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Rezumat: 
Afacerile pot fi interpretate ca un „joc” care 

aduce profit numai celor foarte „puternici” şi instruiţi 
sau ca o activitate competitivă, lăsând deoparte 
învinşii care ştiu numai cum să obţină profit. 
Companiile de afaceri online au schimbat regulile 
jocului comercial pretutindeni şi pentru toţi. Noile 
modele create au devenit un standard nu numai pentru 
afacerile pe Internet, ci şi pentru orice tip de afacere.  

 
Cuvinte cheie: afaceri electronice, eficienţă, 

preţuri, costuri.  
 
 Afacerea nu se încheie şi nu se dă, ci se 
contractează şi se vinde. A iniţia şi a derula 
afaceri înseamnă a comunica. Aceasta 
prezintă  o serie de atribute funcţionale 
determinate la rândul lor de: identitatea 
omului de afaceri, ce justifică identificarea 
mobilului său economic major, profitul 
maxim, obţinut prin optimizare, sub impactul 
constrângerilor externe (tehnologie, cerere-
ofertă) a costurilor, preţurilor şi cantităţilor. 

Eficienţa unei afaceri este dependentă 
de obiectivele care urmează a fi atinse, dar şi 
de strategiile elaborate pe baza obiectivelor, 
gradul de deschidere spre inovaţie, potenţialul 
uman, cultura organizaţională. Creşterea 
eficienţei unei afaceri mai ţine şi de abilitatea 
şi personalitatea omului de afaceri de: a 
îmbunătăţi eficienţa muncii (adaptarea unor 
soluţii tehnice, crearea unui climat de muncă 
favorabil, etc.); a identifica şi a evalua 
corespunzător  mijloacele tehnologice; 
realizarea funcţiei de control fără a genera 
costuri ridicate; a promova o politică de 
aprovizionare eficientă; a determina angajaţii 
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 Abstract: 

Business may be interpreted as a ,,game" that 
earns only the very ,,strong" and trained or 
competitive activity, leaving the losers who only know 
how to obtain profit. The online business companies 
changed the rules of the trade game everywhere and 
for everybody. The new created models became a 
standard not just for Internet business but also for any 
kind of affaire.  

 
Key words: online business, the efficiency, 

technology, prices, costs. 
 
Business does not end and is not 

 given, but contracts and sells. To initiate and 
conduct business is to communicate. This 
presents a number of functional attributes in 
turn caused by: human identity business, 
which justifies the identification of mobile 
major economic, maximum profits obtained 
through optimization, the impact of external 
constraints (technology, demand-supply) 
costs, prices and quantities .  

The efficiency of a business is 
dependent on the objectives to be achieved, 
and the strategies developed based on 
objectives, degree of openness to innovation, 
human potential, organizational culture. 
Increased efficiency of business and keep the 
ability and personality rights business: 
improve the efficiency of work (adaptation of 
technical solutions, creating a favorable 
climate of employment, etc.); identify and 
 evaluate appropriate technological means; 
the control function without generating high 
costs; promote an efficient supply policy; 
determine the employees to contribute to 
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să contribuie la diminuarea costurilor, fără a 
modifica elementele calitative; a diminua 
costul informării etc. 

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor dă şanse afacerilor de 
dimensiuni mici şi mijlocii să concureze la 
nivel local sau global cu marile organizaţii. 
Astfel, pe web oricine îşi poate promova 
produsele şi poate să se facă cunoscut fără 
costuri prea mari. 

Afacerile online de astăzi reprezinta 
mult mai mult decât un simplu comerţ 
electronic, deoarece se pune accentul pe 
marketing şi pentru obţinerea unei poziţii 
solide pe piaţă. 

Întreprinderile care adoptă Internetul 
pentru operaţiile uzuale de afaceri obţin 
avantaje În comparaţie cu competitorii care 
nu implementează în timp util noile 
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor. 

Întreprinderile de succes trebuie să se 
axeze pe câştigarea încrederii clienţilor. 
Clienţii fideli iniţiază afaceri pe baza 
experienţei pe care au avut-o în trecut. Cu 
mult înainte de apariţia Internetului, clienţii 
preferau relaţii personale, directe. Acest lucru 
este valabil şi pentru clientii de pe web. 
Întreprinderile axate pe afaceri electronice 
trebuie să creeze clientului senzaţia de 
confort. Consumatorii online sau 
colaboratorii în afaceri online doresc servicii 
din ce în ce mai personalizate şi se asteaptă 
ca cerinţele lor să fie într- un fel anticipate. 
Orice afacere indiferent de dimensiunea ei se 
poate consolida profitând de oportunităţile 
care apar prin acordarea unui rol din ce în ce 
mai important clienţilor.  

Trecerea la societatea informaţională 
va împărţi întreprinderile în organizaţii 
tradiţionale şi organizaţii moderne, care 
utilizează tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

Trăsătura cheie a organizaţiei 
economiei digitale va fi înlocuirea ierarhiei 
piramidale tradiţionale cu o ierarhie 
orizontală. În planul managementului se va 
înregistra o dezvoltare a activităţii de luare a 
deciziilor prin optimizarea creativităţii, 

reducing costs, without changing the 
qualitative; reduce cost, etc. information.  

Using information technology and 
communications business opportunity size  
small and medium enterprises to compete 
locally or globally with large organizations. 
Thus, the web anyone can promote their 
products and can make themselves known 
without much cost. 

Online business today is more than a 
simple e-commerce, because it focuses on 
marketing and  for a strong market position. 

Organizations that adopt the Internet 
for  normal business operations receive 
benefits  

Major competitors from which 
implemented in time the new technologies of 
information and communications.  

Successful organizations should focus 
winning the trust of our clients. Customers  
prefer to do business based on experience 
which had a past. Long before emergence of 
the Internet, customers preferred personal 
relations, direct. This is true and clients on 
the web. Organizations focusing on electronic 
business client should create a feeling of 
comfort.  

Business online services wishing 
increasingly more personalized and it is 
expected that the requirements they are in 
some way anticipated. Any business 
regardless of size, they can reinforce 
advantage of opportunities arising from the 
granting a role to play increasingly important 
clients.  

When that business was realized that 
it is possible to achieve transactions on the 
web, to easily win in November markets, to 
drop the price to the sale and distribution 
products because the Internet has realized that 
these businesses can be particularly profitable 
and has raised me to or to develop these 
businesses. First, to win the trust of 
customers old at the same time attracting 
others we.  

Transactions on the Internet have 
evolved over time. What started relatively 
simple (response to certain items via email or 
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capacitaţii de inovare şi pregătirii intelectuale 
ale subordonaţilor. Aceasta înseamnă că 
lucrul în echipă, 
colaborarea şi cooperarea între angajati va fi 
trăsătura cheie a organizaţiei viitorului, ceea 
ce va conduce probabil, în multe locuri, la 
schimbarea generaţiilor la nivelul conducerii. 

Business-to-business (B2B) cuprinde 
toate tranzacţiile care se efectuează între doi 
sau mai multi parteneri de afaceri şi se 
bazează,de obicei, pe sisteme extranet. În 
această categorie de comerţ electronic poate 
intra orice organizaţie care utilizează 
Internetul pentru a comanda de la furnizori, 
pentru a primi facturi şi a efectua plăţi. 
Având în vedere viitoarea liberalizare a 
sectorului telecomunicaţiilor, scăderea 
pretului la conectare va conduce în câţiva ani 
la o explozie a utilizării active a Internetului. 

Business-to-consumer (B2C) se referă 
la relaţiile dintre comerciant şi consumatorul 
final, fiind considerat comerţ electronic cu 
amănuntul. Aceasta categorie s-a extins foarte 
mult datorită World Wide Web. 

Business-to-administration (B2A) 
acoperă toate tranzacţiile dintre organizaţii şi 
autorităţi administrative locale sau centrale. 
Astăzi, aceasta categorie de comerţ electronic 
este într-o fază de dezvoltare primară, dar se 
aşteaptă o extindere rapidă, mai ales în 
contextul în care guvernele şi alte autorităţi 
vor folosi propriile metode de promovare a 
comerţului electronic, urmând să fie utilizată 
şi pentru plata TVA sau a impozitelor. 

Business-to-employee (B2E) se referă 
la tranzacţiile din interiorul unei organizaţii, 
destinate personalului angajat şi efectuate 
prin sistemul intranet propriu. 

Consumer-to-administration (C2A) 
este o categorie care, deşi nu a apărut încă, 
este de aşteptat să fie lansată de guverne, mai 
ales în domeniul plăţilor ajutoarelor sociale 
sau a compensaţiilor în urma determinării 
impozitului pe venitul global. 

Secretul succesului în afaceri este 
dependent de  planificarea riguroasă, 
profesionistă. Determinarea valorii unei 
afaceri se realizează cu ajutorul mai multor 

accept a payment with a card credit on the 
web) has been transformed into a t gun very 
strong. To benefit from these advantages, 
small businesses or environments that had a 
certain success using old techniques have 
shifted from business  

Internet-based trading solutions to 
keep of fully integrated electronic business.  

The result is not just a business 
transaction, but a relationship with the 
customer. In fact, using the Internet to 
develop relationships. Client is the leading 
ago  develop a business on the web. By 
integrating Internet in the business in all 
points that require interaction with client 
avoid additional costs, incompatibilities in the 
system and are easier integration with the rest 
of the system.  

Electronic business, in their diversity 
expression of support is the new economy 
informational society, which will rally, both, 
organizations, citizens, central and local 
administrations.  

Business to business (B2B) comprises 
all transactions are made between the two or 
more business partners and is based, usually 
on the extranet systems. In this category of 
electronic commerce can join any 
organization that uses Internet to order from 
suppliers on 
receive invoices and make payments.  

Business-to-consumer (B2C) refers 
the relationships between supplier and 
consumer  

Finally, electronic commerce is 
considered retail. This category has been 
expanded very much because the World Wide 
Web, existing tandem a lot of malls electronic 
offers all types of consumer goods and 
services.  

Business-to-administration (B2A) 
covers all transactions between organizations 
and local administrative authorities or central. 

Today, this category of electronic 
commerce is in a primary stage of 
development, but is expected to expand 
rapidly, especially the context in which 
governments and other authorities will use 
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indicatori: cifra de  afaceri; mărimea 
profitului; dimensiunea exportului; volumul 
investiţiilor; mărimea creditelor etc. 

Însă, o afacere de succes nu se 
măsoară exclusiv prin profit, el este 
determinat de o serie de alţi factori sau 
acţiuni, precum: 

-valoarea resurselor umane; 
 Profitul ridicat se obţine cu ajutorul 
angajaţilor loiali, salariatul nemulţumit 
antrenează costuri suplimentare. Unele 
companii multinaţionale utilizează chiar 
instrumente de monitorizare a stării de spirit a 
angajaţilor, deoarece uneori demisia unui 
,,angajat valoros’’ al afacerii determină 
cheltuieli, care pot echivala cu remuneraţia 
acestuia cumulată pe o perioadă de 12 luni. 

-ponderea contribuţiei firmei la 
bugetul statului; 
-contracte de cercetare derulate; 
-activităţi de sponsorizare etc.  

În România aplicarea cu succes a 
metodelor de evaluare a unei afaceri este  
influenţată de mediul economic specific 
(evoluţia ratei dobânzii, volumul investiţiilor 
reale, etc.). 

În ceea ce priveşte metoda cifrei de 
afaceri, evaluarea unei afaceri se poate 
realiza prin două variante ale metodei cifrei 
de afaceri: metoda simplă şi metoda rafinată. 

Metoda simplă se aplică în firmele 
mici, deoarece, pe de o parte, în majoritatea 
situaţiilor, structura cheltuielilor este 
asemănătoare în sectorul respectiv de 
activitate, iar pe de altă parte, rata de 
rentabilitate este determinată de cifra de 
afaceri şi rata de profitabilitate. 

Metoda rafinată presupune analiza 
raporturilor dintre cifra de afaceri şi profit. 
Goodwill-ul se obţine prin diminuarea 
profitului anual cu dobânda capitalului 
investit şi salariul întreprinzătorului.  

Metoda valorii de piaţă este 
cunoscută în literatura de specialitate sub 
numele de ,,price/earnings ratio method”-
metoda preţurilor/câştigurilor obţinute. Prin 
intermediul acestei metode, noul 
întreprinzător operează cu următoarele 

their own methods of promoting  
Electronic commerce will be used for 

vat or taxes.  
Business-to-employee (B2E) refers to 

transactions within an organization, for staff 
and made own intranet system.  

Consumer-to-administration (C2A) is 
a category which, although not yet appeared, 
is expected to be launched by governments, 
especially in providing welfare payments 
or determine the compensation global income 
tax. 

The secret of success in business is 
dependent on rigorous planning, professional. 

Determining the value of a business 
are made by several indicators: 
turnover; the  

size of profits; dimension of export; the 
volume of investments; the size of loans, etc. 
But business success is not measured solely 
by profit, it is determined by a number of 
other factors or actions, such as: 

-value of human resources;  
To obtain high profits with loyal 

employees, disgruntled employee involve  
additional costs. Some multinational 
companies even use tools for monitoring the 
state of mind of employees, sometimes as a 
resignation, valuable employee business 
expenses determined, which may amount to 
the aggregate remuneration for a period of 12 
months.  

-share contribution to the company 
budget; 
-conducted research contracts; 
-sponsorship activities. 

           In Romania, the successful 
implementation of methods for assessment of 
a business is influenced by specific economic 
environment (interest rate developments, the 
actual investment). Regarding the method of 
turnover, evaluation of a business can be 
achieved through two variants of the method 
of turnover: simple method and refined 
method.  

Simple method is applied in small 
firms, because on the one hand, most of the 
structure is similar to spending in the sector 
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elemente: valoarea acţiunilor cotate pe piaţa 
bursieră pentru firmele similare; cursul 
acţiunilor; valoarea dividendelor. 

Cuantificarea valorii unei afaceri, 
bazată pe metoda valorii de piaţă, se 
stabileşte prin multiplicarea ratei medii a unei 
afaceri cu veniturile previzionate ale acesteia. 

Referitor la metoda bazată pe 
capacitatea de profit viitor, valoarea unei 
afaceri este dată de doi termeni ,,goodwill”-
preţul tranzacţiei este mai mare decât 
valoarea activului net ajustat, respectiv 
,,badwill”- preţul tranzacţiei este mai mic 
decât activul net corectat. 

Evaluarea afacerilor mici şi medii se 
poate determina cu ajutorul a trei metode: 
metoda goodwill-ului ajustat; metoda 
capitalizării supraprofitului firmei; metoda 
actualizării profitului net viitor. 

Varianta goodwill-ului ajustat 
(metoda multiplului surplusului de profit  
mediu) este un procedeu de calcul distinct. 
Determinarea valorii de vânzare a unei 
afaceri are la bază combinarea activelor 
tangibile existente ale firmei cu potenţialul de 
profit viitor. 

Acest procedeu presupune 
parcurgerea următorului algoritm: 

1. Determinarea valorii ajustate a 
activului net tangibil-costul de înlocuire 
diminuat cu totalul obligaţiilor ajustate; 

2. Stabilirea costului de oportunitate a 
investitiei în achiziţionarea afacerii; 

Costul de oportunitate reflectă fie 
suma pe care întreprinzătorul putea să câştige 
prin investirea aceluiaşi volum de fonduri 
într-o afacere cu un grad de risc asemănător, 
fie salariul pe care l-ar putea câştiga 
întreprinzătorul dacă ar lucra ca manager la o 
lată firmă. 

3. Proiectarea profiturilor nete; 
Proiectarea profiturilor nete se poate 

realiza prin următoarele procedee: 
-procedeul ,,ex-post”-profitul viitor 

se estimează pe baza unei rate medii a 
profiturilor înregistrate în anii anteriori, 
degajate prin acţiunea factorilor conjucturali; 

-procedeul ,,ex-ante”-profitul se 

of activity, and on the other hand, the rate of 
return is determined by the turnover rate and 
profitability.  

Refined method involves analyzing 
relationships between turnover and profit. 
Goodwill is to obtain profits by reducing 
annual interest of capital invested and pay the 
developer.  

Market value method is known in 
literature under the name ,,price/earnings 
ratio method”- method-price/earnings 
obtained. Through this method, the 
entrepreneur operates the following items:  

- the value of shares listed on the 
stock exchange for companies like;  

- the shares;  
- the dividends.  
Quantifying the value of a business 

based on market value method is determined 
by multiplying the average rate of a business 
with its forecasted revenue.  

Regarding the method based on the 
ability of future profits, the business is given 
by two terms, ,,goodwill" transaction price is 
higher than the adjusted net assets, 
respectively ,,badwill"- the transaction price 
is less than net asset corrected.  

Assessment of small and medium 
businesses can be determined using three 
methods:  

- method of goodwill adjusted;  
- super profit company capitalization 

method;  
- method of updating future net 

profits.  
The goodwill of the adjusted (multiple 
method of surplus profit medium). 
This  

method is a method of calculation separately. 
Determining the value of sale of a business is 
based on combining existing tangible assets 
of the company with potential for future 
profits.  

This process involves going through 
the following algorithm:  
1. Determine the amount of adjusted 

net tangible asset-replacement cost less total 
adjusted liabilities;  
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determină pe baza datelor rezultate din 
analiza pieţei, prognoza veniturilor şi 
cheltuielilor. 
 4. Calculul capacităţii de profit 
suplimentar este dat de profitul net programat 
mai puţin costul de oportunitate; 
 5. Estimarea valorii activelor 
intangibile – multiplicarea capacităţii 
extrabeneficiare cu cifra anilor de profit 
permite o estimare a valorii activelor 
intangibile; 
 Pentru anii de profit anterior, în teoria 
financiară se utilizează următoarele cifre: 
 - ,,-1”-managementul sau impactul 
afacerii asupra comunităţii a fost slab; 
 - ,,0”-nu există nici o valoare pentru 
goodwill; 

- ,,1”-afacerea se află la debut sau se 
caracterizează printr-o valoare oarecare a 
activelor intangibile şi risc ridicat; 

- ,,2”-afacerea se caracterizează prin 
acceptare medie de piaţă şi risc ridicat; 

- ,,3”-managementul firmei este bun, 
activitatea firmei este stabilă, prezintă un risc 
normal; 

- ,,4”-afacerea are o reputaţie 
excelentă în rândul comunităţii şi mediului de 
afaceri, o capacitate de adaptare ridicată. 
 6. Calculul valorii afacerii este dat de 
valoarea netă a activelor tangibile şi activelor 
intangibile. 

În cazul metodei  capitalizării 
supraprofitului firmei, valoarea afacerii se 
determină pe baza aceluiaşi principiu ca şi în 
cazul multiplicării rentei de ,,goodwill”, dar, 
în plus, se consideră o durată nelimitate 
pentru renta de ,,goodwill” sau supraprofit 

Valoarea afacerii potrivit metodei 
capitalizării supraprofitului mediu se 
determină conform formulelor de mai jos. 

În situaţia în care goodwill-ul este 
capitalizat pe durată determinată, se utilizează 
următoarea formulă: 

( )
r

rAiPAV nini
+

−
×+−+= 1

11
 

În cazul în care goodwill-ul este 
capitalizat sub formă de rentă perpetuă, se 

2. Establishing the cost of the 
investment opportunity to acquire the 
business;  
Reflect the opportunity cost is the amount 
that the developer could earn by investing the 
same amount of funds in a deal with a similar 
degree of risk or salary which he would win 
if the developer would work as a manager at 
a firm palm.  

3. Design net profits;  
Design net profits can be achieved 

through the following processes: 
process, ex-post-future profits are estimated 
based on an average rate of profits made in 
previous years, the factors released by 
conjucture; process, ex-ante-profit is 
determined based on results of market 
analysis, forecasting revenue and 
expenditure.  

4. Calculation ability additional profit 
is given by scheduled net profit less the cost 
of opportunity;  

5. Estimated value of intangible assets 
- the ability extra receiving  by multiplying 
the number of years allows a profit estimate 
the value of intangible assets;  

Profit for the years before, in financial 
theory uses the following figures:  

-,,-1" business management or impact 
on the community was weak;  

-,,0" no value for goodwill;  
-,,1"-business is at the onset and is 

characterized by a value of some intangible 
assets and high risk;  

-,,2"-business is characterized by 
acceptance and average market risk;  

-,,3"-is good business management, 
business activity is stable, have a normal 
risk;  
           -,,4"-business has a great reputation 
among community and business, a high 
capacity to  
adapt.  
            6. Calculating business value is the 
net tangible assets and intangible assets. 
If the method superprofit capitalization 
company, the business is determined based  
on the same principle as with multiplication 
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foloseşte formula de mai jos: 
( )

r
ViPVV s

s
×−

+=  

 
unde: 

niA =activul net la valoarea de 
înlocuire; 

i=costul de oportunitate sau rata de 
randament minimă necesară remunerării 
capitalului propriu investit; 

r=rata de capitalizare. 
Potrivit  metodei actualizării 

profitului net viitor 
o unitate monetară câştigată în viitor 

va mai puţin valoroasă decât o unitate 
monetară câştigată în prezent. Astfel, se 
estimează profitul viitor pentru o perioadă 
determinată de timp şi se actualizează datele 
estimate, iar valoarea prezentă reflectă 
valoarea afacerii. Valoarea prezentă ilustrează 
costul de oportunitate pe care îl suportă 
cumpărătorul pentru a câştiga o rată de 
randament prin primirea venitului în viitor, în 
loc de a-l primi la momentul prezent.  

Actualizarea profitului net viitor se 
determină pe baza următorului algoritm: 

-proiectarea veniturilor viitoare pentru 
următorii cinci ani; 

-actualizarea profiturilor viitoare cu 
rata cea mai potrivită pentru obiectivele 
întreprinzătorului; 

-estimarea fluxului de profit pentru o 
perioadă mai mare de cinci ani; 

- actualizarea profitului net estimat pe 
o durată de timp mai mare de cinci ani, 
utilizând factorul de actualizare pentru anul al 
şaselea; 

- determinarea valorii totale a afacerii. 
Competitivitatea întreprinderii va 

depinde, în cele din urmă, de capacitatea de a 
trece de la caracterul ierarhic şi individual la 
locul de muncă la promovarea muncii 
colaborative. 
 
 
 
 

rents, ,,goodwill", but, moreover, be 
considered for an unlimited period of rent, 
goodwill or superprofit.  

According to business value 
superprofit medium capitalization method is 
determined according to the formulas below.  

Where the goodwill is capitalized 
fixed, using the following formula:  

( )
r

rAiPAV nini
+

−
×+−+= 1
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Where the goodwill is capitalized as a 
perpetual rent, using the formula 
below: 

( )
r

ViP
VV s

s
×−

+=  

  where:  
  A ni = net asset value of replacement;  

i = the opportunity cost or rate of 
return required minimum payment capital 
invested;  

r = rate of capitalization.  
According to the method of updating 

the future net profit a monetary unit in the 
future will win less valuable than a single 
currency gained to date. It is expected future 
profits for a period of time and update the 
data estimate, and the present value of 
reflects the business. Present value reflects 
the opportunity cost you incur to earn the 
customer a rate of return through the receipt 
of income in the future, instead of receiving 
at present.  

Upgrading the future net profit is 
determined based on the following 
algorithm:  
           -future income projection for the next 
five years;  

-update-rate future profits with the 
most appropriate objectives for the 
developer; 

- flow estimate for a profit of more 
than five years;  

-updating the estimated net profit for a 
period of time greater than five years, using  
the update factor for the sixth year;  

-determining the total amount of 
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business.  
Enterprise competitiveness will 

depend on the ability to move from the 
hierarchical and the individual work to 
promote collaborative work. 
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