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relaţiile sociale l-au făcut pe omul om. Dar faptul rămîne fapt: şi omul Erect 

şi Neandertalianul pe parcursul unui milion de ani, din generaţie în  

generaţie confecţionau unele şi aceleaşi unelte. Atît munca cît şi, probabil, 

relaţiile sociale se deosebeau puţin de activitatea instinctivă a altor animale. 

"Teoria muncii" afirmă că între o albină iscusită şi un arhitector rău 

există o prăpastie. Albina munceşte fără a gîndi, pe cînd arhitectrul are în 

cap un plan, deşi simplu, dar totuşi un plan. Or programul instinctiv este 

deja un plan în cap. Deosebirea esenţială constă în aceea ca în capul 

arhitectului programul a rezultat prin instruire, pe cînd în capul albinei-

acesta a fost  transmis odată cu genele părinţilor. 

Aşadar, întrucît baza instructivă, a comportării animalului, depinde, de 

combinatorică, de memorie, de instruire,  imitare, nu putem afirma că 

instinctul este o urmă oarbă a programului primitiv. În condiţii naturale, 

intelectul, conştiinţa nu se opun instinctului, ci colaborează cu el. Acelaş 

proces a însoţit şi evoluţia strămoşilor omului. Prin urmare, omul a fost 

creat de selecţia naturală, sexuală. Primul a înţeles acest lucru C.Darvin. 

Descoperirile anterioare şi cele mai noi confirmă justeţea concepţiei 

geniale a marelui savant. 
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Cases are widely-used pedagogical method in business education. 

Case anaysis develops a managerial perspective as well as tolerance for

untidy situations in the real world. However, many  of these cases, though 

richly textured, are based primarily on a historical perspective and 

frequently involve fictitious circumstances. This paper focuses on a real-

life case approach that can provide an opportunity, across business 

disciplines, for forward-looking analysis of actual company problems as 

well as their historical context. I tis based on identification and dagnosis o 

a compelling, multi-faced, and currently evolving business problem at a 
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publicity-traded firm- a company currently „at the crossroads” duet o 

such events as bankruptcy, merger or major management change. The 

analysis concludes with the student’s recommendation for the company 

next steps. This paper include backround on real-life cases, a description 

of an alternative approach, and preliminary results o student evaluations. 

Studiu de caz (case study) este pe larg răspîndit ca metodă în practica 

predării disciplinelor economice. Analiza situaţiilor de caz dezvoltă 

abilităţi de conducere şi luare a deciziilor în cele mai dificile situaţii în 

businessul real. Cu toate acestea, majoritatea studiilor de caz se bazează pe 

exemple istorice sau de cele mai dese cazuri sunt fictive, bazate pe situaţii 

inventate de autorii manualelor sau profesorii cursului.  

Acest articol are drept obiectiv o abordare a metodei studiului de caz 

cu utilizarea exemplelor concrete reale, care furnizează posibilitatea, în 

studiul disciplinele economice, de a analiza situaţia şi problemele reale ale 

întreprinderilor la momentul predării disciplinei, precum şi perspectiva 

istorică de dezvoltare a întreprinderilor.  

Studiu dat este bazat pe necesitatea aplicării în predarea analizei 

economico-financiare a diagnosticului şi compilării problemelor cu care se 

confruntă anumiţi agenţi economici în businessul real, în special agenţii 

economici „aflaţi în dilemă”, în prag de faliment, fuziune, sau schimbări 

majore de management. Analiza se soldează cu recomandările studenţilor 

vizavi de activitatea viitoare a întreprinderii.  

Studiul dat se bazează pe sondajul studenţilor în ultimul an de studiu  

la secţia cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţă redusă la specialitatea 

„Contabilitate şi Audit”. 

Studiul de caz real este destinat solvării multor probleme cu care se 

confruntă agenţii economici la etapa actuală. Ca metodă de predare a 

analizei economico-financiare studiu de caz real (real-life case study) a 

fost introdus de către Kocher şi Helmuth în 2000. 

Metoda propus de noi constă în prezentarea unui caz real de către 

managerul unei anumite întreprinderi, sau de către profesorul-instructor 

studenţilor în clasă. Studenţii în grupuri a cîte două sau mai multe persoane 

identifică şi efectuează diagnosticul problemei cu care se confruntă 

întreprinderea analizată, inclusiv pentru perioada de 5 ani  precedentă 

evenimentului. Analiza începe cu evaluarea condiţiilor financiare ale 

întreprinderii, de oarece problemele în acest sector cauzează probleme şi în 

alte domenii de activitate ai întreprinderii. Studenţii analizează problema 

pe parcursul cursului şi la sfîrşitul semestrului prezintă rezultatele analizei 

şi recomandările proprii.  
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Considerăm aceasta metodă eficientă în predarea analizei economico-

financiare din două motive de bază. În primul rînd, exemplul luat din viaţa 

reală a întreprinderii va asigura aplicarea în realitatea de afaceri a 

materialului teoretic al cursului şi, în al doilea rînd, se va materializa într-o 

analiză veridică a problemei în cauză. 

De sigur, există şi unele piedici în folosirea acestei metode ca metodă de 

predare. O problemă ar fi faptul că majoritatea companiilor autohtone 

activează pe principiul tainei comerciale şi de obicei nu prezintă în exterior 

informaţii ce ţin de activitatea lor economico-financiară, alt dezavantaj este şi 

momentul că managerul nu poate fi permanent disponibil la solicitările 

profesorului sau studenţilor. Aceste probleme pot fi soluţionate prin stabilirea 

unor relaţii de colaborare între Facultatea Economie cu antreprenorii locali, 

atît pentru asigurarea practicii studenţilor, cît şi pentru implicarea agenţilor 

economici în educarea şi formarea viitorilor specialişti. 

Ca aplicaţie practică metodologia case-urilor, şi în special proiectul 

„studiu de caz real” va contribui la dezvoltarea capacităţilor analitice, 

abilităţi de lucru în echipă, şi capacităţi de soluţionare a problemelor.  

Ca rezultat la finele cursului studenţii obţin cunoştinţe şi abilităţi în: 

- identificarea problemelor în lipsa informaţiilor depline despre 

întreprinderea analizată direct în clasă; 

- soluţionarea problemelor nestructurale; 

- folosirea tabelelor electronice şi a bazelor de date; 

- analiza informaţiei istorice pentru a identifica strategia care a cauzat 

problema curentă; 

- analiza informaţiei financiare prezentate provizoriu pentru determina-

rea semnalelor unor pericole/probleme viitoare (de exemplu, aplicarea 

modelului lui Altman); 

- luarea deciziilor în termeni de prioritate, resurse competitive şi/sau 

pareto analiză; 

- angajarea activă în studiu, încurajînd un interes în businessul 

contemporan; 

- căutarea unor soluţii viitoare şi/sau recomandări, chiar dacă ele sunt 

imprevizibile sau absurde; 

În afară de cele menţionate studenţii capătă încredere în cunoştinţele şi 

capacităţile proprii ceea ce este foarte important în special la angajarea în 

cîmpul muncii. 
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Tabelul 1 

Chestionar despre Studiul de caz tradiţional şi Studiul de caz real 

(secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă, Septembrie 2005) 

Secţia cu frecvenţă la zi 
Secţia cu frecvenţă 

redusă 
Studiu de caz 

tradiţional 

Studiu de caz 

„real-life” 

Studiu de caz 

tradiţional 

Studiu de caz 

„real-life” 

Interesant 4,11 4,11 3,75 4,58 

Aplicabil experienţei 

de muncă proprie 
4.00 4,11 4,00 3,67 

Folositor la sintetiza-

rea materialului teo-

retic 

4,67 4,78 4,42 4,67 

De ajutor în recunoaş-

terea şi analiza pro-

blemelor în situaţii 

complexe 

4,33 4,44 4,17 4,83 

Solicită cercetări su-

plimentare 
2,56 4,44 2,83 4,17 

Solicită abilităţi ana-

litice 
2,67 4,56 3,00 4,08 

Îmi permite să utilizez 

experienţa mea profe-

sională 

3,56 3,78 3,42 3,75 

Îmi este (va fi) de aju-

tor în creşterea mea 

profesională 

3,89 3,89 3,92 4,00 

Frustrant 1,89 1,89 2,17 2,00 

Corespunde interese-

lor mele 
4,22 4,22 3,75 4,42 

Consumator de timp 2,78 3,33 3,08 3,08 

n = 12 n = 12 

Notă: Punctajul este acordat în funcţie de utilitatea metodei date de la 

1 la 5 (1- absolut neimportantă, 2 – neutilă, 3 – indiferent, 4 – utilă, 5 –

foarte utilă). 
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