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FORUMUL PMM EDITIA A III- A 
 

PROVOCARI PREZENTE SI OPORTUNITATI VIITOARE 
PENTRU PMM 

 
 
 

Panel I: Cum intampina PMM provocarile si cum 
foloseste oportunitatile de maine 
 
 
I. Asa cum toti am observat si am simtit inclusiv pe pielea 

noastra, in ultimii ani, dupa o perioada mai buna din punct 
de vedere economico- financiara a urmat faimoasa criza 
ce ne-a supus la o serie de incercari. 
 
Dintr-o discutie avuta cu un distins Domn din Conducerea 
CECCAR, am “furat” cuvantul Supravietuitorii. 
Supravietuitorii acestei crize, care astazi ne numaram din 
fericire si noi printre ei si care iata cu ocazia acestui 
Forum aflat la a III- a editie, putem, avem sansa si de ce nu 
si datoria de a ne intalnii si impartasii idei, opinii, concluzii 
legate de provocarile prezente, precum si oportunitati si 
solutii viitoare pentru PMM. 
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II. Provocari prezente si oportunitati viitoare… Bine, dar 
provocarile din ce rezulta? Acum din criza, care speram 
ca a trecut, sau cel putin va trece mai repede. Criza cine a 
creat-o? Noi, oamenii! Dar oportunitatile viitoare de unde 
le luam? Tot de la oameni! Deci, practic noi oamenii ne-am 
facut si lucrurile bune si pe cele rele si apoi tot noi am 
gasit solutii sa le rezolvam pe cele rele si tot asa, ciclic am 
ajuns in anul de gratie 2012, Sinaia, Casino, 6 septembrie, 
Forumul PMM a III- a editie. 
 
Iar noi, practicienii suntem tot oameni si lucram cu si 
pentru oameni. 
 
Astfel, se pare ca pentru a putea trage invataminte din 
perioada ce a trecut, pentru a putea sa raspundem 
provocarilor actuale, precum si pentru a profita in sens 
pozitiv fireste, de oportunitatile viitoare, trebuie sa ne 
concentram in primul si in primul rand asupra omului, 
respectiv asupra capitalului uman. 
 
 

III. Desi nu am studiat Sociologia, pregatirea mea fiind cea pe 
care o cunoasteti, de economist ce a pasit treapta cu 
treapta in cariera lui, totusi am avut sansa sa cunosc si sa 
fiu in preajma mai multor sociologi.  
 
Astfel, am avut ocazia sa il cunosc si pe Max Weber, pe 
numele lui complet Maximilian Weber, economist politic si 
sociolog german. Doar ca el a trait pana in 1920, 
nascandu-se in 1864.  
 
Asa am aflat de la acest ilustru al acelor vremuri ca marile 
contributii ale sale in domeniul economiei s-au bazat si pe 
sociologie, adica asa cum spuneam mai devreme, pe 
oameni. 
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Aceste lucruri se aplica si astazi, el spunand: 

 „Puterea se bazează pe competenta" si nu pe traditie sau forta 

 Sunt excluse arbitrarul, clientelismul sau deciziile nefondate în 
drept 

 Atributiunile sunt îndeplinite în virtutea functiilor specializate, 
definite în      mod metodic 

 Cariera depinde de criterii obiective: vechime, calificare etc.” 

 

Mai mult decat atat, in scrierile lui am regasit prin aceasta 
prisma atat raspunsurile la cum sa facem fata provocarilor 
prezente, precum si la cele legate de valorificarea 
oportunitatilor viitoare, toate raportate la noi oamenii, 
practicienii. 

 

Astfel, am inteles ca uneori trebuie sa evitam Birocratia ce este 
„aplicabila si demostrabila din punct de vedere istoric, la 
întreprinderile economice de profit, la întreprinderile caritabile sau 
la orice alta întreprindere cu scopuri private, ideale si materiale” 

 

Asa cum am mentionat, de anumite lucruri trebuie sa tinem 
cont, iar pe altele trebuie sa le evitam: 

+ existenta unei ierarhii, reguli scrise si regulamente, 
impersonalitate, 

+ promovarea pe baza meritocratica sau pe vechime, “functia este 
singura ocupatie a functionarului si constituie o carieră” care are o 
sferă de competenta descrisa clar.  
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- ritualismul, regulile tindand sa devină scopuri în sine în loc sa fie 
considerate mijloace si din cauza inflexibilitatii si a formalismului 
aparand conflicte cu clientii. 

- ierarhia aleatoare ce poate descuraja responsabilitatea si initiativa 
individuala.  

În realitate, personalitatea individului nu poate fi în totalitate 
subordonata rolurilor din cadrul organizatiei.  

Oamenii au nevoi si dorinte personale, pe care cauta sa le 
satisfaca prin relatiile sociale de la locul de munca, prin practicarea 
aptitudinilor si prin controlul partial asupra activitatii. Pentru ca 
munca lor sa fie eficienta este foarte importantă modalitatea de 
interactiune sociala la locul de munca. 

 Nu in ultimul rand, un aspect important il constituie necesitatea 
de a face distinctia între raportarea la valori si judecata ta de 
valoare. 

 Asa cum s-a si anticipat acum mai bine de 100 de ani, viitorul va 
fi al “hoardelor de specialisti” (expresie utilizata acum 100 de ani), 
care vor lucra pe proiecte si vor putea sa ofere servicii integrate. 

 Se observa deja tendinta marilor corporatii de a externalizare a  
serviciilor, fireste inclusiv catre PMM, adica noi practicienii. 

 

IV. Personal, in ultimii ani nu am avut parte de un alt regim de 
munca decat cel din perioada anterioara crizei, ci doar de 
o redistribuire pe categorii de clienti. 

 Fireste, acest lucru il stim cu totii, unii clienti au disparut, altii, 
mai putini au aparut, anumite activitati au scazut motoarele, iar 
altele si mai putine au inviat. 
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 Am sedimentat convingerea mea din totdeauna, mai mult ca 
niciodata, ca astazi un client de top te va mentine in calculele lui, 
daca tu ca si practician vei reusi sa-i rezolvi calculele lui.  

 Pentru acest lucru trebuie sa facem si ceea ce facem acum, sa 
ne intalnim, sa discutam, sa ne spunem impresiile si sa ne sprijinim 
profesia prin solutii ce le putem implementa de la caz la caz la cati 
mai multi dintre noi. 

 Doresc sa mentionez in mod expres ca initiativa CECCAR de 
infiintare a Grupului Expertilor Judiciari, din care cu mandrie fac si 
eu parte, a adus un plus major atat in calitatea cat si in cantitatea 
activitatii mele profesionale din acesti ultimi ani de rascruce 
economico- financiara. 

 Multitudinea spetelor din cadrul expertizelor judiciare m-a 
obligat profesional in perfectionarea continua a cunostintelor de 
specialitate economica si contabila, precum si la aprofundarea 
cunostintelor juridice, de drept, citind si sfatuindu-ma cu 
profesionisti din domeniile respective. 

 Cu speranta faptului ca am reusit sa va captez atentia pe o 
prezentare ce s-a dorit un pic iesita din tipar, va multumesc si va 
doresc sa faceti fata cu success provocarilor prezente si nu in 
ultimul rand sa implementati cu succes oportunitatile viitoare.  
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