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U22: ECONOMIC                 Criza economică Lexic 
bursă/e (f) 
companie/i (f) 
criză/e (f) 
economie/i (f) 
faliment, e (n) 
furnizor, i (m) 
împrumut, uri (n) 
recesiune/i (f)  
 

Sinonime 
•a (se) amplifica  
= a creşte 
•antidot = soluţie, 
remediu  
•concomitent = în acelaşi 
timp 
•a miza = a conta 
•scadenţa = termen 
•solicitare = cerere  
•a se trezi = a se găsi 
 

Antonime 
creditor ≠ debitor 
posibilitate ≠ imposibilate 

 

Paronime 
companie/i (f) 
campanie/i (f) 
Ex.: Orice companie 
trebuie să-şi facă o 
campanie publicitară. 
 

Familii de cuvinte  
•a se bloca, blocare, blocaj 
•credit, a credita, 
creditare  
•contract, a contracta, 
contractare 
•economie, economic,  
a economisi, economisire 
•greu, a îngreuna, 
îngreunare, greutate 
•scadent, scadenţă 

 

Expresii 
•a duce la faliment  
•a face faţă 
•a face/ efectua plăţi  
•a fi în floare 
•a încasa bani 
•nevoi de lucru 
•surse de finanţare  
•termen de plată 
 

 

 

 

Criza economică ar putea aduce un val uriaş de falimente în România 

 

Criza economică mondială se amplifică cu fiecare zi ce trece, iar 

România începe să resimtă tot mai mult această recesiune economică, la care 

marii economişti de la nivel mondial nu reuşesc să-i găsească antidot. 

Specialiştii consideră că această criză se va resimţi puternic la nivelul 

companiilor din România. Pe de o parte, cele care au contractate credite pentru 

dezvoltare sau pentru acoperirea altor nevoi de lucru se vor trezi în faţa 

imposibilităţii de a restitui aceste împrumuturi, concomitent cu îngreunarea 

posibilităţii de plată a furnizorilor, mai ales în cazul celor care au de făcut plăţi 

în valută. Pe de altă parte, întrucât bursele mondiale se prăbuşesc – Bursa de 

valori Bucureşti a pierdut în doar câteva zile peste 2 miliarde de euro –, 

companiile nu mai pot miza pe acestea ca surse de finanţare, astfel încât o altă 

variantă de acoperire a nevoilor financiare este total blocată. Cum pe fondul 

crizei economice este de aşteptat ca şi solicitările de creditare din partea 

companiilor adresate băncilor să scadă, se conturează tabloul complet al unei 

crize financiare care va arunca în faliment extrem de multe companii din 

România. 

Efectul este unul de recul, deoarece creditorii care, în condiţii normale, 

ar fi acceptat să acorde mai multe termene de graţie partenerilor lor de afaceri 

de la care au încasat bani, fiind acum în condiţii de criză economică sub 

presiunea creditorilor lor, vor pune o presiune şi mai mare pe debitorii lor, 

cerând să li se plătească banii, iar reacţia va fi una în lanţ, întrucât multe 

companii nu vor găsi resursele necesare să îşi achite datoriile scadente şi vor 

lua, din păcate, calea falimentului. 

Deja de la începutul acestui an, numărul de debitori provenind din 

zona companiilor care au intrat cu dosare în portofoliul agenţiei de colectare 

debite Urban şi Asociaţii, a crescut cu 77% faţă de perioada similară a anului 

trecut. Creditorii spun că din ce în ce mai mulţi parteneri ai lor de afaceri au 

depăşit termenele de plată cu scadenţa în ianuarie 2008 întrucât nu mai găsesc 

resursele financiare necesare să îşi stingă restanţele pe care le au şi, mult mai 

grav, declară că nici pe termen lung nu identifică vreo posibilitate reală de 

plată a datoriilor. 
                (După Ina Moldoveanu, Criza economică va aduce un val uriaş de falimente în România,            

www. curierulnational.ro) 
   

Criza economică tulbură afacerile ciobanilor 
 

Ciobanii din Mărginimea Sibiului, loc cu tradiţie în oierit, se 

gândesc să-şi schimbe ocupaţia, din cauza crizei economice. 

În urmă cu câţiva ani, afacerile mergeau foarte bine, iar 

vânzările erau în floare. Totuşi, de câteva luni, situaţia s-a 

schimbat în rău. Ciobanii, care-şi amenajaseră ferme în zonă, au rămas cu 

produsele nevândute. Din această cauză, aceştia nu pot să-şi plătească 

angajaţii, în condiţiile în care au menţinut aceleaşi preţuri la produse ca anul 

trecut. Oierii se plâng că vând laptele pe sume foarte mici, la centrele de 

colectare.   

Deşi preţul unui kilogram de brânză în Marginimea Sibiului este de 15 lei, 

numărul cumpărătorilor s-a înjumătăţit faţă de 2008. Autorităţile locale 

consideră că ciobanii trebuie să renunţe la ajutoare, cel puţin o perioadă, pentru 

a face faţă crizei economice.                        (După  www. curierulnational.ro, 15 ianuarie 2009) 
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I. Activităţi lexicale  
 

1. Cunoaşteţi siglele Tarom, Romtelecom, CFR, Petrom, Napolact, Dacia? 
Puteţi spune ce fel de companie este fiecare dintre ele? 

2. Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi cuvintele a împrumuta, bancă, financiar, faliment, vânzare, 
cumpărare, plată, valută, companie, criză:  

 

3. Citiţi următorul text, legat de încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
întreţinere sau de donaţie. Reconstituiţi familia cuvintelor semnalate prin caractere cursive:   

 

Pentru semnarea unui contract, părţile se vor prezenta personal sau printr-un mandatar cu procură specială 
autentificată la un notar public. 
Vânzarea-cumpărarea este un contract sinalagmatic* ce presupune transmiterea unui bun în schimbul unui 
preţ real şi serios, element esenţial, care trebuie să corespundă valorii de circulaţie a bunului. 
Contractul de schimb presupune transmiterea reciprocă de bunuri între coschimbaşi. 
Contractul de întreţinere presupune înstrăinarea unui bun în schimbul căruia dobânditorul se obligă să 
întreţină fie persoana ce i-a transmis bunul şi/sau o altă persoană. Întreţinerea poate consta în asigurarea 
de alimente, îmbrăcăminte, medicamente etc. 
Donaţia este un contract solemn care se încheie între părţi cu intenţia de gratificare a donatarului. Donaţia 
poate fi pură şi simplă sau cu sarcini. Fiind act solemn, donaţia se încheie valabil numai în forma 
autentificată de notarul public. 
Oferta de donaţie şi acceptarea ei se poate face prin acte separate, numai autentificate de notarul public. 
Forma autentică are şi avantajul unei forţe probatorii depline şi putere executorie fără a se mai recurge la o 
hotărâre judecătorească pentru executare silită.                                                             (www.uniuneanotarilor.ro) 

 
II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

A. Cauza: întrucât, cum, deoarece, din cauză că, pentru că, din această cauză, având în vedere  G 1.7. 
 

Efectul este unul de recul, deoarece creditorii care, în condiţii normale, ar fi acceptat să acorde mai 

multe termene de graţie partenerilor lor de afaceri de la care au încasat bani, fiind acum în condiţii de 

criză economică sub presiunea creditorilor lor, vor pune o presiune şi mai mare pe debitorii lor, cerând 

să li se plătească banii, iar reacţia va fi una în lanţ, întrucât multe companii nu vor găsi resursele 

necesare să îşi achite datoriile scadente şi vor lua, din păcate, calea falimentului. 
 

4. Ce aţi înţeles din fragmentul de mai sus? 
a. Creditorii au acceptat să acorde mai multe termene de graţie partenerilor de afaceri sau nu? 
b. De ce se afirmă că criza se va resimţi puternic în companiile din România? Enumeraţi cauzele. 
Recitiţi fragmentul şi segmentaţi-l în mai multe fraze.   

  

5. Recitiţi textul „Criza economică”. Răspundeţi la întrebări.    
a. Ce se constată statistic cu privire la debitori? 
b. Ce se afirmă legat de creditori? 
c. Care sunt cauzele fenomenelor menţionate? 
d. Ce repercusiuni va avea criza economică asupra societăţii 

româneşti? 
e. Se prevede o îmbunăţire a situaţiei în viitorul apropiat? Dar în 

viitorul îndepărtat? 
Pe baza răspunsurilor, redactaţi un rezumat.  

 
 

                                                 
* (Contract) care prevede obligaţii reciproce între părţi (contractanţi) care încep de la data încheierii lui. Spre exemplu, 

contractul de vânzare-cumpărare. (După Dicţionar juridic online). 
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B. Dativ posesiv 
•Reacţia va fi una în lanţ, întrucât multe companii nu vor găsi resursele necesare să îşi achite datoriile 

scadente şi vor lua, din păcate, calea falimentului. 

•Mulţi parteneri de afaceri au depăşit termenele de plată cu scadenţa în ianuarie 2008 întrucât nu mai 

găsesc resursele financiare necesare să îşi stingă restanţele pe care le au. 

•Ciobanii din Mărginimea Sibiului se gândesc să-şi schimbe ocupaţia, din cauza crizei economice. 

•Ciobanii nu pot să-şi plătească angajaţii, în condiţiile în care au menţinut aceleaşi preţuri la produse 

ca anul trecut. 
 

6. Recitiţi frazele din casetă şi răspundeţi la întrebările:   
Ale cui datorii? Ale cui restanţe? A cui ocupaţie? Ai cui angajaţi? 
 

C. Stilul indirect: spune / zice / crede / consideră că ...  G 2.16. 
 

•Specialiştii consideră că această criză se va resimţi puternic la nivelul companiilor din România. 

•Creditorii spun că din ce în ce mai mulţi parteneri ai lor de afaceri le-au depăşit termenele de plată. 

•Partenerii de afaceri declară că nici pe termen lung nu identifică vreo posibilitate reală de plată a 

datoriilor. 

•Oierii se plâng că vând laptele pe sume foarte mici, la centrele de colectare. 

•Autorităţile locale consideră că ciobanii trebuie să renunţe la angajaţi, cel puţin o perioadă, pentru a 

face faţă crizei economice. 
 

7. Reformulaţi exemplele de mai sus în discurs direct, conform modelului:    
Ex. Oierii se plâng: „Vindem laptele pe sume foarte mici, la centrele de colectare!”. 
 

D. Opoziţia: pe de o parte ..., pe de altă parte ... G 1.1.; 1.5.5.3.; 2.6. 
  

Pe de o parte, cele care au contractate credite pentru dezvoltare sau acoperirea altor nevoi de lucru se 

vor trezi în faţa imposibilităţii de a restitui aceste împrumuturi, concomitent cu îngreunarea 

posibilităţii de plată a furnizorilor, mai ales în cazul celor care au de făcut plăţi în valută. Pe de altă 

parte, întrucât bursele mondiale se prăbuşesc – Bursa de valori Bucureşti a pierdut în doar câteva zile 

peste 2 miliarde de euro –, companiile nu mai pot miza pe acestea ca surse de finanţare, astfel încât o 

altă variantă de acoperire a nevoilor financiare este total blocată. 
 

8. Citiţi următorul contract. a. Reformulaţi conţinutul:   

 
Contract de împrumut 

 
Între CEC* reprezentată prin Popescu Ion, director al Suc. Jud. Cluj pe de o parte 
şi Pop Ioana, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Herculane, mr. 11, judeţ Cluj, posesor/oare a Cărţii de 

identitate seriaKX nr. 966130, eliberat de Pol. Olteniţa sub nr. 6237 din 27 mai 1969 pe de altă 
parte, 
în baza legii Nr. 4/1973 a intervenit următorul contract: 
 
1. CEC pe baza contractului nr. 104468 din 8.11. 1975 pentru construirea de locuinţe proprietate 

personală, amplasată în Cluj-Napoca, str. Mehedinţi, nr. 12, acordă un împrumut de lei 52000 

încadratului (ei) întreprinderii (organizaţiei) ICS Prod Industriale Cluj în funcţia de vânzătoare dlui/ 
dnei Pop Ioana. Împumutul se acordă pe timp de 20 de ani, cu dobândă de 3,15% pe an. 
 
2. Creditul şi dobânda în rate lunare se restituie prin reţinere pe statul de plată de către unitatea la 
care beneficiarul are de încasat drepturi băneşti, până în luna martie anul 1996. 
 

 
Director                        Oficiul juridic                          Beneficiarul creditului 

 
 

b. Formulaţi un contract similar, schimbând datele concrete aşa cum v-ar conveni d-voastră.  

                                                 
* Casa de economii şi consemnaţiuni. 
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9. Doriţi un abonament Romtelecom? Sunteţi de acord cu clauzele contractului? Ce hotărâţi?   
 

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA SERVICIULUI TELEFONIC 
 

Societatea Naţională de Telecomunicaţii Romtelecom furnizează în prezent serviciul telefonic în 
condiţii de drepturi exclusive rezervate asupra serviciilor de bază (voce), pe baza licenţei de 

operare emise de Ministerul Comunicaţiilor, ca autoritate de reglementare, abilitată prin Legea 
telecomunicaţiilor nr. 74/1996. 
Prezentul contract reglementează relaţiile dintre Romtelecom, în calitate de furnizor al serviciului 
telefonic, şi clienţii săi, în calitate de utilizatori. 
Acesta reprezintă acordul părţilor contractante pe baza căruia este oferit serviciul telefonic, în 
conformitate cu „Condiţiile generale pentru furnizarea serviciului telefonic”, aprobate prin Ordinul 

Ministrului Comunicaţiilor nr. 122 din 21 mai 1998, publicat în Monitorul Oficial nr. 231 din 25 iunie 
1998. 
 

I. Părţi contractante 

* Date privind serviciul telefonic 

Categoria reţelei: automată – cu acces direct la internaţional 
Categoria liniei telefonice: individuală 
 

II. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată, dacă nici una din părţi nu-l reziliază în 
mod expres, sau ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor părţilor, în conformitate cu „Condiţiile 
generale pentru furnizarea serviciului telefonic”. 
 

III. Obiectul contractului 
Obiectul contractului îl constituie furnizarea către utilizator a serviciului telefonic care să permită 
efectuarea de comunicaţii locale, naţionale şi internaţionale, precum şi asigurarea funcţionării 
acestuia. 
 

IV. Obligaţia Romtelecom 
Romtelecom se obligă să asigure utilizatorului furnizarea serviciului telefonic în cele mai bune 
condiţii tehnice posibile, în conformitate cu „Condiţiile generale pentru furnizarea serviciului 
telefonic” şi cu prevederile Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996. 
 

V. Obligaţiile utilizatorului 
Utilizatorul se obligă să folosească serviciul telefonic şi să achite contravaloare facturilor pentru 
prestaţiile efectuate, în conformitate cu „Condiţiile generale pentru furnizarea serviciului telefonic”, 
şi să respecte celelalte prevederi din acestea, precum şi modificările lor ulterioare. 
 

VI. Răspunderi contractuale 
Părţile contractante răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 
pe care şi le asumă în conformitate cu „Condiţiile generale pentru furnizarea serviciului telefonic”. 
Romtelecom nu răspunde pentru calitatea şi conţinutul serviciilor oferite prin reţeaua sa, de către 

furnizorii de servicii cu valoare adăugată (ex. Internet), punând la dispoziţie numai suportul 
furnizării acestor servicii şi efectuând facturarea acestora. 
Romtelecom nu răspunde pentru daune, oricare ar fi acestea, a căror existenţă utilizatorul ar pune-
o pe seama nefuncţionării serviciului telefonic, cu excepţia celor prevăzute în „Condiţiile generale 
pentru furnizarea serviciului telefonic”. 
 

10. Ajutorul de şomaj.   
Iată în ce situaţii puteţi beneficia de ajutorul de şomaj: 

• dacă vi s-a încheiat contractul de muncă din motive neimputabile; 

• dacă a expirat contractul pentru care aţi fost ales şi nu aţi fost încadrat în muncă înainte de asta 

• dacă a expirat durata pentru care aţi fost angajaţi pe bază de contract (în cazul militarilor); 

• dacă aţi încetat raportul de muncă în calitate de colaborator, la iniţiativa angajatorului; 

• dacă aţi încheiat un contract de asigurare pentru şomaj; 

• în cazul în care v-aţi pensionat pentru invaliditate, iar când v-aţi însănătoşit nu aţi mai găsit de lucru; 

• dacă raporturile de muncă au fost suspendate, conform legii, şi apoi încheiate; 

• în situaţia în care v-aţi întors la lucru după încetarea concediului plătit pentru creşterea copilului, iar 

angajatorul îşi încetase definitiv activitatea;  

• dacă aveţi minimum 16 ani, sunteţi absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau ai şcolilor speciale pentru 

persoane cu handicap şi în 60 de zile de la absolvire, nu aţi reuşit să vă angajaţi conform pregătirii profesionale. 
 

Vă încadraţi în aceste categorii? Răspundeţi argumentat.  


