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Prefață                                         
Lucrarea de față se adresează studenților de la facultățile cu profil
economic și celorlalți specialiști din domeniul de referință, dar și cititorului
interesat de aspecte importante ce țin de consolidarea și dezvoltarea
exploatațiilor agricole și a economiei agroalimentare.
Această carte cuprinde o serie de aspecte relevante, teoretice și practice,
legate de eficiența economică și performanța în unitățile agroeconomice
și în exploatațiile agricole. În cadrul lucrării se acordă o atenție deosebită
formelor și modalităților care pot asigura realizarea eficienței economice
și implicit a performanței. Aspectele teoretice reliefate în carte vor ajuta
studentul, dar și cititorul obișnuit să-și formuleze o opinie în egală
măsură practică, dar și constructivă, care va ține de realizarea eficienței
economice în unitățile agroalimentare și de exploatație agricolă. Fără
a prevedea ceva util, nu poți spune că ai gândit constructiv și că poți
percepe realitatea în toată imensitatea și complexitatea ei. Necesitățile
zilnice sunt relevate pe baza cunoașterii și obținerii unor informații reale
din zonele de interes aflate, de altfel, în atenția managerilor, șefilor de
companii, de firme sau a oricărui decident din sfera puterii. Decidentul
sau managerul are competența necesară de a promova acțiuni de interes
colectiv sau propriu, dar toate fiind necesare pentru o acțiune amplă
de promovare a instituției sau organizației. Stilul de conducere și de
organizare impregnat de manager, dar și de decidenți asupra subalternilor
va juca un rol esențial în desfășurarea proceselor de muncă și a organizării
interne. De altfel, lucrarea evidențiază și o serie de aspecte ce țin de
5
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managementul operațional aplicat, de optimizarea structurii de producție, de căile de obținere a performanței și a eficienței economice, de politici
agroalimentare actuale și de previzionare, de risc și situațiile neprevăzute în activitățile de întreținere, organizare – dezvoltare, producție și
comercializare.
Lucrarea de față poate fi un bun ghid organizațional și chiar
de îndrumare a decidenților în obținerea eficienței și performanței
economice.
Prof. univ. dr. Manole Victor
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului –
Academia de Studii Economice (A.S.E.), București
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CAPITOLUL I

GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ÎN DECIZIA
DE FINANȚARE A PROIECTELOR
DE DEZVOLTARE RURALĂ ȘI REGIONALĂ
1. Informația ca necesitate pregnantă în actele
manageriale și investiționale
Motto: „A conduce bine o firmă înseamnă a-i asigura viitorul;
iar a-i asigura viitorul înseamnă a gestiona informația.”
Marion Harpern [1]

În cadrul prezentei lucrării, am recurs la această tematică
deosebit de interesantă, deoarece viața și munca au demonstrat
practic că fără a avea date și informații în posesie despre un
anume fenomen, situație economică, eveniment, nu poți lua o
decizie corectă și în deplină cunoștință de cauză pentru domeniul
respectiv. Întotdeauna va trebui ca în actul de conducere și
decizie să știi să folosești datele și informațiile pe care le ai în
gestiune/posesie la un înalt nivel de cunoaștere și să dovedești
voință, competență în procesul de implementare.
Informația este și va fi întotdeauna ca un as în mâna celui
care o are în posesie și va ști să o folosească conform scopului
și interesului manifestat într-o anumită conjunctură, într-un
7
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azimut de spațiu și timp cunoscut. În funcție de zona și aria
de cuprindere în care acționează și se desfășoară, în funcție de
natura sa, informația poate fi: economică, comercială, financiar-bancară, socio-politică, administrativă, strategico-militară
etc. Apoi, în funcție de spațiul din care provine și mai apoi de
manifestare, informația o putem deosebi pe segmentele: intern
și extern ale organizației. În cazul nostru interesul se va manifesta
asupra analizei și relevării rolului informației economice, tehnico-logistice în decizia de finanțare și apoi în întreaga arhitectură
a construcției proiectelor de dezvoltare rurală și regională.
Informația economică în contextul globalizării economiilor
naționale are un rol esențial în promovarea sa în plan restrâns,
pe segmentul microeconomic. Știm că microeconomia studiază
comportamentul unităților economice (consumator, lucrător,
firmă) și interpretează comportamentul organizațiilor și
indivizilor care se informează, iau decizii și stabilesc strategii în
vederea dezvoltării și consolidării organizațiilor. De remarcat este
faptul că decidentul (managerul și alte scări ierarhice decidente)
nu poate lua o decizie sau hotărâre fără a avea la dispoziție un
întreg informațional, alcătuit din date și informații trecute și
prezente, certe și verificate din cadrul organizației. Pe baza
informațiilor din interiorul unității economice și a celor culese/
colectate din afară (segmentul extern), decidenții, managerii vor
putea fundamenta și pronunța decizii manageriale și de finanțare
cu privire la:
– alocarea resurselor economico-financiare plus a celor
material-logistice;
8
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– decizia de finanțare în construcția unor proiecte de dezvoltare socio-economică, apoi propuneri de proiecte investiționale
de constituire, dezvoltare și consolidare a unităților agroeconomice, de procesare producție agrozootehnică: legume,
lactate, carne etc;
– utilizare rațională a resurselor: umane, tehnico-materiale,
financiare, logistice în procesul economic cu o eficiență
economică mai mare;
– inițierea de strategii și acțiuni pe termen scurt și mediu
în vederea consolidării și dezvoltării ritmice sau accelerate
a organizației în funcție de condițiile reale din spațiul de
promovare/implementare și aplicabilitate zonală;
– interreacționarea pe piață cu alte organizații, firme, uniuni,
companii comerciale și patronale.
Numai că aceste date și informații de interes trebuie administrate și gestionate în consonanță cu interesele organizației sau
unității economice în scopul dezvoltării și consolidării acestora
sau a unități de prelucrare și procesare a produselor agricole.
Concluzia este că fără existența unor date și informații certe și
verificate pe care decidentul trebuie să le aibă la îndemână, nu se
poate realiza nimic și nici obține ceea ce ai dori să întreprinzi ca
organizație sau chiar ca simplu individ. De multe ori s-a afirmat
în cercurile puterii că informația înseamnă putere, dar practica
a demonstrat că degeaba ai informația dacă nu știi ca decident
când și în ce timp și spațiu s-o folosești spre a avea o eficiență
maximă, scontată și așteptată. Condiția esențială este ca cel ce se
află în posesia ei să aibă o pregătire corespunzătoare, să știe când
9
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s-o folosească și, în plus, va trebui să răspundă la următoarele
întrebări: în ce mod se vor utiliza datele și informațiile aflate la
dispoziție/în posesie și în ce moment propice și favorabil vor fi
folosite? Necesarul solicitat de investiție, caracteristicile tehnice
cerute per utilaj în proiect, momentul ales și timpul previzionat
pentru implementare au o semnificație aparte în punerea în
practică a conținutului proiectului, deoarece aceste aspecte
exprimă competența și experiența practică a decidentului și
consultantului de proiect. Managerul și decidenții din scara
ierarhică inferioară a organizației vor trebui să știe să promoveze
datele și informațiile pe care le au în posesie și să le folosească
pentru construcția și fundamentarea actului decizional, cât și în
acțiunile de conlucrare și colaborare cu consultantul de proiect.
De aceea, în cuprinsul lucrării de față mă voi concentra pe câteva
aspecte importante și probleme dezbătute în mediul economic
cu relevanță în problematica gestionării datelor și informațiilor
atât de necesare și utile în decizia de finanțare a proiectelor de
dezvoltare rurală și regională, cât și la fundamentarea și construcția lor. Faptul că gestionarea informațiilor capătă o importanță
deosebită în construcția deciziei de finanțare, semnifică de fapt
utilitatea majoră a datelor și informațiilor în fundamentarea
proiectului și în consolidarea motivației solicitării de finanțare
pentru o investiție strict necesară (ex., din fonduri europene pe
dezvoltare rurală și agricultură), prin măsuri aprobate și distribuite de A. F. I. R. [2], în conformitate cu procedurile și reglementările Agenției. Totodată, oportunitatea necesară formării, dezvoltării și consolidării exploatațiilor agricole (M.4.1) poate justifica
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o solicitare a finanțării investiției din fonduri europene – UE,
destinate dezvoltării și consolidării sectorului agroalimentar
și, în genere, a spațiului rural. În literatura de specialitate, socio-economică, gestionarea informațiilor apare ca un domeniu
extrem de sensibil și de important, necesitând competență
în materie și cunoașterea valorii datelor și informațiilor ce le
dețin decidenții în cadrul organizației sau instituției. Faptul că
unii factori de conducere, manageri, nu cunosc aceste aspecte
esențiale și caracteristici ale informațiilor deținute în organizație,
denotă incompetență și iresponsabilitate. Ei nu vor ști niciodată
cum și în ce mod informațiile le-ar fi utile, inclusiv în construcția
unui proiect de dezvoltare pentru accesarea fondurilor europene
pe domeniul agricultură și dezvoltare rurală. Pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, managerul sau decidentul este cel
care propune decizia de finanțare a investiției pentru dezvoltarea
unității agroalimentare, găsește finanțarea investiției necesare
prin accesare de fonduri europene sau împrumuturi bancare,
după care consultantul întocmește proiectul, studiile de fezabilitate și experții băncii aprobă sau nu. În cazul finanțării
A. F. I. R. – fonduri europene, experții agenției sunt cei care
aprobă finanțarea finală pe baza unui punctaj, în cadrul unor
măsuri, în cazul nostru M.4.1. Utilitatea datelor și informațiilor
în cazul fundamentării deciziei apare în această conjunctură
ca o problema economică primordială, deoarece fără a avea la
îndemână informațiile necesare nu se poate lua nici o decizie sau
hotărâre în actul de conducere sau de finanțare a unei investiții
cu solicitarea finanțării investiției prin accesarea de fonduri UE.
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Lucrarea de față în forma sa extinsă este structurată pe
mai multe subcapitole și are în atenție toate aspectele legate de
gestionarea informațiilor economice și tehnico-logistice în toată
gama lor de utilitate și manifestare practică, inclusiv decizia de
finanțare a investiției solicitate în studiile de fezabilitate din
cadrul proiectelor de dezvoltare rurală și aprobată cu finanțarea
de către experții A.F.I.R.
2. Informația percepută ca „marfă specială”
În primul rând se poate observa că mutațiile care au loc
în lumea modernă și avansul tehnologiilor informatice au
dus, cum era și normal, la o reevaluare și redefinire a noțiunii
de informație și a conștientizării importanței sale de către utilizator prin relevarea valorii și forței sale. Ca rezultat al creației și gândirii umane, informațiile sunt obținute
în urma unui proces conștient, voit și uneori, de inovare, desfășurat de către gândirea omului în mod conștient
gradual și dirijat de către psihicul uman. Kant a înțeles foarte bine
că „fiecare gânditor își clădește propria sa operă [...] pe ruinele
operei altui gânditor”. Din acest punct de vedere, putem spune chiar că l-a anticipat pe Hegel, cel care va continua filozofia
kantiană într-o direcție mult mai angajată, în sensul de direcție
civică și, evident, socio-politică. Informațiile fiind obținute în
urma unui proces conștient, voit, determinat de gândirea umană,
vor fi utilizate de către posesor, decident, conform intereselor și
acțiunilor lor gândite într-un spațiu și timp determinat.
12
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De fapt, prin informații, utilizatorul și decidentul se pun la curent
și în mod conștient voit asupra unei situații reale a mediului în care
acționează, cât și a momentului ales, prin expunerea în forma
comunicabilă a oglindirii reale asupra unui eveniment/stare de
fapt și, în consecință, pe baza lor, decidentul va putea să ia o decizie
corectă în deplină cunoștință de cauză.
De fapt decizia în cazul nostru este definită ca fiind:
– o hotărâre luată de o persoană sau de un colectiv de
conducere în mod conștient, voit și în deplină cunoștință de
cauză;
– rezoluție adoptată la nivel de factor conducere ca decident,
urmând să fie executată de organele subalterne, specialiști și
angajați;
– este fundamentată de către decident pe baza datelor și
informațiilor, pe care le are la îndemână și în posesie, în cadrul
organizației de la compartimentele specializate: informatică,
financiar-contabil, tehnico-material, marketing, comercial, administrativ-logistic etc.
Informațiile produse și prelucrate, conexate cu altele
se pot prezenta într-o multitudine de forme și anume: analize
economico-financiare, rapoarte de stadiu a situației economicofinanciare, bilanțuri, invenții, inovații, raționalizări, studii și
documentații, programe de calculator, sisteme moderne de
organizare și management, proiecte Know-how, studii de
fezabilitate, asistență tehnică, consultanță etc.
Sfera producției informațiilor în economie a căpătat o
importanță tot mai mare dată fiind valoarea lor și caracteristicile
13
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acumulate în conținut, iar informațiile înmagazinate au căpătat
conotații de marfă, fiind supuse vânzării și cumpărării, totul
în funcție de valoarea și gradul de utilitate. Pentru înțelegerea
deplină a faptului că informațiile au devenit și se percep pe piață
ca o marfă, mă voi apleca puțin asupra noțiunii de marfă.
Astfel, în literatura de specialitate, marfa este definită ca
fiind:
– un produs al muncii omenești care satisface o nevoie și
este destinat schimbului prin procesul de vânzare-cumpărare pe
piață;
– bun material sau intelectual-științific destinat schimbului pe
piață sau, pur material, totalitatea obiectelor destinate vânzării.
De remarcat că în ultimul timp au apărut mutații deosebite în
procesul de vânzare-cumpărare, produsul intelectual a devenit
marfă (ex: software, programe soft IT) și, asemenea mărfurilor,
ca bun material, sunt supuse procesului de schimb sau de
vânzare-cumpărare. În economie trebuie să facem o distincție
clară în ce privește utilitatea în categoria mărfurilor și anume:
1) mărfuri normale: având o calitate unică cu diferite trepte și
clase de calitate, în majoritate pe piață;
2) mărfuri declasate: care deși sunt apte de consum prezintă
diferite defecte de formă;
3) mărfuri degradate: mărfuri improprii consumului.
În utilizarea eficientă a informațiilor valoroase nu trebuie
uitat faptul că unele țări dezvoltate alocă fonduri uriașe muncii
de cercetare și inovare pentru a aduce în țările lor elementele unei
economii moderne bazată pe informații inovative și de creație,
14
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generatoare de venituri solide, precum și realizarea de puncte
solide de plecare în realizarea progresului tehnico-științific.
Astfel, în economia modernă, se înregistrează tendința deplasării
surselor de creare a avuției din zona activităților productive
în sens tradițional (care se bazează pe dialectica dintre mașină
și acțiunea umană), către sfera creației intelectuale. Inovația,
creația intelectuală în general, tinde să devină principala sursă
generatoare de venituri, în condițiile în care durata de viață a
produselor și serviciilor se reduce tot mai mult. Țările membre
UE sunt încurajate să investească 3% din PIB în cercetare
și dezvoltare până în 2020 (1% din fonduri publice, 2% din
investiții private), ceea ce se estimează că ar genera 3,7 milioane
de locuri de muncă și ar determina o creștere anuală a PIB-ului
UE cu circa 800 de miliarde de euro. UE depune eforturi pentru
a crea un singur Spațiu european de cercetare, care să le permită
cercetătorilor să lucreze în orice țară din UE și în interiorul căruia
să fie sprijinită și încurajată cooperarea transfrontalieră.
Asistăm la nașterea și dezvoltarea unei economii
informaționale bazată, în principal, pe creație, inovație și o
activitate novatoare științifică de cercetare. Acum este necesară organizarea muncii de cercetare și creație în colective capabile să folosească tehnica și tehnologia modernă, asigurându-se cercetătorului, în continuare, libertate deplină de gândire
și acțiune. Asistăm la nașterea unei economii informaționale, de
creație și inovare, cu modificări substanțiale în comportamentul,
structura și psihicul uman. Un exemplu grăitor este faptul că
țările dezvoltate destinează ca procent din PIB, adică fonduri
15
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financiare repartizate pentru finanțarea cercetării științifice și a
progresului tehnic, fonduri care ajung să egaleze bugetul anual
alocat de țările în curs de dezvoltare.
,,Valoarea unui lucru crește proporțional cu dificultatea de a-l
dobândi.” – Thomas Mann [3]. Adevărul este că în activitatea
practică, datele și informațiile de interes au un grad de dificultate
al obținerii lor mai mare sau mai mic, cum de altfel și valoarea lor
este diferită. Lupta economică, politică, comercială și a sistemelor pentru supremație într-un domeniu sau altul a determinat ca
majoritatea țărilor dezvoltate să treacă la:
– elaborarea unor strategii privind activitățile generatoare
de informații, în special cele de inovare și de integrare în
strategiile de dezvoltare micro și macroeconomico-sociale.
Cercetarea științifică și inovarea au devenit activități cu caracter
strategic, pe acest sector investițiile au crescut foarte mult,
deoarece aduc profit imens;
– dat fiind caracterul strategic, a determinat statele dezvoltate ca activitatea generatoare de informații să se dezvolte și
acționeze în sensul instituționalizării sale, prin crearea de organisme guvernamentale în scopul stimulării și coordonării
activității de cercetare și inovare;
– țările dezvoltate percep activitățile generatoare de informații ca o pârghie deosebit de importantă pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale și pentru creșterea competitivității
pe intern și internațional;
– de asemenea, tot în sensul stimulării și protejării activităților de cercetare științifică și inovare, ca principale activități
16
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generatoare de informații, guvernele țărilor menționate au
adoptat și alte măsuri cum sunt: măsurile comerciale de
promovare a inovațiilor, de protejare față de concurență, de
protecție a proprietății intelectuale etc.
Informația este, deci, un bun produs de către om prin
activitățile de creație intelectuală, în cadrul cărora un loc
principal îl ocupă cercetarea științifică și inovarea.
Informația are un anumit cost de producere, o anumită
valoare și preț, caracteristici care sunt proprii produselor
care îmbracă forma de marfă. În acest sens amintim că, în
urmă cu mai mult de un deceniu, Jorge Sabato [4] a atras
atenția asupra faptului că „tehnologia ca structură sistematică
de cunoștințe și informații este ceva care poate fi produs și
vândut”, deci o marfă care participă la circuitul economic.
Într-o lume globalizată și aflată într-o continuă mișcare și
transformare, după cum este și normal, au apărut instituții de
profil care au ca obiect de activitate principal:
– producerea de tehnologii, cunoștințe, software, precum și o
activitate intensă privind stocarea de date și informații necesare
diverselor domenii de activitate, toate necesare în activitatea
de construcție și fundamentare a unei hotărâri sau decizii
manageriale majore.
Respectivele instituții sunt considerate adevărate uzine
de producere a informațiilor sau de păstrare strictă a lor, totul
întreprins în scopul vânzării, comercializării și obținerii de
profituri foarte mari.
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Marius Cosmin Vasile

3. Informația – bun economic și proprietate intelectuală
(privire de ansamblu)
Prin urmare, informația este o marfă, dar o marfă specială,
cu trăsături distincte față de celelalte bunuri-marfă (produsele și serviciile). Aceste particularități privesc atât producerea informațiilor, obținerea lor, procesarea, prelucrarea, administrarea cât și gestionarea, circulația lor pe piață și consumul.
Astfel, deținerea și păstrarea informațiilor prin procesele și
acțiunile de cercetare, cunoaștere, studiere științifică a unor
fenomene și evenimente specifice vor reprezenta un proces
continuu și util de producere a acestora. Acest proces a însoțit
întreaga evoluție a societății omenești, stând la baza progresului și dezvoltării acesteia. În felul acesta, stocul de informație
se îmbogățește neîntrerupt, pe măsură ce procesul cunoașterii
umane evoluează. Privită în sens economic, informația creată
are caracter de unicat. Ea este inimitabilă și irepetabilă, nu se reproduce prin simpla repetare a procesului care a creat-o. Nefiind
un bun material palpabil, ci un bun necorporal, informația este
încorporată în produse și servicii și nu se poate vizualiza precum elementele de ordin material, consumate pentru producerea acesteia. Prin actul de creație, informația ca un bun unicat, obținut cu costuri mari, face obiectul unor reglementări
specifice de gestionare și protejare (Legea 182/2002, H. G.
585/2002 privind protecția datelor și informațiilor clasificate
etc.) și obiectul proprietății intelectuale (v. Legea nr. 8 /1996
modificată și completată cu L. 74/ 2018, ambele vizând drep18
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turile de autor), aflate sub protecția unor legi speciale adoptate
în domeniul de referință. În cuprinsul lucrării voi enumera ca
argumente viabile privind ca-racterul de unicat al informației,
următoarele aspecte relevante:
– informația produsă are un caracter continuu, inepuizabil;
– prin procesul de vânzare-cumpărare, acțiunea în sine nu îl
deposedează pe autor de utilitatea acesteia sau spre a o vinde
altora;
– informația, prin consum, utilizare, nu se consumă ca bunurile
materiale, nu se uzează fizic, fiind inepuizabilă, având un caracter
deosebit. În activitatea practică există totuși cazuri când informația
poate deveni perimată și își pierde din valoare și utilitate, tocmai
datorită faptului că nu a fost folosită în timp util și când trebuie;
– în circulația pe piață a mărfii, informația are un caracter
specific cu reglementări contractuale specifice și are loc un
proces de recunoaștere a faptului că informația este o marfă,
constituind obiect al comerțului. Folosirea termenului de
transfer în locul celui de comerț ascunde faptul că tehnologia,
deci și informația pe care o conține, este un bun economic care
poate fi comercializat pe piață, supusă acelorași probleme ca și
celelalte mărfuri.
Tocmai acest aspect face necesară regândirea conceptului de
transfer de tehnologie sau transfer de informație fiindcă:
– este un bun economic care poate fi comercializat pe piață,
supusă acelorași probleme ca și celelalte mărfuri; caracterul
economic al informațiilor, atât ca resursă, cât și ca bun economic,
este minimizat prin utilizarea altor sintagme precum transferul
de tehnologie.
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4. Gestionarea și utilizarea datelor și informațiilor în
procesul de fundamentare a deciziei de finanțare
În cazul de față mi-am propus să lămuresc faptul că gestionarea
și utilizarea datelor și informațiilor în procesul de fundamentare
a deciziei de finanțare, dar și al construcției în sine a proiectului,
se va face cu respectarea voinței și deciziei luate de către manager
sau administrator. Managerul va conlucra activ cu consultantul de
proiect și va urmări îndeaproape ca solicitările sale de finanțare a
investiției, ce vor fi cuprinse în proiect, să se facă în conformitate
cu decizia sa. În cazul nostru (măsura M.4.1), decizia finală de
finanțare a investiției se va da de către A. F. I. R. prin experții
săi. Dacă va fi pozitivă (aprobată A. F. I. R.), cu solicitantul de
fonduri europene se va încheia un contract-cadru de finanțare a
investiției de către Agenție (A.F.I.R). În literatura economică de
specialitate investiția este definită ca:
– plasament de bani în valori mobiliare, aducător de venit
sub formă de dobândă [5], dividende sau câștiguri de capital;
achiziționare de mijloace de producție;
– investiție inițială: o investiție în active corporale și necorporale legată de crearea unei noi unități, extinderea unei unități
existente, diversificarea producției unei unități prin realizarea de
produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producție al unei unități existente [6];
– reprezintă cheltuieli care se efectuează pentru obținerea
de active fixe (pentru construirea, reconstruirea, lărgirea,
modernizarea și achiziționarea de active fixe de natura mașinilor,
20
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utilajelor, instalațiilor, clădirilor, mijloacelor de transport și a
altor mijloace de muncă).
Se asimilează investițiilor și cheltuielile referitoare la lucrările
de proiectare, prospecțiuni și explorări geologice, achiziționarea
de titluri de valoare etc.
4.1. Informația în procesul de fundamentare a deciziei
de finanțare a investiției
Este demn de remarcat că acest proces de fundamentare
și construcție a deciziei de finanțare a investiției va surveni în
cadrul organizat cu experți și specialiști competenți, gândit
și analizat pe baza unor date și informații pe care le deținem,
referitoare la domeniul de interes sau proiectul propus spre
finanțare. Oricum, solicitarea în materie de investiții reprezintă
un punct de plecare esențial al politicii manageriale promovate
de către decident, în genere și are în atenție gestiunea financiară
a unității economice, deoarece el va trebui să facă aprecieri
concrete asupra investițiilor realizate în trecut și asupra nevoii de
investiții în viitor. În context, trebuie analizate și evaluate efectele
investițiilor precedente și previzionate efectele proiectelor vizate
în viitor. Investiția reprezintă punctul de plecare în orice decizie
de finanțare și se ia pe baza unor riguroase analize privind
necesarul de mijloace de producție, utilaje, servicii. Se poate
afirma ca investiția reprezintă „motorul care produce mișcare,
pune în mișcare economia, producția și execută o cuplare sigură
cu viitorul”. [7]
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Punerea la punct a procedeelor de evaluare și de luare a
deciziei cere o delimitare prealabilă a operațiunilor care reprezintă investiții. Definirea unor criterii de apreciere a proiectelor
de investiții conduce la selectarea celor mai avantajoase proiecte.
Dacă investigăm în mod riguros semnificația noțiunii de
investiție, vom observa că în literatura de specialitate economică
există mai multe definiri în funcție de spațiul și timpul de acțiune.
Astfel noțiunea de investiție poate fi abordată, prin conținutul
său, din două puncte de vedere: în „sens larg” și în „sens îngust”.
Ea a devenit un termen uzual, prin care fiecare om înțelege că
investiția înseamnă, în fapt, cheltuirea unor sume de bani, pentru
a crea ceva nou sau a se îmbunătăți ceva existent. Într-o accepțiune
mai îngustă, noțiunea de investiție se identifică, de regulă, cu
unele cheltuieli făcute pentru crearea sau obținerea unor bunuri
(materiale sau intangibile), a căror valoare este, în majoritatea
cazurilor, destul de mare, iar durata lor de folosință, îndelungată.
Noțiunea de investiție a fost definită într-o accepțiune mai
largă de către autorii lucrării Investiţiile în economia de tranziţie,
Florin Buhociu și Gheorghe Negoescu [8] astfel: „Prin investiții
înțelegem ansamblul resurselor (materiale, financiare, tehnice și
umane) destinate creșterii capacității de producție a societății, a
vieții sociale sub toate aspectele sale, pentru asigurarea obținerii
în viitor a efectelor scontate.”
4.2. Definiții ale investiției în literatura economică:
– investiția reprezintă, de fapt, o cheltuială efectuată în prezent, cu caracter cert, în scopul obținerii unor efecte viitoare,
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adesea incerte, ceea ce creează şi un risc, deoarece decalajul de
timp dintre momentul investirii şi cel al obţinerii rezultatelor
scontate, poate crea situaţii imprevizibile;
– investiţia reprezintă o plasare de fonduri băneşti într-o
acţiune, într-un proiect sau o activitate cu scopul de a crea un
spor de avuţie atât la nivelul individului, cât şi al firmelor şi
societăţilor, în general.
Pentru gestiunea financiară a întreprinderii [9], sloganul
„Maximizarea şanselor şi minimizarea riscurilor” ar constitui
o sinteză extrem de exactă şi edificatoare a problematicii şi
preocupărilor. Prudenţa, rezonabilitatea, responsabilitatea şi
fezabilitatea reprezintă criteriile de bază în procesele de luare
a deciziilor financiare. În gestiunea financiară a întreprinderii,
aplicarea acestor principii se concretizează într-un arsenal
larg şi diversificat de modele şi tehnici cantitative a căror
menire este asigurarea caracterului obiectiv şi fundamentat al
raţionamentelor şi concluziilor în temeiul cărora managementul
unităţii economice îşi va proiecta deciziile şi planurile în materie
de finanţe.
Referințe:
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