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3. INTRODUCERE
În contextul economic actual marcat de provocări din ce în ce mai proeminente,
necesitatea impunerii unei conduite responsabile de către factorii de decizie naţionali
pentru reorganizarea industriei miniere energetice pe principii de competitivitate
economică, sustenabilitate şi responsabilitate socială devine prioritară în condiţiile în care
cerinţele de afaceri pe o piaţă concurenţială acerbă sunt tot mai exigente în scopul alinierii
la direcţiile de acţiune ale spaţiului economic comunitar.
Independenţa energetică a devenit obiectivul prioritar naţional, apreciindu-se că
mixul energetic comunitar va utiliza preponderent cărbunele pentru producerea de energie
electrică. În România folosirea cărbunelui în procesul energetic va continua cu aceeaşi
intensitate constituind alternativa viabilă la resursele energetice regenerabile în
următoarele două decenii.
Din aceste considerente, în cadrul tezei de doctorat intitulată „VALENŢE
INFORMATIVE ALE CONTABILITĂŢII UTILIZATE PENTRU ANALIZA
PERFORMANŢEI ECONOMICE ÎN INDUSTRIA MINIERĂ ENERGETICĂ”, ne
propunem să efectuăm o diagnoză asupra unui sector cheie al economiei româneşti printr-o
analiză susţinută în vederea determinării performanţei economice la nivelul industriei
miniere energetice din România. Contextul studiului este cel al reorganizării capacităţilor
productive din minerit şi energie la nivelul Uniunii Europene pe principii de
competitivitate economică şi protecţie a mediului ambiant. Acest demers este necesar în
vederea identificării problemelor cu care se confruntă industria minieră energetică şi
identificarea posibilităţilor de acţiune pentru dezvoltarea acestui sector.
Considerăm că industria minieră energetică contribuie la asigurarea dezvoltării
sustenabile a comunităţilor locale întrucât dezvoltarea durabilă este strâns legată de
dezvoltarea economică, astfel că la nivelul specialiştilor în economie internaţională este
unanim acceptată ideea că ţările înzestrate cu resurse naturale ar putea valorifica
dezvoltarea resurselor de care dispun spre o dezvoltare economică avansată.
De asemenea, considerăm oportun determinarea performanţei economice în cadrul
acestui sector de activitate deoarece contribuie la atingerea unui nivel superior al
bunăstării şi prosperităţii membrilor societăţii facilitând o redistribuire consistentă a
resurselor financiare către populaţie şi asigurând o dezvoltare economică sustenabilă în
concordanţă cu cerinţele de aliniere la cele mai bune practici economice din spaţiul
comunitar.
Acest deziderat solicită implementarea la nivelul organizaţiei a unui sistem integrat
de management al măsurării performanţei utilizând informaţii contabile de calitate astfel
încât obţinerea rezultatelor scontate să se realizeze cu un plafon al costurilor inferior celui
avansat de concurenţă pentru menţinerea în piaţă şi asigurarea în timp a dezvoltării
activităţii.
Dezvoltarea socio-economică actuală impune o îmbunătăţire continuă a
informațiilor contabile furnizate de situaţiile financiare, astfel încât să poată răspunde atât
cerinţelor organizaţiei, cu privire la deciziile fundamentale implementate de decidenţi, cât
şi nevoilor informale ale partenerilor de afaceri. Din acest considerent, calitatea
informaţiilor oferite de situaţiile financiare aduc o valoare consistentă cadrului de raportare
financiară susţinând în acest mod sistemul financiar şi creşterea economică. Utilitatea
informaţiei contabile este dovedită în condiţiile în care utilizatorii acesteia o folosesc
pentru a înţelege realitatea economică a întreprinderii şi pentru a adopta decizii adecvate.
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Informaţiile contabile ajută managerii să dezvolte cunoștințe pentru a se pregăti
pentru deciziile și activitățile viitoare necunoscute. Datorită faptului că informațiile
contabile reprezintă doar o parte din setul mai larg de informații pe care manageri le
utilizează pentru a-și îndeplini activitatea, este imperativ să nu ia în considerare punctele
lor forte și punctele slabe în mod izolat, ci în raport cu alte surse de informații aflate la
dispoziția unui manager. Deoarece managerii interacționează și cu alți manageri care
utilizează în principal forme verbale de comunicare, mai degrabă decât prin rapoarte scrise,
informația contabilă devine implicată în activitatea managerială.
Informațiile contabile sunt concepute pentru administrarea întreprinderii și includ
informații privind costul unitar al produsului, comportamentul costurilor legate de volumul
afacerilor sau rentabilitatea activităţii entității economice. Aceste informaţii furnizate de
conturile sintetice și analitice sunt utilizate de analiza economică și financiară în
dezvoltarea unui diagnostic operativ, bazat pe realitatea economică și financiară reflectată
cu exactitate în conturile respective. Pentru analiza eficienței globale a unei întreprinderi,
cantitatea și calitatea informațiilor financiare și contabile existente la un moment dat în
sistemul decizional al întreprinderii, de preferință la niveluri analitice, este foarte
importantă. Performanța unei investiții este legată de calitatea informațiilor financiare și
de imaginea reală a realității tranzacțiilor, deciziile de investiții fiind luate după studierea
cu atenţie a ofertelor de pe piaţă, managerii luând decizii importante pe baza datelor
contabile vehiculate de fluxul informațional al întreprinderii.
Industria minieră energetică din România se confruntă cu multiple provocări
determinate de presiunea concurenţei asupra activităţii extractive autohtone de cărbune
datorită cărbunelui de import care are un preţ competitiv în raport cu cel produs intern. În
prezent cărbunele produs în ţări ca Germania şi Polonia poate fi achiziţionat la un preţ
inferior celui produs intern. Achiziţionarea cărbunelui din import permite pe termen scurt
atingerea nivelului de profitabilitate estimat de către producătorul de energie electrică însă
cu consecinţe nefavorabile pentru producătorii autohtoni de cărbune fiind amplificat riscul
de sărăcie şi excluziune socială. În vederea prevenirii acestui fenomen este necesar un
program de investiţii coerent care să contribuie la reducerea costului de producere a
cărbunelui prin menţinerea sau majorarea după caz a volumului de cărbune extras. O altă
provocare semnificativă cu care se confruntă industria minieră energetică din
România este limitarea cantităţii de energie electrică oferită la export. Acest fenomen are
ca efect supradimensionarea capacităţilor de depozitare a cărbunelui în perioade favorabile
de exploatare cu consecinţe directe asupra personalului productiv (concedii forţate, şomaj
tehnic, reduceri de beneficii).
În aceste condiţii, studiul întreprins asupra performanţei activităţilor din minerit şi
energie contribuie la informarea factorilor de decizie responsabili cu privire la situaţia
actuală din acest sector, oferind instrumentele necesare analizei performanţei economicofinanciare a sectorului în vederea redresării activităţilor ineficiente vizând obţinerea
nivelului de dezvoltare urmărit de stakeholderi.
Având în vedere importanţa majoră a industriei miniere la asigurarea stabilităţii
sistemului energetic naţional, precum şi contribuţia la dezvoltarea economică a ţării, în
demersul ştiinţific iniţiat ne-am propus abordarea activităţii sectorului minier dintr-o
perspectivă duală,atât prin caracterizarea intrinsecă a acestui sector cât și prin evidenţierea
contribuţiei acestui domeniu la dezvoltarea economică şi sustenabilă a României.
Satisfacerea nevoilor omenirii aflate în continuă diversificare necesită expansiunea
perimetrelor extractive pe noi teritorii bogate în resurse naturale şi cu o forţă de muncă
accesibilă ca şi cost. Însă parcursul acesta de la existenţa unor resurse naturale bogate
concentrate într-un teritoriu delimitat la o dezvoltare economică considerabilă este destul
de sinuos datorită cerinţelor suplimentare privind capitalului de lucru, respectiv a
8
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resurselor investiţionale şi de protecţia mediului de care trebuie să dispună autorităţile
îndreptăţite în acest scop. Absenţa acestor resurse investiţionale determină solicitarea de
către reprezentanții teritoriilor bogate în resurse naturale a importului de capital extern sub
forma investiţiilor străine pentru exploatarea şi valorificarea acestor bogăţii naturale.
Capitalul străin angrenat în activitatea productivă respectă cerințe de cost riguroase
deoarece procesul investiţional trebuie să aducă investitorului profitul scontat.
Motivaţia alegerii acestui demers ştiinţific rezidă din importanţa majoră a industriei
miniere energetice româneşti în condiţiile unui proces ireversibil de schimbare a condiţiilor
climaterice pe întreg mapamondul. Fiind o ţară cu un potenţial energetic considerabil se
poate spune că acest aspect reprezintă şansa pe care o putem valorifica atât pentru
dezvoltarea economică a societăţii cât, mai ales, pentru asigurarea stabilităţii sistemului
energetic naţional.
Iminenta schimbare a factorilor climatici pune în dificultate capacităţile resurselor
regenerabile de a acoperii cererea de energie electrică aflată în continuă creştere. Astfel se
impune promovarea resursei energetice pe bază de cărbune pentru înlăturarea acestui
impediment. Utilizarea cărbunelui adăugă o valoare considerabilă pe parcursul fluxului
energetic începând cu exploatarea minereului până la aprovizionarea cu energie electrică a
consumatorului. Acest aspect permite aprecierea performanţei economice la nivelul întregii
industrii. În condiţiile implementării unor tehnologii adecvate privind captarea şi stocarea
carbonului precum şi altor tehnologii de limitare a impactului pentru mediu, cărbunele va
reprezenta resursa energetică indispensabilă în contextul creşterii cererii de energie
electrică necesară progresului tehnologic. Capacitatea industriei miniere de a asigura
continuitate şi stabilitate sectorului energetic în condiţii climatice improprii constituie
raţiunea de a investi în acest domeniu de activitate și de adoptare a măsurilor cuvenite de
către management pentru respectarea cerinţelor de optimizare şi eficientizare a activităţii
cu influenţă asupra posibilităţilor de finanţare reglementate de decidenţii blocului
comunitar.
Industria minieră din România a necesitat adoptarea unor cerinţe stricte venite din
partea organismelor europene de reglementare a activităţii în minerit privind eficientizarea
activităţii în cadrul unor unităţi productive cu carenţe în gestionarea costurilor de
funcţionare. Astfel, în cazul unor unităţi cu pierderi mari s-a dispus încetarea activităţii iar
în cazul altora cu potenţial au fost aplicate măsuri de reducere drastică a costurilor de
exploatare cu impact direct asupra diverselor categorii de salariaţi.
Având în vedere faptul că activitatea întreprinderilor din minerit este supravegheată
continuu de factorii de decizie responsabili în acest sens, se impune acordarea unei atenţii
deosebite rezultatelor economice înregistrate de fiecare entitate în parte. Acest deziderat
reflectă importanța deținerii de către organizaţie a unei poziţii financiare favorabile precum
şi a unui nivel al rentabilităţii corespunzător necesar continuităţii activităţii. Întreprinderea
viitorului în minerit trebuie să deţină capacitatea de a face profit de la un exerciţiu
financiar la altul fără a beneficia de ajutor din partea statului, altfel riscă încetarea
activităţii.
În urma acestui demers ştiinţific, prin analiza activităţii organizaţiei ne propunem să
obţinem acele rezultate care vor putea fi valorificate de către factorii de decizie din sectorul
minier pentru elaborarea şi implementarea măsurilor care se impun, pentru îmbunătăţirea
poziţiei financiare şi performanţâi economice prin folosirea instrumentelor moderne de
administrare a activităţii organizaţiei cu perspective clare şi solide de viitor. De asemenea,
analiza rentabilităţii activităţii întreprinderii va contribui la determinarea necesarului optim
de finanţare astfel încât să se realizeze angrenarea tuturor resurselor organizaţiei pentru
realizarea nivelului de profitabilitate prognozat de conducere.
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4. METODOLOGIA CERCETĂRII
În realizarea demersului ştiinţific, debutul cercetării asupra problematicii studiate a
fost reprezentat de poziţionarea corectă în sfera cunoaşterii atât a domeniului general de
cercetare în care este orientat prezentul studiu cât şi a subdomeniilor specifice acestuia.
Prin urmare, în cadrul acestui studiu avem în vedere contextul economic şi social sub
influenţa activităţilor angrenate în industria minieră energetică. Raportat la domeniul
general de cercetare, lucrarea studiază valenţele informative ale contabilității pentru
analiza performanţei economice în industria minieră energetică. Contabilitatea redă prin
intermediul instrumentelor deţinute, posibilitatea efectuării de analize diversificate pentru
evidenţierea statusului trecut-prezent-viitor al organizaţiei.
Stadiul actual al cunoaşterii referitor la performanţa economică este scos în
evidenţă prin documentarea ştiinţifică. Demersul constă într-o informare susţinută privind
sursele bibliografice existente, culegerea datelor, studierea surselor identificate anterior şi
efectuarea sintezei informaţiilor astfel obţinute, respectiv evaluarea rezultatelor sintetizate
în scopul efectuării unei analize critice
privind stadiul actual al cunoaşterii asupra
domeniului studiat.
Cercetarea efectuată este fundamentată în cadrul domeniului economic, acordând
disciplinei contabilitate rolul indispensabil privind importanta şi relevanţa conceptelor,
termenilor si procedeelor de lucru care au contribuit la realizarea unui studiu obiectiv,
pertinent şi relevant asupra activităţii întreprinderii. În realizarea studiului au fost utilizate
şi alte ramuri ale științei economice printre care se pot enumera: analiza economicofinanciară, managementul financiar, statistica şi altele.
Demersul ştiinţific din această lucrare a fost realizat prin consultarea diverselor
materiale bibliografice, compuse din cărţi, articole de specialitate publicate la nivel
naţional sau internaţional, bibliografie legislativă şi site-uri specializate în problematica
studiată. Pe parcursul lucrării noastre am utilizat 271 de citări din 263 referinţe
bibliografice. Informaţiile prelucrate au fost prezentate în 83 de tabele şi redate în 48 de
figuri. De asemenea, documentarea practică pentru realizarea acestui studiu a presupus
deplasarea continuă la sediul întreprinderii din minerit în vederea identificării problemelor
reale cu care se confruntă, consultării specialiştilor din domeniu, culegerii şi selecţionării
datelor necesare analizei, pentru a se asigura corectitudinea şi veridicitatea acestora.
Cercetarea calitativă întreprinsă în conţinutul studiului permite abordarea de tip
deductiv. Se porneşte de la concepte, noţiuni teoretice şi reglementări specifice ariei de
studiu şi se continuă cu aplicaţii practice pe baza datelor contabile înregistrate în
întreprindere.
Metodele de cercetare uzitate în cadrul studiului sunt: observaţia, gruparea şi
comparaţia. Gruparea, ca metodă de lucru este folosită pentru datele obţinute de la firmă pe
anumite perioade de timp (de regulă ani) în vederea desprinderii concluziilor referitoare la
fenomenul cercetat în ansamblul lui. Metoda comparaţiei este folosită pentru studierea
nivelului realizat al indicatorilor, faţă de nivelul înregistrat de aceeaşi indicatori în anii
anteriori.
Cercetarea ştiinţifică întreprinsă în cadrul studiului s-a concretizat prin includerea şi
a altor metode şi tehnici de analiză a problematicii studiate cum ar fi: reprezentarea grafică
şi metoda ratelor. Reprezentarea grafică presupune evidenţierea evoluţiei
nivelului/structurii indicatorilor supuşi analizei fiind o metodă eficientă de a prezenta
performanţa întreprinderii. În ceea ce priveşte metoda ratelor aceasta este utilă studiului
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întreprins deoarece vizează obţinerea de informaţii pe baza raportului a doi indicatori
specifici reflectând poziţia financiară şi performanţele organizaţiei.
Aspectele teoretice au fost reflectate cu precădere pe parcursul fiecărui capitol,
abordarea în acest caz fiind de tip deductiv, pornind de la concepte, noţiuni teoretice şi
reglementări specifice ariei de studiu. De asemenea, în cadrul capitolelor 3, 4 şi 5,
cercetarea științifică s-a concretizat prin includerea, pe lângă elementele de cercetare de la
capitolul 1, şi a altor metode şi tehnici de analiză a problematicii studiate (metode
statistico-matematice, metode comparative etc.).
În cadrul lucrării noastre am utilizat metode de lucru inovative și modele specifice
de analiză după cum urmează:
 Analiza multicriterială cu metode specifice de lucru (Analiza directă a
performanţelor opţiunilor, Însumarea ponderilor – modele liniare cumulative,
Procesul Ierarhiei Analitice.)
 Analiza factorială specifică modelului DuPont în determinarea rentabilităţii
organizaţiei;
 Aplicarea modelului Altman şi a modelului Conan-Holder în scopul evaluării
riscului de faliment în industria minieră energetică.
 Utilizarea modelului Gordon&Shapiro şi a modelului CAPM (Capital Asset
Pricing Model) pentru obţinerea costului capitalului propriu utilizat la determinarea
valorii economice nou create în cadrul organizaţiei.
 Evaluarea performanţei organizaţiei prin intermediul Tabloului de Bord şi a
Balanced Scorecard-ului;

-

-

-

-

Obiectivele urmărite în fundamentarea studiului:
O1. Evidenţierea importanţei unei industrii cheie din sistemul economic românesc
marcată de profunde transformări datorate alinierii la directivele europene;
O2. Poziţionarea exploatărilor carbonifere în industria minieră energetică naţională
şi la nivelul Uniunii Europene;
O3. Evidenţierea rolului informaţiei contabile furnizată de situaţiile financiare
întocmite în cadrul întreprinderii în perspectivadescrierii performanţei economice.
O4: Determinarea performanței economice atât prin determinarea poziţiei financiare
cât şi prin analiza rentabilităţii activităţii organizaţieicu activităţi de exploatare
cărbune şi producţie energie electrică din România;
O5. Determinarea costului de producţie al cărbunelui la entitatea analizată din
perspectiva abordării clasice cu interpretarea rezultatelor obţinute în vederea
stabilirii recomandărilor care se impun;
O6. Utilizarea instrumentelor moderne privind evaluarea şi managementul
performanţei economice în industria minieră energetică.
Ipotezele de cercetare avansate în cadrul lucrării noastre sunt următoarele:
I1. Urmărirea performanţei economice în industria minieră energetică reprezintă
unicul demers necesar a fi realizat în vederea asigurării continuităţii activităţii firmei.
I2. Industria minieră energetică contribuie la asigurarea stabilităţii sistemului
energetic naţional şi la dezvoltarea socio-economică a României;
I3. Informaţia contabilă furnizată de situaţiile financiare întocmite la nivelul
organizației are rolul de a facilita luarea deciziilor optime de către managementul
superior în concordanţă cu modelul de afaceri adoptat,tratarea informaţiei contabile
fiind necesară în vederea ameliorării limitelor informaţionale ale acestora;
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-

-

I4. Determinarea poziţiei financiare şi analiza rentabilităţii companiei din minerit
permite cunoaşterea de către stakeholderi a situaţiei economice actuale în cadrul
ramurii de activitate;
I5. Metodele şi tehnicile de evaluare a performanţei economice oferă factorilor de
decizie o imagine fidelă asupra activităţilor desfăşurate în cadrul entităţii economice;
I6. Instrumentele moderne de pilotaj a activităţii organizaţiei precum Tabloul de Bord
şi Balanced Scorecard redau o dimensiune inovativă asupra aprecierii performanţei
economice in industria minieră energetică.

Pe parcursul acestei lucrări ne propunem aprofundarea cunoştinţelor în domeniul
studiat pentru a afla răspunsul la următoarele întrebări de cercetare din sectorul minier
energetic românesc:
1. Dispune România de un cadrul legal adecvat pentru susţinerea procesului de
dezvoltare a unei industrii miniere energetice moderne, care să contribuie la dezvoltarea
durabilă a acestei ţări?
2. Contribuie informaţia contabilă furnizată de situaţiile financiare ţinând cont de
limitele informaționale ale acesteia la îmbunătăţirea actului de conducere atribuit
managementului organizaţiei?
3. Dispune organizaţia din minerit şi energie de o poziţie financiară solidă in vederea
continuităţii activităţii şi a menţinerii încrederii în relaţia cu creditorii?
4. Satisface rentabilitatea organizaţiei aşteptările stakeholderilor?
5. Este dispusă organizaţia să asigure condiţiile optime în vederea implementării unui
management integrat al costurilor?
6. Dispune organizaţia de instrumente moderne privind evaluarea şi managementul
performanţei în cadrul sectorului în care îşi desfăşoară activitatea?
În elaborarea demersului ştiinţific am urmărit atingerea obiectivelor de cercetare
prin verificarea ipotezelor de cercetare, punând în valoare acţiunile întreprinse în scopul
realizării unei cercetări cantitative îmbinată în mod eficient cu cercetarea calitativă pentru
acordarea unei valori considerabile studiului efectuat.
Activitatea de cercetare ştiinţifică iniţiată în vederea realizării acestui studiu a
condus la publicarea unui număr de 9 articole în baze de date recunoscute internaţional,
prin care am diseminat rezultatele cercetărilor proprii.
5. PREZENTAREA SUCCINTĂ A TEZEI
Având în vedere complexitatea domeniului studiat, lucrarea noastră se întinde pe
cinci capitole, în structura fiecărui capitol fiind prezentate atât stadiul cunoașterii cât și
aplicații practice constând în studii de caz respectiv analize pertinente asupra
evenimentelor, sistemelor și proceselor economice ce interferează în activitatea
întreprinderii.Din aceste considerente în primul capitol intitulat „Industria minieră
energetică din România în contextul dezvoltării durabile”, am punctat un scurt istoric
al industriei miniere energetice din România de la origini până în prezent pentru a
evidenţia contribuţia acestui sector la dezvoltarea socio-economică a ţării. În condiţiile
internaţionalizării activităţilor economice devine imperios necesar evidenţierea rolului
industriei miniere energetice în contextul dezvoltării durabile specifice secolului XXI. De
asemenea, dezvoltarea organizată a acestei ramuri de activitate solicită elaborarea şi
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actualizarea permanentă a politicilor de dezvoltare durabilă a sectorului carbonifer din
România prezentate pe parcursul acestui capitol.
În capitolul doi intitulat „Perspective privind performanţa economică şi
tratarea informaţiei contabile necesară gestionării întreprinderii moderne”, cercetarea
debutează cu prezentarea conceptului de performanţă economică şi evidenţierea
informaţiei contabile furnizată de situaţiile financiare privite ca sinteză a rentabilităţii.
Studiul continuă cu precizarea limitelor informaţionale ale situaţiilor financiare în spaţiul
economic autohton precum şi modalităţi de diminuareacestora. În finalul capitolului
cercetarea se focusează pe importanţa contabilităţii de gestiune de a furniza
managementului informaţii utile elaborării şi implementării unor decizii operative în timp
util.
Analiza poziţiei financiare în industria minieră energetică pe baza
indicatorilor relevanţi în guvernanţa corporativă tratată în capitolul trei prezintă o
analiză obiectivă asupra poziţiei financiare şi a influenţei pe care aceasta o exercită asupra
performanţei economice a organizaţiei. Pentru aceasta, debutul studiului este orientat pe
detalierea succintă a unor aspecte generale privind poziţia financiară a organizaţiei.
Următorul aspect al studiului întreprins constă într-o analiză de ansamblu a poziţiei
financiare a firmei (bilanţ, structura patrimoniului, lichiditate, solvabilitate). Studiul
continuă cu influenţa echilibrului economic asupra performanţei la întreprinderea analizată,
evaluarea riscului activităţii firmei şi se încheie cu o analiză asupra fluxurilor de trezorerie
înregistrate în cadrul organizaţiei.
În capitolul patru intitulat „Analiza rentabilităţii – obiectiv fundamental în
evaluarea şi prezentarea performanţei din industria minieră energetică”, cercetarea
este focusată pe analiza rentabilităţii organizaţiei privită ca obiectiv fundamental în
evaluarea şi prezentarea performanţei economice. Punctul de plecare în realizarea acestui
studiu îl constituie prezentarea conceptelor asociate rentabilităţii organizaţiei. Demersul
ştiinţific continuă cu analiza rentabilităţii pe baza contului de profit şi pierdere, analiza
soldurilor intermediare de gestiune, analiza ratelor de rentabilitate şi este finalizat cu un
studiu de caz referitor la utilitatea notelor explicative în diagnosticul şi analiza
performanţei organizaţiei.
Ultima parte a capitolului este alocată evidenţierii metodologiei de determinare a
costului unitar de producţie al cărbunelui (lignitului) la organizaţia supusă analizei. În
cadrul acestui capitol aplicaţia practică debutează cu poziţionarea organizaţiei analizate în
cadrul sectorului minier în care îşi desfăşoară activitateafiind componentă de bază a celei
mai mari companii cu capital majoritar de stat (77%) care asigură mai mult de o treime din
energia electrică furnizată pe piaţa de profil.
Noua paradigmă referitoare la evaluarea activităților gestionate de structura de
conducere în contextul intensificării cerințelor de competitivitate la nivel transnațional
solicită implementarea în cadrul organizației a unor instrumente moderne privind
evaluarea şi managementul performanţei în industria minieră energetică prezentate în
capitolul cinci. Studiul începe cu descrierea valorii economice nou create în cadrul
organizaţiei şi continuă cu o aplicaţie practică privind determinarea valorii economice nou
create pe baza datelor contabile puse la dispoziţie de conducerea întreprinderii. Următorul
subcapitol tratează evaluarea performanţei din perspectivă multicriterială pentru
implementarea unui program de achiziţie la nivelul organizaţiei analizate. În acest sens, am
stabilit criteriile, opţiunile şi metodele necesare finalizării analizei multicriteriale. Capitolul
continuă cu descrierea instrumentelor moderne de măsurare a performanţei globale a
întreprinderii reprezentate de Tabloul de bord şi Balanced scorecard-ul, şi se încheie cu un
studiu aplicativ privind construcţia acestor instrumente manageriale la organizaţia
analizată.
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Ultima secţiune a lucrării noastre este alocată rezultatelor cercetării prin
prezentarea concluziilor cercetării întreprinse, evidenţierea contribuţiilor proprii, avansarea
propunerilor relevante studiului, identificarea limitelor cercetării şi perspectivelor viitoare
de cercetare.
6. CONCLUZIILE CERCETĂRII ÎNTREPRINSE
Industria minieră energetică din România a reprezentat de-a lungul timpului
activitatea creatoare de stabilitate statală, economică şi socială. România a avut şansa
istorică de a deţine un teritoriu bogat în resurse minerale care au contribuit, din cele mai
vechi timpuri, la consolidarea aşezămintelor în jurul arcului carpatic. Aceste bogăţii
naturale au fost de-a lungul istoriei atât factorul declanşator al unor conflicte militare
datate încă din epoca romană, cât şi factorul decisiv care a stat la baza înfiinţării şi
dezvoltării comunităţilor locale.
În ultimul secol industria minieră energetică din România a cunoscut o dezvoltare
fără precedent. Activităţile de exploatare s-au intensificat considerabil deoarece cererea de
cărbune a manifestat un trend crescător de la o perioadă la alta. Factorii de decizie
guvernamentali înainte de anul 1989 au crescut an de an alocaţiile de stat necesare
dezvoltării sectorului minier şi au pus bazele capacităţilor tehnologice consumatoare de
cărbune. Întregul circuit economic al resurselor miniere a determinat creşterea
exponenţială a angajaţilor în sistem. Acest demers a presupus un efort financiar
considerabil care s-a dovedit nesustenabil în decurs de câteva decenii în care au avut loc
transformări socioeconomice fundamentale pe plan intern şi extern.
În prezent, industria minieră energetică continuă să fie un sector important al
economiei românești ce asigură bunăstare membrilor societății și contribuie la asigurarea
stabilității Sistemului Energetic Național.
Provocările la adresa industriei miniere energetice din România în context european
sunt de natură a mobiliza factorii de decizie autohtoni în vederea reorganizării activităților
miniere pe criterii de competitivitate. Acest aspect va urmări cu prioritate asigurarea
necesarului energetic național din surse interne promovând realizarea mixului energetic ca
răspuns la noile realități internaționale.
În primul capitol al studiului nostru, intitulat “Industria minieră energetică din
România în contextul dezvoltării durabile” cercetarea debutează cu o descriere a
industriei miniere din ţară prin prisma evoluţiei în timp. Activităţile de exploatare minieră
cunosc o extindere fără precedent începând cu a doua jumătate a secolului al XIX–lea
datorită acţiunilor adoptate în scopul dezvoltării cu prioritate a industriei miniere
susţinătoare a altor ramuri cheie din economie.
Industria minieră a fost orientată spre exploatările de lignit sub auspiciile primei
conflagraţii mondiale când necesarul energetic al ţării a avut ca destinație susținerea
efortului de război. A doua jumătate a secolului al XX-lea regăseşte ţara noastră în situaţia
de a-şi asigura necesarul energetic în proporţie de peste 50% din producţia de petrol şi gaze
naturale. O conjunctură externă nefavorabilă prin care s-a limitat accesul la petrol din
import, a determinat elaborarea unui program energetic naţional care a presupus creşterea
considerabilă a cantităţii de cărbune consumat pentru producerea energiei electrice.
Situaţia exploatărilor de cărbune în contextul economiei centralizate specifică
anilor ’80 devine tensionată datorită renunţării la resursele din import şi folosirea în
exclusivitate a celor produse intern. Acceasta a generat investiţii masive din partea statului

14

Valenţe informative ale contabilităţii utilizate pentru analiza performanţei economice în industria minieră energetică
fără a se ţine cont de specificul perimetrelor de exploatare. Astfel, se ajunge în situaţia în
care producţia de cărbune nu poate ţine pasul cu nevoile industriei.
Trecerea la economia de piaţă a determinat o reaşezare a sectorului minier pe noi
principii de funcţionare. Oportunităţile de angajare se diminuează considerabil, antrenând
mişcarea forţei de muncă către alte zone prospere economic.
Fiind un domeniu subvenţionat integral de la bugetul de stat, devine dificil de
susţinut prin subvenţii bugetare şi astfel intră într-un lung proces de restructurare cu
implicaţii social-economice majore.
Rezultatele cercetării scot în evidenţă faptul că în prezent sectorul minier din
România este organizat astfel încât să deservească termocentralele pe raza cărora sunt
arondate unităţile extractive de cărbune. Producţia autohtonă de huilă (cărbune superior)
este de aproximativ 1,3 milioane de tone anual ceea ce reprezintă 1% din producţia totală
obţinută la nivel European. In ceea ce priveşte producţia de lignit (aprox.22 milioane de
tone anual) aceasta reprezintă sub 5% din cantitatea totală de lignit obţinută la nivel
european.
Producţia de energie electrică în România se bazează pe resursa hidro-27%,
cărbune-26%, nuclear - 17%, eolian-14% şi gaz natural 13%. Observăm că resursa cărbune
asigura aproape o treime din piaţa de energie electrică cu posibilităţi de creştere
considerabilă în situaţii critice de instabilităţi climatologice. Prin urmare, cărbunele
reprezintă încă o variantă sigură de producere a energiei electrice, motiv pentru care ţările
occidentale se bucură de investiţii masive şi cercetări asidue în scopul eficientizării
activităţilor extractive.
Direcţiile de acţiune venite din spaţiul comunitar sunt orientate către asigurarea
dezvoltării durabile a industriei miniere energetice în scopul diminuării amprentei asupra
mediului înconjurător. Acestea prevăd reducerea cu aproximativ 30% a resursei miniere
bazată pe cărbune folosită pentru producerea energiei electrice si suplimentarea cu resurse
regenerabile (hidro, eolian, solar şi altele) în vederea reducerii gazelor cu efect de seră
asociate procesului de ardere a cărbunelui în termocentrale, generând inevitabil măsuri de
restructurare a activităţilor miniere
Măsurile de restructurare a sectorului minier fac parte dintr-o strategie a statului de
dezvoltare durabilă a industriei miniere energetice ţinându-se cont de cerinţele de mediu şi
de exploatare dificilă a cărbunelui în perimetre subterane şi supraterane. Necesitatea
dezvoltării pe principii durabile a industriei miniere energetice devine prioritară între-o
economie de piaţă funcţională în care folosirea resurselor energetice regenerabile
reprezintă o alternativă la folosirea cărbunelui.
Dezvoltarea durabilă este necesară şi datorită unei tendinţe economice mondiale
legate de problematica actuală privind consumul neraţional de resurse de orice tip pentru
satisfacerea diverselor necesităţi ale unei populaţii globale aflate în continuă creştere.
Acest consum imens de resurse nu numai ca are un impact nefavorabil asupra mediului
înconjurător dar are şi o influenţă nefastă asupra posibilităților generaţiilor viitoare de a-si
satisface propriile nevoi.
Dezvoltarea durabilă a industriei miniere poate asigura o dezvoltare sustenabilă a
comunităţii în acord cu directivele spaţiului comunitar care urmăresc reducerea cu o treime
a activităţii sectorului carbonifer prin compensare cu alte tipuri de resurse energetice
regenerabile. Menţionăm faptul că resursele energetice regenerabile sunt influenţate într-o
proporţie considerabilă de condiţiile climaterice şi nu pot înlocui în actualele condiţii în
totalitate resursele energetice pe bază de cărbune. Dacă seceta poate determina scăderea
nivelului apei din barajele de acumulare sau lipsa curenţilor de aer determina inactivitatea
resursei eoliene, atunci cărbunele este alternativa viabilă pentru asigurarea securităţii
Sistemului Energetic Naţional.
15

Valenţe informative ale contabilităţii utilizate pentru analiza performanţei economice în industria minieră energetică
Plecând de la aceste consideraţii asupra dezvoltării durabile devine imperios
necesar adoptarea unei gândiri novatoare orientată spre eficientizarea consumurilor de
resurse alocate bunăstării societăţii şi nu spre suplimentarea volumului de resurse alocat în
acest scop.
Consumul eficient de resurse se poate realiza numai în condiţiile unei analize
profunde a performanţei entităţilor responsabile de exploatarea acestora, transformarea lor
în bunuri economice şi valorificarea acestor bunuri pe o piaţă dinamică unde efectul
concurenţei se face tot mai acut resimţit în preţ şi competitivitate.
Pe parcursul acestui capitol am întreprins o analiză asupra principalilor indicatori
de dezvoltare durabilă pentru a evidenţia situaţia socio-economică a României conform
angajamentului asumat în vederea alinierii la cerinţele comunitare. Analiza relevă diferenţe
majore între rezultatele înregistrate de România raportate la media Uniunii Europene.
În viziune proprie consider că este necesar folosirea prioritară a resurselor
energetice pe bază de cărbune, cu un impact controlat asupra mediului înconjurător, cât şi a
resurselor regenerabile. Această opţiune rezidă din stabilitatea asigurată Sistemului
Energetic Naţional de către industria minieră energetică întrucât exploatarea curentă a
resurselor miniere este influenţată limitat de condiţiile climaterice neprevăzute manifestate
la un moment dat. În acelaşi timp menţionăm că România dispune încă de importante
rezerve de cărbune şi de termocentrale capabile să valorifice cărbunele adecvat.
În al doilea capitol al lucrării, intitulat “Perspective privind performanţa
economică şi tratarea informaţiei contabile necesară gestionării întreprinderii
moderne”, studiul debutează cu aprofundarea cunoaşterii referitor la termenul de
performanţă economică. În acest sens am aplicat metoda documentării ştiinţifice în vederea
fundamentării cunoştinţelor dobândite anterior privind performanţa economică ca şi
concept integrator în jurul căruia gravitează acţiunile orientate spre rezultate ale
întreprinderii moderne.
Multitudinea de definiţii alocate conceptului de performanţă economică denotă
intensificarea eforturilor tuturor categoriilor de specialişti care urmăresc plasarea
întreprinderii moderne în centru preocupărilor actuale legate de raţionalizarea resurselor
angrenate în scopul maximizării valorii economice a organizației necesară remunerării
capitalurilor investite.
Rezultatul cercetării relevă utilitatea situaţiilor financiare pentru adoptarea
deciziilor viabile de către managementul organizaţiei. În opinia noastră situaţiile financiare
oferă informaţii consistente despre poziţia financiară a entităţii şi performanţa realizată
respectiv fluxurile de numerar rezultate din gestiunea resurselor încredinţate
managementului întreprinderii. Informaţiile furnizate de situaţiile financiare reprezintă un
instrument veritabil la dispoziţia conducerii deoarece conţin date utile cu privire la
activele, datoriile, capitalurile proprii respectiv veniturile şi cheltuielile întreprinderii pe
parcursul exerciţiului financiar în curs sau încheiat după caz.
Pentru a fi utile managerului, informaţiile furnizate de situaţiile financiare trebuie
să îndeplinească anumite caracteristici calitative conform cadrului de reglementare
internaţional, după cum urmează:
 Inteligibilitatea, ce vizează o uşoară înţelegere a informaţiilor de către utilizatorii care
dispun de cunoştinţe suficiente pentru desfăşurarea afacerilor şi activităţilor
economice;
 Relevanţa, care asigură utilitatea informaţiilor necesare procesului decizional şi ajută
utilizatorii să evalueze evenimente trecute, prezente şi viitoare;
 Credibilitatea, calitate ce solicită informaţiilor să nu conţină erori semnificative, iar
utilizatorii să poată avea acces în ceea ce acestea prezintă;
 Comparabilitatea, ce asigură compararea informaţiilor prezentate în timp şi spaţiu.
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În asigurarea relevanţei şi credibilităţii informaţiilor prezentate managerului se
pleacă de la premisa conform căreia:
 informaţia trebuie să fie oportună pentru luarea deciziilor de către utilizatori;
 beneficiile de pe urma informaţiei trebuie să depăşească costul obținerii acesteia;
 este necesar stabilirea unui echilibru între caracteristicile calitative ale informaţiei.
Considerăm necesar cunoaşterea de către managementul întreprinderii a limitelor
informaţionale ale situaţiilor financiare prezentate în conţinutul lucrării şi adoptarea
măsurilor necesare în vederea obţinerii unor modalităţi de diminuare a acestor limite pentru
a asigura un management eficient şi adaptat realităţilor economice existente.
Capitolul se încheie cu evidenţierea performanţei economice prin prisma
contabilităţii de gestiune. Din punct de vedere al contabilităţii de gestiune, performanţa
este identificată în punctul de intersecţie dintre calitatea rezultatelor deciziilor şi
acţiunilor manageriale şi calitatea obiectivelor sistemului managerial. Putem
concluziona că eficienţa şi eficacitatea ca şi componente ale performanţei dau naştere la
costul de constrângere (costul eficienţei) ce rezultă din acţiuni şi costul de constrângere
(costul eficacităţii) efect al acţiunilor. O întreprindere este performantă dacă este în acelaşi
timp şi eficientă şi eficace. Urmărirea eficienţei cu ignorarea eficacităţii poate avea
consecinţe economice şi sociale grave (obţinerea de bunuri fără asimilarea cerinţelor
consumatorilor generează vânzări reduse şi costuri suplimentare cu producţia pe stoc).
În al treilea capitol, intitulat “Analiza poziţiei financiare în industria minieră
energetică pe baza indicatorilor relevanţi în guvernanţa corporativă” am evidenţiat
direcţiile de acţiune care pot fi urmărite de către factorii de decizie ai organizaţiei unde am
desfăşurat documentarea practică, pentru aprecierea poziţiei financiare în condiţiile unui
mediu concurenţial aflat în continuă transformare.
Determinarea poziţiei financiare a întreprinderii s-a concretizat într-o analiză
extinsă asupra elementelor prezentate în Bilanţul întocmit de unitate la sfârşitul fiecărui
exerciţiu financiar avut în vedere.
Rezultatele cercetării au evidenţiat o poziţie financiară pozitivă a companiei ca
urmare a deţinerii unui capital propriu ce acoperă integral datoriile totale în condiţiile în
care gradul de îndatorare al întreprinderii se situează pe un trend ascendent. Activul total
înregistrat la sfârşitul perioadei de analiză prezintă un trend descendent influenţat de
diminuarea activelor circulante de natura stocurilor şi disponibilităţilor băneşti. De
asemenea, pasivul total manifestă o tendinţă de scădere în raport cu exerciţiul financiar
precedent prin influenţa exercitată de diminuarea considerabilă a profitului înregistrat în
perioada de analiză.
Volumul activităţilor desfăşurate de companie şi diversitatea lor a determinat
contractarea de noi împrumuturi în lei şi valută de la instituţii de credit autohtone şi străine
în vederea asigurării necesarului de finanţare şi continuarea procesului investiţional
demarat.
Determinarea unei poziţii financiare relevante a întreprinderii a presupus efectuarea
unei analize distincte atât asupra structurii patrimoniale de activ cât şi asupra structurii
patrimoniale de pasiv pentru a evidenţia schimbările calitative în situaţia mijloacelor
economice şi a surselor de finanţare, pe de o parte, respectiv aprecierea stării patrimoniale
şi financiare cât şi fundamentarea politicii şi strategiei financiare, pe de altă parte.
Analiza întreprinsă asupra structurii patrimoniale de activ pe baza indicatorilor
specifici companiei a scos în evidenţă o pondere a activelor imobilizate de peste 80% în
totalul activelor datorită specificului activităţii întreprinderii. Continuarea analizei asupra
activelor imobilizate a evidenţiat faptul că în structura acestora imobilizările corporale
deţin o pondere de peste 85% în total activ fiind situate pe un trend ascendent datorită

17

Valenţe informative ale contabilităţii utilizate pentru analiza performanţei economice în industria minieră energetică
investiţiilor orientate spre achiziţia de utilaje, echipamente şi mijloace de transport utile
procesului de producţie.
Imobilizările necorporale şi financiare deţin o pondere de sub 1% în total activ
datorită dimensionării optime a elementelor componente necesare desfăşurării activităţii
întreprinderii respectiv reducerea participaţiilor deţinute la entităţile ce deservesc
activitatea companiei.
Referitor la activele circulante ale companiei acestea manifestă un trend
descrescător în perioada analizată datorită diminuării stocurilor de cărbune extras din
perimetrele de exploatare şi a diminuării disponibilităţilor băneşti ca urmare a achitării
sumelor ajunse la scadenţă către diverşi creditori, pe de o parte, iar pe de altă parte datorită
plăţilor efectuate pentru finanţarea nevoilor curente ale firmei.
Analiza întreprinsă asupra structurii patrimoniale de pasiv pe baza indicatorilor
specifici evidenţiază o diminuare a capitalurilor proprii pe seama elementelor patrimoniale
de natura rezervelor şi rezultatelor care se reduc semnificativ în perioada analizată. Se
înregistrează o securitate financiară în scădere ca urmare a diminuării profitului şi
înregistrării unei pierderi consistente la sfârşitul perioadei de analiză alături de creşterea
împrumuturilor pe termen mediul şi lung pentru finanţarea activităţii investiţionale şi
operaţionale.
În cadrul acestui studiu a fost analizată lichiditatea şi solvabilitatea companiei în
raport cu volumul şi natura activităţilor desfăşurate de aceasta. Întreprinderea dispune de o
lichiditate curentă ce înregistrează valori supraunitare fapt ce determină capacitatea
acesteia de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt. Referitor la indicatorul ”lichiditatea la
vedere” analiza evidenţiază o scădere continuă a disponibilităţilor raportate la datoriile
curente ale întreprinderii pe seama cheltuielilor de exploatare şi a celor percepute de
instituţiile creditoare în contul datoriilor. Datoriile totale reprezintă aproximativ o treime
din activul total înregistrat în bilanţ rezultând că societatea este solvabilă.
Studiul a continuat cu analiza influenţei echilibrului economic asupra
performanţei organizaţiei plecând de la bilanţul financiar pe baza căruia au fost
determinaţi indicatorii echilibrului financiar: Fondul de rulment, Necesarul de fond de
rulment şi Trezoreria netă.
Fondul de rulment manifestă un trend descendent în perioada de analiză
înregistrând o valoare negativă la ultimul exerciţiu financiar analizat. Obţinerea unui fond
de rulment negativ la sfârşitul perioadei de analiză s-a datorat creşterii considerabile a
datoriilor pe termen scurt şi a veniturilor înregistrate în avans. Referitor la necesarul de
fond de rulment se poate spune că acesta înregistrează valori negative în anul 2012 şi în
anul 2014 pe fondul creşterii sumelor împrumutate de la diverse instituţii de credit şi al
diminuării soldului activelor circulante în aceeaşi perioadă. Trezoreria netă reflectă
mărimea disponibilităţilor băneşti de care dispune societatea. Aceasta înregistrează valori
pozitive la începutul perioadei de analiză însă ulterior prezintă valori negative datorită
deteriorării fondului de rulment şi a necesarului de fond de rulment pe de o parte iar pe de
altă parte datorită scăderii considerabile a disponibilităţilor existente fapt ce a determinat
contractarea de împrumuturi de la diverse instituţii de credit.
În cadrul secţiunii dedicate evaluării riscului şi aprecierii performanţei am
întreprins o analiză privind determinarea riscului de faliment în cadrul întreprinderii
folosind modelul Altman şi modelul Conan-Holder. Conform modelului Altman
societatea înregistrează în intervalul de referinţă o situaţie financiară dificilă care însă se
înrăutăţeşte în anul 2015 prin înregistrarea unei pierderi totaleîn sumă de 960.856.433 lei.
În vederea îmbunătăţirii situaţiei financiare a întreprinderii este necesar elaborarea
unui plan de redresare a activităţii prin diminuarea costurilor operaţionale şi recuperarea
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creanțelor existente în vederea ajustării activităţii de provizionare a acestora precum şi
renegocierea din raţiuni de profitabilitate a contractelor comerciale încheiate cu terţii.
Aplicarea modelului Conan-Holder evidenţiază o situaţie foarte bună pentru
societate în anul 2012 urmând ca rezultatele contabile înregistrate în anii următori să
plaseze entitatea pe un trend în scădere spre un risc de faliment de 30% conform
metodologiei modelului, necesitând măsuri urgente de redresare a activităţii.
Ultima secţiune a acestui capitol este alocată fluxurilor de trezorerie existente în
cadrul companiei, urmărite atent de către stakeholderi pentru aprecierea performanţei
entităţii economice. Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare şi activitatea de
investiţii prezintă valori negative în perioada de referinţă ca urmare a scăderii activelor
circulante de natura disponibilităţilor datorită plăţilor compuse din dobânzi şi impozite la
scadenţă precum şi datorită extinderii investiţiilor privind suplimentarea imobilizărilor
corporale şi necorporale necesare desfăşurării activităţii în condiții optime. În ceea ce
priveşte fluxul de numerar din activitatea de finanţare acesta este pozitiv prin contractarea
mai multor credite de la instituţii de credit autohtone sau străine, numerarul obţinut prin
credit fiind indispensabil continuării programului de investiţii şi onorării obligaţiilor de
plata latente.
Apreciem că spre deosebire de IFRS unde nu se oferă o structură obligatorie pentru
prezentarea elementelor în bilanţ, la noi în ţară structura bilanţului este obligatorie,
îngrădindu-se astfel raţionamentul profesional pentru prezentarea elementelor în bilanţ în
funcţie de specificul activităţii fiecărei întreprinderi.
În capitolul patru, intitulat “Rentabilitatea organizaţiei – obiectiv fundamental
în evaluarea şi prezentarea performanţei din industria minieră energetică” am analizat
rentabilitatea organizaţiei unde am desfăşurat documentarea practică pe baza indicatorilor
specifici analizei de rentabilitate (contului de profit şi pierdere, soldurile intermediare de
gestiune, ratele de rentabilitate utile în evaluarea performanţei entităţii economice, notele
explicative în diagnosticul şi analiza performanţei respectiv metodologia de determinare a
costului de producţie al cărbunelui).
Studiul a debutat cu poziţionarea corectă a termenului de rentabilitate în literatura
de specialitate. Astfel, în majoritatea lucrărilor ştiinţifice, rentabilitatea reprezintă
capacitatea întreprinderii de a obţine profit prin utilizarea factorilor de producţie şi a
capitalurilor, indiferent de provenienţa lor.
Analiza rentabilităţii pe baza contului de profit şi pierdere redă performanţele
activităţii organizaţiei într-o anumită perioadă de timp, fiind un instrument util la îndemâna
managementului entităţii pentru aprecierea rezultatelor obţinute şi pentru a întreprinde
măsurile necesare în vederea creşterii activităţii sau pentru redresarea acesteia în perioade
de declin economic. Contul de profit şi pierdere prezintă importanţă şi pentru creditorii
întreprinderii întrucât contribuie la evaluarea bonităţii acesteia în vederea calificării pentru
un anumit tip de împrumut.
Rezultatele cercetării sunt asociate analizei rezultatelor obţinute de companie în
perioada de referinţă fiind evidenţiate rezultate pozitive în primii doi ani de activitate,
urmând ca rezultatele obţinute la finele ultimelor două exerciţii financiare să înregistreze
valori negative pe seama introducerii certificatelor de dioxid de carbon şi a costurilor cu
ajustările pentru creanţe şi imobilizări depreciate.
Referitor la soldurile intermediare de gestiune, acestea sunt tratate în literatura de
specialitate ca fiind un set de indicatori ce reflectă rezultatele parţiale economicofinanciare ale întreprinderii având o contribuţie substanţială la caracterizarea rezultatelor
obţinute de aceasta. Indicatorii calculaţi în cadrul companiei analizate prezintă următoarea
situaţie: Marja comercială cunoaşte un trend ascendent în anul 2012 şi 2013 iar în
perioada 2014 - 2016 scade semnificativ faţă de nivelul înregistrat în anul 2013 datorită
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majorării cheltuielilor privind mărfurile vândute. Producţia exerciţiului creşte în primii
doi ani de activitate datorită cererii crescute de produse carbonifere şi energie electrică
precum şi diversificării portofoliului de clienţi. În anul 2014 producţia scade pe fondul
supradimensionării stocurilor unităţilor de producţie datorită limitării activităţii de
desfacere având în vedere un nivel ridicat al creanţelor neîncasate. În 2016 situaţie se
redresează, producţia exerciţiului fiind superioară anului precedent datorită vânzărilor de
cărbune în creştere şi reducerii creanţelor neîncasate. Excedentul brut din exploatare
manifestă un trend în scădere în perioada analizată fiind influenţat de costul achiziţionării
certificatelor de dioxid de carbon şi a suplimentării ajustărilor pentru creanţele neîncasate
de la clienţi. De asemenea, pe lângă alţi factori interni, aceste două variabile
(achiziţionarea certificatelor de CO2 şi ajustările pentru creanţe sunt tot mai mari de la o
perioada la alta) au determinat un nivel al profitului net în scădere în intervalul de timp
vizat. Acest fapt a determinat măsuri de reducere a costurilor operaţionale şi a costurilor cu
personalul generând proteste şi nemulţumiri în interiorul companiei.
Având în vedere determinarea performanţei agentului economic pe baza ratelor de
rentabilitate (rata rentabilităţii comerciale, rata rentabilităţii resurselor consumate, rata
rentabilităţii economice şi rata rentabilităţii financiare) se poate concluziona că acestea
înregistrează valori acceptabile în anii 2012 şi 2013 urmând ca în perioada 2014 – 2016
trendul acestora sa fie unul descendent datorită deteriorării rezultatelor obţinute de
companie.
Demersul ştiinţific continuă cu prezentarea utilităţii notelor explicative în
diagnosticul şi analiza performanţei. Notele explicative prezintă avantajul că sunt foarte
pertinente în evaluarea şi previzionarea rezultatelor. Dezavantajul acestora constă în
faptul că sunt foarte numeroase şi detaliate. Acestea pot fi prezentate sub diverse forme
(explicaţii incidentale, scheme ajutătoare, referinţe încrucişate şi altele) având un grad de
complexitate ridicat conform IAS 1.
Formatul notelor explicative conform actelor normative elaborate în ţara noastră
solicită informaţii referitoare la: activele imobilizate, provizioane, repartizarea profitului,
analiza rezultatului din exploatare, situaţia creanţelor şi datoriilor, principii, politici şi
metode contabile, acţiuni şi obligaţiuni, informaţii privind salariaţii, administratorii şi
directorii, exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico – financiari,
alte informaţii (organizarea societăţii; impozitul pe profit; cifra de afaceri; onorarii de
audit; dobânzile şi comisioanele aferente contractelor de împrumut; certificate de emisii
de gaze cu efect de seră şi altele).
Ultima secţiune a acestui capitol a reprezentat un proces amănunțit de documentare
şi aprofundare a cunoştinţelor deţinute cu privire la metodologia de determinare a costului
de producţie al cărbunelui în industria minieră energetică.
Considerăm că obiectivul urmărit pe parcursul acestui demers ştiinţific a fost
îndeplinit, studiul debutând cu evidenţierea noţiunilor teoretice privind calculaţia costurilor
şi continuând cu studiul aplicativ concretizat în determinarea costului de producţie al
cărbunelui (lignitului) în cadrul organizaţiei din minerit supusă analizei, componentă de
bază în cadrul celei mai mari companii cu capital majoritar de stat din România.
Cercetarea a fost orientată către poziţionarea corectă a entităţii analizate în
domeniul de referinţă al studiului. Organizaţia mamă în responsabilitatea căreia se află
unitatea analizată reprezintă cea mai mare companie de profil din România cu peste 14.000
de angajaţi angrenaţi în scopul realizării obiectului de activitate reprezentat de extracţia şi
prepararea cărbunelui (lignitului) pe de o parte, respectiv producerea energiei electrice şi
termice pe bază de lignit pe de altă parte. Energia electrică produsă poate urca până la 40%
din necesarul Sistemului Energetic Naţional.
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Conform abordării tradiţionale pentru care optează organizaţia analizată, costul
unitar de producţie al cărbunelui (lignitului) se obţine prin raportarea cheltuielilor totale
ale unității de exploatare la cantitatea totală de cărbune exprimată în tone înregistrată în
perioada de referinţă.
Perimetrul de exploatare este dificil de operat astfel că activitateade extragerea
cărbunelui este costisitoare. Conform execuţiei bugetului la finele anului 2016, au fost
extrase 2.388.330 tone de cărbune cu aproximativ 900.000 tone sub nivelul bugetat.
Costul unitar pe tona de cărbune aşa cum a fost determinat în cadrul prezentului
studiu include şi costul balastului (amestec de nisip şi pietriş) denaturând într-o oarecare
măsură costul efectiv pe tona de cărbune exploatat, avându-se în vedere faptul că raportul
mediu de balast/cărbune este de 5,8 mc/tonă. Înlăturarea acestor neajunsuri vor constitui
obiectul unor cercetări viitoare.
Performanţa organizaţiei obţinută prin determinarea costului de producţie al
cărbunelui este în scădere însă cu perspective reale de redresare în condiţiile implementării
unui efort investiţional consistent.
În capitolul cinci al lucrării, intitulat „Abordări moderne privind evaluarea şi
managementul performanţei în industria minieră energetică” am oferit o perspectivă
modernă de evaluare şi conducere a activităţii organizaţiei centrată pe analiza valorii
economice create de entitate, evaluarea performanţei firmei din perspectivă multicriterială
respectiv prin utilizarea noilor instrumente de pilotaj şi măsurare a performanţei companiei
– Tabloul de bord şi Balanced Scorecard.
Analiza valorii economice create de entitatea economică porneşte de la înţelegerea
noţiunilor elementare privind crearea valorii în cadrul întreprinderii. Conform referinţelor
din literatura de specialitate evidenţiate în cadrul lucrării, crearea valorii economice în
cadrul întreprinderii este dată de interacţiunea elementelor componente ale modelului
financiar asimilat de întreprindere rezultat din efectul final al componentelor operaţionale
şi decizionale ce influenţează mecanismele interne creatoare de valoare.
Valoarea economică creată este asociată termenului de valoare creată comună ce
reflectă procesul de schimbare a relaţiei dintre intrările şi ieşirile firmei astfel încât să
genereze valoare socială întrucât progresul economic şi social recurg la principiile valorii
create definită prin prisma beneficiilor raportate la costuri şi nu beneficiilor abordate
unitar.
Este unanim acceptată ideea că valoarea economică creată apare atunci când
diferenţa dintre beneficiile percepute de consumator şi costul economic al firmei cresc.
În scopul măsurării valorii economice create în cadrul întreprinderii analizate am
utilizat indicatorul Valoarea economică adăugată (Economic Value Added – EVA). Acest
indicator este folosit intens în evaluarea performanţei economice fiind o metodă uzuală de
stabilire a valorii economice adăugate bazată pe calculul profitului economic, ca parte a
profitului net din exploatare după impozitare din care se scade costul capitalului investit.
Costul capitalului investit poate fi reprezentat de costul capitalului propriu
(dividende) sau de costul capitalului împrumutat (dobândă).
Costul capitalului propriu poate fi determinat pe baza modelului
Gordon&Shapiro (presupune o rată constantă de creştere a dividendelor) şi prin utilizarea
modelului CAPM (Capital Asset Pricing Model). Conform modelului CAPM, costul
capitalului propriu este influenţat de factori macroeconomici (rata dobânzii fără risc,
rentabilitatea pieţei de capital şi de variaţia riscului unei acţiuni raportat la riscul de
ansamblu al pieţei bursiere).
În realizarea studiului de caz am pornit de la determinarea costului mediu ponderat
al capitalului în cadrul companiei analizate, costul capitalului propriu fiind estimat pe baza
modelului CAPM prin utilizarea datelor de pe piaţa financiară aferente perioadei
21

Valenţe informative ale contabilităţii utilizate pentru analiza performanţei economice în industria minieră energetică
analizate. Analiza întreprinsă relevă o scădere a costului mediu ponderat al capitalului cu
0,35 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în exerciţiul financiar precedent pe seama
creşterii considerabile a costului capitalului împrumutat la creditele contractate de
companie pentru finanţarea nevoilor curente.
După obţinerea costului mediu ponderat al capitalului, am aplicat metodologia de
calcul a indicatorului Valoarea economic adăugată (EVA). Rezultatele obţinute relevă
faptul că valoarea economică adăugată este influenţată major de pierderea din exploatare
înregistrată de companie la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar analizat, rezultând valori
nesatisfăcătoare pentru entitatea analizată.
Cercetarea întreprinsă asupra evaluării performanţei din perspectivă
multicriterială permite aprecieri obiective din partea managementului întreprinderii atunci
când doreşte evaluarea unui proiect de investiţii. Analiza multicriterială reprezintă un
instrument care structurează şi combină diferite evaluări avute în vedere în procesul de
luare a deciziilor privind selectarea variantei optime din mai multe alternative posibile,
tratamentul aplicat fiecăruia condiţionând alegerea deciziei finale.
În faza iniţială a evaluării multicriteriale se stabilesc opţiunile (alternativele) de
către decidenţi în vederea determinării modalităţilor de îndeplinire a obiectivelor urmărite.
Evaluarea continuă cu analiza asupra criteriilor în funcţie de care sunt analizate opţiunile
disponibile stabilite anterior. Ulterior analizei criteriilor, se construieşte matricea de
performanţă a bunului mobil ce conţine criteriile în format numeric pentru fiecare opţiune
(alternativă) analizată. Datele din matricea de performanţă sunt utilizate de către decidenţii
companiei pentru a evalua rapid dacă obiectivele lor sunt îndeplinite, însă pot conduce la
aprecieri nejustificate asupra opţiunilor. Pentru înlăturarea acestui impediment, după
construcţia matricii de performanţă se trece la atribuirea de ponderi numerice fiecărui
criteriu analizat în funcţie de diferenţele existente între alternative şi importanţa alocată
fiecăreia.
Următorul demers după atribuirea ponderilor fiecărui criteriu constă în
standardizarea matricei de performanţă prin transformarea valorilor specifice fiecărui
criteriu în unităţi de măsură conform unei proceduri de normalizare predefinite în scopul
realizării de comparaţii între acestea. Astfel, se fundamentează analiza asupra opţiunilor
existente şi se adoptă decizia de investiţie prin selecţia opţiunii cu cel mai bun punctaj.
Demersul ştiinţific din cadrul acestui subcapitol se finalizează cu evidenţierea
metodelor utilizate în evaluarea multicriterială:
1. Metoda analiza directă a opţiunilor se limitează la analiza directă a
performanţelor opţiunilor. Aceasta constă verificarea poziţiei dominante a unor criterii faţă
altele. Poziţia dominantă apare atunci când performanţele unei alternative (opţiuni) sunt cel
puţin la fel de satisfăcătoare ca ale alteia, similară pentru toate criteriile urmărite, fiind mai
bune decât ale alteia pentru cel puţin un criteriu. Se poate spune că un principiu le poate
domina pe toate celelalte, fapt puţin probabil să se întâmple în practică. Metoda se
recomandă în analiza iniţială a unui produs înainte de emiterea deciziei de finanţare.
2. Metoda însumarea ponderilor (modele liniare cumulative) se aplică ţinând cont
că, criteriile sunt independente unul de celălalt şi în condiţiile în care incertitudinea nu este
încorporată în mod oficial în modelul analizei multicriteriale. Modelul liniar arată cum
valorile unei opţiuni aferente mai multor criterii pot fi combinate într-o valoare de
ansamblu. Procedeul de ponderare se referă la înmulţirea punctajelor standardizate ale
fiecărui criteriu analizat cu ponderea aferentă lui, ulterior fiind însumate punctajele
aferente tuturor crtiteriilor.
3. Metoda procesul ierarhiei analitice permite construirea unei serii de matrici
„comparaţii pereche” care compară criteriile între ele, în scopul ierarhizării sau ponderării
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fiecărui criteriu care contribuie la obiectivul de ansamblu. În situaţia în care criteriile sunt
împărţite pe sub-criterii, comparaţiile pereche se repetă în cadrul ierarhiei date.
Rezultatul studiului s-a concretizat în aplicarea acestor metode în cadrul companiei
analizate conform opţiunilor stabilite anterior în vederea unei evaluări calitative a
proiectului investiţional din perspectivă multicriterială ceea ce a condus la alegerea
variantei cu cea mai bună performanţă.
Cercetarea ştiinţifică în cadrul acestui capitol a continuat cu evidenţierea tabloului
de bord ca instrument de pilotaj al centrelor de responsabilitate în cadrul întreprinderii.
Rezultatul cercetării întreprinse a condus la stabilirea elementelor de noutate
caracteristice acestui instrument. Au fost stabiliţi principalii indicatori utilizaţi în
construcţia tabloului de bord la întreprinderea din minerit responsabilă cu exploatarea
resursei carbonifere (lignit). Fiecărui indicator i-au fost alocate date în perioada analizată
referitoare la nivelul realizat şi nivelul bugetat (planificat).
Pe baza acestor indicatori şi a altora relevanţi a fost construit tabloul de bord
general la cariera analizată, în construcţia căruia s-a ţinut cont de valorile indicatorilor în
luna încheiată (realizat/bugetat), valorile cumulate în cursul anului (realizat/bugetat),
diferenţa dintre valorile realizate cumulate faţă de anul anterior precum şi tendinţa
exprimată trimestrial.
Tabloul de bord general constă în simplificarea informaţiilor furnizate
managementului, fiind folosit de către conducerea organizaţiei în vederea evaluării
performanţei activităţii desfăşurate prin intermediul unor indicatori reprezentativi ce
furnizează suportul informaţional necesar elaborării şi implementării deciziei de afaceri
prezentă şi viitoare.
Ultimul studiu întreprins pe parcursul acestei lucrări este alocat instrumentului
Balanced Scorecard, concept inovativ care permite managementului să identifice mai întâi
viziunea şi strategia companiei, transpuse ulterior în indicatori de performanţă. Elaborarea
şi implementarea strategiei în cadrul organizaţiei vizează domeniile: financiar, clienţi,
perfecţionareşi inovare şi procese interne. Pentru fiecare domeniu sunt stabilite obiective,
măsuri, ţinte şi iniţiative. În implementarea obiectivelor strategice la nivelul companiei este
necesar respectarea unor principii comune (Transpunerea strategiei prin intermediul
conducerii operaţionale, A face din strategie un proces continuu, A face strategia să
devină obiectul muncii fiecărui angajat, Alinierea organizaţiei la strategie, Transpunerea
strategiei în termeni funcţionali). Întreprinderea îşi defineşte misiunea conform
obiectivelor urmărite şi aşteaptă rezultatele scontate în vederea obţinerii informaţiilor
necesare conducerii companiei în viitor.
Rezultatul cercetării evidențiază construcţia unui Balanced Scorecard la nivelul
exploatării de lignit pentru a oferi organelor de conducere un nou model de evaluare şi
diagnostic al activităţilor desfăşurate de unității.
Construcţia Balanced Scorecard-ului a fost realizată în 4 etape. În prima etapă au
fost stabilite cele 4 perspective (domenii de interes) ale întreprinderii. A doua etapă a
constat în definirea setului de obiective strategice aferente celor patru perspective
evidenţiate la etapa unu. În etapa trei am procedat la identificarea setului de indicatori care
vor servi ca instrumente de măsură privind realizarea obiectivelor strategice stabilite în
etapa a doua. În etapa patru am construit Balanced Scorecrd-ul pe baza celor întreprinse
în etapele anterioare prin atribuirea de valori/referinţe indicatorilor specifici fiecărui
obiectiv strategic urmărit.
Apreciem că Tabloul de bord şi Balanced Scorecard vor contribui la facilitarea şi
îmbunătăţirea procesului de conducere oferind managementului organizaţiei un model de
evaluare a performanţei inovativ şi integrat.
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Considerăm că pe parcursul lucrării noastre, ipotezele de cercetare au fost validate
în totalitate, cercetarea fiind orientată către determinarea performanţei economice a
industriei miniere energetice din România în contextul noilor provocări de natură
competiţională cu influenţă internă sau externă.
7. CONTRIBUŢII PROPRII

Având în vedere concluziile prezentate anterior, putem afirma că lucrarea noastră
răspunde obiectiv la întrebările de cercetare avansate pe parcursul studiului. Ca atare,
prezentăm sintetic contribuţiile proprii care au stat la baza elaborării tezei noastre, după
cum urmează:
 evidenţierea situaţiei actuale din industria minieră energetică autohtonă printr-un
demers etapizat pornind de la cele mai vechi forme de organizare a exploatărilor miniere
afectate de tehnologiile de exploatare rudimentare până la momentul actual când sectorul
minier este marcat de transformări profunde ca urmare a manifestării concurenţei şi
insuficientei finanţări pentru explorarea de noi perimetre extractive (Capitolul I);
 prezentarea dinamicii producţiei autohtone de cărbune prin comparaţie cu cele mai
bune practici existente la nivel european din partea statelor cu tradiţie în exploatarea
minieră datorită avansului tehnologic deţinut şi condiţiilor geominiere de care dispun
(Capitolul I);
 enunţarea obiectivelor asumate la nivel european în vederea asigurării dezvoltării
sustenabile. România a fost una dintre ţările semnatare a convenţiei de la Paris asupra
schimbărilor climatice. Acordul de la Paris prevede în mod expres, printre altele, limitarea
activităţilor (arderea cărbunelui/hidrocarburilor) responsabile de emiterea gazelor cu efect
de seră. Provocările la adresă industriei miniere româneşti rezultă din termenii acestui
acord (Capitolul I).
 analiza şi prezentarea în cadrul lucrării noastre a principalilor indicatori de
dezvoltare durabilă pentru a evidenţia situaţia socio-economică din România prin
comparaţie cu nivelul mediu înregistrat de statele membre ale Uniunii Europene.
Indicatorii prezentați acoperă un domeniu vast de cercetare şi fac referire la: Produsul
Intern Brut pe locuitor, Productivitatea resurselor, Persoanele expuse riscului de sărăcie
sau excluziune socială, Rata de ocupare a lucrătorilor în vârstă, Anii de viaţă sănătoasă şi
speranţa de viaţă la naştere pe sexe, Emisiile de gaze cu efect de seră, Asistenţa oficială
pentru dezvoltare ca procent din venitul naţional brut (Capitolul I).
 evidenţierea rolului informaţiilor contabile furnizate de situaţiile financiare
întocmite de organizaţie conform cadrului legal în procesul luării deciziilor de către
management cu respectarea strategiei şi planului de afaceri.
 redarea utilităţii situaţiilor financiare în aprecierea rentabilităţii organizaţiei
conform prevederilor stipulate în standardele internaţionale de contabilitate şi directivelor
europene transpuse în legislaţia românească.(Capitolul II).
 prezentarea conceptului de performanţă economică în cadrul întreprinderii prin
respectarea cerinţelor impuse de contabilitatea de gestiune. Această abordare urmăreşte să
măsoare calitatea deciziilor manageriale ce conduc la obţinerea rezultatelor aşteptate de
stakeholderi. (Capitolul II).
 analiza poziţiei financiară a întreprinderii din minerit prin multiple studii de caz
asupra elementelor bilanţiere cu date exacte de la S.C. Complexul Energetic Oltenia SA,
cea mai mare companie din ţară cu capital majoritar de stat. Determinarea poziţiei
financiare permite aprecierea obiectivă de către stakeholderi a performanţei companiei.
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Ratele de lichiditate şi solvabilitate analizate completează dimensiunea cercetării
reflectând un trend în scădere. Studiile de caz au arătat că organizaţia are o poziţie
financiară pozitivă întrucât capitalul propriu excede datoriile totale ale unităţii în condiţiile
în care gradul de îndatorare al întreprinderii prezintă un trend crescător (Capitolul III).
 realizarea unor multiple studii de caz cu privire la influenţa echilibrului economic
asupra performanţei organizaţiei. Echilibrul financiar analizat în cadrul companiei se
bazează pe indicatorii: Fondul de rulment, Necesarul de fond de rulment şi Trezoreria netă.
În plus, echilibrul financiar a fost determinat având în vedere: studiul patrimoniului net şi
corelaţia fondului de rulment cu activele circulante (Capitolul III).
 evaluarea riscului de faliment şi aprecierea performanţei activităţii desfăşurate de
întreprindereprin multiple studii de caz. În acest sens, am aplicat modelul Altman şi
modelul Conan-Holder în scopul verificării continuităţii activităţii cu rezultate favorabile
în primii doi ani de la înfiinţare, urmând rezultate incerte pe parcursul ultimelor două
exerciţii financiare (Capitolul III).
 efectuarea unor studii de caz referitoare la determinarea rentabilităţii organizaţiei
pe baza contului de profit şi pierdere precum şi la analiza rentabilităţii pe baza soldurilor
intermediare de gestiune. Prezentarea rezultatelor companiei în dinamică precum şi
evidenţierea ratelor de structură ale rezultatelor alături de ratele de marjă calculate pentru
fiecare exerciţiu financiar redau o dimensiune obiectivă asupra performanţei economice a
entităţii pe baza contului de profit şi pierdere. Soldurile intermediare de gestiune au ca
sursă de informaţii contul de profit şi pierdere reflectând profitabilitatea firmei pe diverse
paliere, fiind utile în analiză şi previziune (Capitolul IV).
 Recurgerea la ratele de rentabilitate în scopul determinării performanţei
economice a companiei a presupus realizarea a patru studii de caz distincte, câte unul
pentru fiecare categorie de rată analizată (rata rentabilităţii comerciale, rata resurselor
consumate, rata rentabilităţii economice şi rata rentabilităţii financiare prin utilizarea
modelului DuPont). Sistemul de rate reprezintă un instrument util în aprecierea
performanţei organizaţiei analizate, analiza efectuată reliefând o situaţie nefavorabilă
pentru întreprindere determinată de deteriorarea continuă a rezultatelor obţinute (Capitolul
IV).
 întocmirea unor studii de caz privind notele explicative la situaţiile financiare
utilizate în evaluarea performanţei şi în previzionarea rezultatelor companiei. Pentru
fiecare categorie de notă explicativă am construit cate un studiu de caz cu evoluţia în
dinamică a elementelor componente analizate (Capitolul IV).
 redarea printr-un studiu de caz a metodologiei determinării costului de producţie
al cărbunelui la întreprinderea din minerit. Unitatea de exploatare a cărbunelui utilizează
abordarea tradiţională de obţinere a costului unitar pe tona de cărbune extras. Am relatat în
cadrul lucrării neajunsurile acestui mod de calcul al costului de producţie deoarece în
procesul de excavare se obţine şi balast al cărui cost nu este evidenţiat distinct.
Problematica costului cu balastul obţinut va fi tratată în cadrul unor cercetări ulterioare
(Capitolul IV).
 determinarea valorii economice nou creată în cadrul întreprinderii din minerit.
După prezentarea aspectelor teoretice am realizat studiile de caz prin utilizarea
indicatorului Valoarea economică adăugată conform metodologiei de calcul prezentată în
lucrare (Capitolul V).
 analiza unui proiect de investiţii din perspectivă multicriterilă la compania vizată.
Analiza multicriterială a fost realizată în etape, fiind construit câte un studiu de caz pentru
fiecare etapă descrisă în lucrare prin utilizarea unor metode de analiză prestabilite.
 construirea Tabloul de bord general în cadrul întreprinderii miniere plecând de la
indicatorii reprezentativi ai unităţii analizaţi din perspectivă duală: rezultate obţinute25
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rezultate bugetate. Acest instrument reprezintă o variantă modernă de evaluare şi
măsurare a performanţei obţinute de unitate în replică la abordarea tradiţională considerată
depăşită.
 elaborarea şi implementarea unui instrument inovativ de pilotare a activităţii
organizaţiei denumit Balanced Scorecard. Utilitatea acestui instrument reiese din viziunea
integrată asupra activităţilor desfăşurate de întreprindere vizând perspectiva de aplicare,
obiectivele strategice urmărite şi indicatorii necesari analizei.
8. LIMITE ALE CERCETĂRII
În cadrul acestui studiu ne propunem să studiem performanţa economică în
industria minieră energetică din România conform unei metodologii de lucru stabilită în
conformitate cu realităţile, provocările şi particularităţile acestui sector. Considerăm că
lucrarea noastră, deşi cuprinde o analiză aprofundată asupra industriei miniere energetice
autohtone, reuşind atingerea obiectivelor de cercetare propuse, nu poate asigura pe deplin
acoperirea unui domeniu de cercetare vast aflat în continuă transformare sub auspiciile
economiei de piaţă. Prin urmare, am identificat în cadrul studiului nostru unele limite ale
cercetării pe care le prezentăm în continuare:
- În analiza dinamicii indicatorilor financiari au fost utilizate date contabile
începând cu anul 2012 atunci când compania analizată este înființată în baza Hotărârii de
Guvern numărul 1024/2011 prin fuziunea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia şi a
celor trei companii producătoare de energie electric (Complexul Energetic Rovinari,
Complexul Energetic Turceni şi Complexul Energetic Craiova). Astfel, disponibilitatea
datelor financiare este asigurată după momentul înfiinţării entităţii economice respectiv în
perioada 2012-2016, reprezentând din punctul nostru de vedere o analiză oarecum limitată
(de 5 ani) asupra datelor contabile în scopul previzionării cu acurateţe a situaţiei financiare
viitoare.
- Pe parcursul lucrării asigurarea dezvoltării durabile de către industria minieră
energetică a fost prezentată sintetic având în vedere volumul imens de informaţii din
literatura de specialitate ce tratează problematica dezvoltării durabile. Asigurarea
exhaustivităţii asupra conceptului de dezvoltare durabilă necesită studii extinse în actualul
context economic mondial;
- În determinarea costului de producţie al cărbunelui conform metodologiei de
calcul utilizată de companie ne-am rezumat la abordarea tradiţională de obţinere a
costului unitar de producţie pe tona de cărbune care include şi cantitatea de balast
excavată. Considerăm necesar aprofundarea calculaţiei costurilor pe feluri de activităţi în
cadrul unor cercetări viitoare;
- Analiza multicriterială asupra proiectului de investiţii în curs de implementare în
cadrul companiei, deşi respectă o metodologie de aplicare atestată, are în vedere numai trei
variante de lucru stabilite conform restricţiilor impuse de planul de investiţii şi de bugetul
de venituri şi cheltuieli. Suplimentarea numarului de variante analizate din punct de vedere
multicriterial ar fi condus la un demers nerealist având în vedere încadrarea în cerinţele
bugetare aprobate la nivelul ministerului de resort.
- Evidenţierea instrumentelor moderne de evaluare a performanţei organizaţiei
prin intermediul Tabloului de Bord şi a Balanced Scorecard-ului a presupus o scurtă
revizuire a literaturii de specialitate, studiul fiind orientat pe construcţia fiecărui instrument
la dispoziţia unităţii pe baza informaţiilor financiare deţinute. Considerăm oportună
extinderea cercetărilor asupra acestor instrumente conform ultimelor aspecte inovative
stabilite de teoreticieni renumiţi.
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9. PROPUNERI
Prezentarea concluziilor cercetării şi evidenţierea contribuţiilor personale în
cadrul lucrării noastre necesită stabilirea propunerilor pe care le considerăm elocvente în
vederea ameliorării situaţiei actuale din industria minieră energetică:
 reducerea frecvenţei de modificare a legislaţiei fiscale ce influenţează organizarea
contabilităţii agentului economic şi determină potenţialii investitori să-şi extindă afacerile;
 îmbunătăţirea fluxului de comunicare a noutăţilor în materie de contabilitate şi
fiscalitate între legiuitor, agenţii economici şi organele de control ale ministerului de
resort în vederea asigurării transparenţei actului de control privind asimilarea elementelor
de noutate în practica contabilă a întreprinderilor;
 simplificarea bazei de raportare a situaţiilor financiar-contabile către instituţiile
abilitate cu fiscalizarea activităţilor desfăşurate de organizaţie;
 extinderea facilităţilor fiscale acordate agentului economic cu privire la
tratamentul profitului reinvestit respectiv la inserarea absolvenţilor după finalizarea unui
ciclu de studii;
 responsabilizarea factorilor de decizie din industria minieră cu privire la
avansarea resurselor financiare disponibilizate în scopul continuităţii activităţii în mod
transparent cu respectarea criteriilor de concurenţă;
 elaborarea unui plan de optimizare a costurilor de producţie la nivelul tuturor
structurilor organizatorice implicate în condiţiile unei economii de piaţă funcţională şi
performantă;
 în scopul asigurării fondurilor necesare modernizării capacităţilor tehnologice, se
impune întocmirea de proiecte cu finanţare din surse comunitare pentru investiţii în
tehnologiicare limitează amprenta asupra mediului ambiant;
 crearea unor fonduri de întrajutorare din surplusul de valoare înregistrat în acest
sector pentru elaborarea de programe necesare îmbunătățirii condiţiilor de trai în cadrul
comunităţilor miniere afectate de restrângerea exploatărilor carbonifere generate de
restructurarea sectorului minier;
 dezvoltarea unui parteneriat public-privat pentru accesul facil la sursele de
finanţare necesare retehnologizării activităţii, transferului de cunoştinţe şi experienţă
precum şi în vederea asigurării transparenţei procesului decizional;
 pătrunderea pe noi pieţe de desfacere cu orientare către activitatea de export prin
care se asigură plusvaloare în condiţiile exportului de produs finit (energie electrică) şi mai
puţin materie primă (cărbune);
 implementarea cu prioritate a deciziei privind crearea unui mix energetic prin
fuziunea companiei producătoare de energie electrică pe bază de cărbune cu diverşi
producători hidro şi de energie solară respectiv energie eoliană în vederea consolidării
potenţialului energetic naţional şi asigurarea surselor de finanţare necesare;
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10. PERSPECTIVE VIITOARE DE CERCETARE
Având în vedere complexitatea lucrării şi prezentarea limitelor cercetării
întreprinse, propunem ca perspective viitoare de cercetare următoarele:
- Extinderea cercetării asupra contribuţiei industriei miniere la asigurarea
dezvoltării sustenabile în vederea alinierii la cerinţelor de competitivitate şi protecţie a
mediului înconjurător conform angajamentelor internaţionale la care România a luat parte.
- Aprofundarea cercetării privind calculaţia costurilor în industria minieră
energetică folosind o abordare modernă prin care să evidenţiez costul de producţie pe
fiecare activitate desfăşurată în cadrul întreprinderii în scopul stabilirii măsurilor şi
corecţiilor necesare privind raţionalizarea efortului de producţie pe baze sănătoase;
- Extinderea cercetării asupra instrumentelor moderne de diagnostic şi evaluare a
performanţei organizaţiei reprezentate de Tabloul de bord şi Balanced Scorecard.
Realităţile economice existente solicită imperativ perfecționarea şi implementarea acestor
instrumente care coroborate cu alte situaţii întocmite la nivelul firmei ajută managementul
să adopte deciziile care se impun în vederea asigurării continuităţii organizaţiei şi
funcţionarea acesteia pe principii sănătoase de competitivitate.
Intenţionăm să continuăm cercetarea întreprinsă în cadrul acestei lucrări pentru a
scoate în evidenţa importanța industriei miniere energetice din ţara noastră, prezentând
factorilor de decizie naţionali şi nu numai a avantajelor şi perspectivelor asociate
exploatărilor miniere în condiţiile în care la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene
se discută problematica înlocuirii treptate a energiei electrice provenită din arderea
cărbunelui cu energie electrică obţinută din exploatarea surselor regenerabile în scopul
reducerii amprentei asupra mediului înconjurător.
Cercetările pe care le vom întreprinde ulterior vor reda argumentele necesare prin
care să se constate că această iniţiativă nu este fezabilă deoarece energia electrică este
necesară pe un flux continuu către consumator. În măsura în care sursele regenerabile
depind în mare măsură de condiţiile climaterice staţionare pe un teritoriu delimitat, nu cred
că este o soluţie viabilă pe viitor pentru înlocuirea surselor neregenerabile de producere a
energiei electrice.
În prezent asistăm tot mai des la o dereglare a condiţiilor climaterice de la o zona la
alta, punând în pericol capacitatea surselor regenerabile de a asigura continuitatea
aprovizionării consumatorilor cu energie electrică, fapt ce confirmă determinarea noastră
de extindere a cercetării asupra industriei miniere energetice româneşti, cu accent pe
exploatarea şi tratarea cărbunelui autohton.
Aşa cum am arătat pe parcursul lucrării noastre, industria minieră energetică din
România reprezintă un sector cheie al economiei naţionale având o contribuţie seculară la
asigurarea identităţii energetice şi culturale a ţării.
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