nu dispune de lichiditate inanciară, dacă irma este ren-
tabilă, eicientă.
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În concluzie, menţinerea capacităţii de plată, a lichidităţii și solvabilităţii este rezultatul unei activităţi complexe 
desfășurate de întreprindere în sectoarele de aprovizionare, producţie, comercializare.
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Pierderile din patrimoniu, apărute ca urmare a unei activităţi ineiciente, conduc la starea de insolvabilitate. 
Solvabilitatea patrimonială se determină prin relaţia:

Solvabilitatea este pozitivă când indicatorul se apropie de 100%, limita minimă iind 50%.
Gradul de solvabilitate se calculează și cu următorii indicatori:

Solvabilitatea patrimonială =                                                                               x100
Capital propriu

Datorii + Capital propriu

Solvabilitatea imediată = 

Solvabilitatea curentă =

Solvabilitatea precizională =

Disponibilități băneşti + Plasamente

Disponibilități băneşti + Creanțe

Active curente

Obligații pe termen scurt

Obligații pe termen scurt + Împrumuturi pe termen scurt

Obligații pe termen scurt + Împrumuturi + rate împrumut + Dobândă pe termen scurt împrumut

a)

b)

c)
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SUMMARY

Knowledge management (KM) is the paradigm of actual managerial science and art. Knowledge (k-) governance has 

certain speciics, objectives, key functions, beneits, and preconditions, being beyond e-governance. K-governance is now 

playing a major role in building k-economy and society (intellectualization). Governments should gradually transform 

their electronic (e-) systems in k-ones for accelerating intellectualization. 
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Managementul cunoașterii (MC) este una dintre cele mai recente și inovative abordări în știinţa managerială. MC 
– 1) (în sens îngust – gestiunea/managementul cunoștinţelor) proces de diagnoză, analiză, creare/obţinere, structu-
rare/sistematizare și utilizare a cunoștinţelor organizaţionale în scopul creării și sporirii valorii în activitate și generării 
și consolidării avantajului competitiv; 2) (în sens larg – management bazat pe cunoaștere/inteligenţă) – abordare 
managerială a cunoașterii ca cea mai valoroasă resursă organizaţională1.

MC se conceptualizează în diferite abordări, școli (curente) și modele. Profesorul M. Earl a distins 3 abordări ale 
MC: tehnocratică, economică și comportamentală (behavioristă). [5, p. 52] Profesorul G. Marinko a categorisit urmă-
toarele școli în cadrul iecărei abordări: tehnocratică (sistemică, cartograică, procesuală); economică (comercială); 
comportamentală (organizaţională, spaţială, strategică). [6, p. 52] Fiecare școală a MC include câteva modele și re-
prezentanţi. [4]

Şcoala sistemică a apărut prima și se bazează pe sisteme inteligente. Ideea centrală constă în obţinerea cunoaște-
rii și transferul ei la utilizatori potenţiali. Reprezentanţi: M. Boiset, J. Spender. 
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