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Crizele economice cunosc coborâşuri lente, stagnări sau scăderi ale activităŃii economice. 

Criza economico-socială  din România  a început în 1990.. şi continuă şi în prezent, fiind accentuată 
de criza financiară şi economică mondială. Ieşirea României din criză este posibilă numai operaŃiuni 
morale în toate domeniile, prin deblocarea procedurilor funcŃionale ale proceselor economico-
financiare şi prin realizarea unui management performant la toate nivelurile. 

Cuvinte cheie: criza economică; criză financiară; criză morală; management performant; 
libertate;responsabilitate; performanŃă. 

 
The economic crises expect slow downs, stagnation or decrease of the economic activity.The 

socio-economic crisis in Romania started in 1990 and it continues in present being emphasized by 
the financial and economic crisis inside the international market.From now on the crisis turnoff for 
Romania is possible only by operating the morals to all the domains, by unlocking the functional 
procedures of the financial- economic processes and by showing a performant management for all 
the levels. 
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efinire. În general, criza economică exprimă starea de dificultate a activităŃii 
economice, concretizată prin încetinirea, stagnarea sau scăderea activităŃilor 
de natură economică. Ea apare ca fracturare gravă a echilibrelor 

macroeconomice, mai ales a celor dintre producŃie şi consum, dintre cerere şi ofertă, dintre 
gradul de folosire a factorilor de producŃie şi gradul de ocupare a forŃei de muncă, dintre 
nivelul preŃurilor şi puterea de cumpărare a cetăŃenilor etc. Ca formă grafică de reprezentare 
a timpului în care se întinde, criza economică cuprinde momentul în care se produce o 
cotitură a ciclului economic ascendent şi Ńine până când faza descendentă cedează din nou 
locul fazei ascendente durabile. În toată această perioadă, organismele guvernamentale şi 
conducerile agenŃilor economici acŃionează coordonat pentru a determina schimbări 
calitative menite să elimine cauzele care au generat dezechilibrele economice grave. La 
rândul lor, crizele financiare exprimă dereglări grave ale sistemelor financiare ale Ńărilor, 
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