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INTRODUCERE

Funcționalitatea întreprinderilor, în cadrul economiei concurențiale, 
este condiționată de calitatea „construcției” elementelor sale compo-
nente, care o reprezintă ca sistem. Sistemul de management este unul 
din elementele de bază ale întreprinderii. Astfel, proiectarea sisteme-
lor de management necesită cunoștințe fundamentate pe transferuri 
de concepții și metodologii interdisciplinare, care formează viziuni 
complexe asupra interacțiunii diverselor și variatelor elemente ale sis-
temului, care, în final, trebuie să funcționeze ca un tot întreg. Calitatea 
construcției sistemului de management influențează direct eficiența 
activității firmei. Din acest motiv, în notele de curs Proiectarea sis-
temului de management sunt selectate tematici și subiecte privind 
noțiunile de sistem, abordarea întreprinderii ca sistem deschis, princi-
pii de proiectare a sistemului de management, metodologia proiectă-
rii/reproiectării sistemului de management ș.a. 

Notele de curs Proiectarea sistemului de management este conce-
put pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare și are menirea să 
formeze și să dezvolte cunoștințe, deprinderi și aptitudini de evalu-
are a sistemului de management; adoptarea deciziilor de proiectare/
reproiectare a subsistemelor sistemului de management și sistemului 
integrat de management; utilizarea metodologiilor adecvate în proiec-
tarea atât a subsistemelor separat, cât și integrarea lor în sistemul de 
management al întreprinderii. 

 În urma studiului propus, studenții vor obține competențe ce țin de:
Cunoașterea conceptelor de bază ale proiectării sistemului de •	
management;
Descrierea indicatorilor subsistemelor sistemului de manage-•	
ment;
Descrierea procesului decizional și tipologia deciziilor la nivel •	
micro- şi macroeconomic utilizând concepte, metode și proce-
dee specifice;
Aplicarea metodelor de studiu și analiză a sistemului de mana-•	
gement;
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Aplicarea principiilor de proiectare a sistemului de manage-•	
ment;
Utilizarea adecvată a metodelor și a procedeelor de bază pentru •	
elaborarea structurii organizatorice;
Explicarea esenței sistemului integrat de management;•	
Adaptarea subsistemelor sistemului de management la schim-•	
bările mediului intern și extern al întreprinderii;
Optimizarea deciziilor manageriale în contextul proiectării sis-•	
temului informațional;
Elaborarea algoritmului de implementare a sistemului de mana-•	
gement reproiectat;
Corelarea elementelor sistemului de management cu etapele ci-•	
clului de viață al întreprinderii.

Structura și conținutul temelor din prezenta lucrare au fost dictate 
de necesarul elementar de cunoștințe, pe care trebuie să-l dețină un 
specialist în proiectarea sistemului de management. 
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1. cONcEPtUL DE SIStEM 

Obiective:

să definească noțiunea de „sistem”; - 
să cunoască structura sistemului;- 
să descrie întreprinderea ca sistem deschis;- 
să demonstreze interdependența dintre elementele sistemului de ma-- 
nagement;
să determine tipurile de relații între elementele sistemului;- 

-  să adapteze subsistemele sistemului de management la schimbările 
mediului intern și extern al întreprinderii.

1.1. Definirea și caracterizarea sistemelor 
 Conceptul de „sistem” a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul timpu-

lui, ca rezultat al evidenţierii unor trăsături şi comportamente comune 
pentru o serie de procese şi fenomene din diferite domenii, fapt ce 
a permis tratarea acestora, din punct de vedere structural-funcţional, 
într-un mod unitar, sistemic [52].

Viziunea asupra sistemului apare în formă embrionară încă din fi-
lozofia antică greacă. Afirmând că întregul este mai mult decât suma 
părților, Aristotel dă o primă definiție noțiunii de sistem, care se va dez-
volta și va evolua pentru a ajunge la forma actuală de abia la începutul 
secolului XX. Cel care pune bazele unei teorii închegate privind teoria 
sistemelor este biologul german Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), 
care între anii 1928 și 1950 publică o serie de lucrări reprezentând înce-
puturile teoriei generale a sistemelor și a sistemelor deschise. Astfel, el 
a dedus principiile universale care sunt valide pentru sisteme în general. 
În acest sens, Ludwig von Bertalanffy a reformulat, mai întâi, conceptul 
clasic al sistemului și l-a determinat drept o categorie prin care se cu-
nosc relațiile dintre obiecte și fenomene. Conceptul nou dat sistemului 
reprezintă un set de componente interdependente, o entitate complexă în 
care spațiul-timp arată asemănările structurale [51].
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 Principiile rațiunii, care explică necesitatea utilizării conceptului 
de sistem în afaceri sunt [4, p. 15]:

concepția de sistem pune bazele unei abordări integratoare a •	
proceselor analizate, deoarece tratează „întregul” ca o entitate 
unitate, și nu ca o simplă juxtapunere a elementelor componen-
te;
viziunea sistemică permite evidențierea unor delimitări calita-•	
tive, pe care nu le posedă niciunul din elementele componente 
luate separat, precum și relevarea unor proprietăți fundamentale 
ale sistemelor.

Pentru a explica mai bine esența sistemului, este necesară 
cunoașterea elementelor componente ale structurii sale, după cum ur-
mează:

1. Obiective
2. Resurse (elemente):
a) materiale: mijloace de muncă, obiecte ale muncii;
b) umane: persoane, colective de muncă;
c) financiare: numerar, disponibilități la bancă;
d) informații: juridice, economice, tehnice etc. [30, p. 99-101].
3.Variabile ale elementelor sistemului
Pentru elementele materiale, variabile pot fi considerate: capacitățile 

de producție, parametrii de funcționare, conținutul caloric, randamen-
tul etc. 

Pentru elementele umane, ca exemplu de variabile, pot fi: nivelul 
de instruire și pregătire profesională a personalului, gradul de motiva-
re, numărul de personal, productivitatea muncii etc.

Pentru elementele financiare, variabile pot fi: valoarea, viteza de 
rotație, rata dobânzii, disponibilitatea etc.

Pentru elementele informaționale, variabile sunt cantitatea, realis-
mul, obiectivitatea, accesibilitatea, metodele și procedurile de prelu-
crare etc.

Mărimile variabile asociate unui sistem pot fi de trei feluri: mărimi 
de intrare, mărimi de stare şi mărimi de ieşire. 

Mărimile de intrare sunt mărimi independente de sistem (deci de 
tip cauză), care influenţează din exterior starea şi evoluţia sistemului. 
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Mărimile de stare sunt mărimi dependente de mărimile de intrare 
(deci de tip efect), având rolul de a caracteriza şi descrie starea curentă 
a sistemului. 

Mărimile de ieşire sunt mărimi dependente de mărimile de stare şi/
sau de mărimile de intrare (deci de tip efect), având rolul de a transmi-
te în exterior (sistemelor învecinate) informaţie despre starea curentă 
a sistemului [52].

4. Relații. Deosebim: 
a) relații om-mașină, precizate prin instrucțiunile de lucru;
b) relații interpersonale, care se realizează între două sau mai multe 

persoane, care se află în poziții de proximitate în care interactionează 
sau se influențează reciproc;

c) structura de producție. Este determinată de profilul și mărimea 
întreprinderii, de tipul de producție și modul de organizare a acesteia.

5. transformări. Exemple de transformări pot fi: profilarea și spe-
cializarea întreprinderii, retehnologizarea, creșterea capacităților de 
producție, modificarea structurii organizatorice, modificarea structurii 
de producție, modernizări informatice etc.

6. Intrări: materii prime, material, utilaje, energie, forță de muncă, 
resurse financiare, informații, inovații, tehnologii ș.a.

7. Parametri care reglementează funcționarea sistemului: norme 
de consum, norme de muncă, norme de calitate, norme juridice ș.a.

8. Ieșiri: produse, servicii, lucrări, informații.
Se poate rezuma că un sistem este un ansamblu de elemente. Fieca-

re element al sistemului poate fi un subsistem, care, la randul lui, poate 
fi considerat un sistem format din elemente. Mulțimea relațiilor dintre 
componentele unui sistem, precum și a relațiilor dintre componente 
și ansamblu formează structura sistemului. Modul în care elemen-
tele unui sistem sunt dispuse între ele reprezintă structura statică a 
sistemului. Dacă legătura dintre aceste elemente este de compoziție, 
de apartenență, de utilizare, de vizibilitate a unui element asupra al-
tuia, se spune că există o relație statică între elemente. De aseme-
nea, există și o interfață, care reprezintă schimbul dinamic între două 
elemente (un flux de informații). Mulțimea caracteristicilor unui sis-
tem, la un moment dat, determină starea sistemului. Un sistem își 
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adaptează comportamentul la cerințele mediului său. De capacitatea 
de adaptare a sistemului și de viteza de reacție va depinde durata sa 
de supraviețuire. Respectiv, pentru a-și asigura viabilitatea durabilă, 
reacția sistemului la un stimul trebuie să fie cât mai rapidă și cât mai 
adecvată cu putință [51].

Pe baza celor relatate, se poate spune că prin sistem se înțelege 
orice secțiune a realității în care se poate identifica un ansamblu de 
elemente materiale sau nemateriale (echipamente, metode, tehnici, 
fenomene, obiecte, procese, concepte, personal etc.), interconecta-
te printr-o mulțime de relații, ale căror părți se află într-o puternică 
interdependență și dependență de mediul înconjurător al întreprinderii. 
Atât elementele, cât și relațiile endogene (relațiile dintre elementele 
sistemului) sau exogene (relațiile dintre elementele sistemului și me-
diul înconjurator) au un caracter dinamic, iar existența și funcționarea 
sistemului este subordonată realizării unor obiective bine definite 
(unui scop).

În cele ce urmează, prin sistem vom înţelege un ansamblu de ele-
mente ce interacţionează între ele şi cu exteriorul, cu respectarea unor 
reguli, legi şi principii, în vederea realizării unui obiectiv, scop.

Să subliniem în continuare câteva trăsături fundamentale ale siste-
melor [52].

•  Caracterul structural-unitar reflectă proprietatea unui sistem de 
a fi reprezentat ca o conexiune de subsisteme a căror acţiune 
este orientată spre un anumit sens (scop). 

•  Caracterul cauzal-dinamic reflectă proprietatea unui sistem de 
a evolua în timp sub acţiunea unor factori interni şi externi, cu 
respectarea principiului cauzalităţii (conform căruia, orice efect 
este rezultatul unei cauze, efectul este întârziat faţă de cauză şi, 
în plus, cauzele identice generează în aceleaşi condiţii efecte 
identice). 

•  Caracterul informaţional reflectă proprietatea unui sistem de a 
primi, prelucra, memora şi transmite informaţie. În sensul teo-
riei sistemelor, prin informaţie se înţelege orice factor care con-
tribuie calitativ şi/sau cantitativ la descrierea comportamentului 
unui sistem. La sistemele tehnice, mărimile fizice utilizate ca 
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suport pentru transmiterea și stocarea informaţiei se numesc 
semnale. 

În funcționarea lor, sistemele prezintă o serie de proprietăți:
Observabilitatea – atunci când cunoscându-se un set al mărimilor 

de intrare-ieșire se poate deduce cel puțin un set de mărimi de stare.
controlabilitatea – în sensul că un sistem poate fi complet con-

trolabil, dacă există posibilitatea de a fi adus într-un timp finit dintr-o 
stare inițială într-o stare cerută printr-o comandă convenabil aleasă sau 
poate fi instruibil, dacă funcția de comandă se construiește în timpul 
funcționării sistemului.

Adaptabilitatea – dacă sistemul poate satisface condițiile supli-
mentare impuse variației mărimilor de intrare și ieșire.

Adiționalitatea – sistemul fiind format dintr-un număr finit de 
subsisteme.

Finalitatea – cere ca un sistem să aibă cel puțin două puncte extreme 
denumite intrări și, respectiv, ieșiri și un număr de stări ale acestuia.

Structurabilitatea – în sensul că un sistem poate avea structuri 
invariante sau structuri variabile în timp, impuse de o cerință particu-
lară.

Funcționalitatea – asigură o corelație între stările de intrare și 
ieșire la diverse valori ale timpului. Sub aspect funcțional, structu-
rile sistemului pot fi structuri discrete, când admit numai o parte din 
elementele mulțimii de definiție a mărimilor de intrare și de ieșire, și 
structuri continue, când se admite întreaga mulțime de definiții.

Abordarea sistemică constă în analiza sistemelor, ingineria siste-
melor și conducerea sistemelor. 

Analiza sistemelor evaluează caracteristicile funcționale ale fie-
cărui element component în parte, testând sensibilitatea acestora față 
de modificările survenite la nivelul celorlalte elemente ca urmare a 
acțiunii unor factori de natură exogenă sau endogenă sistemului. De 
exemplu, se pot evalua modificările care intervin la nivelul subsiste-
melor componente ale întreprinderii, în condițiile modernizării subsis-
temului de fabricație [42].

Preluând concepte caracteristice unor discipline (informatică, ci-
bernetică, cercetări operaționale etc.), analiza sistemelor și-a creat o 
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metodologie proprie, caracterizată ca fiind atât ameliorativă (por-
nind de la situația existentă, se urmărește îmbunătățirea sistemului 
luat în studiu), cât și constructivă (informațiile și deciziile din di-
ferite faze ale funcționării sistemului studiat vor servi la proiectarea 
altuia mai bun) [51].

Metodologia analizei sistemelor comportă mai multe etape, și 
anume:

–  cunoașterea sistemului – când se culeg informații generale 
despre mediul exterior al sistemului studiat, intensificându-se 
procesele informaționale și decizionale elementare;

– evaluarea critică a stării sistemului – adică depistarea 
imperfecțiunilor și remedierea lor conform criteriilor de 
pertinență, economicitate, raționalitate etc.;

– proiectarea noului sistem, în baza celui studiat inițial;
– implementarea noului sistem proiectat.
Caracterul complex al analizei sistemelor este determinat de gre-

utatea:
a)  identificării proceselor desfășurate pentru atingerea obiective-

lor și urmărirea modificării conținutului și a volumului resur-
selor;

b)  furnizării resurselor care să constituie intrări pentru procesele 
de transformare;

c)  valorificării ieșirilor din procesele de transformare.
Alături de cunoașterea structurii și funcționalității, analiza siste-

mului urmărește și determinarea proprietăților sistemului dat, con-
trolabilitatea și observabilitatea lui.

Ingineria sistemelor integrează activitatea de proiectare, imple-
mentare și exploatare a sistemelor. Ingineria sistemelor folosește 
ca instrument analiza sistemelor ale cărei informații servesc la 
îmbunătățirea performanțelor sistemului sau la rezolvarea unor pro-
bleme privind siguranța, întreținerea și repararea sistemelor sau în-
locuirea lor.

conducerea sistemelor constă în reglarea și controlul sistemului 
pe toată durata de funcționare, bazându-se pe activități legate de oa-
meni, mașini și informații [42].
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1.2. Abordarea întreprinderii ca sistem economic deschis 
Întreprinderea reprezintă un agent economic care ocupă un loc 

important în crearea de bunuri materiale, în executarea de lucrări și 
servicii, totodată fiind și utilizator de resurse. De aceea, întreprinde-
rea trebuie studiată sub multiple aspecte, pentru a putea valorifica 
la maximum potențialul ei productiv și a asigura dezvoltarea ei în 
condițiile unei concurențe puternice [5, p.6]. Întreprinderea, în lite-
ratura de specialitate, este abordată nu nu mai ca organizaţie, ci şi ca 
sistem, aceasta prezentându-se ca un ansamblu de elemente în per-
manentă interacţiune, orientate spre realizarea anumitor obiective. 
Ca sistem, o întreprindere se defineşte printr-o anumită structură cu 
elemente interdependente, prin o sumă de obiective strategice sta-
bilite de managementul acesteia. Întreprinderea abordată din acest 
punct de vedere reprezintă un tot unitar a mai multor subsisteme, ce 
se află într-o strânsă interacțiune: sistemul productiv, sistemul uman, 
sistemul social, sistemul socioeconomic [5, p.8].

Întreprinderea, ca exemplu de sistem, satisface în totalitate carac-
teristicile care reies din definiția unui sistem: 

1.  mulțimea de elemente este alcătuită din: salariați, elementele 
materiale, clădiri, materii prime, produse, mijloace financiare, 
informaționale etc.;

2.  relațiile dintre aceste elemente, cât și cu mediul înconjurător, 
au un caracter dinamic, complex;

3.  scopul este de a fabrica produse și a presta servicii, obținând 
beneficii.

Abordarea sistemică a întreprinderii pune accent pe interdependența 
dintre elementele componente ale acesteia, determinând influența fi-
ecărui element asupra celorlalte elemente, dar și asupra întreprinde-
rii în general [42]. Totalitatea elementelor componente, în interac-
tiunea lor, constituie mecanismul de funcționare al întreprinderii. 
Funcționarea acestui mecanism se desfășoară sub acțiunea factorilor 
de mediu intern și extern și se manifestă într-o mare diversitate de 
forme. Abordarea sistemică permite înțelegerea necesității conduce-
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rii și coordonării subsistemelor (elementelor sistemului), astfel încât 
fiecare dintre acestea să contribuie la realizarea finalității întregului 
sistem care este întreprinderea. După cum s-a observat, între subsiste-
me se stabilesc legături, conexiuni care conduc la organizarea părților 
într-un întreg. De cele mai multe ori, această organizare apare ca o 
structură ierarhizată, care asigură circulația informației necesare con-
ducerii întregului sistem. 

Fig. 1.1. Întreprinderea abordată ca sistem deschis
Sursa: Burduș E. Tratat de management, p. 595.

Analiza componentelor mediului ambiant necesită încadrarea aces-
tora în macromediul și micromediul întreprinderii. 

 Ca sistem dinamic și socioeconomic, întreprinderea preia din me-
diul ambiant extern resursele, le introduce în procese specifice din care 
rezultă produse, servicii sau lucrări, care vor fi transferate aceluiași 
mediu ambiant. 

Deci, în acest sens, firma este o componentă de bază a mediului 
ambiant ca un sistem de intrări în mediul ambiant (materii prime, ma-
teriale), rezultând procese și ieșirea către mediul ambiant (servicii, 
produse). 

Prin intrările din mediul ambiant întreprinderea se adaptează la 
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Fig. 1.1.  Întreprinderea abordată ca sistem deschis 

Sursa:BurdușE., Tratat de management, p. 595. 

Analiza componentelor mediului ambiant necesită încadrarea acestora în macromediul și 

micromediul întreprinderii.  
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tire a sănătății, învățământ, a tuturor unităților exogene care influențează 
și sunt legate de activitatea economică a întreprinderii. 

Întreprinderea funcționează în condiții de eficacitate ridicată, 
când ieșirile corespund cerințelor mediului ambiant extern. 

Macromediul întreprinderii cuprinde ansamblul factorilor de or-
din general al mediului ambiant cu acțiune economică, pe termen 
lung, asupra activității întreprinderii și asupra agenților economici 
cu care aceasta se află în contact nemijlocit. 

Componentele macromediului întreprinderii sunt: 
–  factorii economici;
–  factorii tehnici, tehnologici;
–  factorii de management;
–  factorii socioculturali;
–  factorii ecologici, naturali;
–  factorii politici;
–  factorii demografici;
–  factorii juridici. 
Micromediul întreprinderii cuprinde ansamblul componentelor 

cu care aceasta intră în relaţii directe dictate de necesitatea atingerii 
obiectivelor sale prezente şi de perspectivă. 

Componentele micromediului sunt:
–  furnizorii de mărfuri;
–  prestatorii de servicii;
–  furnizorii forţei de muncă;
–  clienţii;
–  concurenţii;
–  organismele publice. 
Prezenţa pe piaţă a unei întreprinderi determină un contact per-

manent al acesteia cu mediul său de afaceri. Întreprinderea intră în-
tr-un ansamblu de relaţii, prin intermediul cărora îşi proiectează şi 
apoi finalizează activitatea economică. Este vorba, într-o primă fază, 
de achiziţionarea de mărfuri şi servicii, de asigurarea necesarului de 
resurse financiare, umane şi materiale, iar într-o altă fază, de comer-
cializarea produselor sale către consumatori. 
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Abordată ca un sistem, întreprinderea prezintă mai multe caracte-
ristici, care trebuie avute în vedere pentru a-i asigura funcționalitatea 
[44]:

a)  Întreprinderea este un sistem complex, deoarece include resurse 
umane, materiale și financiare, fiecare dintre acestea fiind alcă-
tuite dintr-o varietate de elemente. 

b)  Întreprinderea este un sistem social, întrucât în cadrul acesteia o 
componentă esențială sunt oamenii (conducători și executanți) 
care actionează asupra celorlalte componente (resurse materia-
le, energie, capacități de producție, informații) pentru a realiza 
obiectivele propuse.

c)  Întreprinderea este un sistem economic, deoarece reunește re-
surse de diferite tipuri urmărind valorificarea lor optimă;

d)  Întreprinderea este un sistem deschis, în sensul că are schimburi 
permanente cu mediul de afaceri.

e) Întreprinderea este un sistem organic adaptiv, în permanen-
tă legătură cu mediul de care este influențat, dar pe care îl și 
influențează, fapt care determină modificarea parametrilor sis-
temului. 

f)  Întreprinderea este un sistem dinamic, deoarece își modifică 
starea în timp.

Principalele avantaje ale abordării sistemice a întreprinderii:
reprezintă un instrument de tratare globală, sistemică a proble-	
melor de natură economică, socială, ecologică și tehnică, având 
însușirea de a surprinde procesele de intercondiționare recipro-
că, precum și pe cele de reglare;
evidențiază relațiile calitative și cantitative dintre componen-	
tele întreprinderii, permițând găsirea unor soluții eficiente și 
operaționale, pentru probleme de diferită complexitate;
permite realizarea unui echilibru optim între componentele în-	
treprinderii, în condițiile raportării permanente la variabilele 
exogene ale întreprinderii (piața, concurența, tehnologii, resur-
se, sistemul legislativ și politic) [42].
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1.3. conceptul de sistem de management 
Abordarea sistemică a întreprinderii trebuie privită prin prisma sis-

temului conducător și sistemului condus.
Sistemul conducător sau sistemul de management reprezintă 

totalitatea elementelor cu caracter organizatoric, informațional, 
decizional și metodologic interconectate și interdependente, care 
asigură funcționalitatea proceselor și relațiilor de management, în 
vederea realizării obiectivelor [30, p. 57-58].

Indiferent de aspectele specifice funcționării unei întreprinderi, sis-
temul de management este format din mai multe subsisteme, aflate în-
tr-o puternică relație de interdependență și care se deosebesc între ele 
în funcție de natura și caracteristicile instrumentarului utilizat. Com-
ponentele sistemului de management sunt [30, p. 57-58]:

subsistemul organizatoric;	
subsistemul decizional;	
subsistemul informațional;	
subsistemul metodelor și tehnicilor de management (metodo-	
logic);
alte elemente ale sistemului de management.	

Fig. 1.2. Sistemul de management
Sursa: Nicolescu Ov., Verboncu I. Management, p. 58. 
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Subsistemul organizatoric constituie suportul funcţionării celorlalte subsisteme manageriale. 

Cuprinde organizarea formală (acte normative, reglementări cu caracter intern, stabilite prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare, fişe de post etc.) şi organizarea informală (regăsită în 

constituirea şi funcţionarea grupurilor de lucru şi a relaţiilor dintre acestea).  

Subsistemul decizional cuprinde ansamblul deciziilor din cadrul întreprinderii şi al 

mecanismelor de fundamentare şi adaptare ale acestora. Acestea asigură orientarea dezvoltării de 

ansamblu a întreprinderii şi a subsistemelor sale, precum şi suportul acţiunilor iniţiate pentru 

realizarea obiectivelor.  



18

Subsistemul organizatoric constituie suportul funcţionării ce-
lorlalte subsisteme manageriale. Cuprinde organizarea formală (acte 
normative, reglementări cu caracter intern, stabilite prin regulamen-
tul de organizare şi funcţionare, fişe de post etc.) şi organizarea in-
formală (regăsită în constituirea şi funcţionarea grupurilor de lucru 
şi a relaţiilor dintre acestea). 

Subsistemul decizional cuprinde ansamblul deciziilor din cadrul 
întreprinderii şi al mecanismelor de fundamentare şi adaptare ale 
acestora; asigură orientarea dezvoltării de ansamblu a întreprinderii 
şi a subsistemelor sale, precum şi suportul acţiunilor iniţiate pentru 
realizarea obiectivelor. 

Subsistemul informaţional asigură materialul informaţional ne-
cesar fundamentării şi adoptării de decizii şi iniţierii de acţiuni pen-
tru implementarea acestora. Concomitent, subsistemul informaţional 
contribuie decisiv la îmbogățirea şi actualizarea continuă a bazei de 
date şi de informaţii existente la nivelul întreprinderii. 

Subsistemul metodologic soluţionează problemele privind mo-
dul de conducere prin instrumentul managerial utilizat în exercitarea 
proceselor de management şi prin elementele metodologice la care 
se apelează pentru funcţionarea şi modernizarea celorlalte subsiste-
me manageriale. 

C. Russu delimitează următoarele componente ale sistemului de 
management:

subsistemul decizional	  (conducător), care cuprinde ansam-
blul funcțiilor manageriale;
subsistemul operațional	  (condus), care cuprinde ansamblul 
funcțiilor de execuție;
subsistemul informațional	  (de legătură), care permite reali-
zarea acțiunilor de dirijare a subsistemului operațional de că-
tre cel decizional.
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Fig. 1.3. Sistemul de management
Sursa: Russu C. Cadrul organizațional al întreprinderii.

 Corneliu Russu redă managementului întreprinderii noțiunea 
de „sistem de conducere”, care „are o latură constructivă, forma-
tă din structura organizatorică și sistemul informațional, și o latură 
funcțională, care constă în deciziile prin care conducătorii își exercită 
acțiunea asupra obiectului conducerii lor, ansamblul acestor decizii 
formând esența proceselor de conducere....” [38, p.170].

 În proiectarea și realizarea practică a sistemului de management 
trebuie cunoscute și evaluate, în interdependența lor, o serie de ele-
mente specifice funcționării unei întreprinderi:

domeniul de activitate;	
dimensiunea întreprinderii;	
dimensiunea și structura resurselor umane, materiale, financi-	
are;
dispersia teritorială;	
poziția întreprinderii pe piața locală, națională, internațională.	

 Proiectarea interconexiunilor raționale între elementele compo-
nente ale sistemului va asigura funcționalitatea întregului sistem de 
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management, în caz contrar, managerii se vor confrunta sistematic cu 
probleme de diferit gen. Schematic relațiile dintre elementele sistemu-
lui de management sunt prezentate în Figura 1.4.

Fig. 1.4. Sistemul integrat de management
Sursa:Mironov S. Dezvoltarea managementului afacerilor mici și mijlocii 

în condițiile economiei concurențiale.

Abordarea sistemică trebuie să fie prezentă în toate deciziile, pro-
cesele și schimbările care au loc în afacerile mici și mijlocii. Este 
necesar ca managerii să sesizeze importanța luării în considerare a 
caracteristicilor afacerii în sistemul întreprinderii și conștientizarea 
faptului că adoptarea deciziei pentru un segment (element) al afacerii, 
involuntar va afecta, prin reacție în lanț, alte segmente (elemente) ale 
acesteia, datorită interdependenței elementelor sistemului. 
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Întrebări de autoevaluare:
1. Definiți noțiunea de „sistem”.
2. Identificați elementele componente ale structurii sistemului.
3. Descrieți întreprinderea ca sistem deschis.
4. Demonstrați interdependența dintre elementele sistemului de 

management.
5. Determinați tipurile de relații dintre elementele sistemului.
6. Explicați cum se vor adapta subsistemele sistemului de manage-

ment la schimbările mediului intern și extern al întreprinderii.
7. Explicați corelația dintre sistemul conducător și sistemul condus 

din cadrul întreprinderii.
8. Studiu de caz pentru subiectul „Întreprinderea – sistem econo-

mic deschis”:
Managerul general al unei uzine sodice a anunțat o întâlnire cu 

subalternii, pentru a decide lansarea pe piață a unui produs nou, 
având obiectivul realizării unei producții în masă. Este vorba de un 
nou detergent, care ar putea aduce companiei profituri considerabi-
le, datorită proprietăților sale.Întreprinderea nu are suficiente resur-
se pentru a pune în fabricație produsul nou, fiind nevoie de resurse 
financiare pentru procurarea liniei de producție și a componentelor 
de bază ale produsului. S-a decis atragerea unui împrumut bancar, 
pentru a se asigura cu resursele financiare necesare. 

Estimați factorii mediului de afaceri intern și extern cu impact di-
rect și indirect asupra succesului implementării deciziei. 

9. Studiu de caz pentru subiectul „Sistemul de management”:
Propuneți soluționarea situației printr-o abordare sistemică, dacă 

unitatea economică dispune de un proces de producție care necesită 
resurse materiale și semifabricate de pe piața care se caracterizează 
printr-o instabilitate calitativă și valorică. Ca urmare piața de des-
facere a întreprinderii înregistrează anumite incertitudini. Eficiența 
activității firmei se reduce. Salariații întreprinderii sunt decepționați 
de calitatea managementului, ceea ce conduce la creșterea ratei 
fluctuației personalului.
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2. MEtODOLOGII DE PROIEctARE 
ȘI REPROIEctARE A SIStEMULUI DE 
MANAGEMENT AL ÎNTREPRINDERII

Obiective:

-  să cunoască metodologiile de proiectare a sistemului de mana-
gement;

-  să cunoască etapele metodologiilor de proiectare a sistemului 
de management;

-  să argumenteze condițiile de aplicare a metodologiilor de pro-
iectare a sistemului de management;

-  să evalueze premisele reproiectării sistemului de management;
-  să recomande pașii pentru reproiectarea sistemului de manage-

ment.

2.1. Metodologii de proiectare a sistemului de management
Principalele caracteristici structurale și funcționale ale unei între-

prinderi pot fi sintetizate prin considerarea sistemelor ce constituie 
componentele de bază ale acesteia, și anume [32]:

a) sistemul productiv/logistic, care cuprinde resursele materiale și 
umane, procesele tehnologice, tehnologiile de fabricație și flu-
xurile materiale ce se generează în cadrul sistemului;

b) sistemul informațional-decizional, care este o componentă a 
sistemului de management (alături de sistemul organizatoric și 
cel de metode și tehnici de management) și include totalitatea 
datelor și informațiilor, a procedurilor de prelucrare a acestora, 
a circuitelor și fluxurilor informaționale, precum și a proceselor 
necesare elaborării și fundamentării deciziilor menite să asigure 
suportul informațional-decizional la toate nivelele de conduce-
re, în vederea îndeplinirii obiectivelor programate;

c) sistemul relațiilor umane, ce acoperă domenii incluse în mana-
gementul resurselor umane și are în vedere motivațiile persona-
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le și de grup, evaluarea, perfecționarea raporturilor conducător-
subordonați, îmbunătățirea aspectelor psihosociologice etc.

În proiectarea sistemului de management, în funcție de genul pro-
blemei necesare de soluționat, sunt recomandate mai multe tipuri de 
metodologii, cu arie de acțiune diferită. Cel mai frecvent în practica 
managerială sunt folosite metodologiile informațional-decizionale. 
Metodologiile informațional-decizionale se axează pe problemele ma-
jore ale întreprinderii, identifică și analizează fluxurile informațional-
decizionale existente, le optimizează și pe această bază se proiectează 
un nou sistem cu performanțe superioare. De asemenea, aceste meto-
dologii au în vedere abordarea integrată a subsistemelor (managerial, 
productiv și de logistică), care asigură funcționarea întreprinderii, uti-
lizând tehnici și metode adecvate. Deoarece se bazează pe o abordare 
sistemică complexă, multidisciplinară, metodologiile informațional-
decizionale necesită folosirea unor resurse umane foarte bine pregătite 
din punct de vedere profesional și pentru munca în echipă.

Metodologiile informațional-decizionale sunt structurate în raport 
cu obiectul de studiu în trei clase distincte:

a)  metodologii ameliorative, care pe baza analizei sistemu-
lui existent identifică imperfecțiunile și urmăresc creșterea 
performanțelor sale prin reproiectare, folosind în acest scop o 
serie de criterii și tehnici de îmbunătățire;

b)  metodologii constructive, se pot aplica și sistemelor existente, 
dar sunt specifice pentru sistemele definite doar prin obiectivele 
sale. Ele urmăresc proiectarea unui nou sistem eficient, plecând 
de la informațiile de ieșire, deduse din obiectivele de bază ale 
sistemului și pun un accent deosebit pe analiza decizională a 
proceselor.

c)  metodologii conceptuale, se bazează pe modelarea conceptuală 
și sunt orientate pe elaborarea unor sisteme ce cuprind aspecte 
ale intelegenței artificiale (sisteme expert, sisteme-suport pentru 
decizii). Modelele conceptuale sunt deosebit de utile în defini-
rea granițelor și clarificarea viziunii asupra sistemului analizat, 
definirea structurii și logicii sistemului, precizarea subsisteme-
lor și a interconexiunilor relevante.
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2.1.1. Metodologiile ameliorative 

Metodologiile ameliorative includ etape, subetape şi paşi de anali-
ză și proiectare, care se pot descrie succint astfel [32, p. 246]:

Etapa 1. Studii preliminare, este etapa prin care se începe analiza 
stării sistemului economic, denumită uneori şi diagnoză informatio-
nal-decizională sau studiu de oportunitate. Această primă etapă conţi-
ne următorii paşi: 

Pasul 0. Rezolvarea unor probleme organizatorice: Se are în ve-
dere relevarea actului formal care explicitează decizia conducerii uni-
tăţii beneficiare privind acţiunea de analiză şi proiectare a propriului 
sistem. În acest act se specifică componenţa colectivului de analiză și 
proiectare, atribuțiile și responsabilităţile fiecărei persoane, relațiile cu 
personalul întreprinderii, programul de acțiune etc.

Pasul 1. Cunoaşterea generală a sistemului economic: În acest 
pas se urmăreşte obţinerea informaţiilor necesare trecerii ulterioare 
la analiza detaliată. Se au în vedere în acest mod indicatorii econo-
mici şi financiar-contabili (venitul din vânzări, profitul brut, profitul 
net, indicatori de lichiditate ș.a.), indicatori din domeniul producției 
(indicatorii calității, gradul de realizare a planului de producție fizică, 
gradul de utilizare a capacităților de producție), din domeniul comer-
cial (nivelul producției livrate, nivelul stocului de produse finite și de 
materii prime, cota de piață), din domeniul resurselor umane (nivelul 
productivității muncii, fluctuația personalului, calitatea condițiilor de 
muncă), din domeniul cercetare-dezvoltare (ponderea produselor noi 
și modernizate, ponderea producției fabricate cu utilaje noi/moderni-
zate, invenții/inovații propuse și aplicate), din domeniul managerial 
(previziune, organizare, coordonare, antrenarea personalului, control-
evaluare).

Pasul 2. Analiza structurii organizatorice: O astfel de analiză se 
concretizează prin elaborarea organigramei relaţiilor ierarhice ale în-
treprinderii şi poate fi inclusă într-un formular care sintetizează struc-
tura şi caracteristicile generale ale întreprinderii.

Pasul 3. Definirea subsistemelor componente ale sistemului ana-
lizat, a aplicaţiilor sau a grupelor de activităţi ce aparţin fiecărui 
subsistem: Acest pas are la bază utilizarea metodelor de structurare a 
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sistemelor care permit evidenţierea, pe baza unor criterii de tip insti-
tuţional, funcţional, teritorial, organizaţional ş.a., a principalelor sub-
sisteme componente ale sistemului analizat. În cazul unei întreprinderi 
aceste subsisteme pot fi: aprovizionarea tehnico-materială, producţia, 
desfacerea produselor, resursele umane, investiţii, cercetare-dezvolta-
re, financiar-contabil etc. 

Continuând procedeul de decompoziţie structural-funcţională la 
nivelul fiecărui subsistem, vor fi evidenţiate grupele de activităţi/apli-
caţii ce identifică unitatea operaţională. Se au în vedere principalele 
procese ce pot fi identificate atât pe baza metodelor de analiză, pornind 
de la obiectivele identificate, cât şi a metodelor de analizăfuncţională 
(proceduri proprii subsistemelor investigate). La nivelul unei întreprin-
deri, pot fi structurate următoarele subsisteme: conducere (coordonare 
şi control), planificare, programare operativă a producţiei, aprovizi-
onare, gestionarea materiilor prime, materialelor şi semifabricatelor, 
reparaţii-revizii şi întreţinere, controlul calităţii, cercetare-dezvoltare, 
studiul pieţei, evidenţă contabilă ş.a.m.d. 

Prin detalierea unor subsisteme se relevă principalele lor apli-
caţii. Astfel, pentru subsistemul de revizii-reparaţii sunt evidenţiate 
aplicațiile: planificarea reparaţiilor la utilajele şi instalaţiile din do-
tare, sectorul piese de schimb, sectorul utilităţi, evidenţa contabilă şi 
financiară a lucrărilor de reparaţii şi revizii, iar pentru subsistemul 
investiţiilor, pot fi relevate ca aplicaţii: programarea şi coordonarea 
investiţiilor, elaborarea documentaţiei tehnico-economice, aprovizio-
narea şi urmărirea utilajelor necesare investiţiei, controlul economico-
financiar al rezultatelor etc. 

Nivelul de detaliere al analizei întreprinse în acest pas este depen-
dent atât de dimensiunea sistemului analizat, de complexitatea activi-
tăţilor desfăşurate, cât şi de obiectivele echipei de analişti, de resursele 
disponibile şi de gradul de relevanţă al subsistemelor evidenţiate. 

Pasul 4. Selectarea aplicaţiilor pentru analiza şi proiectarea no-
ului sistem: Selectarea aplicaţiilor se realizează printr-o decizie prin 
care conducerea unităţii beneficiare se concentrează asupra câtorva 
aplicaţii (circa 20% din cele identificate), restul constituind un porto-
foliu pentru desfăşurarea analizelor de sistem ulterioare. Necesitatea 
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acestei decizii este datorată atât limitărilor disponibilului de resurse 
(financiare, materiale, timp etc.), cât şi unor priorităţi şi necesităţi 
practice de realizare şi implementare treptată a aplicaţiilor. 

Pasul 5. Estimarea şi eşalonarea eforturilor necesare desfăşurării 
analizei de sistem, în termenele restricţiilor date de cost şi durată: Re-
alizarea acestui pas revine în exclusivitate echipei de analişti, care va 
ţine seama de restricţiile de tip cost-durată privind activităţile, formu-
late de conducerea întreprinderii. Se pot utiliza diferite metode (ana-
liza drumului critic, metode de timp-cost/resurse etc.) pentru a obţine 
sub formă de grafic programul calendaristic al activităţilor şi pentru a 
estima costul total al efortului de analiză. 

Pasul 6. Elaborarea studiului de oportunitate al analizei de sis-
tem: Studiul de oportunitate constituie o diagnoză informaţional-deci-
zională realizată pe baza datelor obţinute în paşii anteriori. Fără a avea 
menirea de a anticipa soluţii, acest studiu realizează doar formularea 
unor propuneri de organizare şi desfăşurare a analizei de sistem. 

Un rezultat negativ al acestui studiu poate conduce la oprirea sau 
chiar la anularea misiunii de analiză de sistem. Prima etapă a metodolo-
giei ameliorative, reprezentând studiul preliminar, se încheie cu avizarea 
acestuia în fapt a materialelor elaborate, a concluziilor şi propunerilor 
formulate de către beneficiarul studiului de analiză şi proiectare. 

 Etapa 2. Studii operaţionale
Această etapă are ca obiectiv cunoaşterea caracteristicilor informa-

ţional-decizionale de detaliu, pentru fiecare aplicaţie selectată a fi ana-
lizată în etapa studiilor preliminare. Pentru fiecare aplicaţie în parte, 
sunt relevate în detaliu aspecte legate de modul în care se desfăşoară 
procesul de elaborare a informaţiilor, circulaţia şi prelucrarea lor, pre-
cum şi mecanismul de luare a deciziilor. Analistul de sistem trebuie 
să se implice efectiv în cadrul fiecărei activităţi investigate, fiind în 
măsură să poată executa el însuşi operaţiile şi activităţile manageriale 
analizate. Acest lucru este posibil printr-o bună înţelegere, în detaliu, 
a obiectivelor fiecărei aplicaţii şi a comportamentului informaţional-
decizional al factorului uman implicat în sistem. 

Această etapă poate fi, la rândul ei, împărţită în mai multe subetape 
şi paşi. 
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Subetapa 2.1. Releveul informaţional-decizional al situaţiei 
existente cuprinde următorii paşi: 

Pasul 1. Adoptarea unor măsuri organizatorice:
Acest pas vizează extinderea colectivului de analişti prin cooptarea 

unor factori decizionali şi a unor specialişti din compartimentele ana-
lizate, precum şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării în bune 
condiţiuni a analizei (dotare, documentare etc.). 

Pasul 2. Redetalierea sistemului în aplicaţii sau grupe de acti-
vităţi:

În acest pas, pe baza constatărilor rezultate din prima etapă, sunt 
reevaluate subsistemele care fac în continuare obiectul analizei, în 
scopul redetalierii şi redimensionării acestora în aplicaţii şi grupe de 
activităţi cât mai echilibrate. 

Pasul 3. Releveul de ansamblu:
Acest pas constă în stabilirea provizorie a fluxului informaţional 

şi a punctelor decizionale ale aplicaţiilor, ţinând cont de activităţile 
componente, „consumatoare” de resurse de timp ş.a. În acest sens este 
necesar un proces de comunicare între analist şi responsabilii fiecărei 
aplicaţii în parte. Analistul realizează astfel o organigramă a grupei 
de activităţi, care reprezintă practic o grilă cu dublă intrare în care se 
reflectă, într-o simbolistică adecvată, fluxul orientat al informaţiilor. 
Liniile acestei grile semnifică executantul direct al activităţilor, repre-
zentate, la rândul lor, de coloanele acestei reprezentări. Aceste fişe de 
activitate sunt folosite atât în etapa de analiză, cât şi în cea de proiec-
tare. Simbolistica folosită în mod convenţional face distincţie între 
activităţile informaţional-decizionale, activităţile direct productive, 
cele mixte, relevând, de asemenea, blocurile de decizie, succesiunile 
operaţiilor, relaţiile de precedenţă, operațiile de arhivare, documentele 
de ieşire ş.a.m.d. 

Pasul 4. Releveul informaţional-decizional detaliat: 
Fiecare activitate din organigramă este reluată şi supusă unei ana-

lize detaliate pe baza căreia se obţine un nou document analitic de-
numit „Fişa activităţii”, care conţine: denumirea şi codul activităţii, 
momentul efectuării activităţii, numărul mediu de operaţii pe unitatea 
de timp, scopul activităţii etc. Cu acest prilej se explicitează logica 
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proceselor decizionale identificate şi se descriu procesele informaţi-
onale sub toate aspectele (generare, necesar de resurse, comunicare, 
suport informaţional, direcţionarea fluxurilor, durata operaţiilor ş.a.). 
Pentru fiecare astfel de fişă se înregistrează observaţii referitoare la: 
periodicitatea prelucrărilor informaţiilor, lipsa unor evidenţe statistice, 
existenţa unor circuite informaţional-decizionale redundante sau para-
lele având aceeaşi finalitate, modul de prelucrare a informaţiei etc. 

Pasul 5. Semnalarea interdependenţelor cu alte aplicaţii şi sisteme:
În acest pas se urmăreşte corelarea releveelor detaliate efectuate 

pentru fiecare aplicaţie în vederea eliminării interferenţelor care pot 
apare în special între aplicaţiile aceluiaşi subsistem. Acest lucru este 
posibil pe baza unei comunicări continue între responsabilii de aplica-
ţie, printr-o informare reciprocă şi printr-o colaborare mai bună între 
aceştia, precum şi prin executarea unui control riguros pe faze de exe-
cuţie de către responsabilul echipei de analiză. 

Subetapa 2.2. Definitivarea obiectivelor sistemului 
Scopurile principale ale acestei subetape constau în formularea 

unor concluzii asupra descrierilor efectuate privind subsistemele şi 
aplicaţiile analizate, precum şi redefinirea obiectivelor sistemului ana-
lizat. Reformularea obiectivelor se referă atât la obiectivele generale 
ale sistemului în ansamblu, cât şi la obiectivele specifice ale subsis-
temelor şi aplicaţiilor, cu evidenţierea intercorelaţiilor dintre aceste 
obiective. Se au în vedere obiectivele specifice situaţiei existente şi 
cele rezultate din conexiunile în care sistemul analizat se află cu me-
diul acestuia. 

Această etapă se finalizează cu redactarea unui raport, care conţine 
un rezumat al concluziilor rezultate din studiile operaţionale şi pro-
puneri ce vizează continuarea analizei de sistem. Raportul este supus 
avizării conducerii şi specialiştilor unităţii beneficiare. 

Etapa 3. Proiectarea noului sistem cuprinde două subetape co-
respunzătoare gradului de rezoluţie al soluţiei elaborate (de prin-
cipiu/ansamblu şi de detaliu)

Subetapa 3.1. Analiza critică şi elaborarea soluţiei de ansamblu
Această subetapă are ca punct de plecare releveul sistemului exis-

tent, precum şi toate informaţiile obţinute în etapa studiului preliminar. 
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Acestea permit examinarea critică aprofundată a fiecărui subsistem în 
parte, în ansamblu şi pe activităţi componente. Acest lucru este rea-
lizat prin utilizarea unor criterii de raţionalitate, care pot conduce la 
schimbarea soluţiei generale a proiectului, iar într-o subetapă finală, 
la formularea soluţiei detaliate. 

Aceste criterii se referă la: 
• compararea obiectivelor fiecărui subsistem investigat cu 

obiectivele generale ale sistemului, în vederea identificării şi 
ameliorării anumitor neconcordanţe sau incompatibilităţi. Se 
pot utiliza în acest sens reprezentările de tip grafic-reţea care 
permit eliminarea unor noduri-obiectiv necuplate/izolate; 

• respectarea principiului excepţiei, prin care se asigură elimi-
narea informaţiilor care nu aduc elemente funcţionale noi în 
raport cu stările cunoscute sau previzionate; 

• asigurarea informaţiei de control (feed-back), pornind de la 
ideea că orice decizie nouă necesită informaţii de control pri-
vind realizarea deciziilor anterioare, pentru reglarea sistemu-
lui; 

• asigurarea înregistrării unice a informaţiei în vederea utilizării 
multiple a acesteia, prin proiectarea unor sisteme informatice 
integrate și a unor baze de date adecvate; 

• verificarea calităţii informaţiei utilizate (pertinenţă, claritate, 
exactitate, oportunitate, disponibilitate ş.a.); 

•  repartizarea corectă a activităţilor pe compartimente funcţio-
nale şi responsabili ai activităţilor, inclusiv prin luarea în con-
siderare a aspectelor de psihosociologie a muncii, ergonomie 
etc.; 

• încadrarea activităţilor în rezervele de timp efectiv disponi-
bile, în funcţie de intercondiţionările acestora, prin utilizarea 
metodelor şi tehnicilor oportune; 

• verificarea corectitudinii şi a oportunităţii criteriilor/regulilor 
decizionale, inclusiv a metodelor de modelare şi asistarea in-
teractivă a deciziilor; 

• verificarea indicatorilor de eficienţă şi profitabilitate a soluţii-
lor propuse ş.a. 
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Criteriile de raţionalitate prezentate pot fi desigur completate, ro-
lul lor fiind de a permite o ameliorare, dacă e cazul, a soluţiilor con-
turate până în prezent, la nivelul organigramei grupei de activităţi. 
Schema generală a soluţiei de ansamblu a proiectului noului sistem 
va putea fi în continuare detaliată printr-o corelare cu proiectul sis-
temului informatic. 

Soluţia de ansamblu reprezintă ca document un proiect/studiu 
tehnico-economic care, de asemenea, necesită o avizare din partea 
beneficiarului noului sistem. 

Subetapa 3.2. Elaborarea soluţiei de detaliu
Această subetapă reprezintă faza propriu-zisă de proiectare şi 

constă într-o tratare analitică a rezultatului subetapei anterioare. Cri-
teriile de raţionalitate prezentate, eventual cu detalierile necesare, se 
aplică la nivelul activităților noului sistem, conducând la definitiva-
rea sub aspect informaţional-decizional a proiectului. 

Pentru fiecare activitate, se vor evidenţia în mod distinct eventu-
alele deficienţe constatate, precum şi soluţiile propuse de echipa de 
analişti. 

Metodologiile de tip ameliorativ apelează în această ultimă etapă 
la realizarea unor documente, cum ar fi: structura şi caracteristicile 
generale ale unităţii proiectate, lista atribuţiilor pe compartimente-
le sistemului ş.a. Proiectul de sistem informaţional-decizional este 
redactat, el incluzând calculele de eficienţă, sursele de date, progra-
mele elaborate, exemplele de control, instrucţiunile de utilizare ş.a. 
Avizarea proiectului în forma sa finală permite implementarea şi 
funcţionarea în regim normal, grupa de analişti asigurând, în funcţie 
de opţiunea beneficiarului, asistenţa şi service-ul de specialitate. 

Deşi au o serie de puncte discutabile, legate de durata relativ 
mare a paşilor de analiză-investigare, de caracterul mai puţin riguros 
al criteriilor de raţionalitate, de lipsa unei adaptabilităţi la schimbă-
rile imprevizibile din mediu, metodologiile ameliorative au o largă 
utilitate practică în analiza şi proiectarea unor sisteme informaţio-
nal-decizionale la nivel de întreprindere (programarea operativă a 
producţiei, gestiunea stocurilor, revizii şi reparaţii, aprovizionare-
desfacere ş.a.). 
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2.1.2. Metodologiile constructive [32, p. 252-258]

Baza metodologiilor de tip constructiv o reprezintă metoda aval-
amonte elaborată de A. Delville, care a afirmat că fundamentul pe 
care trebuie construit sistemul de elaborare, circulație și prelucrare 
a informației îl reprezintă activitățile materiale care concretizează 
obiectivele întreprinderii. 

 Etapele-cadru au în vedere: delimitarea domeniului investigat și 
releveul proceselor de bază ale sistemului analizat; stabilirea nece-
sarului de informații și a principalelor prelucrări ale acestora pentru 
fiecare proces de bază; implementarea sistemului proiectat sub aspect 
informatic.

În continuare prezentăm succint principalele etape și pași după 
care se desfășoară o metodologie de analiză și proiectare de tip con-
structiv.

Etapa 1. Analiza informațională a sistemului poate fi declanşată 
având ca motivaţie posibilă una din următoarele cauze:

•  crearea sau suprimarea unei activităţi, lansarea în fabricaţie a 
unui nou produs, înfiinţarea unei firme ş.a.; 

•  modificarea unei activităţi tehnice; 
•  modificarea unor condiţii interne/externe cu repercusiuni asu-

pra organizării informaţional-decizionale, inclusiv apariţia unor 
noi facilităţi informatice; 

•  timpul relativ îndelungat trecut de la ultimul demers de tip ana-
liză de sistem ş.a. 

 Prima etapă conține următorii pași:
Pasul 1. Delimitarea domeniului investigat este o operație deficilă 

și are în vedere stabilirea concretă a subsistemelor care vor fi supuse 
analizei.

Pasul 2. Stabilirea obiectivelor analizei, mai întâi într-o formă 
generală (de exemplu: „problema reorganizării gestiunii stocurilor la 
întreprinderea X”), apoi, pe măsura aprofundării analizei sistemului, 
într-o formă riguros detaliată (de exemplu: „proiectarea unui sistem 
automat de gestiune a stocurilor cu capacităţi limitate la întreprinde-
rea X”).
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Pasul 3. Determinarea proceselor de bază ale organizaţiei, defi-
nite de A.Delville ca activităţi care necesită, pentru desfăşurarea lor 
normală, o serie de informaţii, privite ca rezultate ale unor procese 
decizionale. Identificarea proceselor de bază se face printr-o tehnică 
de întrebări în cascadă având la bază motivarea unor procese infor-
maţional-decizionale (exemple de activităţi de bază: stocare, aprovi-
zionare, producţie, întreţinere, reparaţii etc.). Procesele de bază sunt 
reprezentate în graful analizei drumului critic, ele permiţând, de ase-
menea, identificarea compartimentelor funcţionale cărora le aparțin.

Pasul 4. Estimarea frecvenţelor şi a caracteristicilor proceselor de 
bază. Este necesar a estima frecvenţa acestor procese de bază, precum 
şi a caracteristicilor lor (numărul/cantitatea de produse fabricate în 
unitatea de timp, numărul de repere ce intră/ies din stoc ş.a.m.d.).

Pasul 5. Analiza critică a proceselor de bază/tehnologice identifi-
cate încheie prima etapă, ea rezultând dintr-o conlucrare a echipei de 
analişti cu specialiştii domeniilor respective. 

 Etapa 2. construirea „cascadei informaţionale” 
Autorul metodologiei constructive realizează o analogie a procese-

lor de bază şi a celor informaţional-decizionale dintr-o întreprindere, 
cu un sistem hidraulic în cascadă, în care bazinelor de acumulare le 
corespund procesele administrative, căderilor de apă – transmiterea de 
informaţii, iar turbinelor puse în mişcare de căderile de apă – proce-
sele de bază. 

Proiectarea reţelei informaţionale echivalează, în concepţia lui 
A. Delville, cu construirea cascadei informaţionale, din aval către 
amonte, respectiv de la procesele de bază se determină cerinţele in-
formaţionale şi procesele administrative care produc informaţiile 
respective. 

Limitele aval sunt procesele de bază, iar limitele amonte sunt deter-
minate de resursele şi timpul disponibil. Procesele administrative sunt 
clasificate în deducţii, cuprinzând informaţiile necesare şi regulile de 
inferenţă şi decizii, combinaţii de informaţii în care regula nu este ex-
plicitată, sau informaţiile necesare nu sunt în totalitate disponibile. 

Metodologia expusă de autorul ei nu detaliază însă procesele de-
cizionale. 
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Pentru fiecare proces de bază, se recomandă întocmirea unei fişe 
de analiză cuprinzând informaţii referitoare la subsistemul/elementul 
care execută procesul analizat, necesităţile/cerinţele informaţionale, 
procesele de bază/administrative care produc informaţiile identificate 
anterior. Reţeaua este analizată spre „amonte”, întocmindu-se pentru 
fiecare proces câte o nouă fişă în care se înglobează informaţiile achi-
ziţionate. 

Se parcurge în sensul aval-amonte întreaga reţea rezultând fluxul 
informaţional şi procesele decizionale aferente. Analiştii realizează 
soluţiile în mod constructiv, pe baza unor criterii de raţionalitate şi 
eficienţă, activitatea de analiză fiind tratată în mod sistemic împreună 
cu aceea de proiectare. Rolul echipei de analişti este completat de cel 
al actorilor de decizie din sectorul/subsistemul analizat. 

Etapa 3. Rezolvarea unor probleme cu caracter tehnic privind 
dotarea cu echipamente şi a unor aspecte administrative 

Obiectivul principal al acestei etape îl constituie selectarea mijloa-
celor necesare pentru implementarea soluţiei proiectate care necesită 
realizarea următoarelor activităţi: 

• inventarierea soluţiilor privind dotarea; 
•  stabilirea criteriilor de selecţie; 
•  eliminarea succesivă a soluţiilor dezavantajoase; 
•  determinarea soluţiei optime de dotare informatică sub aspect 

hard şi soft; 
•  rezolvarea unor aspecte administrative legate de implementarea 

soluţiei propuse. 
Încheierea lucrărilor de analiză şi proiectare a noului sistem in-

formaţional-decizional este marcată de un document/raport final care, 
după avizare, va declanşa operaţiunile de implementare în vederea 
funcţionării în regim normal de exploatare. 

Metodologia aval-amonte a lui A.Delville a cunoscut o serie de 
îmbunătăţiri, cea mai semnificativă, bazată pe generalizarea unor 
valoroase rezultate teoretice şi practice, aparţinând profesorului 
Gh.Boldur-Lăţescu, prin explicitarea obiectivelor sistemului şi deta-
lierea proceselor decizionale. În acest sens se propun ca puncte de 
plecare ale analizei de sistem şi proiectării informaţional-decizionale, 
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deci ca limite aval, obiectivele intreprinderii şi nu neapărat procesele 
de bază. Detalierea obiectivelor şi criteriilor unui sistem, din punct de 
vedere decizional are astfel o mare importanţă practică. 

Criteriile de decizie vor reprezenta punctele de vedere prin interme-
diul cărora se delimitează aspectele esenţiale ale realităţii investigate. 
Ele se pot referi, de exemplu, în cazul unei aplicaţii de tip investiţie la 
durata de realizare, valoarea acesteia, termenul de recuperare, sursele 
de finanţare, eficienţa estimată a rezultatelor sale etc. 

Unui criteriu îi vor corespunde mai multe stări/niveluri, fiecare re-
prezentând obiective posibile în contextul criteriului respectiv. Nivelele 
pot fi date în mod explicit sau pot reprezenta, într-o formă implicită, sen-
sul unei funcţii de optimizare (maximizarea sau minimizarea). Obiecti-
vele sunt relevate pe baza analizei economice a aspectelor tehnologice, 
comerciale, financiare, resurse umane etc., studiile de analiză-diagnos-
tic fiind deosebit de utile în acest sens. Aceste obiective ridică o serie 
de probleme în ceea ce priveşte relaţiile dintre diverşii parametri-scop, 
ierarhizarea lor din punctul de vedere al importanţei absolute, dar şi a 
celei „ecart”, descompunerea şi agregarea, actualizarea lor ş.a. 

Pe baza principiilor analizei structurale, criteriile pot fi detaliate 
în subcriterii, iar în unele situaţii ele vor fi agregate în criterii sinteză, 
aceste operaţiuni fiind efectuate în mod natural şi asupra obiectivelor. 
În problemele analizate criteriile care pot fi de natură cantitativă/ca-
litativă, continue/discrete, trebuie să îndeplinească cerinţele de inde-
pendenţă, cu repercusiuni directe asupra obiectivelor lor. 

 În analiza și proiectarea informațional-decizională, nu trebuie să 
fie ignorate obiectivele individuale ale decidenților, cunoașterea și ex-
plicitarea acestora având o importanță deosebită în formularea obiec-
tivelor procesului decizional [32, p. 257].

De asemenea, la stabilirea importanței criteriilor și obiectivelor tre-
buie avute în vedere și aspecte psihosociologice specifice sistemului, 
trecerea de la obiectivele individuale la cele de grup sau invers, exer-
citând o puternică influență asupra decidenților.

 După finalizarea analizei și elaborarea proiectului informațional-
decizional, se trece la etapa următoare care vizează experimentarea, 
implementarea și funcționarea în regim normal a noului sistem.
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Experimentarea noului sistem se realizează, de regulă, pe subsis-
teme, pentru a verifica dacă sistemul proiectat funcționează efectiv, 
în scopul asimilării procedurilor de utilizare de către operatorii și 
beneficiarii săi și de a minimiza riscurile implementării sistemului.

 Experimentarea se poate face prin simularea tuturor situațiilor 
posibile, a criteriilor, a variabilelor decizionale și a proceselor deci-
zionale care au loc, urmată de analiza consecințelor asupra indica-
torilor de eficiență ai sistemului. Cel mai obișnuit procedeu de ex-
perimentare, care nu perturbă funcționarea normală a sistemului, în 
special când proiectul este necorespunzător, constă în funcționarea 
în paralel a vechiului și noului sistem, pe o perioadă dependentă de 
caracteristicile și amploarea sistemului proiectat, însă suficient de 
mare pentru a permite tragerea concluziilor semnificative.

 Există și posibilitatea trecerii directe de la vechiul la noul sistem, 
dar în acest caz se recomandă multă prudență din cauza riscurilor 
mari la care este expusă întreprinderea.

Un alt mod de experimentare îl reprezintă jocurile de întreprinde-
re, care urmăresc cunoașterea detaliată a proiectului și a modului de 
funcționare a noului sistem. Printr-un proces de învățare graduală, 
participanții capătă abilitate, îndemânare și experiență în conducerea 
sistemului, pornind de la ideea că acestea se dobândesc pe bază em-
pirică prin practicare, învățând din propriile greșeli și succese.

Implementarea noului sistem cuprinde o serie de măsuri din partea 
beneficiarului proiectului și proiectantului, necesare pentru trecerea 
de la faza de proiectare/experimentare la faza aplicație practică. În 
această fază, trebuie urmărite cu atenție problemele informațional-
decizionale, dar și aspectele referitoare la gradul de adaptabilitate a 
personalului la proiectul implementat.

 Etapa finală, funcționalitatea în regim normal a sistemului, sem-
nifică desfășurarea activităților conform prevederilor proiectului și 
cuprinde: analiza rezultatelor, menținerea parametrilor la nivelul 
proiectat, perfecționarea sistemului prin intervenții de rutină, înche-
ierea ciclului de viață a sistemului și declanșarea unei noi acțiuni de 
analiză și proiectare. 
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2.1.3. Metodologiile conceptuale (Jenkins, RAND) 

 În continuare sunt prezentate succint etapele principalelor meto-
dologii conceptuale, și anume: metodologia Jenkins și metodologia 
RAND.

Metodologia Jenkins 
 Această metodologie este utilizată în analiza și proiectarea sis-

temelor care există în realitate și evidențiază caracterul ierarhic al 
obiectivelor în scopul îmbunătățirii performanțelor economice ale în-
treprinderii.

Principalele etape sunt descrise succint în continuare:
Etapa 1. Analiza sistemului existent, conţine următoarele 

activități considerate mai importante: 
• formularea cât mai precisă a problemelor şi a restricţiilor; 
• definirea sistemului, a graniţelor şi a mediului acestuia; 
• organizarea activităţii de analiză-proiectare; 
• identificarea obiectivelor sistemului şi a celor specifice mediu-

lui acestuia, care au implicaţii asupra evoluţiei sistemului; 
• stabilirea unor criterii de natură economică, având un caracter 

general; 
• colectarea datelor şi a informaţiilor relevante despre sistem şi 

mediu în concordanţă cu obiectivele acestora.
Etapa 2. Proiectarea noului sistem, are în vedere următoarele ac-

tivităţi: 
• efectuarea unor predicţii privind evoluţia sistemului; 
• proiectarea noului sistem; 
• simularea proiectului şi a mediului său în scopul îmbunătăţirii-

funcţionării sistemului şi a creşterii performanţelor sale; 
• analiza fezabilităţii noului sistem.
Etapa 3. Implementarea, presupune ca activităţi principale: 
• testarea şi verificarea performanţelor sistemului cu date reale de 

către realizatorii proiectului în colaborare cu specialiştii benefi-
ciarului; 

• elaborarea şi definitivarea documentaţiei, a standardelor etc. 
pentru utilizatorii sistemului. 
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Etapa 4. Funcţionarea în regim normal a noului sistem, are în 
vedere desfăşurarea următoarelor activităţi: 

• efectuarea unui control periodic al rezultatelor obţinute; 
• menţinerea parametrilor de funcționare ai sistemului la nivelul 

proiectat; 
• evaluarea periodică a performanţelor; 
• elaborarea şi aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a funcţionă-

rii sistemului. 

Metodologia RAND
 Această metodologie se bazează pe definirea sistemului ca o co-

lecţie de entităţi (materii prime, echipamente, oameni, procese, orga-
nizare ș.a.) între care există corelaţii în scopul realizării unor obiective 
compatibile. 

 Metodologia conţine cinci etape de bază, fiecare din ele incluzând 
mai multe activităţi, astfel: 

Etapa 1. Definirea/formularea conceptuală a problemelor, care 
are în vedere următoarele activităţi: 

•  formularea şi delimitarea cât mai precisă a problemelor siste-
mului; 

•  selectarea obiectivelor urmărite a fi atinse de noul sistem şi ac-
tualizarea lor; 

•  selectarea criteriilor necesare cuantificării obiectivelor şi actua-
lizarea lor; 

•  enunţarea ipotezelor de lucru sau a soluţiilor posibile specifice 
fiecărei probleme. 

Etapa 2. cercetarea/investigarea sistemului existent
În această etapă se vor realiza următoarele activităţi: 
•  stabilirea faptelor, proceselor şi evenimentelor relevante care 

trebuie supuse analizei; 
•  colectarea datelor necesare analizei şi estimarea costului datelor 

colectate; 
•  estimarea probabilităţilor de realizare a evenimentelor şi a tutu-

ror faptelor afectate de incertitudine; 
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•  elaborarea unor variante/alternative posibile de atingere a obiec-
tivelor selectate.

Etapa 3. Evaluarea analitică a soluţiei, necesită ca activităţi 
importante: 

•  construirea unui model conceptual (sau dacă este cazul, a unui 
model matematic) pentru a investiga consecinţele adoptării di-
feritelor alternative asupra stării sistemului în conformitate cu 
ipotezele constructive; 

•  explorarea rezultatelor modelului prin simulări numerice; 
•  estimarea alternativelor propuse, prin analiza cost-beneficiu; 
•  studiul senzitivităţii rezultatelor obţinute în raport cu ipoteze-

le constructive.
Etapa 4. Interpretarea, presupune efectuarea pe baza unor jude-

căţi de valoare a următoarelor activităţi: 
•  evidenţierea factorilor cuantificabili şi a celor necuantificabili 

care influenţează atingerea obiectivelor; 
•  interpretarea incertitudinii „reale” a faptelor şi a evenimente-

lor vizavi de incertitudinea statistică; 
•  realizarea unui studiu comparativ al concluziilor obţinute pe 

baza analizei întreprinse, în raport cu judecăţile obţinute prin 
metodele empirice.

Etapa 5. Validarea soluţiei, constă în testarea concluziilor şi 
îmbunătăţirea soluţiei pe baza unor experimente conduse de echipa 
de analişti, realizate împreună cu specialişti în domeniu din partea 
beneficiarului. 

Metodologia RAND nu depăşeşte, aşa cum se poate observa, de-
finiţia de bază, în care sistemul este reflectat sub forma unor interde-
pendenţe între entităţi. Ea se bazează în principal pe definirea pro-
blemei studiate şi pe necesitatea existenţei unei compatibilităţi între 
obiectivele sistemului. Fără a utiliza un limbaj sistemic predefinit, 
această metodologie este aplicabilă unor sisteme din lumea reală, 
având din acest punct de vedere un caracter aplicativ relativ limitat.
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2.2. Reproiectarea sistemului de management
Reproiectarea sistemului de management include următoarele etape: 
Etapa 1. Diagnosticarea viabilităţii economico-financiare şi 

manageriale a întreprinderii (urmăreşte evidenţierea cauzală a prin-
cipalelor disfuncţionalităţi şi puncte forte, iar pe această bază, formu-
larea de recomandări axată pe cauzele generatoare de abateri pozitive 
şi negative): 

elaborarea de studii de fezabilitate; 	
audit economico-financiar; 	
studii de evaluare şi restructurare ori studii de diagnosticare; 	
utilizarea unor metode şi tehnici adecvate, precum: chestionarul, 	
interviul şi analiza unor situaţii informaţionale cu caracter sinte-
tic şi analitic (bilanţul contabil, raportul de gestiune, bugetul de 
venituri şi cheltuieli, balanţa de verificare, organigrama, regula-
mentul de organizare şi funcţionare, diagrame de flux etc.); 
analiza informaţiilor prin intermediul metodelor de stabilire a 	
relaţiilor cauzale, descompunerii rezultatelor, comparaţiilor, 
metodelor de separare a influenţei factorilor.

Etapa 2. Elaborarea şi fundamentarea strategiei întreprinderii:
– volumul şi structura informaţiilor utilizate pentru fundamenta-

rea strategiei, ce provin din cel puţin trei surse informaţionale: 
a) studiile de diagnosticare – prin ameninţările şi oportunităţile 

abordate cauzal şi prin recomandările formulate pe baza aces-
tora; 

b) studiile de piaţă, ce evidenţiază o serie de necesităţi şi oportuni-
tăţi ale mediului ambiant, naţional şi internaţional, ce urmează 
a fi valorificate prin proiecţiile strategice; 

c) studiile de prognoză, elaborate la nivel de economie naţională, 
ramuri şi subramuri ce furnizează principalele opţiuni economi-
ce la care dinamica activităţilor trebuie să răspundă; 

– tipul de strategie pe care întreprinderea îl alege în funcţie de 
anumite criterii şi de potenţialul economico-financiar de care 
dispune: 

 •  este recomandabil să se opteze pentru o strategie globală sau 
parţială, care să ţină cont de sfera de cuprindere;
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 •  pentru o strategie de redresare, de consolidare sau dezvoltare, 
dacă se pleacă de la dinamica obiectivelor;

 •  este necesară elaborarea strategiei după o metodă adecvată, din 
care să nu lipsească precizarea locului şi a rolului societăţii în 
sistemul economic analizat, stabilirea obiectivelor strategice, 
precizarea modalităţilor de realizare a acestora (a opţiunilor 
strategice), dimensionarea resurselor ce urmează a fi angajate 
pentru realizarea obiectivelor şi stabilirea termenelor interme-
diare şi finale. 

Etapa 3. Reproiectarea propriu-zisă a managementului se re-
comandă a fi realizată într-o anumită ordine, dictată de rolul şi locul 
fiecărei componente manageriale şi de legăturile dintre acestea în ca-
drul sistemului de management. Debutul reproiectării are drept obiect 
subsistemul metodologic, constituit din instrumentul managerial uti-
lizabil în exercitarea proceselor de management şi a funcţiilor sale, 
precum şi din elementele metodologice şi de remodelare a celorlalte 
componente ale managementului locul şi rolul aparte pe care subsis-
temul metodologic îl îndeplineşte în economia întreprinderii şi a ma-
nagementului ei: 

–  oferă un suport formalizat, instrumentalizat celorlalte compo-
nente manageriale, pentru a funcţiona în condiţii de eficacitate 
şi eficienţă; 

–  pune în valoare cunoştinţele, calităţile şi aptitudinile personale 
şi mai ales manageriale ale cadrelor de conducere, indiferent de 
poziţia lor ierarhică în cadrul întreprinderii; 

–  reproiectarea subsistemului metodologic reprezintă punctul de 
pornire, elementul declanşator al remodelării propriu-zise a ma-
nagementului întreprinderii. 

2.3. Premise ale proiectării și reproiectării sistemului de 
management al întreprinderii

Sistemul de management al întreprinderii este necesar să fie pro-
iectat, având în vedere un set de premise, ce reflectă caracterul său 
multidisciplinar, puternic influențat de factori endogeni și exogeni:

a) Premisa economică constă în orientarea activității de manage-
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ment, încât aceasta să favorizeze maximizarea profitului. Respectiv, se 
pune problema utilizării eficiente a resurselor umane, materiale, finan-
ciare, înțelegând prin aceasta ansamblul deciziilor și acțiunilor prin 
care se asigură obținerea maximului de efecte utile.

b) Premisa psihosociologică are în vedere rolul determinant al 
omului în conceperea și funcționarea sistemului de management al 
întreprinderii. În proiectarea sau reproiectarea sistemului de ma-
nagement, caracteristicile resurselor umane reprezintă un element 
esențial. Principalii factori care trebuie luați în considerare sunt 
cei motivaționali și mentalitatea personalului. Referitor la factorul 
motivațional, se identifică toți factorii care motivează fiecare per-
soană și fiecare grup de lucru. Salariații întreprinderii nu trebuie 
tratați ca simpli indivizi, ci și prin prisma interrelațiilor formale și 
informale, care se formează pe parcursul activității lor în cadrul în-
treprinderii, a comportamentelor și reacțiilor posibile în procesul de 
management. Mentalitatea salariaților influențează puternic cultura 
organizațională a întreprinderii, modalitatea de exercitare a proce-
selor de management, atitudinea față de muncă și față de colegi, 
perseverența și creativitatea, manifestate în abordarea și soluționarea 
sarcinilor de muncă, gradul de implicare și de cooperare în rezol-
varea problemelor, responsabilitatea efectiv manifestată, precum și 
preocuparea pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională.

c) Premisa metodologică presupune o abordare sistemică a între-
prinderii și a managementului său.

d) Premisa informațională constă în tratarea informațiilor implica-
te în realizarea obiectivelor stabilite. În condițiile modificărilor rapi-
de în domeniul informatic, se tinde spre optimizarea sistemului om-
mașină-informație, care este considerat unul din elementele principale 
în atingerea performanțelor întreprinderii. 

e) Premisa tehnică presupune luarea în considerare a potențialului 
tehnic și tehnologic al întreprinderii.

f) Premisa juridică implică necesitatea ca prevederile actelor 
normative să fie luate în considerare în proiectarea, funcționarea și 
perfecționarea sistemului de management al întreprinderii.
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g) Premisa de management constă în fundamentarea conceperii și 
funcționării sistemului de management al întreprinderii pe un ansam-
blu de principii și reguli. Studiile efectuate au demonstrat că la baza 
proiectării sau reproiectării managementului întreprinderii trebuie să 
se afle următoarele principii:

– asigurarea concordanței dintre parametrii sistemului de mana-
gement al întreprinderii și caracteristicile esențiale ale acesteia și ale 
contextului socioeconomic. Variabilele de management atât endoge-
ne, cât și exogene își modifică parametrii, determinând schimbări în 
relațiile de management și în conținutul proceselor de management. 
Apariția de necorelări generate de rămânerea în urmă a parametri-
lor sistemului generează disfuncționalități și, ca rezultat, ineficiență. 
Respectiv, este necesară permanenta corelare, perfecționare și adap-
tare a sistemului de management al întreprinderii la situația efectiv 
existentă în cadrul acesteia și la mediul ambiant implicat;

– realizarea managementului participativ are drept conținut impli-
carea personalului în adoptarea, aplicarea și controlul deciziilor im-
portante din cadrul întreprinderii. Managementul participativ impri-
mă o dimensiune democratică ansamblului elementelor sistemului de 
management, cu multiple efecte pozitive în ceea ce privește calitatea 
deciziilor și acțiunilor și atașamentul față de întreprindere;

– motivarea personalului și partenerilor de afaceri, care are în ve-
dere proiectarea și asigurarea funcționării sistemului, astfel încât să 
se obțină un echilibru al intereselor economice ale întreprinderii, per-
sonalului și a altor factori implicați, prin utilizarea unui instrumentar 
motivațional adecvat. Instrumentarul motivațional, de tip material sau 
moral, poate să aibă un caracter pozitiv, stimulator, sau de sancționare. 
Principala cerință pentru folosirea motivațiilor, atât pozitive, cât și ne-
gative, este transparența aplicării lor, urmărindu-se realizarea obiecti-
velor în termen, cu respectarea parametrilor stabiliți;

– obținerea unei rentabilități ridicate impune ca cerință proiectă-
rii/reproiectării sistemului de management al întreprinderii obținerea 
unor efecte utile cât mai mari, pentru fiecare unitate de resursă utiliza-
tă. Prin urmare, în proiectarea dimensiunilor, structurii, modalităților 
de intercorelare și funcționalității componentelor sistemului de mana-
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gement, trebuie permanent urmărită maximizarea eficienței economi-
ce a întreprinderii.

Principiile managementului sunt într-o relație de complementari-
tate, având caracter sistematic de aplicare. Este imposibil de a opta 
pentru oarecare principii manageriale separate, deoarece combinarea 
și succesiunea aplicării lor este dependentă de caracteristicile actuale 
și cele dorite ale sistemului de management. Respectarea principiilor 
manageriale este indiscutabilă, în cazul tinderii spre un management 
performant şi o activitate durabilă a întreprinderii în condiţiile econo-
miei concurenţiale. 

Premise pentru reproiectarea sistemului de management sunt [54]:
manifestarea a numeroase disfuncţionalităţi în activitatea mana-	
gementului şi a componentelor sale: 

–  lipsa unui sistem de obiective la nivel de întreprindere defalca-
te pe componente procesuale şi structurale în obiective funda-
mentale (specifice şi individuale). Acest neajuns se manifestă 
pe fondul inexistenţei unei strategii şi politici realiste, centrate 
pe studii de piaţă, studii de diagnosticare şi studii de prognoză; 

–  delimitarea şi dimensionarea insuficientă a unor componente 
procesuale (funcţiuni, activităţi, atribuţii şi sarcini), extrem de 
importante în realizarea obiectivelor. Totodată, componentele 
structural-organizatorice (posturi, funcţii, compartimente, rela-
ţii organizatorice etc.) sunt definite ambiguu, situaţie ce gene-
rează paralelisme în exercitarea de atribuţii şi sarcini, micşora-
rea responsabilităţii şi alte neajunsuri în funcţionarea structurii 
organizatorice; 

–  existenţa unor structuri organizatorice insuficient de flexibile, 
dinamice şi eficiente, care să permită şi să incite la un compor-
tament „agresiv” în sens pozitiv, al întreprinderii faţă de mediul 
ambiant (naţional şi internaţional); 

–  insuficienta structurare a autorităţii pe niveluri ierarhice; 
–  derularea proceselor decizionale de o manieră predominant 

empirică (datorită neluării în considerare a multitudinii de in-
formaţii ce caracterizează o anumită problemă decizională sau 
datorită adoptării deciziilor pe baza experienţei, intuiţiei, talen-
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tului managerului, neglijându-se instrumentarul decizional re-
comandat de ştiinţă); 

–  caracterul predominant curent al activităţilor managerilor la ni-
vel superior, generat de multiplele presiuni la care sunt supuşi 
aceştia în prezent. Astfel, ei se implică în rezolvarea unor pro-
bleme de rutină, datorită unor relaţii economice deficitare între 
întreprinderi. Ca urmare sunt neglijate probleme strategice, de 
amploare, cu efect major asupra funcţionalităţii şi eficacităţii pe 
termen lung ale întreprinderii; 

–  lipsa unei concepţii clare, a unei viziuni sistemice în ceea ce 
priveşte conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional; 

–  necorelări între volumul şi structura informaţiilor vehiculate pe 
verticala sistemului de management şi poziţia ierarhică a bene-
ficiarilor acestora – manageri şi executanţi – situaţie ce provoa-
că adesea o blocare a managerilor, mai ales de nivel superior cu 
informaţii inutile cu un grad scăzut calitativ; 

–  numărul redus al metodelor şi tehnicilor de management utili-
zate: şedinţa, delegarea, elemente ale diagnosticării, diagrama 
sarcinilor, managementul prin obiective, managementul prin 
bugete și managementul prin proiecte; 

–  insuficienţa elementelor metodologice, absolut obligatorii în 
utilizarea acestor metode şi tehnici manageriale, situaţie ce ali-
mentează şi amplifică empirismul în exercitarea proceselor de 
management. 
multiplicarea influenţelor exercitate de mediul ambiant naţional 	
şi internaţional: 

–  schimbări în structura economică, politică şi socială la nivel na-
ţional; 

–  creşterea rolului globalizării economice. 
multiplicarea şi diversificarea problemelor cu care se confruntă 	
întreprinderile care necesită un management performant, gene-
rator de avantaje competitive pe piaţă: 

–  caracteristicile unei pieţe instabile, foarte sensibilă la variaţiile 
economice, politice şi sociale internaţionale; 



45

–  necesitatea unui management performant, generator de avantaje 
competitive pe piaţă. 

 De asemenea, premise pentru proiectarea sau reproiectarea siste-
mului de management, sau a unor subsisteme ale sistemului de mana-
gement, sunt și situațiile de criză cu care se confruntă periodic orice 
întreprindere, indiferent de dimensiune și domeniu de activitate. Prin-
cipalele cauze de intrare în criză a întreprinderii sunt:

–  cererea regresivă a produselor pe piața internă și/sau externă;
–  reducerea posibilităților de export prin devalorizarea continuă a 

monedei naționale, creșterea costurilor, sporirea taxelor vama-
le, concurența prin dumping ș.a.;

–  fluctuațiile de conjunctură defavorabile în propria ramură de ac-
tivitate și în celelalte ramuri din care fac parte clienții de bază;

–  schimbările tehnologiei de producție;
–  creșterea prețurilor pentru materia primă, combustibil, energie, 

transporturi, piese de schimb;
–  lichidități insuficiente (criza de lichidități) datorate capitalului 

propriu redus, politicii dobânzilor ridicate ș.a.;
–  utilizarea unor metode de organizare și de management neco-

respunzătoare;
–  planificarea afacerilor pe termen mediu și lung pe baza unei 

cercetări superficiale a pieței;
–  lansarea în proiecte mari fără evaluarea corespunzătoare a ris-

curilor;
–  scăderea bruscă a venitului din vânzări datorită unor produse 

mai bune și ieftine lansate de firmele concurente;
–  influențe negative provenite de la partenerii de afaceri (apariția 

insolvabilității în lanț în perioade de recesiune economică).

2.4. Metodologia determinării eficienței economice în urma 
reproiectării sistemului de management

 Eficiența managerială desemnează un raport între venituri obținute 
și cheltuieli (eforturi alocate), reflectat în sporirea valorii adăugate a 
venitului net și implicit a profitului obtinut în urma proiectării/repro-
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iectării sistemului de management de ansamblu sau a unor subsisteme 
ale sale.

Evaluarea eficientei managementului întreprinderii poate fi evalu-
ată pe două niveluri:

1) directă – abordarea eficienței managementului în funcție de 
eforturile nemijlocit implicate de funcționare și în urma reproiectării 
sistemului de management și de efectele directe obținute la acest ni-
vel;

2) totală – presupune abordarea managementului în funcție de efor-
turile și de rezultatele ocazionate de funcționarea întreprinderii, în an-
samblul său. Această modalitate pleacă de la premisa că managemen-
tul nu constituie un scop în sine, ci doar un mijloc al funcționalității și 
profitabilității întreprinderii.

Din punctul de vedere al modului de exprimare și comensurare, 
există următoarele forme de eficiență:

Eficiența cuantificabilă – are în vedere exprimarea și comensura-
rea cantitativă, sub forma valorică a inputurilor și outputurilor între-
prinderii.

Eficiența necuantificabilă – se referă la aspectele funcționale de 
ordin calitativ, privitoare, de regulă, la factorul uman, comportamente-
le si interacțiunile sale, care influențează în mod indirect performanțele 
economice ale întreprinderii.

Eficiența directă (Ed) obținută în urma reproiectării sistemului de 
management se determină astfel:

Ed = Edso + Edsd + Edsi + Edsm + Edd ,
în care:
Edso – eficiența directă în urma reproiectării structurii organizatorice;
Edsd – eficiența directă în urma reproiectării sistemului decizional;
Edsi – eficiența directă în urma reproiectării sistemului informațional;
Edsm – eficiența directă în urma reproiectării sistemului metodologic; 
Edd – eficiența directă în urma reproiectării celorlalte subsisteme de 
management.

Eficiența directă a reproiectării subsistemelor de management poa-
te fi determinată după următoarele relații [30, p.565]:
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Edso = Ecmsp + Esso

Edsd = Ecmsd + Essd

Edsi = Ecmsi + Essi

Edsm = Ecmsm + Essm

Edd = Ecmd + Esd

în care:
Esso, Essd, Essi, Essm, Esd – economia de salarii determinată de repro-
iectarea structurii organizatorice, sistemului decizional, sistemului 
informațional, sistemului metodologic și a altor subsisteme ale siste-
mului de management;
Ecmsp, Ecmsd, Ecmsi, Ecmsm, Ecmd – economia de cheltuieli materiale 
obținute ca urmare a reproiectării structurii organizatorice, sistemului 
decizional, sistemului informațional, sistemului metodologic și a altor 
subsisteme ale sistemului de management.

Eficiența directă (Ed) obținută în urma reproiectării sistemului de 
management mai poate fi determină astfel: (adaptat după [30, p.566]:

Ed = (Esso + Essd +Essi +Essm +Esd) + (Ecmsp + Ecmsd +Ecmsi +Ecmsm 
+Ecmd) sau

Ed = Esg + Ecmg,
în care:
Esg – economia totală de salarii;
Ecmg – economia totală de cheltuieli materiale.

Estimarea eficienței totale a perfecționării sistemului de manage-
ment rezidă în următoarele faze [30, p.567]:

a) determinarea cheltuielilor cu munca vie, efectuate pentru 
obținerea cifrei de afaceri în perioada anterioară perfecționării 
ansamblului sistemului de management (chmv0):

chmv0 = cA0 – CA0 * CM0/1000 * cA0
în care:
chmv0 – cheltuielile cu munca vie pentru obținerea cifrei de afaceri în 
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perioada anterioară perfecționării ansamblului sistemului de manage-
ment al întreprinderii; 
CA0 – reprezintă cifra de afaceri în perioada anterioară perfecționării 
ansamblului sistemului de management al întreprinderii;
CM0/1000 * cA0 – cheltuieli materiale la 1000 lei cifra de afaceri în 
perioada precedentă perfecționărilor.

b) calcularea cheltuielilor cu munca vie, pentru obținerea 
producției în perioada următoare perfecționării ansamblului sis-
temului de management (chmv1):

chmv1 = (cA1 – CA1 * CM1/1000 * cA1)*Ki
în care:
chmv1 – cheltuielile cu munca vie pentru obținerea cifrei de afaceri în 
perioada următoare perfecționării ansamblului sistemului de manage-
ment al întreprinderii; 
CA1 – reprezintă cifra de afaceri în perioada următoare perfecționării 
ansamblului sistemului de management al întreprinderii;
CM1/1000 * cA1 – cheltuieli materiale la 1000 lei cifra de afaceri în 
perioada de după efectuarea perfecționării ansamblului sistemului de 
management al întreprinderii;
Ki – coeficientul de corecție în funcție de modificarea valorii cifrei de 
afaceri în cele două perioade [30, p.568]:

Ki = 

c) stabilirea indicelui variației cheltuielilor cu munca vie în cele 
două perioade (Ichmv) [30, p.568]:

Ichmv =  * 100

d) determinarea profitului firmei în perioada de după aplicarea 
perfecționărilor (reproiectării) sistemului de management (Pc1), 
comparabil cu profitul din perioada de bază [30, p.568]:

Pc1 = P1 * Ki * Kp ,
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în care:
P1 – reprezintă profitul total al întreprinderii în perioada ulterioară 
aplicării perfecționărilor sistemului de management;
Ki – coeficientul de corecție reflectând modificarea volumului 
producției;
Kp – coeficientul de corecție ce exprimă modificarea prețurilor în pe-
rioada curentă față de cea anterioară. Se determină după relația:

Kp =  ,

în care:
pi0, pi1 – reprezintă prețurile produselor întreprinderii între cele două 
perioade;
qi – cantitățile de produse și fabricate în perioada ulterioară aplicării 
perfecționărilor sistemului de management.

 Nu s-a făcut corectura și în funcție de schimbarea structurii 
producției, deoarece aceasta este o reflectare a modificării calității ma-
nagementului întreprinderii, care reprezintă, în fapt, o perfecționare 
sub aspect decizional a managementului acestuia [30, p.568].

 e) calcularea indicelui variației profitului (Ip), în cele două pe-
rioade considerate, se efectuează astfel:

Ip =  * 100 ,

în care:
P0 – este profitul întreprinderii în perioada de bază;
P1 – este profitul întreprinderii în perioada ulterioară aplicării 
perfecționărilor sistemului de management.

f) compararea indicelui variației cheltuielilor cu munca vie, cu 
indicele variației profitului, în urma căreia pot rezulta trei situații 
[30, p.569]:

1) Ichmv Ip, care indică o creștere mai rapidă a cheltuielilor cu 
munca vie față de creșterea profitului, ceea ce exprimă o diminuare a 
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profitului obținut pe unitatea de cheltuieli cu munca vie, deci o redu-
cere relativă a eficienței managementului;

2) Ichmv Ip, ce arată variația în aceeași proporție a cheltuielilor și 
profitului în cele două perioade comparate, fapt ce denotă o menținere 
a eficienței managementului la același nivel;

3) Ichmv  Ip, care indică o sporire mai accelerată a beneficiului 
în raport cu cheltuielile cu munca vie implicate, situație ce denotă o 
sporire relativă a eficienței sistemului de management. 

 Eforturile ocazionate de modificările (perfecționările) metodologi-
ce, cât și efectele generate de acestea, trebuie exprimate și comensura-
te cantitativ în expresie valorică, facilitând, prin comparație, determi-
narea nivelului eficienței [28, p. 92-95].

De regulă, eforturile sunt de o mai mică anvergură decât efectele și 
se concretizează în:

cheltuieli cu plata consultanților manageriali;•	
cheltuieli cu materiale consumabile și alte cheltuieli indirecte •	
(documente etc.);
cheltuieli investiționale, axate pe achiziționarea de tehnică de •	
calcul (calculatoare, servere pentru rețele de calculatoare etc.).

Efectele capătă semnificația de:
Sporuri de profit•	 , ca urmare a redimensionării costurilor uni-
tare și, implicit, a profitului unitar (pe produs sau serviciu), în 
condițiile menținerii prețurilor de vânzare sau a tarifelor. 

Expresia matematică este:
 ∆P = P1 – P0,  

unde: P0, P1 – reprezintă nivelurile profitului, înaintea și după promova-
rea de noi instrumente manageriale.

Sporuri de cifră de afaceri•	 , în condițiile creării de oportunități 
legate de pătrunderea pe noi piețe, consolidarea poziției pe 
piața specifică ori renegocierea prețurilor și tarifelor unitare, 
consecință a redimensionării costurilor.

 Expresia matematică este:

∆ca = ca1 – Ca0, 
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unde: Ca0, Ca1 – sunt nivelurile cifrei de afaceri obținute înainte și după 
modernizarea metodelor și tehnicilor de management.

Economie absolută de posturi de management și execuție•	 .
Expresia matematică este:

∆p = p1 – p0, 

unde: p0, p1 – sunt numărul de posturi de management și execuție exis-
tent înainte și după perfecționarea instrumentarului managerial. 

Reduceri ale bugetului de timp al managerilor•	 , în special al 
celor din eșalonul superior.

Expresia matematică este:
 ∆t = ∑ti * pi1,

      i
unde: ti = ti1 – ti0 – și constituie economia de timp la nivelul postului 
de management i; 
pi1– reprezintă numărul posturilor de management de după moderni-
zarea metodelor și tehnicilor de management.

Economii la costuri totale•	  generate de reducerea numărului 
de posturi, la rândul său, consecință a promovării de instru-
mente manageriale performante și a informatizării proceselor 
de muncă.

Expresia matematică este:

 ∆cp = cp1 – Cp0, 

unde: Cp0, Cp1 – reprezintă costurile totale înregistrate înainte și după  
perfecționarea instrumentarului managerial. 

creșterea productivității muncii, absolută și relativă•	

∆Wa =W1 – W0, 

unde: W0, W1 – reprezintă productivitatea valorică a muncii înainte și 
după perfecționarea instrumentarului managerial, iar ∆Wa este sporul 
absolut al productivității muncii.

∆Wr =  * 100%, 

unde: ∆Wr – este sporul relativ al productivității muncii.
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Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri•	

∆c/1000 = c1/1000 –C0/1000, 

unde: C0/1000, C1/1000 – sunt nivelurile indicatorului analizat înainte și 
după perfecționare.

Amplificarea nivelului ratei rentabilității fondurilor consu-•	
mate

∆Rc = Rc1 – Rc0, 

unde: Rc0, Rc1 – sunt nivelurile ratei rentabilității costurilor, înainte și 
după perfecționarea instrumentarului managerial.

Întrebări de autoevaluare:
1. Prezentați caracteristicile structurale și funcționale ale unei în-

treprinderi.
2.  Explicați abordarea situațională în selectarea metodologiei op-

time pentru proiectarea sistemului de management.
3.  Redați conținutul metodologiilor de proiectare a sistemului de 

management.
4.  Explicați condițiile de aplicare a metodologiilor de proiectare a 

sistemului de management.
5.  Explicați experimentarea și implementarea noului sistem de 

management.
6.  Evaluați premisele reproiectării sistemului de management.
7.  Redați conținutul etapelor reproiectării sistemului de manage-

ment.
8.  Elaborați planul de acțiuni pentru reproiectarea sistemului de 

management.
9.  Estimați indicatorii determinării eficienței sistemului de mana-

gement.
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3. DIAGNOStIcAREA SIStEMULUI 
DE MANAGEMENT

Obiective:

să definească metoda diagnosticului;- 
să cunoască cerințele de bază pentru realizarea unui diagnostic ma-- 
nagerial;
să numească etapele diagnosticului;- 
să compare tipurile de diagnostic;- 
să argumenteze avantajele și dezavantajele echipelor de diagnostic;- 
să elaboreze algoritmul diagnosticării subsistemelor sistemului de - 
management;

-  să recomande măsuri de perfecționare a sistemului de management.

3.1. Definirea și tipuri de diagnostic
 Diagnosticarea poate fi definită ca acea metodă folosită de mana-

geri, pe baza constituirii unei echipe multidisciplinare, de manageri 
şi executanţi, al cărei conţinut principal constă în identificarea punc-
telor forte şi slabe ale domeniului analizat, cu evidenţierea cauzelor 
care le generează, finalizată în recomandări cu caracter corectiv sau 
de dezvoltare.

 Într-o altă lucrare de referință pentru dezvoltarea organizațională, 
diagnosticarea este considerată „un proces de colaborare între mem-
brii unei organizații și un consultant în dezvoltarea organizațională 
pentru a culege informații pertinente, a le analiza și a formula conclu-
zii pentru anumite intervenții”.

Pe de altă parte, profesorul E. Burduș abordează diagnosticarea ca 
„o investigare largă a principalelor aspecte ale activității organizației, 
de natură economică, tehnică, sociologică, juridică și managerială, cu 
scopul identificării atuurilor și disfuncționalităților, a cauzelor care le 
generează și a conceperii unor recomandări pentru perfecționare și 
dezvoltare”. 
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 Diagnosticarea asigură investigarea întreprinderii şi a componen-
telor sale procesuale şi structurale cu ajutorul unui instrumentar speci-
fic în vederea depistării cauzale a principalelor puncte forte şi slabe şi, 
pe această bază, formularea de recomandări de amplificare a potenţia-
lului de viabilitate al acesteia. 

 Ca metodă managerială, diagnosticarea prezintă următoarele ca-
racteristici [36]:

 caracterul postoperativ, marcat de faptul că diagnosticarea este o 
asociată cu faza postoperativă a derulării proceselor de mana-
gement, cu funcţia de control-evaluare a acestora. În principal, 
se compară rezultatele obţinute cu obiectivele previzionate pen-
tru aceeaşi perioadă sau cu rezultatele înregistrate în anul (anii) 
precedent(i);

 caracterul previzional, anticipativ, asigurat de recomandările cu o 
care se încheie un studiu de diagnosticare, prin intermediul că-
rora se preconizează o amplificare a potențialului de viabilitate 
economic și managerial;

 multidisciplinaritatea diagnosticării, dată de faptul că realizarea o 
unui studiu de diagnosticare este „produsul” unei echipe multi-
disciplinare de specialişti (ingineri, economişti etc.) din cadrul 
întreprinderii sau dinafăra acesteia;

 complexitatea deosebită a diagnosticării şi a studiilor de dia-o 
gnosticare, argumentată atât de complexitatea domeniului in-
vestigat, cât şi de aspectele multiple (economice, manageriale, 
socioumane, tehnice şi tehnologice etc.) abordate de acestea; 

 abordarea cazuală a punctelor forte şi slabe, situaţie ce permite o 
conturarea de „soluţii” (recomandări) ce iau în considerare ase-
menea cazuri.

 Tipologia diagnosticării

 Literatura de specialitate este foarte generoasă în acest domeniu, 
evidenţiind o varietate de diagnosticări, delimitate după criterii diverse. 

 Analiza-diagnostic a managementului întreprinderii poate fi clasi-
ficată în funcție de mai multe criterii: 

a)  după sfera de cuprindere;
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b)  după poziția elaboratorilor;
c)  după obiectivele urmărite.

 După 	 sfera de cuprindere, analizele-diagnostic pot fi globale/
generale și parțiale.

Diagnosticul general de management face o apreciere de ansamblu 
a structurii și funcționării unității economice, vizează deci organizația 
în ansamblul său, antrenând resurse variate și punând accentul pe 
relațiile de interdependență dintre componentele sistemului. Se con-
cretizează în recomandări cu efecte asupra ansamblului activităților 
desfășurate în cadrul întreprinderii. Este cel mai cuprinzător și cel 
mai complex diagnostic, putând fi efectuat cu succes numai dacă se 
constituie o echipă de diagnosticare puternică, având specialiști bine 
pregătiți profesional. Calitatea analizei depinde de precizia și riguro-
zitatea cu care sunt delimitate etapele, cât și de fazele scenariului me-
todologic parcurs. Analiza-diagnostic generală prezintă caracteristici 
diverse, prin care se diferențiază de celelalte metode și tehnici de ana-
liză. Dintre acestea putem aminti: 

–  dimensiunea participativă, generată de necesitatea implică-
rii active și efective a conducătorilor și executanților de la toate 
eșaloanele organizatorice ale întreprinderii în furnizarea materialu-
lui informațional, precum și în valorificarea acestuia în puncte forte, 
puncte slabe și recomandări;

–  complexitatea deosebită a diagnosticării, ilustrată de multitudi-
nea aspectelor investigate și multidimensionalitatea abordării acestora 
(comercială, financiară, tehnologică, umană, managerială etc.);

–  abordarea cauzală a fenomenelor și proceselor care fac obiectul di-
agnosticării, ce asigură evidențierea corectă și realistă a punctelor forte 
și slabe și a genezei lor, precum și formularea, pe această bază, a reco-
mandărilor de redresare și perfecționare a activităților întreprinderii; 

–  caracterul predecizional/previzional/anticipativ reflectat de fap-
tul că recomandările finale constituie suportul intervenției decizionale 
ulterioare a managerilor. 

 Diagnosticarea parțială are în vedere doar un anumit domeniu sau 
o activitate din cadrul întreprinderii, este mult mai specializată și deta-
liată, recomandările afectând, de regulă, numai domeniul respectiv. 



56

In fun	 cție de poziția elaboratorilor, distingem: autodiagnos-
ticare, diagnosticare propriu-zisă și diagnosticare mixtă sau 
eterogenă.

Autodiagnosticarea se realizează de o echipă de specialiști din 
interiorul întreprinderii investigate și prezintă un grad superior de 
fundamentare a punctelor forte, slabe și a recomandărilor. În ceea 
ce privește abordarea problemelor specifice diagnosticării, gradul de 
subiectivism este foarte ridicat.

Diagnosticarea propriu-zisă se realizează de specialiști din afara 
întreprinderii investigate, de aceea prezintă un grad ridicat de obiec-
tivitate, iar fundamentarea punctelor forte, slabe și a recomandărilor 
este mai puțin riguroasă.

Diagnosticarea mixtă este realizată de o echipă multidisciplina-
ră de specialiști din interiorul și din afara întreprinderii investigate. 
Aceasta oferă posibilitatea unei abordări mai complexe a probleme-
lor supuse investigației și o calitate deosebită a studiului de diagnos-
ticare ce ajută la fundamentarea unor strategii și politici realiste.

Datorită caracterului de investigare complexă a cunoștințelor 
multiple pe plan teoretic și metodologico-aplicativ, diagnosticul tre-
buie efectuat de specialiști externi policalificați. În cazul efectuării 
analizei-diagnostic cu personal propriu, există riscul afectării carac-
terului obiectiv al analizei. 

În funcție de 	 obiectivele urmărite, se pot identifica urmă-
toarele tipuri de diagnosticări: de rezultate, de vitalitate, de 
ambianță și de evaluare.

Diagnosticarea de rezultate se referă la stabilirea gradului de or-
ganizare și conducere a domeniului investigat prin analiza evoluției 
lui în trecut, respectiv evaluarea corelată în dinamică a principiilor 
consemnate în evidențele unității. Acest tip de diagnosticare permite 
să se aprecieze: 

–  evoluția situației economico-financiare a unității;
–  eficacitatea cu care sunt utilizate resursele financiare; 
–   eficiența economică a utilizării mijloacelor fixe; 
–   rentabilitatea produselor/serviciilor pe care le realizează. 
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Diagnosticarea de rezultate are un caracter predominant postope-
rativ. Cu ajutorul rezultatelor obținute se evidențiază starea întreprin-
derii. 

Diagnosticarea de vitalitate se referă la determinarea măsurii în 
care unitatea sau domeniul analizat este pregătit să facă față unei 
situații viitoare diferită de cea prezentă. Acest diagnostic se practică 
în cazul unor remedieri mai importante, cum ar fi lansarea unor noi 
produse, extinderea rețelei de desfacere, reamplasări importante de 
utilaje, modificări de structură. 

Diagnosticarea de ambianță urmărește aprecierea funcționării sis-
temului de relații interne și externe și modul în care se realizează coo-
perarea pe toate planurile și la toate nivelurile ierarhice.

Diagnosticarea de evaluare constituie o sinteză a celor trei tipuri de 
diagnosticare prezentate mai sus și urmărește o cuantificare a obiecti-
velor întreprinderii atât în prezent, pe baza rezultatelor înregistrate, cât 
și în viitor, pe baza perspectivelor ce se conturează. Acest diagnostic 
apreciază eficacitatea sistemului de conducere, performanțele produ-
sului, precum și coeziunea colectivului.

Rolul acestor tipologii este de a permite o caracterizare a 
intervențiilor preconizate și, în consecință, pregatirea în timp a 
condițiilor prielnice desfășurării lor.

Fiind orientat către oferirea şi punerea în operă a unor soluţii, di-
agnosticul combină echilibrat analiza raţională cu intuiţia, fiind cea 
mai eficientă modalitate de fundamentare a deciziilor manageriale în 
cadrul unei întreprinderi.

3.2. Domeniile analizei-diagnostic 
Diagnosticul reprezintă o investigare a aspectelor economice, teh-

nice, sociologice, juridice și manageriale, finalizată prin formularea 
recomandărilor pentru valorificarea punctelor forte și oportunităților 
și pentru reducerea efectelor negative ale punctelor slabe ale între-
prinderii.

Pornind de la necesarul de culegere a informațiilor, prezentăm în 
continuare cei mai relevanți indicatori, pe domenii de activitate:
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D	 omeniul financiar
 Analiza indicatorilor economico-financiari trebuie să se facă din 

trei perspective [36]:
static	 , care are scopul să caracterizeze situația economico-fi-
nanciară curentă a întreprinderii și să depisteze cauzele determi-
nante ale punctelor forte și slabe ale domeniului cercetat;
dinamic, 	 urmărindu-se evidențierea variațiilor de creștere sau 
descreștere urmărite de la an la an, evidențiindu-se cauzele care 
le-au generat și influențele viitoare;
comparativ, 	 are scopul de a compara rezultatele obținute cu dife-
rite norme, standarde de performanță, media pe ramură (indus-
trie) și cu întreprinderile concurente, pentru a pune în evidență 
performanțele sau incompetențele întreprinderii.

Pentru obținerea informației relevante diagnosticului financiar, se 
recomandă să se calculeze:

I) Indicatorii de profitabilitate:
– profitul brut – exprimă capacitatea întreprinderii de a obține pro-

fit. Se calculează ca diferenţa dintre volumul vânzărilor nete (venitul 
din vânzări) şi costul vânzărilor:    

Profitul brut = Venitul din vânzări nete – costul vânzărilor
– profitul net – arată nivelul profitului care poate fi folosit pentru 

dezvoltarea întreprinderii și stimularea întreprinderii;
– marja profitului (venituri din vânzări – costurile variabile ale pro-

duselor vândute) – măsoară marja pentru acoperirea costurilor fixe și 
asigurarea unui profit;

– randamentul activelor totale (profit brut/total active * 100%);
– randamentul capitalului depus de acționari (profit net/capital to-

tal al acționarilor * 100%) – măsoară rata profitului față de capitalul 
propriu al acționarilor.

II) Analiza rentabilității întreprinderii
Rentabilitatea – reprezintă un indicator al eficienţei, care exprimă 

capacitatea întreprinderii de a câştiga profit. Rentabilitatea se deter-
mină ca raportul dintre efectele economice şi financiare obţinute de 
întreprindere şi eforturile depuse pentru obţinerea acestora.
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Rentabilitatea activelor – reflectă capacitatea întreprinderii de a 
utiliza activele totale în vederea obţinerii profitului. Acest indicator 
caracterizează mărimea profitului obţinut pentru fiecare leu investit 
în active. 

Limita admisibilă a acestei rentabilități este > 10%.
Rentabilitatea financiară – reflectă capacitatea întreprinderii de a 

utiliza capitalul propriu în vederea obţinerii profitului, prin ea „înţele-
gem capacitatea întreprinderii de a-şi îmbogăţi proprietarii. 

Limita admisibilă a acestei rentabilități este > 15%.
Rentabilitatea comercială – măsoară eficiența activității desfășurate 

de întreprindere pe perioada unui exercițiu financiar prin prisma valo-
rificării activității de bază. Practic, arată raportul dintre două efecte. 

Limita admisibilă a acestei rentabilități este > 20%.
 III) Indicatori de lichiditate 
Lichiditatea generală – este indicatorul care măsoară capacitatea 

întreprinderii, la un moment dat, de a-și acoperi datoriile pe termen 
scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale întreprinderii.

Limita admisibilă lichidității generale este de 2-2,50.
Lichiditatea intermediară – reprezintă un caz particular al lichidităţii 

curente, condiţionat de faptul excluderii din componenţa activelor lichi-
de a stocurilor de mărfuri şi materiale, precum şi a altor active curente. 
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                                 * 100 

Limita admisibilă a acestei rentabilități este > 10 %. 

Rentabilitatea financiară – reflectă capacitatea întreprinderii de a utiliza capitalul propriu 

în vederea obţinerii profitului, prin ea „înţelegem capacitatea întreprinderii de a-şi îmbogăţi 
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Rentabilitatea financiară (ROE)  =  
          

                                           * 100 

Limita admisibilă a acestei rentabilități este > 15 %. 

Rentabilitatea comercială – măsoară eficiența activității desfășurate de întreprindere pe 

perioada unui exercițiu financiar prin prisma valorificării activității de bază. Practic, arată 

raportul dintre două efecte.  

Rentabilitatea comercială =  
            

                 *100 

Limita admisibilă a acestei rentabilități este > 20 %. 

            III) Indicatori de lichiditate   

Lichiditatea generală – este indicatorul care măsoară capacitatea întreprinderii, la un 

moment dat, de a-și acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente 

ale întreprinderii. 

Lichiditatea generală =  
                  
                

 Limita admisibilă lichidității generale este de 2-2,50. 

           Lichiditatea intermediară – reprezintă un caz particular al lichidităţii curente, condiţionat 

de faptul excluderii din componenţa activelor lichide a stocurilor de mărfuri şi materiale, precum 

şi a altor active curente.  

Lichiditate intermediară =  
                  –                                 

                

           Limita admisibilă lichidității intermediare este de 0,7-0,8. 

          Lichiditatea imediată – caracterizează cota datoriilor pe termen scurt pe care 

întreprinderea este capabilă să le achite imediat utilizând numai mijloacele băneşti disponibile la 

moment.  

Lichiditate imediată =  
                  

                        

             Limita admisibilă lichidității imediate este de 0,2-0,25. 

           IV) Indicatori de solvabilitate (exprima masura în care întreprinderea finanteaza activele 

din sursele proprii și gradul de acoperire a riscului de credit). 
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Limita admisibilă lichidității intermediare este de 0,7-0,8.
Lichiditatea imediată – caracterizează cota datoriilor pe termen 

scurt pe care întreprinderea este capabilă să le achite imediat utilizând 
numai mijloacele băneşti disponibile la moment. 

Limita admisibilă lichidității imediate este de 0,2-0,25.
IV) Indicatori de solvabilitate (exprimă masura în care întreprin-

derea finanțează activele din sursele proprii și gradul de acoperire a 
riscului de credit).

Rata solvabilităţii patrimoniale (Rsp) se calculează ca raport între 
capitalul propriu şi suma dintre acesta şi datoriile totale:

Acest indicator este calculat în cele mai multe situaţii de bănci, în 
studiile de bonitate efectuate în cazul solicitării de credite valoarea 
minimă a ratei solvabilităţii patrimoniale trebuie să se încadreze în 
limitele 0,3-0,5, peste limita de 0,5 situaţia este considerată normală.

Rata solvabilităţii generale (Rsg) se determină ca raport între acti-
vele totale şi datoriile totale.

Rata solvabilităţii generale indică gradul de acoperire a datoriilor 
totale de către activele totale ale întreprinderii şi exprimă siguranţa de 
care se bucură creditorii pe termen lung şi scurt, precum şi marja de 
creditare a întreprinderii; valoarea critică a acestei rate este de 1,5.

Rata autonomiei financiare exprimă independența financiară a în-
treprinderii. 
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Rata solvabilităţii patrimoniale (Rsp) se calculează ca raport între capitalul propriu şi suma 

dintre acesta şi datoriile totale: 

                                                   Rsp =
               

                               

        Acest indicator este calculat în cele mai multe situaţii de bănci, în studiile de bonitate 

efectuate în cazul solicitării de credite valoarea minimă a ratei solvabilităţii patrimoniale trebuie 

să se încadreze în limitele 0,3-0,5, peste limita de 0,5 situaţia este considerată normală. 

 
         Rata solvabilităţii generale (Rsg) se determină ca raport între activele totale şi datoriile 
totale. 
 

Rsg =  
             
               

 
         Rata solvabilităţii generale indică gradul de acoperire a datoriilor totale de către activele 

totale ale întreprinderii şi exprimă siguranţa de care se bucură creditorii pe termen lung şi scurt, 

precum şi marja de creditare a întreprinderii; valoarea critică a acestei rate este de 1,5. 

 
          Rata autonomiei financiareexprimă independența financiară a întreprinderii.  

Raf                                    

 
          Creșterea ponderii capitalului propriu al întreprinderii în pasivul bilanțier are efecte 

benefice asupra autonomiei financiare totale, astfel cu cât capitalurile proprii sunt mai mari, cu 

atât mai puțin întreprinderea apelează la credite pentru finanțarea investițiilor. 

 
          V) Indicatori privind imobilizările de capital: 

         a) Indicele mărimii stocurilor de produse finite – măsoară nivelul stocurilor de produse 

finite în raport cu venitul din vânzări. Se compară cu media industriei.  

 

                Indicele mărimii stocurilor de produse finite =
                            

                      

        b) Perioada medie de recuperare a creanțelor – măsoară durata medie în zile de recuperare 

a banilor din vânzări. 

 

          Perioada medie de recuperare a creanțelor = 
                        

                      * 365 zile 

 
        c) valoarea facturilor emise și neâncasate – arată datoriile clienților față de întreprindere. 49 
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                      * 365 zile 

 
        c) valoarea facturilor emise și neâncasate – arată datoriile clienților față de întreprindere. 
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Creșterea ponderii capitalului propriu al întreprinderii în pasivul 
bilanțier are efecte benefice asupra autonomiei financiare totale, astfel 
cu cât capitalurile proprii sunt mai mari, cu atât mai puțin întreprinde-
rea apelează la credite pentru finanțarea investițiilor.

V) Indicatori privind imobilizările de capital:
a) Indicele mărimii stocurilor de produse finite – măsoară nivelul 

stocurilor de produse finite în raport cu venitul din vânzări. Se compa-
ră cu media industriei. 

b) Perioada medie de recuperare a creanțelor – măsoară durata 
medie în zile de recuperare a banilor din vânzări.

c) valoarea facturilor emise și neîncasate – arată datoriile clienților 
față de întreprindere.

Valoarea facturilor emise și neîncasate = valoarea totală a 
facturilor neîncasate

d) gradul de îndatorare – arată proporția în care întreprinderea este 
finanțată din alte surse (împrumuturi) decât din fondurile proprii.

Domeniul comercial 	 – se culeg date și informații referitor la:
–  nivelul producției livrate și al stocurilor de produse finite și de 

materii prime;
–  gradul de dezvoltare a marketingului pentru furnizarea de 

informații cât mai complete privind clienții, concurenții, distri-
buitorii și furnizorii;

–  folosirea metodelor de previziune în domeniul vânzărilor;
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Rata solvabilităţii patrimoniale (Rsp) se calculează ca raport între capitalul propriu şi suma 

dintre acesta şi datoriile totale: 
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Valoarea facturilor emise și neîncasate = valoarea totală a facturilor neâncasate 

 
         d) gradul de îndatorare – arată proporția în care întreprinderea este finanțată din alte surse 

(împrumuturi) decât din fondurile proprii. 

Gradul de îndatorare = 
              
              * 100 

 
 Domeniul comercial – se culeg date și informații referitor la: 

– nivelul producțieilivrate și al stocurilor de produse finite și de materii prime; 

– gradul de dezvoltare a marketingului pentru furnizarea de informații cât mai complete privind 

clienții, concurenții, distibuitorii și furnizorii; 

–  folosirea metodelor de previziune în domeniul vânzărilor; 

– studierea corespunzătoare a nevoilor consumatorilor înainte de proiectarea și fabricarea unui 

nou produs; 

– necesitatea de a-și lărgi sau restrânge activitatea, de a intra sau ieși de pe anumite segmente de 

piață; 

– elaborarea de studii comparative între orientările întreprinderii și ale principalilor concurenți, 

privind calitatea produselor, prețul de vânzare, rețeaua de distribuție, formele de promovare; 

– suficiența fondurilor prevăzute pentru activitățile de marketing; 

– orientarea întreprinderii privind alegerea rațională a furnizorilor; 

– folosirea celor mai adecvate forme de depozitare și aprovizionare a locurilor de muncă cu 

materii prime; 

– elaborarea de studii privind posibilitatea de reducere a cheltuielilor de transport pentru materii 

prime; 

– cota de piață a întreprinderii și a principalilor concurenți; 

– intrarea unor noi concurenți pe piețele unde acționează întreprinderea. 

 Domeniul producției – se culeg date și informații referitor la: 

– gradul de îndeplinire a planului producției fizice; 

– gradul de utilizare a capacității de producție; 

– corelarea capacităților de producție cu cererea; 

– principalele posibilități de creștere a gradului de folosire a capacităților de producție; 

– nivelul stocurilor de producție neterminată; 

– eficacitatea formelor de organizare a producției în diferite secții și ateliere; 

– gradul de organizare a activităților de întreținere, reparații, gospodărire energetică și de 

asigurare cu scule și aparate de control; 
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–  studierea corespunzătoare a nevoilor consumatorilor înainte de 
proiectarea și fabricarea unui nou produs;

–  necesitatea de a-și lărgi sau restrânge activitatea, de a intra sau 
ieși de pe anumite segmente de piață;

–  elaborarea de studii comparative între orientările întreprinderii și 
ale principalilor concurenți, privind calitatea produselor, prețul 
de vânzare, rețeaua de distribuție, formele de promovare;

–  suficiența fondurilor prevăzute pentru activitățile de marke-
ting;

–  orientarea întreprinderii privind alegerea rațională a furnizori-
lor;

–  folosirea celor mai adecvate forme de depozitare și aprovizio-
nare a locurilor de muncă cu materii prime;

–  elaborarea de studii privind posibilitatea de reducere a cheltuie-
lilor de transport pentru materii prime;

–  cota de piață a întreprinderii și a principalilor concurenți;
–  intrarea unor noi concurenți pe piețele unde acționează între-

prinderea.

Domeniul producției 	 – se culeg date și informații referitor la:
–  gradul de îndeplinire a planului producției fizice;
–  gradul de utilizare a capacității de producție;
–  corelarea capacităților de producție cu cererea;
–  principalele posibilități de creștere a gradului de folosire a 

capacităților de producție;
–  nivelul stocurilor de producție neterminată;
–  eficacitatea formelor de organizare a producției în diferite secții 

și ateliere;
–  gradul de organizare a activităților de întreținere, reparații, gos-

podărire energetică și de asigurare cu scule și aparate de control;
–  situația utilajelor și echipamentelor, în funcție de vechimea lor;
–  indicarea stării de uzură fizică și morală a utilajelor și a echipa-

mentelor de bază;
–  prezentarea concisă a principalelor tehnologii de fabricație fo-

losite;
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–  eficiența sistemului de control al calității produselor;
–  aplicarea în cadrul unității economice a gestiunii calității;
–  existența unor programe de îmbunătățire a calității și de realiza-

re a indicatorilor calității.

Domenul resurse umane 	 – se culeg date și informații referi-
tor la:

–  numărul și structura personalului;
–  gradul de utilizare a timpului de muncă;
–  absenteismul;
–  dimensiunea deficitului sau excedentului de salariați, pe total și 

structură, în raport cu necesitățile reale ale întreprinderii;
–  indicatorii fluctuației și mișcării forței de muncă;
–  respectarea concordanței între categoria medie a lucrărilor și ni-

velul mediu al calificării muncitorilor;
–  existența unor cursuri de calificare;
–  raționalitatea activității de selecție a personalului;
–  existența unui program de promovare a personalului;
–  calitatea condițiilor de muncă în birouri, secții și ateliere.

Domeniul cercetare-dezvoltare 	 – se culeg date și informații 
referitor la:

-  ponderea produselor noi și modernizate în total producție;
-  ponderea producției fabricate cu tehnologii noi sau moderni-

zate;
-  numărul de invenții/inovații și raționalizări propuse și aplicate;
-  nivelul de calificare a personalului implicat în activitățile de 

cercetare-proiectare;
-  suficiența informațiilor și resurselor financiare pentru 

desfășurarea eficientă a activităților de cercetare-proiectare;
-  gradul de informare a întreprinderii asupra licențelor, patentelor 

și mărcilor comerciale existente în industria în care activează;
-  nivelul tehnic, tehnologic și întroducerea noilor tehnologii în 

firmele concurente.
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Domeniul managerial	
 Funcțiile managementului – se culeg date și informații referi-

tor la:
Previziune
–  misiunea, scopurile și obiectivele întreprinderii;
–  strategia întreprinderii;
–  rezultatele unor studii de prognoză în domeniul economic, teh-

nologic, social, politic;
–  punctele forte și slabe ale concurenților;
–  folosirea unor metode și tehnici specifice previziunii;
–  folosirea metodelor și tipurilor de planuri;
–  orizontul de planificare;
–  gradul de realizare al planurilor.
Organizare
–  gradul de structurare a sarcinilor, atribuțiilor, responsabilităților 

și competențelor pe posturi, funcții și compartimente;
–  actualitatea regulamentului de organizare și funcționare, a de-

scrierilor de funcții și posturi;
–  organizarea și asigurarea locurilor de muncă cu reursele și in-

strumentarul necesar.
Antrenarea (motivarea personalului)
–  stilul de management practicat;
–  principiile și complexitatea sistemului de recompense;
–  nivelul moralului managerilor și executanților;
–  nivelul de motivare a personalului;
–  metodele și tehnicile folosite pentru motivarea personalului;
–  frecvența conflictelor interpersonale;
–  climatul social-psihologic în colectivul de muncă al întreprin-

derii.
Control-evaluare 
–  sistemul de control financiar;
–  sistemul de control al vânzărilor;
–  sistemul de control al stocurilor;
–  sistemul de control al calității produselor/serviciilor;
–  sistemul de control al costurilor de producție;
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–  controlul realizării strategiei;
–  sistemul de control al activității întreprinderii (realizarea obiec-

tivelor, planurilor, sarcinilor de muncă, rezultatelor acțiunilor 
promoționale etc.).

 3.3. Diagnosticarea sistemului de management
Diagnosticarea sistemului de management presupune analiza fie-

cărei componente a sistemului de management: subsistemul metodo-
logic, subsistemul decizional, subsistemul informaţional, subsistemul 
organizatoric. 

 Analiza subsistemului metodologic.Vor fi analizate, practic, două 
categorii de aspecte: 

 – numărul şi maniera de folosire a sistemelor, metodelor şi tehni-
cilor de management. În acest sens se vor avea în vedere următoarele: 
sistemele manageriale sau elementele manageriale utilizate la nivelul 
întregii întreprinderi (managementul prin obiective, managementul 
prin bugete, managementul prin proiecte, managementul prin excep-
ţii); metodele şi tehnicile utilizate de managerii de nivel superior şi 
mediu (diagnosticarea, delegarea, şedinţa, tabloul de bord, tabelul de-
cizional, brainstormingul); alte metode şi tehnici, în special de natură 
economică, folosite de manageri (analiza costurilor, cash-flow-ul, ana-
liza productivităţii etc.); 

elementele metodologice şi funcţionarea sistemului de manage-– 
ment şi a fiecărei componente a acesteia. 

 cele mai importante informaţii în analiza subsistemului meto-
dologic se referă la:

–  folosirea instrumentelor manageriale moderne: managementul 
prin obiective, managementul pe produs, managementul prin 
proiecte, tabloul de bord, managementul prin excepţie, mana-
gementul prin bugete;

–  utilizarea metodelor şi tehnicilor manageriale clasice: analiza-di-
agnostic, delegarea, şedinţa, graficul de muncă al managerului; 

–  folosirea metodelor de stimulare a creativităţii: brainstormingul, 
Delphi, sinectica, matricea descoperirilor, Philipps 66, Delbecq 
etc. 
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 Analiza subsistemului decizional se bazează pe informaţiile fur-
nizate de etapa precedentă (Documentarea preliminară) şi vizează cu 
prioritate: 

–  analiza competenţei managerilor (decidenţilor); 
–  analiza încadrării tipologice a deciziilor adoptate; 
–  analiza deciziilor din punctul de vedere al apartenenţei la func-

ţiile managementului şi funcţiunile întreprinderii; 
–  analiza calităţii deciziilor adoptate prin prisma unor parametri 

(cerinţe) de raţionalitate; 
–  analiza conţinutului proceselor sau actelor decizionale, ce au 

„produs” deciziile; 
–  analiza instrumentarului decizional folosit în fundamentarea şi 

adoptarea deciziilor. 
 cele mai importante informaţii în analiza subsistemului deci-

zional se referă la: 
 –  principalele tipuri de decizii adoptate pe niveluri organizatori-

ce; 
–  încadrarea deciziilor adoptate pe funcţii ale managementului 

(previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evalua-
re) şi funcţiuni ale întreprinderii (cercetare-dezvoltare, produc-
ţie, comercială, financiar-contabilă, de personal); 

–  parametrii calitativi ai deciziilor adoptate (fundamentarea şti-
inţifică, împuternicirea, oportunitatea, integrarea în ansamblul 
deciziilor întreprinderii, completitudinea); 
instrumentarul decizional utilizat. – 

 Analiza subsistemului informaţional. Principalele „zone” ale 
analizei se referă la: 

analiza caracteristicilor dimensionale şi funcţionale ale unor – 
componente ale sistemului informaţional: 
informaţii (analiză tipologică, analiza parametrilor calitativi ai – 
informaţiilor); 
fluxuri şi circuite informaţionale (analiza încadrării tipologi-– 
ce); 
proceduri informaţionale (analiza conţinutului şi a corelaţiilor – 
cu gradul de informatizare); 
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mijloace de tratare a informaţiilor (analiza încadrării tipologi-– 
ce, analiza gradului de informatizare a proceselor de execuţie şi 
management); 
analiza principalelor situaţii (documente) informaţionale din – 
punctul de vedere al conţinutului, frecvenţei întocmirii şi al tra-
seelor informaţionale pe care le parcurg; 
analiza principalelor deficienţe ale sistemului informaţional şi – 
a cauzelor care le generează (filtrajul, distorsiunea, redundanţa, 
supraîncărcarea circuitelor informaţionale); 
analiza prin prisma unor principii de concepere, funcţionare şi – 
perfecţionare a sistemului informaţional. 

 cele mai importante informaţii în analiza Sistemul informaţi-
onal se referă la: 

–  gradul de dotare cu tehnică modernă; 
–  principalele aplicaţii informatice utilizate; 
–  completitudinea şi operativitatea informării managerilor de la 

toate nivelurile ierarhice; 
–  gradul de informare a întreprinderii privind evoluţiile pe plan 

naţional şi internaţional; 
–  capacitatea de a comunica şi fluxurile informaţionale cu alte în-

treprinderi. 
 Analiza subsistemului organizatoric, fiind abordat ca organizare 

formală şi organizare informală. 
 Cele mai importante domenii ale analizei se referă la: analiza 

principalelor componente procesuale şi a contribuţiei acestora la sus-
ţinerea realizării obiectivelor; analiza prin prisma unor principii de 
concepere şi funcţionare a sistemului organizatoric; analiza încadrării 
cu personal a structurii organizatorice; analiza componentelor structu-
rale prin prisma unor caracteristici constructive şi funcţionale; analiza 
documentelor organizatorice, la nivelul cărora se reflectă concepţia şi 
conţinutul acestei componente manageriale; analiza corelaţiei dintre 
organizarea formală şi organizarea informală. 

 cele mai importante informaţii în cadrul diagnosticării Sistemu-
lui organizatoric se referă la: 

–  dimensiunea aparatului managerial; 



68

–  ponderea ierarhică medie şi ponderile ierarhice ale principalelor 
categorii de cadre de conducere; 

–  numărul de niveluri ierarhice; 
–  numărul şi denumirea compartimentelor care alcătuiesc structu-

ra organizatorică; 
–  gradul de structurare a sarcinilor, atribuţiilor, responsabilităţilor 

şi competenţelor pe posturi, funcţii şi compartimente; 
–  funcţii şi posturi; 
–  încadrarea cu personal a structurii organizatorice. 

3.4. Procesul de diagnosticare a sistemului de management
 Diagnosticarea sistemului de management include următoarele 

etape:
1. documentarea preliminară; 
2. identificarea simptomelor semnificative; 
3. evidenţierea cauzală a principalelor disfuncţionalităţi; 
4. reliefarea cauzală a principalelor puncte forte; 
5. formularea unor recomandări strategico-tactice de amplificare a 

potenţialului de viabilitate. 
Etapa 1 – Documentarea preliminară 
Această etapă cuprinde, la rândul ei, următoarele faze: 
1.1. – Succinta prezentare a întreprinderii; 
1.2. – Culegerea şi sistematizarea datelor. 
1.1. Succinta prezentare a întreprinderii, în ansamblul său: de-

numire societate, act normativ de înfiinţare; statut juridic; obiect de 
activitate; caracteristici ale proceselor de aprovizionare, producţie şi 
vânzare; particularităţi ale relaţiilor cu organismele financiar-bancare; 
principalii furnizori şi clienţi ş.a. 

1.2. culegerea şi sistematizarea datelor au ca scop selectarea 
tuturor datelor şi informaţiilor relevante pentru domeniul investigat 
în cadrul analizei. Dacă se va realiza o analiză-diagnostic generală, 
datele vor fi culese şi sistematizate pe domenii ale întreprinderii: 
financiar, comercial, producţie, resurse umane, dezvoltare-cercetare, 
managerial.
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Pentru culegerea, înregistrarea şi interpretarea datelor şi infor-
maţiilor referitoare la domeniile menţionate, se apelează frecvent la 
metode şi tehnici specifice, precum: interviul; chestionarul; obser-
varea directă; studiul documentelor informaţionale; fişele de (auto)
evaluare. 

Etapa 2 – Identificarea simptomelor semnificative 
Prin intermediul acestei etape, se creează premisele necesare pen-

tru fundamentarea punctelor forte, a punctelor slabe şi a cauzelor care 
le generează. Într-o primă fază se realizează analiza viabilităţii eco-
nomice şi manageriale după cum urmează. 

Analiza viabilităţii economice necesită atingerea unor probleme 
majore, referitoare la: analiza poziţiei concurenţiale a întreprinderii; 
analiza potenţialului intern al acesteia (potenţialul material, uman, fi-
nanciar); analiza costurilor de producţie; analiza rentabilităţii; analiza 
patrimonială. 

Analiza economică poate fi realizată cu ajutorul instrumentarului 
specific oferit de ştiinţă (metoda analizei factoriale, metoda substitui-
rilor în lanţ etc.).

Acele caracterizări care constituie abateri cu influenţe favorabile 
sau nefavorabile semnificative de la situaţia normală, se consideră că 
prezintă simptome demne de reţinut care pot fi pozitive sau negative. 

Remarcă. Simptomele pozitive şi negative constituie suportul evi-
denţierii principalelor puncte forte şi slabe, ce fac obiectul etapelor 
următoare. 

Etapa 3 – Evidenţierea cauzală a principalelor disfuncţionali-
tăţi 

Această etapă are ca punct de plecare analiza din etapa preceden-
tă, iar succesul său este condiţionat de modul în care sunt soluţionate 
două aspecte majore: precizarea termenelor de referinţă şi stabilirea 
relaţiilor cauză-efect în procesul completării tabelului următor.
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analiza poziţiei concurenţiale a întreprinderii; analiza potenţialului intern al acesteia (potenţialul 

material, uman, financiar); analiza costurilor de producţie; analiza rentabilităţii; analiza 

patrimonială.  

 Analiza economică poate fi realizată cu ajutorul instrumentarului specific oferit de ştiinţă 

(metoda analizei factoriale, metoda substituirilor în lanţ etc.). 

Acele caracterizări care constituie abateri cu influenţe favorabile sau nefavorabile 

semnificative de la situaţia normală, se consideră că prezintă simptome demne de reţinut care pot 

fi pozitive sau negative.  

 
           Remarcă. Simptomele pozitive şi negative constituie suportul evidenţierii principalelor 

puncte forte şi slabe, ce fac obiectul etapelor următoare.  

Etapa 3 – Evidenţierea cauzală a principalelor disfuncţionalităţi  

Această etapă are ca punct de plecare analiza din etapa precedentă, iar succesul său este 

condiţionat de modul în care sunt soluţionate două aspecte majore: precizarea termenelor de 

referinţă şi stabilirea relaţiilor cauză-efect în procesul completării tabelului urmator. 

Analiza disfuncționalităților 

Nr 

crt 

Disfuncționalități termen de 

comparație 

cause  Efecte  Observații  

I În domeniul economico-financiar     

II În domeniul managerial     

III În domeniul producției     

IV În domeniul cercetării-dezvoltării     

V În domeniul comercial     

VI În domeniul resurse umane     
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Analiza disfuncționalităților
Nr.
crt Disfuncționalități termen de 

comparație cause Efecte Observa-
ții 

I În domeniul economi-
co-financiar

II În domeniul manage-
rial

III În domeniul 
producției

IV În domeniul 
cercetării-dezvoltării

V În domeniul comer-
cial

VI În domeniul resurse 
umane

 Remarcă. În cadrul tabelului, se înscriu pe cele şase domenii toate 
disfuncţionalităţile corespunzătoare simptomelor negative din etapa 
precedentă. 

 Orice aspect considerat poate fi analizat în funcţie de o multitudi-
ne de termene de referinţă, dintre care, mai importante sunt: realizările 
unei perioade anterioare, performanţele concurenţei, realizările pe plan 
mondial, cerinţele şi principiile managementului şi altor ştiinţe în dome-
niul respectiv, tendinţele previzionate pentru perioada următoare ş.a. 

Etapa 4 – Reliefarea cauzală a principalelor puncte forte 
 Stabilirea punctelor forte (aspecte pozitive) şi a cauzelor care le 

generează se desfăşoară în mod similar etapei precedente. 
 Este însă necesar ca şi acestei secvenţe a diagnosticării să i se acor-

de atenţia cuvenită, deoarece s-a constatat că atât aspectele pozitive, 
cât şi cauzele care le provoacă au un impact deosebit de important 
asupra climatului de muncă, dinamismului şi creativităţii personalului 
şi pot fi valorificate mult mai operativ în creşterea eficienţei întreprin-
derii. 

 Operaţionalizarea conţinutului etapei o constituie completarea ta-
belului următor, structurând aspectele pozitive pe cele şase domenii 
considerate. 
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Analiza punctelor forte
Nr.
crt Puncte forte termen de 

comparație cause Efecte Observa-
ții 

I În domeniul economico-
financiar

II În domeniul managerial
III În domeniul producției
IV În domeniul cercetării-

dezvoltării
V În domeniul comercial
VI În domeniul resurse 

umane

Etapa 5 – Formularea recomandărilor strategico-tactice
Etapele precedente furnizează material informaţional necesar pen-

tru elaborarea principalelor recomandări de restructurare şi dezvolta-
re, cu influenţă nemijlocită asupra eficacităţii şi eficienţei economice. 

Este necesar ca recomandările – care nu au un caracter decizional – 
să fie axate pe cauzele generatoare de disfuncţionalităţi şi puncte forte, 
urmând atenuarea sau eliminarea celor care provoacă punctele slabe şi 
generalizarea acelora care stau la originea punctelor forte. Astfel for-
mulate, recomandările ar trebui să fie inserate într-un tabel de forma 
următoare:

Recomandări
Nr.
crt  Recomandări

cauze 
avute în 
vedere

Resurse 
necesare  Efecte

I Privind cauzele 
disfuncționalităților

II Privind cauzele punctelor forte

 Recomandările trebuie să vizeze toate domeniile de interes pentru 
întreprindere, fiecare dintre acestea având o anumită importanţă în re-
vitalizarea sa. 
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Remarci: 
  În domeniul tehnic şi tehnologic, accentul se va pune pe: reteh-

nologizarea unor sectoare financiare disponibile; efectuarea unor mo-
dernizări la nivel de maşini, utilaje, instalaţii cu grad de uzură fizică şi 
morală ridicată; scoaterea din circuitul productiv a echipamentelor de 
producţie depăşite fizic şi moral, cu grad de încărcare scăzut; reconsi-
derarea fluxurilor tehnologice în funcţie de modificările intervenite în 
structura producţiei; îmbunătăţirea prestărilor de servicii pentru echi-
pamentele de producţie (întreţinere-reparaţii) în sensul depistării celei 
mai bune variante (realizate din interior sau angajarea unui prestator 
specializat din afăra întreprinderii); reevaluarea furnizării de utilităţi, 
din perspectiva eficienţei şi a promptitudinii asigurării acestora. 

  În domeniul producţiei propriu-zise, recomandările pot fi ori-
entate spre: îmbunătăţirea structurii sortimentale a fabricaţiei în func-
ţie de cerinţele pieţei; îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor; 
promovarea sistemului de asigurare a calităţii; găsirea unor parteneri 
viabili pentru cooperare în producerea de produse complexe; diver-
sificarea ori specializarea producţiei; înfiinţarea unor parteneriate cu 
întreprinderi de cercetare-dezvoltare, producătoare ori prestatoare de 
servicii. 

  În domeniul comercial, prioritare sunt: consolidarea poziţiei 
pe o anumită piaţă sau segment de piaţă; găsirea de noi pieţe atractive; 
efectuarea de studii de piaţă care să ateste necesitatea şi oportunitatea 
unor schimbări în structura sortimentală a producţiei; consolidarea re-
laţiilor comerciale cu parteneri tradiţionali (furnizori şi clienţi). 

  În domeniul managerial, se va insista pe: elaborarea de strate-
gii şi politici realiste; remodelarea de ansamblu sau parţială a sistemu-
lui de management şi a componentelor sale majore.

Întrebări de autoevaluare:
1. Definiți metoda diagnosticului.
2. Redați cerințele de bază pentru realizarea unui diagnostic ma-

nagerial.
3. Descrieți etapele diagnosticului.
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4. Stabiliți domeniile analizei-diagnostic.
5. Identificați informația necesară pentru fiecare etapă a diagnosti-

cului managerial.
6. Explicați acțiunile managerilor la fiecare etapă a analizei-dia-

gnostic.
7. Argumentați avantajele și dezavantajele formării echipelor de 

diagnostic (interne, externe sau mixte).
8. Elaborați algoritmul diagnosticării subsistemelor sistemului de 

management.
9. Specificați indicatorii cuantificabili și necuantificabili ai fiecărui 

domeniu de diagnostic al sistemului de management.
10. Recomandați măsuri de perfecționare a sistemului de manage-

ment.
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4. PROIEctAREA SIStEMULUI 
ORGANIZATORIC

Obiective:
să definească sistemul organizatoric;- 
să definească elementele sistemului organizatoric;- 
să identifice tipurile de structuri organizatorice; - 
să redea etapele de proiectare a sistemului organizatoric;- 
să argumenteze selectarea tipului de structură organizatorică, în funcție - 
de tipul de sistem de management; 
să interpreteze metodologia de proiectare a sistemului organizatoric;- 
să recomande acţiuni de reproiectare a sistemului organizatoric sub - 
influența factorilor de mediu interni și externi.

4.1. Definirea și funcțiile sistemului organizatoric
Sistemul organizatoric al întreprinderii constă în ansamblul 

elementelor de natură organizatorică ce asigură cadrul, divizarea, 
combinarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă în vederea re-
alizării obiectivelor previzionate.

Sistemul organizatoric al întreprinderii îndeplinește următoarele 
funcții [30.p.59]:

– Stabileşte principalele componente organizatorice ale între-
prinderii, în funcție de amploarea și natura obiectivelor previzionate, 
de resursele disponibile și de viziunea managerială a conducerii de 
nivel superior;

– Interconectează subdiviziunile organizatorice ale organizaţi-
ei potrivit anumitor criterii, în vederea asigurării unei funcționalități 
normale a agentului economic;

– combină resursele organizaţiei cu respectarea anumitor crite-
rii, punând pe primul plan competitivitatea organizației;

– Asigură cadrul organizatoric pentru desfăşurarea activităţi-
lor organizaţiei luând în considerare pe lângă criterii de ordin struc-
tural-organizatoric și pe cele informațional-decizionale. 
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În cadrul sistemului organizatoric al întreprinderii sunt reunite, de 
fapt, cele două principale categorii de organizare existente în orice 
întreprindere: organizarea formală şi cea informală. 

Prin organizarea formală definim ansamblul elementelor organi-
zatorice din cadrul întreprinderii, stabilite de către management prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrame, descrieri de 
funcţii şi posturi etc. 

Organizarea procesuală constă, în esenţă, în stabilirea princi-
palelor categorii de muncă, a proceselor necesare realizării ansam-
blului de obiective fundamentale, derivate, specifice, individuale ale 
unităţii economice. Organizarea procesuală constă în descompune-
rea proceselor de muncă fizică și intelectuală în elemente componen-
te (operații, timpi, mișcări etc.), analiza acestor elemente, în scopul 
regrupării lor, în funcție de nivelul obiectivelor la realizarea cărora 
participă, de omogenitatea și/sau complementaritatea lor, de nivelul 
de pregătire și natura pregătirii personalului care le realizează, pre-
cum și de specificul metodelor, tehnicilor și instrumentelor folosite 
în vederea desfășurării lor și realizării obiectivelor cu un plus de 
eficiență. Rezultatul acestei forme de organizare îl reprezintă delimi-
tarea funcţiunilor, activităţilor, atribuţiilor şi sarcinilor.

Din punct de vedere procesual, organizarea formală are drept con-
ţinut principal funcţiunile, activităţile, atribuţiile şi sarcinile.

Funcţiunea reprezintă ansamblul activităţilor omogene, comple-
mentare sau convergente desfăşurate de un personal de o anumită 
specialitate, folosind metode şi tehnici specifice, cu scopul realizării 
obiectivelor derivate de gradul I. 

Principalele funcţiuni ale unei organizaţii sunt: comercială; cerce-
tare-dezvoltare; producţie; resurse umane; financiar-contabilă. 

Funcțiunea comercială include ansamblul de activități prin care se 
realizează obiectivele din domeniul procurării, stocării, transportării și 
desfacerii mărfurilor.

Funcțiunea de cercetare-dezvoltare înglobează ansamblul 
activităților desfășurate în întreprindere, prin care se concepe și se 
implementează progresul tehnico-științific, în scopul realizării obiec-
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tivelor din domeniul obținerii de idei noi și utilizării lor în interesul 
întreprinderii.

Funcțiunea de producție cuprinde ansamblul proceselor de mun-
că din cadrul întreprinderii prin care se transformă obiectele muncii 
în produse finite, semifabricate și servicii și se creează nemijlocit 
condițiile tehnico-materiale, organizatorice și de deservire necesare 
desfășurării fabricației [30, p.288].

Funcțiunea de personal reprezintă ansamblul activităților prin care 
se asigură resursele umane necesare, precum și dezvoltarea și motiva-
rea acestora.

Funcțiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul activităților 
prin care se asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor 
întreprinderii, precum și evidența valorică a mișcării întregului său 
patrimoniu [30, p. 293].

Activitatea defineşte ansamblul atribuţiilor omogene ce se înde-
plinesc de un personal care posedă cunoştinţe dintr-un domeniu mai 
restrâns, cu scopul îndeplinirii obiectivelor derivate de gradul II. 

Atribuţia constituie ansamblul sarcinilor executate periodic de un 
personal cu cunoştinţe aparţinând unui domeniu restrâns şi care con-
cură la realizarea unor obiective specifice. 

Sarcina reprezintă un proces de muncă simplu ce revine spre exe-
cutare unui salariat şi participă la realizarea obiectivelor individuale.

Proiectarea organizatorică constă în gruparea funcțiilor, 
acțiunilor, atribuțiilor și sarcinilor în funcție de anumite criterii 
și repartizarea acestora în subdiviziuni organizatorice, pe grupuri 
de persoane, în vederea asigurării unor condiții cât mai bune pen-
tru îndeplinirea obiectivelor întreprinderii. Rezultatul organizării 
structurale îl reprezintă structura organizatorică.

Structura organizatorică include ansamblul persoanelor și 
subdiviziunilor organizatorice, precum și relațiile dintre acestea, 
constituite într-o configurație coerentă, astfel încât să asigure rea-
lizarea obiectivelor prestabilite. 

Structura organizatorică se delimitează în două componente prin-
cipale:

structura de conducere (funcțională)	  – poate fi definită ca 
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ansamblul managerilor de nivel superior și al subdiviziuni-
lor organizatorice, prin ale căror decizii și acțiuni se asigură 
condițiile manageriale, economice, tehnice și de personal nece-
sare desfășurării activității compartimentelor de producție;
structura de producție (operațională)	  – este alcătuită din an-
samblul persoanelor, compartimentelor și al relațiilor organiza-
torice, prin care se asigură realizarea directă a produselor și/sau 
serviciilor care intră în obiectul de activitate al întreprinderii.

Ca elemente de bază în cadrul proiectării structurii organizatorice 
sunt:

–  componența organelor de conducere;
–  parametrii cantitativi ai fiecărei subdiviziuni;
–  interacțiunea organelor de conducere;
–  diviziunea și cooperarea muncii;
– documente organizatorice (regulamentul de organizare 

funcțională, organigrama, descrieri de funcţii, fişe de post); 
–  numărul de posturi, funcţii şi denumirea acestora;
–  numărul şi denumirea compartimentelor funcţionale şi operaţi-

onale;
–  încadrarea cu personal a structurii organizatorice, pe total şi pe 

categorii socioprofesionale; 
–  dimensiunea medie a compartimentelor funcţionale şi operaţio-

nale; 
–  numărul de niveluri ierarhice;
–  ponderea ierarhică a structurii de conducere;
–  ponderea ierarhică a structurii operaționale;
–  principalele categorii de relaţii organizatorice;
–  aspecte privind exercitarea managementului la nivel de funcţi-

uni (cercetare-dezvoltare, producţie, comercială, financiar-con-
tabilă, personal);

–  lista obiectivelor fundamentale, derivate de gradele I şi II şi a 
activităţilor necesare pentru realizarea lor.

În procesul de proiectare a sistemului organizatoric, se vizează 
soluționarea următoarelor sarcini:

a)  asigurarea corelației dintre centralizare și descentralizare, care 
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ar corespunde condițiilor funcționării eficiente a sistemului 
dat;

b)  sporirea gradului de funcționalitate paralel cu minimizarea cos-
tului structurii de conducere (manageriale).

 În cadrul proiectării structurii organizatorice, trebuie să se îndepli-
nească următoarele condiții:

–  să corespundă scopurilor și obiectivelor generale ale întreprin-
derii;
să fie suplă (să cuprindă un număr redus de niveluri de condu-– 
cere);

–  să definească cu claritate și precizie funcțiunile întreprinderii, 
funcțiile managerului, atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile 
angajaților;
să poată fi adaptată cu ușurință, la noile obiective ale întreprin-– 
derii;

–  să fie economică (să necesite cheltuieli cât mai reduse legate de 
personal).

 Proiectarea structurii organizatorice este un proces complex și di-
ficil, pentru că este nevoie să se ia în considerație toate elementele: 
postul, funcția, compartimentul, norma de conducere, nivelul ierarhic, 
relațiile organizatorice. 

Postulo , definit de Gheorghiță Căprărescu, reprezintă ansamblul 
obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților de-
semnate pe anumite perioade fiecărei persoane din întreprinde-
re [45, p.342].

Pentru proiectarea postului, este necesar a stabili setul de sarcini 
specializate pentru titularul postului, a autorității și responsabilităților 
acestuia în luarea deciziilor și stabilirea relațiilor cu alte posturi. În 
funcție de natura sarcinilor, competențelor și responsabilităților, pos-
turile vor fi delimitate în posturi manageriale și posturi de execuție. 
Responsabilitățile vor include sarcinile de muncă ale angajatului, 
obligațiile față de alți angajați, față de bunuri materiale, bani, echipa-
mente, instrumente ș.a., fiind clar redactate și ordonate pe puncte.

Schematic, elementele necesare pentru proiectarea postului, sunt 
prezentate în Figura 4.1.
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Fig. 4.1. Schema proiectării postului

 Integrarea postului în structura generală se referă la subordonarea 
postului, indicându-se relațiile ierarhice, funcționale, de colaborare și 
de reprezentare, pe care le va deține titularul postului în relație cu 
celelalte posturi. 

Funcția o este definită ca totalitatea sarcinilor, în general, omo-
gene din punct de vedere atât al naturii, cât și al complexității 
lor, pe care le are de îndeplinit un angajat [9].

 Funcțiile sunt de două mari categorii:
de conducere•	 , cu accent pe competențe și responsabilități; 
de execuție•	 , cu competențe și răspunderi limitate la activitatea 
proprie [9].

Raportul dintre cele două categorii de funcții se definește cu aju-
torul coeficientului de încadrare (Ci), care, fără să aibă valori de 
referință standard, servește pentru analiza comparativă cu alte struc-
turi organizatorice mai eficiente, sau în cazul modernizării structurii 
organizatorice existente.

64 
 

 

Fig. 4.1. Schema proiectării postului 

 

         Integrarea postului în structura generală se referă la subordonarea postului, indicându-se 

relațiile ierarhice, funcționale, de colaborare și de reprezentare, pe care le va deține titularul 

postului în relație cu celelalte posturi.  

 
o Funcția este definită ca totalitatea sarcinilor, în general, omogene din punct de vedere 

atât al naturii cât și al complexității lor, pe care le are de îndeplinit un angajat [9]. 

             Funcțiile sunt de două mari categorii: 

 de conducere, cu accent pe competențe și responsabilități,  

 de execuție, cu competențe și răspunderi limitate la activitatea proprie [9]. 

Raportul dintre cele două categorii de funcții se definește cu ajutorul coeficientului de 

încadrare (Ci), care, fără să aibă valori de referință standard, servește pentru analiza comparativă 

cu alte structuri organizatorice mai eficiente, sau în cazul modernizării structurii organizatorice 

existente. 

ci =
   
   

unde: 

Fc – numărul funcțiilor de conducere; 
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ci =
  unde:

Fc – numărul funcțiilor de conducere;
Fe – numărul funcțiilor de execuție.

Următorul pas în proiectarea structurii organizatorice este o 
gruparea posturilor identificate în compartimente, respectân-
du-se anumite criterii. Compartimentul reprezintă totalitatea 
angajaților subordonați aceluiași cadru de conducere și care 
execută permanent munci precis determinate, omogene sau 
complementare.

În mod concret, compartimentele iau forma birourilor, serviciilor, 
departamentelor, diviziilor, laboratoarelor, bucătăriilor, atelierelor etc. 
și se pot grupa, în funcție de tipul sarcinilor realizate, în: 

compartimente operaționale •	 – care produc și vând bunuri și 
prestează servicii;
 compartimente funcționale •	 – în care se pregătesc deciziile ce 
urmează să fie adoptate la nivelele medii și superioare de con-
ducere în toate domeniile de activitate din organizație (resurse 
umane, aprovizionare, vânzări, producție etc.).

 Cele mai frecvente criterii de formare a compartimentelor între-
prinderii sunt: după funcție, produs și după client.

 Compartimentarea pe criteriul funcției constă în gruparea posturi-
lor proiectate, în funcție de sarcinile specifice cu caracter omogen sau 
complementar, pe care le îndeplinesc angajații. De exemplu, totalita-
tea posturilor a căror sarcini specifice îndeplinesc funcția de producție, 
formează compartimentul de producție. Similar se formează compar-
timentele de personal, financiar-contabil, comercial și de cercetare-
dezvoltare. Având în vedere faptul că angajații unui compartiment, 
proiectat după criteriul funcției, au cunoștințe și aptitudini în același 
domeniu de activitate, se consideră că conducerea acestor comparti-
mente este mai eficientă.

 Compartimentarea pe criteriul produsului reprezintă gruparea 
posturilor proiectate, care în final determină realizarea unui produs 
sau a unei familii de produse. Neajunsul principal, în cazul proiectării 

,
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compartimentelor pe produs, constă în aceea că fiecare departament de 
produse este mai curând în competiție decât în cooperare. În loc de a 
lucra împreună pentru obiectivele comune ale întreprinderii, persona-
lul departamentelor este tentat să lucreze pentru obiective specifice. 

 Compartimentarea în funcție de clienți constituie gruparea tutu-
ror activităților în acord cu satisfacerea cerințelor diferitelor grupuri 
de clienți. Avantajele proiectării compartimentelor orientate pe client 
constau în încurajarea concentrării pe nevoile clienților unici sau gru-
purilor de clienți, dezvoltă pregătirea experților după profilul clienților, 
oferă clienților sentimentul existenței unui puternic suport tehnic și 
organizațional. Dezavantajele compartimentării pe client constau în 
dificila coordonare a operațiilor în confruntarea cererii clienților, gru-
pează cu dificultate clienții.

Norma de conducereo  sau ponderea ierarhică reprezintă numă-
rul de persoane conduse nemijlocit de un cadru de conducere. Stabili-
rea normelor de conducere se face respectându-se principiul economiei 
de personal de conducere și realizarea unui grad rațional de încărcare a 
acestuia, prin sistematizarea și precizarea sarcinilor la toate nivelurile 
ierarhice, în toate compartimentele și la nivelul fiecărei funcții [9].

 Mărimea normei de conducere depinde de o serie de elemente 
dintre care enumerăm [9]:

  complexitatea sarcinilor ce revin cadrului de conducere;
  natura activităților executate de subordonații cadrelor de condu-

cere;
  frecvența legăturilor dintre subordonat și cadrul de conducere;
  experiența cadrului de conducere etc.
 Corelând gradul de încărcare cu complexitatea muncii de con-

ducere pe niveluri ierarhice, rezultă o diferențiere a numărului de 
subordonați, care pot fi coordonați optim de către un cadru de condu-
cere. În acest fel, norma de conducere devine o funcție de omogeni-
tate și stabilitate a activităților executate de colaboratori, de aplicare 
a principiului delegării de autoritate. Pentru analiza, din acest punct 
de vedere, a structurilor organizatorice, se poate calcula indicatorul 
„Ponderea ierarhică” (Pi), nu doar pe total întreprindere, ci și pe prin-
cipalele departamente. 
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Pi =  ,
unde:

Pe – numărul posturilor de execuție;
Pc – numărul posturilor de conducere.
Analiza normei de conducere se efectuează în scopul optimizării 

structurii organizatorice și actualizării acesteia, sub influența modifi-
cărilor din mediul ambiant al întreprinderii.

Nivelul ierarhico  este compus din totalitatea cadrelor de condu-
cere și/sau compartimentele aflate la aceeași distanță ierarhică 
de cel mai înalt organ de conducere din organizația respectivă. 
Numărul nivelurilor ierarhice depinde de mai mulți factori:
dimensiunea întreprinderii;•	
mărimea, tipul, complexitatea și diversitatea activităților;•	
tipul producției;•	
competența cadrelor de conducere.•	
Relațiile organizaționale o reprezintă totalitatea contactelor 
(formale și neformale) ce au loc în procesul muncii între subdi-
viziunile structurii organizatorice (compartimente, funcții) prin 
intermediul cărora se realizează transferuri de informații.

În procesul de proiectare a structurii organizatorice, este necesar 
să se cunoască relațiile necesar a fi proiectate în cadrul unei întreprin-
deri:

Relații de autoritate 	 – se instituie prin elaborarea diferitelor 
acte și norme elaborate de managementul întreprinderii: regulamente 
de organizare și funcționare, decizii scrise, care condiționează buna 
desfășurare a activităților și a căror exercitare este obligatorie. Există 
trei tipuri de relații de autoritate:

Relații ierarhice• , prin care se stabilesc raporturile nemijlocite 
de subordonare dintre titularii posturilor manageriale și cei ai 
posturilor de execuție sau manageriale situate pe nivele ierarhi-
ce mai inferioare [30,p.305].
Relații funcționale• , se stabilesc între două compartimen-
te de muncă, dintre care unul are asupra celuilalt autoritate 
funcțională, concretizată prin transmiterea de regulamente, 
indicații, prescripții, proceduri din domeniul lor de activitate. 
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Relațiile funcționale reprezintă modalitatea prin intermediul 
căreia serviciile și birourile funcționale influențează activitatea 
altor compartimente [30, p. 305].
Relații de stat major•  se instituie, atunci când unor persoane 
sau grupuri li se deleagă sarcina soluționării de probleme care 
afectează obiectivele unuia sau a mai multor compartimente. 
Ei nu acționează ca urmare a posturilor deținute sau în virtutea 
unei competențe specializate, ci în calitate de reprezentanți ai 
managementului superior, care din anumite rațiuni nu intervin 
direct. Relațiile de stat major cunosc o extindere considerabilă 
în întreprinderile mari, cu activitate complexă, orientată spre 
introducerea progresului tehnico-științific, penetrarea și expan-
siunea pe piața mondială [30, p.305].
Relațiile de cooperare	  se stabilesc între posturi situate pe același 

nivel ierarhic, dar aparținând unor compartimente diferite. Constitu-
ind punți directe de legătură între servicii, birouri, secții, ateliere etc., 
relațiile de cooperare facilitează soluționarea unor probleme care apar 
cu o anumită periodicitate, ceea ce se reflectă în creșterea operativității 
rezolvării lor.

Relațiile de control 	 se formează între compartimentele specia-
lizate de control și celelalte compartimente din cadrul întreprinderii. 
Spre exemplu, relațiile dintre compartimentul de control al calității și 
secțiile de producție. Aici este necesar de menționat că competența de 
a controla nu presupune și competența managerială, întrucât deciziile 
impuse de rezultatele controlului sunt luate de conducătorii comparti-
mentelor respective sau de șefii lor ierarhici [30, p.305].

 Un alt element important în proiectarea sistemului organizatoric îl 
reprezintă delegarea autorității. Inițial însă este necesar să prezentăm 
definițiile autorității, delegării și descentralizării. 

 Autoritatea reprezintă dreptul de a adopta decizii, împuternicirea 
de a comanda, de a da dispoziții sau de a impune cuiva ascultare.

 Delegarea presupune a însărcina pe cineva, pe timp limitat, cu 
executarea, supravegherea sau organizarea unei lucrări, a transmite 
cuiva dreptul de a acționa ca reprezentant al unei persoane sau al unei 
organizații.
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Delegarea autorității presupune atribuirea temporară de către un 
manager a uneia din sarcinile sale de serviciu unui subordonat, însoțită 
de competența și responsabilitatea corespunzătoare [30,p.373].

Descentralizarea este modul de organizare și de conducere bazat 
pe autonomie, deciziile tactice și operaționale, fiind transferate nive-
lurilor ierarhice medii și inferioare.

În procesul de proiectare a sistemului organizatoric, este necesar de 
deosebit delegarea autorității de descentralizare, aceste două noțiuni 
fiind frecvent confundate. 

Fig. 4.2. Deosebirea dintre delegarea autorității și descentralizare

Organizarea informală rezidă în totalitatea elementelor şi in-
teracţiunilor umane cu caracter organizatoric, care se manifestă 
în mod spontan şi natural între componentele organizaţiei.

Componentele structurii informale sunt:
Grupul informala)  – o reunire cu o durată variabilă a unui număr 
restrâns de membri, bazată pe similititudini, raporturi dominant 
afective și nevoi comune. Grupurile informale pot fi orizontale 
(între persoane de același nivel), verticale (include persoane de 
pe nivele ierarhice diferite) și mixte. 
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           DELEGAREA  AUTORITĂȚII                                                          DESCENTRALIZAREA 

                                                                DEOSEBIRI 

- Este temporară, vizând perioade scurte de 
timp. 

- Este adresată persoanelor, în calitate de titular 
a anumitor posturi. 

- Vizează una sau mai multe acțiuni. 
- Vizează sarcini al căror grad de dificultate 
este mediu sau scăzut și care nu implică decizii 
majore. 

- Nu vizează modificări structurale sau 
funcționale în cadrul structurii organizatorice. 
  

- Vizează o perioadă lungă de timp 
(nespecificată). 
- Este adresată nivelurilor de management între 
care există relații de subordonare. 
- Vizează un domeniu larg de organizare, 
cuprizând investițiile, planificarea, 
aprovizionarea, etc. 

- Vizează sarcini, al căror grad de dificultate este 
ridicat, fiind implicate decizii de nivel strategic și 
tactic. 

- În multe situații vizează modificări importante 
în circuitul informațional. 
- Pot fi vizate modificări structurale sau 
funcționale în cadrul structurii organizatorice. 
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Relațiile informaleb)  pot fi definite ca ansamblul interde-
pendențelor dintre membrii grupurilor informale și dintre re-
glementare prin norme de grup și percepțiile comune. Suportul 
relațiilor informale îl constituie comunicarea informală. 
Normele de grupc)  reprezintă un ansamblu de reguli ce se dez-
voltă ca rezultat al interacțiunii în timp dintre membrii grupului 
și se stabilesc în legătură cu aspecte importante printre grup.

Apariția organizării informale este determinată de factori, printre 
care: interesele comune, apartenența organizatorică, nivelul pregătirii 
și calificării, vechimea în muncă etc. 

 Organizarea informală nu poate fi proiectată din timp, având în 
vedere spontaneitatea formării și apariției acestor grupuri.

4.2. Principii de proiectare a sistemului organizatoric
Principiile de proiectare a sistemului organizatoric al unei între-

prinderi sunt:
Principiul supremaţiei obiectivelor, a cărui aplicare impune ca 

fiecare subdiviziune organizatorică a întreprinderii să adopte astfel de 
decizii încât să asigure realizarea unor obiective precise, care decurg 
din cele generale. 

Principiul unităţii de decizie şi acţiune, conform căruia fiecare 
titular al unui post de conducere sau execuţie trebuie să fie subordonat 
unui singur şef ierarhic. Existenţa multiplelor subordonări ierarhice 
generează disfuncţionalităţi şi stări conflictuale între componente. 
Prin sistemul de subordonări funcţionale nu se încalcă conţinutul aces-
tui principiu, ele au rolul de a completa îndrumarea subordonaţilor în 
probleme de specialitate, asigurând conducerea unitară.

Principiul apropierii managementului de execuţie, prin aplica-
rea căruia se asigură reducerea la strictul necesar a nivelurilor ierarhice 
şi stabilirea unui număr optim de canale informaţionale. Prin aceasta 
se poate asigura prelucrarea informaţiilor la fiecare nivel ierarhic, ast-
fel încât la managerii din eşalonul superior să ajungă numai informaţii 
de tip agregat cu o putere mai mare de reflectare a fenomenelor şi 
proceselor economice din unitatea economică. Nerespectarea conţinu-
tului acestui principiu va genera fenomene negative, cum ar fi: mul-
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tiplicarea nivelurilor ierarhice şi a numărului de manageri; sporirea 
substanţială a cheltuielilor cu personalul administrativ; complicarea 
nejustificată a fluxului informaţional, mărind şansele de apariţie a 
fenomenului de distorsionare a informaţiilor etc.

Principiul interdependenţei minime, a cărui respectare presu-
pune definirea clară a obiectivelor generale, derivate şi individuale, 
cât şi stabilirea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor, astfel 
încât să reducă la minim dependenţele şi paralelismele. Ignorarea 
conţinutului acestui principiu, în proiectarea structurilor organizato-
rice, va genera dificultăţi în realizarea sarcinilor de serviciu concreti-
zate în amplificarea timpului afectat fiecărei sarcini, determinând în 
final creşterea cheltuielilor cu funcţionarea structurii.

Principiul permanenţei managementului. Potrivit acestui prin-
cipiu, fiecare post de conducere trebuie prevăzut cu un cadru care 
să-l poată înlocui în orice moment pe titularul său. Neglijarea conţi-
nutului acestui principiu va determina imposibilitatea rezolvării unor 
probleme urgente, lipsa controlului şi a continuităţii în desfăşurarea 
unor acţiuni declanşate, când managerul lipseşte din unitate.

Principiul economiei de comunicaţii, în conformitate cu care 
volumul şi structura informaţiilor se stabilesc la strictul necesar. 
Aceasta presupune promovarea, într-o măsură mai mare, a relaţiilor 
organizatorice directe şi stabilirea unui flux informaţional, astfel în-
cât informaţiile să circule operativ păstrându-şi acurateţea.

Principiul definirii armonizate a posturilor şi funcţiilor, a că-
rui aplicare asigură corespondenţa dintre volumul, natura şi com-
plexitatea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor postului 
cu aptitudinile, deprinderile, cunoştinţele, calităţile şi experienţa 
titularului de post. Ignorarea conţinutului acestui principiu înseam-
nă încadrarea unor posturi cu persoane ce nu dispun de nivelul sau 
structura pregătirii profesionale solicitată de realizarea sarcinilor, 
care generează dificultăţi în exercitarea atribuţiilor pentru realizarea 
obiectivelor individuale şi derivate etc.

Principiul flexibilităţii structurii, care presupune continua adap-
tare la realităţile existente şi la cerinţele de dezvoltare în perspectivă. 
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Nerespectarea acestui principiu va îngreuna realizarea obiectivelor, 
rigiditate şi „îmbătrânirea” structurii care se manifestă cel mai frec-
vent în sistemul de relaţii de subordonare.

Principiul variantelor de structură, potrivit conţinutului acestui 
principiu, în activitatea de proiectare a structurii organizatorice, este 
necesar să se alcătuiască mai multe variante care urmează a fi eva-
luate, urmând ca opţiunea să fie pentru acea variantă care prezintă 
avantajul maxim.

Principiul eficienţei structurii, prin care este redată necesitatea 
comensurării permanente a cheltuielilor ocazionate de fiecare element 
component şi pe ansamblul structurii cu efectele economice pe care le 
generează.

Principiul instituirii de colective intercompartimentale, a că-
rui respectare impune alcătuirea unor grupe de specialişti de profesii 
diferite pentru soluţionarea unor probleme complexe care implică cu-
noştinţe din mai multe domenii. Aceste colective nu au un caracter 
permanent şi nu reprezintă un organism de conducere, ele îşi desfă-
şoară activitatea numai când situaţia o impune, au rolul de a accelera 
procesul decizional în problema dată. Efectele negative cu privire la 
nerespectarea acestui principiu se referă la întârzierea sau rezolvarea 
necorespunzătoare a unor probleme importante care pot pune în peri-
col rezultatele economice ale unităţii economice.

4.3. Etapele proiectării sistemului organizatoric
 Procesul de proiectare a sistemului organizatoric al unei întreprin-

deri presupune următoarele etape: 
  analiza obiectivelor întreprinderii;
  definirea activităţilor necesare şi stabilirea conţinutului lor;
  proiectarea compartimentelor, gruparea lor şi stabilirea relaţii-

lor dintre ele; 
  proiectarea structurii organizatorice;
 evaluarea atât a funcţionalităţii, cât şi a laturii constructive a

întreprinderii. 
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Activitățile realizate în cadrul proiectării sistemului organizatoric 
sunt: 

Delimitarea şi dimensionarea corespunzătoare, în funcţie de 	
volumul, complexitatea şi dificultatea obiectivelor, a compo-
nentelor procesuale implicate nemijlocit în realizarea acestora 
(sarcini, atribuţii, activităţi, funcţiuni). 
Determinarea necesarului de posturi şi funcţii (şi, în acest con-	
text, înfiinţarea/desfiinţarea/comasarea de posturi). 
Înfiinţarea/desfiinţarea/comasarea de compartimente funcţiona-	
le şi operaţionale. 
Determinarea necesarului de personal, pe total şi structură so-	
cioprofesională, în funcţie de natura şi caracteristicile posturilor 
de management şi execuţie.
Echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasaţi pe 	
acelaşi nivel ierarhic.
Aplatizarea structurii organizatorice prin reducerea, pe cât posi-	
bil, a numărului de niveluri ierarhice.
„Îmbogăţirea” şi „lărgirea” posturilor.	
Proliferarea relaţiilor organizatorice de cooperare şi de autori-	
tate de tip functional.
Stabilirea tipului de structură organizatorică. 	
Întocmirea documentelor organizatorice 	 (Regulamentul de orga-
nizare şi funcţionare, Organigrama, Fișa postului, Instrucțiunile 
de lucru ș.a.).
Evaluarea eficienţei proiectării sistemului organizatoric presupu-	
ne determinarea eforturilor (cheltuielilor), efectelor şi eficienţei 
directe şi propagate, cuantificabile şi, mai ales, necuantificabile. 

 Sistemul organizatoric influenţează, într-o măsură hotărâtoare, 
funcţionalitatea sistemului de management şi are un rol vital în orien-
tarea şi desfăşurarea eficientă a activităţii în vederea realizării scopu-
rilor şi obiectivelor organizaţiei. El defineşte condiţiile de exercitare a 
autorităţii în organizaţie, iar prin supleţea sau rigiditatea sa poate ac-
celera sau încetini circulaţia informaţiei şi luarea deciziilor. Prin toate 
acestea, sistemul organizatoric poate să faciliteze sau, dimpotrivă, să 
impiedice implementarea strategiei organizaționale.
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Documentele de formalizare a structurii organizatorice 
 Pentru formalizarea unei structuri organizatorice, se pot folosi ur-

mătoarele documente: 
Regulamentul de organizare şi funcţionare 	 cuprinde cinci părţi, 
şi anume: 

–  partea I – organizarea întreprinderii şi prezentarea structurii or-
ganizatorice; 

–  partea a II-a – atribuţiile întreprinderii; 
–  partea a III-a – conducerea întreprinderii; 
–  partea a IV-a – atribuţiile şi diagrama de relaţii pentru fiecare 

compartiment funcţional şi de producţie; 
–  partea a V-a – dispoziţii generale. 

Fişa postului 	 prezintă în detaliu elementele impuse unui sala-
riat pentru a putea exercita în condiţii normale activitatea. Ea 
cuprinde, de regulă: 

–  denumirea şi obiectivele postului; 
–  compartimentul; 
–  competenţele; 
–  responsabilităţi; 
–  cerinţe (studii, vechime, aptitudini). 

Organigrama 	 este reprezentarea grafică a structurii organiza-
torice. 

Întrebări de autoevaluare:
1. Definiți sistemul organizatoric.
2. Prezentați diferențele dintre organizarea formală și informală.
3. Caracterizați elementele organizării formale.
4. Definiți elementele organizării structurale.
5. Identificați tipurile de structuri organizatorice.
6. Redați etapele de proiectare ale sistemului organizatoric.
7. Argumentați selectarea tipului de structură organizatorică, în 

funcție de tipul de sistem de management.
8.  Explicați aplicarea principiilor de proiectare a sistemului orga-

nizatoric.
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9. Explicați metodologia de proiectare a sistemului organizatoric.
10. Reprezentați schema-proiect a relațiilor organizatorice în cadrul 

întreprinderii.
11. Recomandați acţiuni de reproiectare a sistemului organizatoric 

sub influența factorilor de mediu interni și externi.
12. Explicați dependența dintre proiectarea procesuală și cea 

funcțională.
13. Studiu de caz:
 Elaborați structura organizatorică a unei întreprinderi, care 

are în portofoliul său cinci produse, trei niveluri ierarhice, cinci 
compartimente. Numarul scriptic al personalului este de 52 de 
oameni, respectând cerințele pentru proiectarea structurii or-
ganizatorice. 
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5. PROIEctAREA SIStEMULUI 
INFORMAȚIONAL

Obiective:

 să definească sistemul informațional;- 
 să descrie elementele sistemului informațional; - 
 să explice funcțiile sistemului informațional în contextul siste-- 
mului de management;

 să clasifice tipurile de informații;- 
 să evalueze indicatorii cantitativi și calitativi ai sistemului - 
informațional;

-  să adapteze sistemul informațional la schimbările din mediul 
intern al întreprinderii.

5.1. Definirea, caracteristicile și funcțiile sistemului 
informațional

 Sistemul informaţional cuprinde ansamblul de date, informaţii, 
fluxuri şi circuite informaţionale, proceduri informaţionale, mijloace 
de tratare a informaţiilor, ce contribuie nemijlocit la fundamentarea, 
adoptarea şi aplicarea deciziilor. 

Aşa cum a rezultat şi din definiţia de mai sus, componentele siste-
mului informaţional se referă la: date; informaţii; fluxuri informaţi-
onale; circuite informaţionale; proceduri informaţionale; mijloace 
de tratare a informaţiilor. 

Data este reprezentarea cifrică sau letrică a unui fenomen, proces, 
activitate, acţiune etc. 

Informaţia reprezintă componenta principală a sistemului infor-
maţional fiind definită ca o înştiinţare, comunicare, mesaj în legătură 
cu starea sau condiţiile unor procese şi fenomene economice, ştiinţi-
fice, sociale, tehnice, culturale etc., care constituie o noutate şi pre-
zintă un interes pentru primitor, sporind astfel gradul de cunoaştere al 
acestuia privind rezultatele obţinute. Informaţia mai poate fi definită 
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ca un mesaj cu caracter de noutate despre evenimentele care au avut 
loc, au loc, sau care vor avea loc atât în interiorul sistemului, cât şi în 
exteriorul acestuia şi prezintă interes pentru receptor. 

Fluxurile informaţionale sunt trasee parcurse de informaţii de la 
emiţător la destinatar, în timp ce circuitele informaţionale evidenţiază 
drumul informaţiilor de la „naştere” la distrugere sau arhivare. 

Deosebirea fundamentală dintre acestea este dată de lungime, can-
titatea de informaţii vehiculată, costul transmiterii. 

Tipurile de fluxuri informaționale sunt abordate în funcție de 
direcția de vehiculare a informației (verticale, orizontale, oblice); 
conținutul informației (omogene, eterogene); frecvența producerii 
(permanente, temporare, periodice) sau configurație (ondulatorii, arc, 
spirală) [53].

Criteriul configurației este cel mai complex, deoarece el are la 
bază ideea că un „management bun este rezultatul unei decizii corect 
transmise printr-un sistem informațional, într-o structură organizatori-
că permeabilă”[45]. După criteriul configurației, sunt delimitate patru 
tipuri de fluxuri informaționale:

liniare	  – care au un caracter permanent și urmăresc traseul 
relațiilor organizatorice de tip ierarhic și de cooperare;
ondulatorii	  – care se stabilesc între șefi și subordonații compar-
timentelor situate la același nivel ierarhic și sunt rezultanta unei 
combinații dintre relațiile de tip ierarhic cu relații de cooperare 
(Fig. 5.1);

Fig. 5.1. Flux informațional de tip ondulatoriu
Sursa: http://www.seap.usv.ro/~valeriul/lupu/cap1.pdf

arc	  – care apar între decidenți și executanți, situați pe niveluri 
ierarhice diferite, cu traiectorii ascendente sau descendente, și 
sunt, de regulă, generate de deciziile cu caracter de unicat; ele 
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pot fi cu transferul deciziei descendente și raportare ascenden-
tă (informarea este subsecvența deciziei, arc convex (Fig. 5.2)) 
sau cu informare ascendentă și decizie descendentă (informarea 
ajută la construirea deciziei, arc concave) (Fig. 5.3).

Fig. 5.2. Flux informațional de tip arc convex
Sursa: http://www.seap.usv.ro/~valeriul/lupu/cap1.pdf

Fig. 5.3. Flux informațional de tip arc concav
Sursa: http://www.seap.usv.ro/~valeriul/lupu/cap1.pdf
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(Fig. 5.4) 
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            Circuitul informaţionalreprezintăitinerarul parcurs de informaţii de la locul de culegere 

a lor pânăla locul de utilizare sau stocare a acestora. Lungimea circuitului informaţional este 

determinatăde o serie de factori, printre care mai importanţi sunt: scopul informaţiei vehiculate, 
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spirală	  – care apar cu caracter temporar sau aleator și sunt spe-
cifice fluxurilor specializate pentru urmărirea unui produs de la 
intrare până la vânzare și postvânzare (Fig. 5.4).

Fig. 5.4. Flux informațional de tip spirală
Sursa: http://www.seap.usv.ro/~valeriul/lupu/cap1.pdf

 circuitul informaţional reprezintă itinerarul parcurs de informa-
ţii de la locul de culegere a lor până la locul de utilizare sau stocare 
a acestora. Lungimea circuitului informaţional este determinată de o 
serie de factori, printre care mai importanţi sunt: scopul informaţiei 
vehiculate, poziţia în structura organizatorică a centrilor emiţători şi 
receptori, viteza de prelucrare a datelor, capacitatea canalelor de co-
municaţii etc. Cu cât lungimea canalelor de circulaţie a informaţiilor 
este mai mică, cu atât fluxul informaţional va fi mai operativ. 

Procedurile informaţionale cuprind elemente referitoare la 
modalităţile de culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare a in-
formaţiilor, operaţiile de efectuat şi succesiunea lor, se precizează 
suporturile informaţionale, formulele şi mijloacele de tratare a in-
formaţiilor. 
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Două categorii de mijloace de tratare a informaţiilor caracteri-
zează organizaţiile în perioada actuală: 

–  manuale (stilou, creion, calculator de birou, maşină de dactilo-
grafiat etc.), cu viteză redusă de tratare, cost scăzut şi posibilita-
tea apariţiei a numeroase greşeli; 

 –  automatizate (calculatoare), cu viteză de prelucrare extrem de 
ridicată, costuri, de asemenea, ridicate, memorie internă puter-
nică, siguranţă în calcule şi cu personal de specialitate (opera-
tori, analişti, programatori etc.); 
Procesul de prelucrare a datelor se realizează prin „o sistemul in-
formatic”, care cuprinde ansamblul proceselor și operațiunilor 
de transformare a datelor de intrare în date informaționale de 
ieșire [9].

Sistemul informatic se caracterizează prin: debitul (volumul) de 
date prelucrate și timpul de răspuns. 

Debitul de date prelucrate este rezultanta directă a capacității de 
prelucrare a sistemului informatic și se măsoară cantitativ prin uni-
tatea de „dată prelucrată”, iar calitativ, prin gradul de complexitate și 
de adaptare a datelor de ieșire la nevoile specifice ale sistemului de 
conducere.

Timpul de răspuns caracterizează sistemul informatic din punctul 
de vedere al capacității lui de a culege și prelucra cât mai rapid datele 
de intrare.

Parametrii sistemului informatic sunt: mijloacele, metodele și pro-
cedeele de prelucrare. De calitatea acestora depind caracteristicile sis-
temului informational [9].

Mijloacele sistemului informatic sunt sistemele electronice de pre-
lucrare automată a datelor și personalul care le dirijează și utilizează. 
Sistemele electronice de prelucrare a datelor cuprind: echipamentul 
de calcul (configurația sistemului electronic), fișierele de date și datele 
de prelucrat.

Metodele și procedeele de prelucrare ale sistemului informatic sunt 
manuale și automate. Este necesar de precizat că procedurile manuale 
coexistă și în sistemele moderne de prelucrare, alături de cele auto-
mate. Trebuie însă să observăm că ceea ce în sistemele informatice 
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electronice moderne se numește „procedură manuală”, nu este echi-
valent cu „prelucrarea manuală a datelor”. Existența unor proceduri 
manuale vizează aria limitată a unor procedee neintegrate de culegere 
a datelor elementare (neprelucrate) în documente primare și validarea 
acestora. Prin validarea datelor din documentele primare, se înțelege 
avizul competent asupra legalității și oportunității operațiunilor care 
generează procesele economice, precum și corectitudinea datelor cu-
lese. Procesul de transpunere a datelor elementare în documente, se 
referă la operațiunile de completare a documentelor primare, prin care 
se consemnează evenimentele economice, în limitele unor sisteme în 
care asemenea operații nu se execută cu mijloace electronice de cule-
gere.

caracteristicile sistemului informațional
 În continuare vom prezenta principalele caracteristici ale sistemu-

lui informațional, care să satisfacă nevoile procesului decisional:
 1. ciclul de informare este o caracteristică a procesului 

informațional care corespunde timpului parcurgerii etapelor de cule-
gere, transmitere, prelucrare a datelor, de decizie și de transmitere a 
deciziilor în sistemul de execuție, indiferent de scopul acestora (coor-
donare, inițiativă etc.). La rândul său, ciclul de informare este compus 
din doi timpi:

 a. timp de reacție, o caracteristică a sistemului de conducere și 
este măsurat din momentul apariției informațiilor la nivelul acestuia și 
până în clipa emiterii deciziei către sistemul de execuție.

 b.timp de răspuns, reflectă capacitatea de organizare a procese-
lor de culegere, transmitere și prelucrare a datelor primare și de trans-
mitere a rezultatelor prelucrării către sistemul de conducere.

 2. Vârsta informației, mărimea ciclului de informare determi-
nă una din cele mai importante caracteristici ale întregului proces 
informațional. Vârsta informației se calculează ca diferență calitativă 
între decizia necesară sistemului de execuție în momentul “n” și de-
cizia pe care o recepționează în același moment “n”, dar care a fost 
fundamentată pe baza unor date care au reflectat situația din momentul 
“n-t”, când au fost culese informațiile de stare din sistemul de execuție 
și care au impus luarea deciziei respective. 
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Fig. 5.5. Vârsta informației
Sursa: Radu E. Managementul firmei

 Obiectivitatea și oportunitatea datelor prelucrate, cât și adaptabi-
litatea gradului de prelucrare la nivelul de competență a cadrului de 
conducere decident, depind de modul în care organizarea procesului 
informațional asigură o calitate corespunzătoare a proceselor de cu-
legere și transmitere a datelor, precum și a procesului de prelucrare 
propriu-zisă a acestora.

 Datele generate de sistemul de execuție trebuie consemnate, în așa 
fel încât să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe calitative:

•  Obiectivitatea. Aceasta permite cunoașterea reală a stării 
efective a sistemului de execuție, asigură coerența indicatori-
lor pe baza cărora sistemul de conducere își va formula deci-
ziile.

•  completitudinea. Datele primare trebuie să reflecte integral 
toate fenomenele și procesele economice care au loc în cadrul 
sistemului de execuție.

•  Dinamica adecvată fenomenelor pe care le reflectă. Di-
namica procesului de culegere și de transmitere a datelor tre-          
buie să concorde cu dinamica proceselor economice. Frecvența 
execuției fazelor procesului informațional depinde de periodici-
tatea evenimentelor economice.
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A reprezintă subsistemul de execuție;
B reprezintă subsistemul informațional;
C reprezintă subsistemul de conducere;
D reprezintă subsistemul de execuție.
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•  costuri minime. Costurile prilejuite de culegerea datelor din 
sistemul de execuție trebuie să fie justificate din punct de vedere 
economic.

Funcţiile sistemului informaţional
Componenta informaţională a managementului îndeplineşte trei 

funcţii importante în cadrul acestuia, după cum urmează: 

Fig. 5.6. Funcțiile sistemului informațional

 Funcţia decizională– , prin care se asigură elementele informaţi-
onale necesare fundamentării şi adoptării deciziilor. 
 Funcţia operaţională– , ce facilitează asigurarea suportului in-
formaţional necesar iniţierii de acţiuni solicitate de aplicarea 
deciziilor. 
 Funcţia de documentare– , prin care se asigură îmbogăţirea şi 
împrospătarea fondului de informaţii din cadrul întreprinderii. 

 5.2. Principii de proiectare a sistemului informațional
Pentru asigurarea unui management performant în întreprindere, 

funcţionarea sistemului informaţional trebuie să respecte următoarele 
principii: 

–  subordonarea conceperii și funcționării sistemului informațional 
cerințelor managementului întreprinderii;

–  corelarea strânsă a sistemului informațional cu sistemul decizi-
onal și cu organizarea structurală a întreprinderii;

–  principiul unității metodologice a tratării informațiilor în ve-
derea asigurării compatibilității între toate componentele sis-
temului informațional, a creării premiselor integrării depline a 
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informațiilor pe verticala sistemului de management. Este ne-
cesar ca modul de culegere și prelucrare a informațiilor să fie 
unitar din punct de vedere metodologic;

–  principiul concentrării asupra abaterilor esențiale. Pe vertica-
la sistemului managerial al întreprinderii informațiile trebuie 
transmise ori de câte ori este posibil, nu global, ci selectiv, nu-
mai cele care reflectă abateri semnificative de la obiective, cri-
terii și mijloace;

–  principiul eficacității și eficienței;
–  asigurarea unei cantităţi minime de date iniţiale, care reflectă 

fenomenele economice şi care prin procesare să poată genera un 
maximum de informaţii derivate, prezentate într-o formă uşor 
accesibilă, evitându-se aglomerările de date primare, astfel în-
cât să asigure obţinerea unui sistem complet de parametri sau 
indicatori; 

–  asigurarea unui flux de informaţii precis, într-un volum sufici-
ent pentru fiecare manager indiferent de nivelul ierarhic la care 
se află; 

–  furnizarea informaţiilor în momentul oportun, cu scopul asigu-
rării unui interval de timp suficient între momentul transmiterii 
şi materializarea lor în acţiunile iniţiate; 

–  secvenţele de informare existente pe traseul fluxurilor informa-
ţionale trebuie să dea posibilitatea manifestării relaţiilor de coo-
perare între diferitele componente ale structurii organizatorice.

5.3. Etapele de proiectare a sistemului informațional 
 Crearea sistemului informațional este una din cele mai importante 

activități de organizare a întreprinderii și vizează „aducerea” circulației 
informațiilor în stare de a servi procesul decizional, în așa măsură în-
cât să se asigure îndeplinirea obiectivelor întreprinderii.

 Pentru ordonarea şi sistematizarea activităţilor de analiză şi pro-
iectare a sistemului informaţional, se impune parcurgerea următoare-
lor etape:

1. Definirea ariei de investigare, care constă în justificarea nece-
sităţii şi oportunităţii proiectării sistemului informaţional; culegerea 
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datelor despre situaţia existentă; stabilirea obiectivelor generale pentru 
proiectare. În continuare se inventariază documentele purtătoare de in-
formaţii, procedurile de tratare a datelor şi gradul de prelucrare a aces-
tora, beneficiarii informaţiilor, structura organizatorică a unităţii etc.

2. Proiectarea de detalii şi stabilirea cerinţelor faţă de sistemul 
informaţional. În baza cerinţelor formulate pentru sistemul informaţi-
onal, se determină toate componentele şi succesiunea asamblării lor, 
se stabilesc legăturile dintre acestea, se elaborează instrucţiunile de 
funcţionare, precum şi destinaţia informaţiilor obţinute prin prelucra-
rea datelor.

3. Pregătirea condiţiilor de implementare a sistemului informaţio-
nal, care constă în asigurarea echipamentelor şi programelor necesa-
re şi punerea în practică a elementelor proiectate în etapa anterioară. 
Dacă se constată anumite disfuncţionalităţi ale unor componente, se 
procedează la reproiectarea lor. După efectuarea tuturor corecțiilor, 
are loc testarea sistemului informaţional.

4. Exploatarea noului sistem informaţional prin care la început se 
urmăreşte asigurarea funcţionării acestuia la capacitatea proiectată şi 
eliminarea dificultăţilor care au apărut. 

În continuare este prezentată varianta detaliată a proiectării sistemu-
lui informațional, care necesită parcurgerea urmatoarelor etape [9]:

1. Analiza sistemului (studiu de oportunitate).
2. Proiectarea propriu-zisă, respectiv:
– proiectarea structurii ieșirilor;
– proiectarea mijloacelor și procedurilor;
– proiectarea organizării procesului informațional.
3. Implementarea sistemului informațional.

1. Analiza sistemului sau studiul de oportunitate
Proiectarea sistemelor informaționale este precedată de activitatea 

de analiză a necesității și posibilității implementării viitorului sistem 
informațional. Sfera analizei se extinde atât asupra sistemelor existen-
te, cât și asupra întreprinderilor noi, ca studiu al necesităților solicitate 
de specificul acestora. În ambele cazuri, analiza sistemului se finalizea-
ză prin fundamentarea oportunității unui nou sistem informațional.
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Studiul de oportunitate (analiza) este necesar, pe de o parte, pen-
tru că nu se poate proiecta un sistem de prelucrare a datelor, fără 
cunoașterea cerințelor specifice de informare ale unității, în general, și 
ale cadrelor de conducere, în special, și, pe de altă parte, datorită cos-
turilor ce decurg din proiectare și care necesită o fundamentare econo-
mică a eficienței lor. În ceea ce privește întreprinderile nou-înființate, 
este necesară stabilirea, în cadrul acestei etape, a unei concepții adap-
tate la structura, organizarea și specificul activităților desfășurate în 
cadrul întreprinderii analizate.

Analiza sistemului informațional existent are drept obiective prin-
cipale:

1) Constatarea deficiențelor în domeniul procesului informațional 
(perturbații în activitatea de culegere, transmitere și prelucrare a da-
telor), precum și a lipsei unor date cu caracter informațional cores-
punzător necesităților de decizie (respectiv, cantitatea și calitatea 
debitului de date).

2) Analiza timpului de răspuns, ca urmare a observării deficiențelor 
existente în domeniul mijloacelor și procedurilor de prelucrare a datelor. 

3) Evaluarea costurilor generate de sistemul informațional exis-
tent și estimarea celor presupuse de un sistem modernizat și adaptat 
necesităților identificate.

Studiul presupune culegerea datelor asupra tuturor componente-
lor sistemului informațional, apoi analiza lor urmărind determinarea 
cauzelor care au condus la incapacitatea sistemului în funcțiune de a 
răspunde cerințelor sistemului de conducere. 

Pentru analiza sistemului, se folosesc metode cunoscute care ser-
vesc, în același timp, și la proiectarea sistemelor informaționale.

În general, metodele permit colectarea ordonată a datelor, fluxu-
rilor informaționale existente (sau dorite) și reprezentarea lor grafică 
într-o formă suficient de sugestivă pentru analiză.

Informațiile circulă, de obicei, prin intermediul documentelor, care 
sunt considerate suporturi tehnice ale informațiilor, care au rolul de a 
asigura:

–  recepționarea de către toți cei interesați a deciziilor conducerii;
–  recepționarea de către conducere a tuturor informațiilor de stare 

din sistemul de execuție.
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Elementele caracteristice ale majorității documentelor, și care tre-
buie să stea în atenția analizei, sunt:

  denumirea, originea și scopul documentului;
  sursele de informații care-i dau naștere;
  modul de colectare și de prelucrare a informațiilor;
  modul de prezentare a informațiilor pe document;
  modul de transmitere a documentelor;
  circuitul pe care-l parcurge documentul;
  operațiile la care este supus documentul pe parcursul circuitu-

lui său;
  frecvența de elaborare, în unități de timp;
  formularistica folosită;
  tipul documentului (intrare, ieșire, evidență);
  rezultatele care se obțin prin folosirea documentului;
  modul și locul de depozitare a documentului.
 Analiza sistemului informațional trebuie să se încheie cu concluzii 

privind:
a) debitul informațional al sistemului existent care poate fi carac-

terizat ca lipsit de informații și/sau încărcat, în același timp, cu date 
inutile. Trebuie specificate care date lipsesc sau conduc la paralelisme, 
precum și efectul acestor insuficiențe asupra sistemului de decizie din 
întreprindere;

b) mijloacele și procedurile utilizate, precum și timpul de răs-
puns specific sistemului.

Nerealizarea unui timp de răspuns corespunzător necesităților sis-
temului de decizie poate avea drept cauze: personalul operator (insu-
ficient numeric sau insuficient pregătit, randament scăzut, organizare 
deficitară a acestuia, fluctuația de personal etc.), mijloacele tehnice de 
calcul și/sau procedurile utilizate (echipamente cu randament scăzut 
sau neutilizate la performanțele tehnice proiectate etc.);

c) relevarea restricțiilor impuse sistemului informațional de ca-
uze subiective (insuficienta preocupare a conducerii în domeniul de-
bitului de informații și în acela al organizării judicioase a mijloacelor 
și procedurilor), precum și unele cauze obiective (lipsa mijloacelor de 
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prelucrare performante, cu un randament corespunzător necesităților 
de informare ale cadrelor de conducere); 

d) costul sistemului – vizează raportul dintre costul informațiilor 
și valoarea lor congnitivă. Aceasta presupune că costul unei 
informații trebuie să fie mai mic decât valoarea deciziei ce se ia 
pe baza informației respective. De exemplu, cât costă alimentarea 
conducerii cu informații în dinamică asupra nivelului stocurilor de 
mărfuri față de valoarea vânzărilor care s-ar reduce din cauza lipsei 
anumitor mărfuri la un moment dat. Potrivit celor menționate, colec-
tivul de analiză a sistemului cercetat propune măsuri de ameliorare 
a situației existente, schimbări radicale față de aceasta sau, în ca-
zul noilor întreprinderi, principalele coordonate ale viitorului sistem 
informațional.

2. Proiectarea propriu-zisă

Presupune realizarea în ordine a unor activități de proiectare pri-
vind: structura ieșirilor, mijloacele și procedurile folosite și organiza-
rea procesului informațional.

A. Pentru proiectarea structurii ieșirilor se cunosc trei categorii 
principale de metode bazate pe: (1) analiza inițială a disponibilului de 
date elementare; (2) analiza inițială a necesităților de raportare și (3) 
utilizarea pachetelor de programe.

1. Metodele bazate pe analiza inițială a disponibilului de date ele-
mentare au în vedere studiul tuturor posibilităților de exploatare com-
plexă a datelor existente în sistem.

2. Metodele bazate pe analiza necesităților de raportare au în vedere 
menținerea, în cadrul sistemului, numai a acelor date elementare care 
sunt necesare și suficiente pentru realizarea rapoartelor solicitate.

3. Folosirea pachetelor de programe presupune utilizarea unor pro-
iecte-tip de prelucrare a datelor.

Indiferent de metoda de proiectare utilizată, este necesar să se aibă 
în vedere, pe de o parte, cerințele unui sistem modern de conducere 
a întreprinderii și, pe de altă parte, restricțiile obiective ale viitorului 
sistem informațional.
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Analiza raportului „cerințe-restricții” vizează luarea în 
considerație a:

 Exigențelor cadrului legal de desfășurare a activității și de ra-
portare a întreprinderilor ce-și desfășoară activitatea în sectorul 
terțiar.

 Solicitările particulare ale cadrelor de conducere din organizația
analizată.

 Posibilitățile financiare ale întreprinderii.
Analiza se finalizează prin prezentarea structurată a volumului de 

date și a gradului de complexitate a indicatorilor care caracterizează 
debitul informațional al sistemului.

Modul de cuprindere a datelor analitice și/sau sintetice în struc-
tura diverselor rapoarte elaborate de sistem depinde de destinația 
informațiilor și de necesitățile cadrelor de conducere.

Ca principiu fundamental, ieșirile din sistem trebuie astfel conce-
pute încât să satisfacă concomitent:

  Necesitățile de informare ale organismelor din mediul ambi-
ant în care-și desfășoară activitatea întreprinderea (Ministere, 
Bănci comerciale, Direcții de statistică etc.).

  Cerințele cadrelor și organelor de conducere generală, de an-
samblu, a întreprinderii.

  Necesitățile de informare pentru luarea deciziilor operative la
nivelul cadrelor inferioare de conducere a unităților operative, 
departamente, colective etc.

B. După ce sunt definitivate structurile ieșirilor din sistemul 
informațional, proiectarea vizează mijloacele și procedurile necesare 
realizării acestora.

 Această subetapă a proiectării sistemului presupune:
–  determinarea configurației necesare a „hard-ului” și a per-

sonalului însărcinat expres cu activitățile ce țin de sistemul 
informațional;

–  proiectarea procedurilor, ceea ce impune stabilirea modului în 
care vor circula și vor fi prelucrate datele („soft-ul”), începând 
cu locul și momentul în care acestea sunt generate și consemnate 
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în documentele primare, până în etapa în care sunt recepționate 
mesajele de execuție.

 O etapă importantă, în această fază a proiectării, o constituie 
selecția necesarului util de date la intrarea în sistemul de prelucrare.

 Proiectarea, în această etapă, se face luând în considerație prin-
cipiile eliminării paralelismelor de înregistrare și acela al limitării 
posibilităților de consemnare și transmitere eronată a datelor ce ur-
mează să fie prelucrate.

c. Organizarea procesului informațional presupune: elaborarea 
organigramei (vor fi trecute atribuțiile fiecărei verigi din sistemul de 
execuție, de evidență și de decizie, în ceea ce privește emiterea și vehi-
cularea documentelor), definitivarea datelor utile de intrare (cum sunt 
cele transmise sistemului informațional în vederea prelucrării ulteri-
oare) și valorificarea de către destinatari a ieșirilor din sistem (respec-
tiv, a listelor, situațiilor și rapoartelor proiectate).

Proiectul final de organizare a sistemului informațional trebuie să 
conțină:

I. Partea de ansamblu care cuprinde prezentarea listelor, situațiilor 
și rapoartelor de ieșire, determinarea datelor de intrare și a fișierelor 
prin care acestea vor intra în prelucrare, proiectul documentelor în 
care se consemnează datele de intrare, organizarea de principiu a pro-
cesului informațional, precum și configurația sistemului electronic de 
calcul. Sunt de asemenea precizate, în partea de ansamblu a proiec-
tului, termenele de obținere a diverselor liste, situații și rapoarte, în 
funcție de necesitățile de intervenție operativă și de echilibrare a sis-
temului condus, asigurându-se în acest fel un timp de răspuns eficient 
pentru dirijarea activității economice.

II. Partea de detaliu care include, în principal, procedurile de pre-
lucrare și suportul tehnic pentru fiecare fișier; sunt analizate și orga-
nizate, de asemenea, principalele categorii de prelucrări: preliminare, 
principale și de control.

Prelucrările preliminare cuprind acele operațiuni prin care se asi-
gură validitatea datelor ce urmează să fie prelucrate, respectiv: con-
trolul corectitudinii datelor transpuse în documente și actualizarea 
fișierelor care conțin date afectate de evenimente independente de ac-
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tivitatea întreprinderii (avem în vedere, mai ales, informații privind 
concurența, situația generală a cererii, sistemul legislativ etc.).

Prelucrările principale care conțin operațiile tehnice de trans-
formare și de ordonare a datelor în funcție de ieșirile solicitate și de 
obținerea propriu-zisă a listelor, situațiilor și rapoartelor. 

Prelucrările de control au scopul de a asigura veridicitatea datelor 
înregistrate și care vor participa ca intrări în diverse prelucrări ulteri-
oare (de exemplu: actualizarea nivelului stocurilor, desfacerile peri-
oadei expirate, calculul valorii rămase a mijloacelor fixe, încasările la 
zi etc.).

O lucrare cu un caracter deosebit, care se definitivează după preci-
zarea problemelor de amănunt ale sistemului proiectat, este stabilirea 
costului general al sistemului. Elementele costului general ale unui 
sistem informațional pot fi grupate în costuri de achiziție (investiție) și 
costuri de funcționare și întreținere.

Costurile de investiție sunt date de suma cheltuielilor de proiecta-
re-implementare, care include: cheltuielile de procurare a sistemului, 
de organizare a modului de funcționare a acestuia (clădiri, instalații 
speciale etc.), de achiziție și instalare a rețelelor de transmitere a date-
lor și de calificare a personalului.

Costurile de funcționare și întreținere se stabilesc ca sumă a chel-
tuielilor anuale cu: salariile și alte recompense bănești, rechizite, taxe 
de transmitere a datelor prin rețele de teletransmisie, întreținerea și 
revizia tehnică a utilajelor etc.

Eficiența economică a sistemului informațional proiectat se poate 
determina cu ajutorul unor indicatori specifici investițiilor și, în ca-
zul unor perfecționări, prin comparația costurilor celor două sisteme, 
având în vedere că un sistem informațional neperformant poate genera 
în plus cheltuieli suplimentare, ce decurg din lipsa în timp util a unor 
informații necesare deciziilor de coordonare, cum ar fi: amenzile, pe-
nalizările, locațiile, stocurile supranormative, pierderile din alterarea 
produselor etc. 

III. Implementarea sistemului informațional. Asimilarea efec-
tivă a sistemului are în vedere eforturile prin care acesta este pus în 
funcțiune (în cazul unei noi întreprinderi) sau prin care sunt puse în 
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funcțiune mijloacele și procedurile preconizate în sistemul perfecționat, 
prin proiect.

În acest de-al doilea caz, asimilarea noilor proceduri presupune 
uneori transformări radicale în modul de desfășurare a activității de 
culegere, transmitere și prelucrare a datelor. De aceea, implementarea 
proiectului nu cuprinde, de obicei, întreaga întreprindere, ci se reali-
zează succesiv, pe compartimente.

Implementarea presupune un ansamblu de activități specifice, care 
trebuie desfășurate într-o ordine riguroasă, respectiv:

a) pregătirea condițiilor de asimilare a noului sistem 
informațional;

b) funcționarea experimentală a sistemului;
c) evaluarea performanțelor acestuia;
d) definitivarea documentației;
e) întocmirea raportului de implementare.
Vom analiza, pe scurt, în cele ce urmează, doar acele activități care 

trebuie verificate și de către cadrele de conducere din întreprinderea be-
neficiară a noului sistem informațional, respectiv activitățile a, b și c.

a) Pregătirea condițiilor de asimilare are în vedere, deopotrivă, 
personalul operativ și cadrele de conducere din celelalte comparti-
mente ale întreprinderii și, separat, din compartimentele specializate, 
care au în sarcină buna funcționare a sistemului informațional.

În cadrul tuturor compartimentelor întreprinderii trebuie verificat 
personalul care are sarcini în tangență cu sistemul informațional, asi-
gurându-i-se instrucțiuni riguroase despre toate operațiunile pe care le 
au de efectuat. Instrucțiunile se vor referi, în principal, la locul, mo-
mentul și modul în care datele (informațiile de stare) vor fi transpuse 
în documentele de intrare în sistem, codurile diverselor nomenclaturi, 
machetele documentelor, modalitatea, termenul și persoana (postul) 
căreia i se predă pachetul de documente.

Cadrele de conducere trebuie informate asupra modului de inter-
pretare a situațiilor și rapoartelor, despre structura acestora, termene-
le la care urmează să le sosească informările, precum și ierarhizarea 
competențelor de decizie operativă, tactică și strategică.
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În cadrul compartimentelor specializate, pregătirea condițiilor de 
asimilare se referă mai ales la specificarea procedurilor tehnice (a soft-
urilor utilizate), instalarea lor și la termenele la care acestea trebuie 
realizate.

b) Funcționarea experimentală a sistemului proiectat se poate rea-
liza prin funcționarea în paralel a noului sistem cu cel vechi; testarea 
sistemului prin prelucrarea datelor unor perioade anterioare, sau teo-
retice (în cazul unor noi întreprinderi), realizând o așa-numită „falsa 
utilizare” și preluarea în totalitate a noilor proceduri.

Dintre acestea, cele mai folosite metode sunt funcționarea în pa-
ralel a celor două sisteme (în cazul proiectelor de modernizare a siste-
melor informaționale) și falsa utilizare, cu informații teoretice, pentru 
proiectele de sistem ale unor noi întreprinderi, dată fiind prudența cu 
care trebuie implementate noile proceduri, pe de o parte, și, pe de altă 
parte, datorită necesității de a capta încrederea „beneficiarilor” în sis-
temul proiectat.

c) Evaluarea performanțelor urmărește, mai ales, verificarea în-
cadrării parametrilor efectiv realizați de sistem în cei proiectați, un 
loc important ocupându-l, de asemenea, calculul raportului dintre 
performanțele noului sistem și costurile generate de el.

Sistemul informațional corect proiectat asigurând sistemului de 
decizie un volum corespunzător de informații corecte, cuprinzătoare 
și la timp va avea un efect favorabil asupra echilibrului întregii între-
prinderi.

5.4. Reproiectarea sistemului informațional 
Pentru reproiectarea sistemului informațional, se recomandă o 

abordare secvenţială, după cum urmează: 
Secvenţa I – Declanşarea studiului de reproiectare. 
Secvenţa II – Prezentarea sistemului informaţional existent. 
Secvenţa III – Analiza sistemului informaţional existent. 
Secvenţa IV – Reproiectarea sistemului informaţional existent. 
Secvenţa V – Operaţionalizarea modalităţilor de reproiectare. 
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Secvenţa I – Declanşarea studiului de reproiectare 
Este etapa în care: 
  se precizează elementele care declanşează reproiectarea siste-

mului informaţional (restructurarea întreprinderii, iniţierea ac-
ţiunii de remodelare managerială de ansamblu, achiziţionarea 
şi introducerea de calculatoare, efectuarea unor studii de dia-
gnosticare, disfuncţionalităţi majore în derularea unor activităţi, 
schimbarea managerilor, participarea acestora la diverse pro-
grame de pregătire managerială ş.a.); 

  se stabileşte sfera de cuprindere a studiului, generală sau par-
ţială, pornindu-se de la deficienţele manifestate şi cauzele care 
le-au generat; 

  se dimensionează colectivul (echipa) care asigură reproiectarea
informaţională; 

  se determină resursele materiale şi financiare ce urmează a fi
angajate în derularea acţiunii de reproiectare; 

  se precizează termenele intermediare şi finale de realizare a pro-
iectului de nou sistem informaţional; 

  se stabilesc obiectivele acţiunii de remodelare (economice şi
informaţionale) ce se integrează în ansamblul obiectivelor în-
treprinderii. 

Secvenţa II – Prezentarea sistemului informaţional existent
Practic, în cadrul acestei etape se culeg şi se înregistrează infor-

maţii referitoare la maniera de concepere şi funcţionare a sistemului 
informaţional, precum şi la configuraţia de detaliu a acestuia. În ca-
tegoria celor mai semnificative acţiuni circumscrise secvenţei de mai 
sus se includ: 

caracterizarea de ansamblu a actualului sistem informaţional şi o 
evidenţierea unor atuuri şi vulnerabilităţi generale; 
precizarea principalelor categorii de informaţii vehiculate în ca-o 
drul domeniului investigat; 
inventarierea situaţiilor informaţionale (documentelor) folosite; o 
evidenţierea fluxurilor şi circuitelor informaţionale parcurse de o 
situaţiile informaţionale utilizate în sistem; 
reprezentarea grafică a acestora; o 
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precizarea procedurilor informaţionale utilizate în tratarea in-o 
formaţiilor; 
evidenţierea şi caracterizarea mijloacelor de tratare a informa-o 
ţiilor (manuale sau automatizate), a aplicaţiilor informatice re-
alizate şi, implicit, a gradului de informatizare a proceselor de 
management şi execuţie. 

Secvenţa III – Analiza sistemului informaţional existent
Cele mai importante informaţii se referă la: gradul de dotare cu 

tehnică modernă; principalele aplicaţii informatice utilizate; comple-
titudinea şi operativitatea informării managerilor de la toate niveluri-
le ierarhice; gradul de informare a întreprinderii privind evoluţiile pe 
plan naţional şi internaţional; capacitatea de a comunica şi fluxurile 
informaţionale cu alte întreprinderi. 

Pentru culegerea, înregistrarea şi interpretarea datelor şi informa-
ţiilor referitoare la domeniile menţionate, se apelează frecvent la me-
tode şi tehnici specifice, precum: interviul; chestionarul; observarea 
directă; studiul documentelor informaţionale; etc.

Secvenţa IV – Reproiectarea sistemului informaţional 
Elementele de analiză a sistemului informaţional, tendinţele mani-

festate în acest domeniu, precum şi exigenţele manageriale ale etapei 
actuale permit conturarea noii configuraţii a sistemului informaţional. 
Pentru aceasta se acţionează în următoarele direcţii: 

   se stabileşte configuraţia de ansamblu a sistemului informa-
ţional prin definirea componentelor principale ale acestuia 
– categorii principale de informaţii, proceduri informaţiona-
le, documente ce urmează a fi folosite, mijloace de tratare a 
informaţiilor – toate axate pe respectarea cerinţelor impuse 
de managementul ştiinţific; 

   se precizează configuraţia de detaliu a sistemului informa-
ţional, respectiv schimbările ce intervin la nivelul fiecărei 
componente a acestuia; 

   se determină eficienţa soluţiilor de remodelare informaţiona-
lă propuse, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ 
(necuantificată), precum şi impactul asupra funcţionalităţii 
celorlalte componente manageriale. 
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Aprecierea cantitativă poate fi concretizată în: raţionalizarea 
fluxurilor informaţionale; reducerea volumului de muncă de rutină în 
favoarea celei de concepţie; reducerea documentelor purtătoare de in-
formaţii care circulă în întreprindere.

 Aprecierea calitativă se poate înfăptui prin următoarele: in-
troducerea unor metode şi tehnici superioare faţă de cele practicate în 
sistemul precedent; adâncirea gradului de prelucrare a datelor şi ob-
ţinerea unor informaţii de tip agregat cu o putere mai mare de reflec-
tare a fenomenelor şi proceselor economice analizate; îmbunătăţirea 
asigurării managerilor de la toate nivelurile cu informaţiile necesare; 
reducerea volumului de muncă necesar pentru exploatarea noului sis-
tem.

Secvenţa V – Operaţionalizarea modalităţilor de reproiectare 
Implementarea soluţiilor de perfecţionare implică: 
  asigurarea resurselor necesare (financiare, materiale, umane

ş.a.); 
  pregătirea climatului din cadrul întreprinderii, organizaţi-

onal şi motivaţional, solicitat de implementarea mai puţin 
„dureroasă“ a modalităţilor informaţionale preconizate; 

  efectuarea unor corecţii pe parcursul aplicării noii configu-
raţii de sistem informaţional, dacă situaţiile concrete le im-
pun; 

  determinarea eficienţei efectiv obţinute în urma operaţiona-
lizării unor indicatori specifici şi clasici. 

Întrebări de autoevaluare:
1.  Definiți sistemul informațional.
2.  Descrieți elementele sistemului informațional.
3.  Explicați funcțiile sistemului informațional în contextul siste-

mului de management.
4. Explicați, prin exemple, formarea circuitelor și fluxurilor 

informaționale în cadrul unei întreprinderi.
5. Explicați aplicarea principiilor de proiectare a sistemului 

informațional.
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6.  Prezentați principalele caracteristici ale sistemului infor-
mațional, care să satisfacă nevoile procesului decisional.

 7. Studiu de caz:
 Pe parcursul ultimilor ani de activitate a întreprinderii „XXX”, 

managementul acesteia a stabilit, că în pofida deciziilor adop-
tate corect, argumentat, rezultatul scontat a fost cu mult inferior 
așteptărilor. Cauza este datorată imperfecțiunilor care se întâl-
nesc în sistemul informațional, fapt ce conduce la nerealizarea 
unor funcții ale acestuia. 

Stabiliți acțiunile managerilor, implicați în reproiectarea sistemului 
informațional, la fiecare etapă de reproiectare.
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6. PROIEctAREA SIStEMULUI 
DECIZIONAL

Obiective:

să definească sistemul decizional;- 
să identifice elementele sistemului decizional;- 
să determine funcțiile sistemului decizional în cadrul sistemului de ma-- 
nagement;

 să clasifice tipurile de decizii;- 
 să argumenteze principiile de proiectare a sistemului decizional;- 
 să exemplifice adoptarea deciziilor în condiții de risc, certitudine și - 
incertitudine;

-  să propună instrumentarul decizional adecvat condițiilor de risc, certi-
tudine și incertitudine.

6.1. Definirea și funcțiile sistemului decisional
Prin sistemul decizional al unei organizaţii desemnăm ansam-

blul deciziilor adoptate şi aplicate în cadrul său, structurate cores-
punzător sistemului de obiective urmărite şi configuraţiei ierarhi-
ei manageriale.

În general, a decide înseamnă a alege dintr-o mulţime de variante 
de acţiune, ţinând cont de anumite criterii, pe aceea care este conside-
rată cea mai avantajoasă pentru atingerea unor obiective. 

Decizia managerială este acea decizie care influenţează starea, 
comportamentul, acţiunile, cel puţin ale unei alte persoane decât de-
cidentul. 

Funcţiile sistemului decisional sunt:
a)  Direcţionarea dezvoltării de ansamblu a organizaţiei şi compo-

nentelor sale.
b)  Armonizarea activităţilor personalului organizaţiei este o altă 

funcţie majoră a sistemului decizional.
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c)  Declanşarea acţiunilor personalului la nivelul întreprinderii şi al 
componentelor acestora.

Decizia managerială îmbracă două forme: 
  actul decizional;
  procesul decizional.
O decizie ia forma unui act decizional, când are ca timp de desfă-

şurare o perioadă foarte scurtă de timp, de regulă câteva minute sau 
secunde. Actul decizional se referă la situaţii decizionale de comple-
xitate redusă sau când respectiva situaţie are un caracter repetitiv, 
variabilele implicate fiind foarte bine cunoscute de către decident, 
astfel încât nu mai este necesară o culegere de informaţii și o analiză 
a lor. La baza actelor decizionale se află experienţa și intuiţia mana-
gerilor. 

 Procesul decizional, specific deciziilor mai complexe, implică 
un consum de timp notabil, care poate fi de ordinul orelor, zilelor 
sau chiar săptămânilor, pe parcursul cărora se culege şi analizează 
o anumită cantitate de informaţii, se stabilesc contacte umane şi se 
consultă mai multe persoane în vederea conturării situaţiei decizio-
nale. În esenţă, procesul decizional constă în ansamblul fazelor prin 
intermediul cărora se pregăteşte, adoptă, aplică şi evaluează decizia 
managerială. 

 Decidentul este reprezentat de individul sau mulţimea de indivizi 
care, în virtutea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor cir-
cumscrise postului, urmează să aleagă varianta cea mai avantajoasă 
din mai multe posibile. 

 Factorii care limitează performanţa deciziei manageriale pot fi cla-
sificaţi după mai multe criterii, dintre care: 

1) după natura sursei: 
a) externi: limitări generale de mediu; 
b) interni; obiective (neaparţinând decidentului), respectiv subiec-

tive (aparţinând decidentului); 
2) după natura dinamicii: 
a) statici: practic, nu depind de timp; 
b) dinamici: depind în mod esenţial de timp. 
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Principalii factori externi pot fi consideraţi: 
1) prevederile normative, de natura unor acte normative sau a 

unor standarde tehnice. Aceste limitări sunt cu atât mai puternice, cu 
cât dinamica lor este mai accentuată;

2) limitările metainformaţionale (ale informaţiei ce descrie infor-
maţia). Limitările metainformaţionale statice se referă la lipsa totală 
sau parţială a metainformaţiei în cadrul sistemului economico-social, 
putând conduce la interpretarea diferită a aceleiaşi informaţii de către 
decidenţi, cu pericolul deciziilor contradictorii şi la întârzieri provo-
cate de necesitatea interpretării şi convenirii informaţiei recepţionate 
la standardul întreprinderii. Limitările metainformaţionale dinamice 
se referă la modificarea în timp a semnificaţiei unor informaţii, având 
ca efect lipsa de comparabilitate a datelor. Întrucât deciziile pe termen 
mediu şi lung necesită şi posibilitatea analizei trecutului, este necesară 
o reorganizare/conversie a bazei de date utilizate, dacă aceasta este 
posibilă; 

3) limitările informaţionale, care se referă la: 
a) informaţii necesare întreprinderii, dar care nu se pot elabora de-

cât la nivel macroeconomic (de exemplu, eşantioane pentru cercetări 
statistice selective); 

b) filtrarea informaţiei externe de către centre de putere, de exem-
plu din motive de păstrare a secretului de stat; 

4) limitările organizaţionale care sunt de natura limitării varian-
telor posibile prin decizii de ordin ierarhic superior. De exemplu, de-
cizia privind reorganizarea instituţiei sau a componenţei consiliului de 
administraţie limitată de decizii ale Fondului Proprietăţii de stat sau a 
unui ministru; 

5) limitările economico-financiare generate de competiţie sau de 
o piaţă monopolistă (care impune preţurile bunurilor cu elasticitate 
redusă) sau de lipsa de capacitate de absorţie a pieţei (în condiţii de 
reducere a nivelului de trai); 

6) limitările de cuplare, care apar atunci când domeniul de ac-
ţiune a deciziei depăşeşte domeniul de autoritate al decidentului. De 
exemplu, dacă mai multe sisteme consumă dintr-o resursă comună şi 
dacă raportul dintre cantitatea totală de resursă şi debitul consumat nu 
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depăşeşte ordinul de mărime al orizontului maxim al deciziei, atunci 
sistemele nu mai pot fi considerate independente, o decizie de creştere 
a consumului din partea unui sistem afectând celelalte sisteme. Un alt 
caz este cel al pieţei cu capacitate de absorbţie limitată, în care oferta 
depăşeşte cererea; 

7) limitări conjuncturale. De multe ori, decizia luată în cadrul 
unui interval de timp admisibil. 

 Factorii interni obiectivi pot fi consideraţi: 
1) precizia statică, determinată de metodele şi tehnicile de măsură 

şi precizia dinamică determinată de întârzierile introduse de tehnolo-
gia utilizată pentru măsură. Precizia cu care poate fi cunoscută situaţia 
reală introduce o evidentă limitare a deciziei; 

2) limitarea inerţială, determinată de caracteristicile subsistemu-
lui operaţional şi/sau ale subsistemelor informaţionale şi de comunica-
ţii, care are ca efect întârzierea răspunsurilor la comenzi. Inerţia unui 
sistem economic poate fi de ordinul de mărime al anilor, inerţia rutine-
lor administrative poate atinge zeci de ani; 

3) lipsa integrităţii informaţionale, care nu permite cunoaşterea 
tuturor aspectelor esenţiale. Ea poate avea cauze tehnice (imposibili-
tatea practică a măsurii) sau organizatorice; 

4) limitări de învăţare care se referă la calitatea iniţial scăzută la 
introducerea în fabricaţie a unor noi produse sau tehnologii, precum 
şi la variaţia productivităţii muncii în funcţie de timp (creştere prin 
învăţare) şi vârstă (descreştere, dincolo de o limită); 

5) limitarea de progres tehnic care se referă la descreşterea con-
tinuă a duratei dintre două generaţii tehnologice succesive, însoţită 
de creşterea efortului necesar de cercetare-dezvoltare, posibil până la 
limite ce nu pot fi susţinute; 

6) limitări de zgomot, ca efect al suprapunerii unui semnal pertur-
bator sau al culegerii de informaţie de la un eşantion nereprezentativ 
statistic. 

Tipologia deciziilor
Deciziile adoptate şi aplicate în cadrul unei întreprinderi pot fi gru-

pate în trei categorii: operaţionale, tactice, strategice. 
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Deciziile operaţionale, au ca scop obţinerea maximului de profit 
din exploatarea curentă; fixarea preţurilor, nivelul stocurilor, volumul 
producţiei sau cel al vânzărilor – sunt câteva dintre acestea. 

Respectivele decizii se caracterizează prin faptul că sunt numeroase, 
cotidiene şi repetitive, privesc, în general, subsisteme ale întreprinderii 
şi au efecte pe termen scurt. Deciziile operaţionale pot fi descentralizate 
şi delegate, datorită nivelului de risc şi de incertitudine limitat. 

Deciziile tactice, sunt, în principiu, mai rare decât precedentele şi 
constituie hotărâri de excepţie, dificil de prevăzut, de organizat şi de 
modelat, bazându-se pe identificarea unor ecarturi între obiective şi 
previziuni, pe de o parte, şi realizările efective, pe de altă parte: decizii 
de corecţie a calităţii produselor, a termenelor de livrare, a procentului 
de absenteism etc. 

Deciziile strategice privesc produsele şi piaţa pe care întreprin-
derea şi le-a ales, obiectivele sale majore: expansiune, diversificare 
etc. Ele se situează la interfaţa dintre întreprindere şi mediu şi privesc 
evoluţia întreprinderii pe termen lung.Deciziile strategice reprezintă 
„produsele” cele mai importante ale actului managerial, constituind 
responsabilitatea profundă şi finală (ce nu poate fi delegată) a manage-
rului general. Ele sunt adoptate în condiţii de incertitudine (sistemul de 
informaţii intern şi extern, cantitativ şi calitativ al acestora, se referă la 
un viitor incert) şi de un risc întotdeauna ridicat (pun în joc viitorul şi 
soarta întreprinderii); alegerea unei strategii este o decizie unică, prin 
care managerul alege drumul pe care îl va parcurge întreprinderea. 

6.2. Principii de proiectare a sistemului decizional
Principiile de proiectare a sistemului decizional sunt următoarele:
– fundamentarea ştiinţifică a deciziei, asigurată prin: valorifica-

rea unui material informaţional relevant şi transmis operativ; apelarea 
unui instrumentar decizional adecvat în funcţie de încadrarea proble-
mei decizionale în una din cele trei situaţii: de certitudine, incertitudine 
sau risc; competenţa managerilor dată, pe de o parte, de cunoştinţele, 
calităţile şi aptitudinile profesionale şi, pe de altă parte, de cunoştin-
ţele, calităţile şi aptitudinile manageriale pe care aceştia trebuie să le 
posede. Neîndeplinirea acestor condiţii, integral sau parţial, conduce 
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la adoptarea unor decizii predominant empirice sau euristice, incapa-
bile să rezolve probleme complexe, multicriteriale; 

– împuternicirea deciziei, în sensul adoptării sale de către o per-
soană sau grupuri de persoane cărora le sunt circumscrise asemenea 
competenţe (autoritate). Se pleacă de la premisa că, din punctul de 
vedere al cunoştinţelor, calităţilor şi aptitudinilor profesionale şi ma-
nageriale, decidentul îndeplineşte condiţiile necesare pentru adoptarea 
unor decizii adecvate; 

– oportunitatea deciziei, respectiv adoptarea şi aplicarea acesteia 
într-un interval considerat optim. Orice depăşire a acestuia poate ge-
nera ineficienţă şi, implicit, nerealizarea obiectivelor asumate;

– integrarea deciziei în ansamblul deciziilor, asigurată prin sta-
bilirea unor obiective decizionale integrate în sistemul de obiective 
ale întreprinderii, din care fac parte obiective fundamentale, derivate, 
specifice şi individuale. 

 Integrarea, ca cerință a elaborării unor decizii eficiente, are în ve-
dere două aspecte [9]:

integrarea verticală și orizontală a deciziilor, înțelegând prin 	
aceasta corelarea atât a deciziilor luate pe verticala sistemului 
de conducere (cu cele elaborate de organele ierarhic superioare 
și inferioare), cât și cu cele luate de compartimentele similare, 
situate la același nivel ierarhic. Se au în vedere deciziile, prin 
care se rezolvă același tip de situație;
corelarea (integrarea) deciziilor luate la un moment dat cu întreg 	
șirul deciziilor care o preced și care privesc rezolvarea aceleiași 
probleme.

 – formularea corespunzătoare a deciziei, în sensul regăsirii 
mai multor elemente de definire a acesteia, precum: obiectivul 
decizional, modalitatea de realizare, decidentul, data adoptării 
şi aplicării deciziei, locul aplicării, responsabilul cu aplicarea 
deciziei;

 – decizia trebuie să fie luată operativ. Decizia care răspunde 
unei situații apărute în mediul ambiant sau în evoluția resurselor 
întreprinderii, trebuie să ofere posibilitatea adaptării operative 
la schimbările înregistrate. 
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6.3. Etapele de proiectare a sistemului decizional
 Proiectarea sistemului decizional include mai multe etape, după 

cum urmează:
1. Culegerea, înregistrarea și gruparea informațiilor privind sis-

temul decizional
Această etapă începe prin culegerea informațiilor de caracterizare 

a decidenților individuali și de grup referitoare la: denumirea; nivelul 
ierarhic pe care se află; compartimentul; ponderea ierarhică; obiective-
le individuale, sarcinile, atribuțiile, responsabilitățile și competențele, 
ce le revin, conform Regulamentului de organizare și funcționare și 
fișelor de post.

2. Întocmirea listelor decizionale pentru fiecare cadru și organ de 
conducere:

–  lista deciziilor adoptate de organele de management participa-
tiv (adunarea acționarilor, consiliul de administrație etc.);

–  lista deciziilor adoptate de managerul general, managerii pe do-
menii, inginerul-șef, contabilul-șef;

–  lista deciziilor adoptate de manageri de pe nivelurile medii, 
grupate pe domenii; 

–  lista deciziilor adoptate de pe nivelurile inferioare, pe domenii.
3. Stabilirea apartenenței deciziilor adoptate pe funcții ale mana-

gementului, potrivit modelului din Tabelul 6.1.

tabelul 6.1. Gruparea deciziilor pe funcții ale managementului

Nr. 
crt

Decizia 
adoptată

Funcții ale managementului Obs.

PV O Co A C-E PM

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Legenda:
PV – previziune;  A – antrenare;
O – organizare;  C-E – control-evaluare; 
CO – coordonare;  PM – procesul de management 
             în ansamblul său.
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4. Se asigură încadrarea deciziilor adoptate pe funcțiuni ale între-
prinderii (Tabelul 6.2).

tabelul 6.2. Gruparea deciziilor pe funcțiuni ale întreprinderii

Nr. 
crt

Decizia 
adoptată

Funcțiuni ale managementului Obs.
CD P PS F-C C F

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Legenda:
C-D – cercetare-dezvoltare;  F-C – financiar-contabilă;
P – producție;   C – comercială;
PS – personal;   F – firma în ansamblul său.

5. Evidențierea parametrilor calitativi ai deciziilor, în funcție de 
respectarea cerințelor de raționalitate: Fundamentarea științifică; 
Imputernicire; Integrare în ansamblul deciziilor; Oportunitate; 
completitudine.

6. O altă componentă importantă în proiectarea sistemului decizio-
nal o reprezintă identificarea instrumentarului decizional utilizat.

Se vor evidenția metodele și tehnicile decizionale folosite de ma-
nageri în fundamentarea, adoptarea și aplicarea deciziilor în cele trei 
stări ale condițiilor obiective: de certitudine, incertitudine și de risc. 
Pentru cele care prezintă o complexitate mai mare se includ și exemple 
de utilizare. De asemenea, pentru fiecare metodă și tehnică se prezintă 
situațiile decizionale în care se recomandă utilizarea lor. Se recoman-
dă utilizarea Tabelului 6.3.

tabelul 6.3. Stabilirea instrumentarului decizional utilizat

Nr. 
crt Decizia Metode si tehnici decizionale 

utilizate Observații

0 1 2 3
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7. Întocmirea fișelor decizionale pentru manageri, potrivit modelu-
lui prezentat in continuare.

tabelul 6.4. Fișa decizională a managerului

Nr. 
crt Decizii Periodicitatea Metode și tehnici 

recomandabile Observații

0 1 2 3

Pentru indicarea periodicitatii se folosesc simbolurile:
A – anuală;   Z – zilnică;
L – lunară;   AL – aleatoriu.
S – săptămânală;

Fișele decizionale, alături de descrierile de funcții și posturi re-
prezintă elemente esențiale pentru un management eficace. Fiecare 
manager trebuie să posede o asemenea fișă, în funcție de care să-și 
conceapă, deruleze și finalizeze procesele decizionale.

6.4. Reproiectarea sistemului decizional
Reproiectarea sistemului decizional parcurge mai multe etape și faze:
1. Culegerea, înregistrarea și gruparea informațiilor privind siste-

mul decisional
Această etapă începe prin culegerea informațiilor de caracterizare 

a decidenților individuali și de grup referitoare la: denumirea; nivelul 
ierarhic pe care se află; compartimentul; ponderea ierarhică; obiective-
le individuale, sarcinile, atribuțiile, responsabilitățile și competențele, 
ce le revin, conform Regulamentului de organizare și funcționare și 
fișelor de post.

2. Analiza sistemului decizional
Pe parcursul acestei etape se vor realiza multiple analize.
A. Analiza încadrării tipologice a deciziilor adoptate. Pentru 

aceasta se întocmește lista deciziilor adoptate într-un anumit interval 
de timp (de regulă, unul sau mai mulți ani), prin preluare din registrele 
de procese-verbale ale organismelor participative de management sau 
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din hotărârile scrise ale managerilor de nivel superior.
 Încadrarea tipologică a deciziilor adoptate se realizează conform 

modelului din Tabelul 6.5.

tabelul 6.5. Încadrarea tipologică a deciziilor

Nr.
crt

Decizia 
adoptată

criterii de clasificare
Obs.C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Legenda:
C1 – natura variabilelor implicate; C5 – amploarea decidentului;
C2 – orizont și implicații; C6 – amploarea  
        competențelor decidentului;
C3 – eșalonul managerial; C7 – posibilitatea anticipării.
C4 – frecvența adoptării;

Informațiile furnizate de Tabelul 6.5 permit determinarea unor in-
dicatori și indici specifici, respectiv intensitatea decizională medie și 
ponderea unui anumit tip de decizii în ansamblul deciziilor adoptate.

Cu această ocazie, vor fi reliefate unele sincronizări sau necorelări 
între natura deciziilor și poziția ierarhică a decidentului.

B. Analiza încadrării deciziilor pe funcții ale managementului
Tabelul 6.1 pune la dispoziția specialiștilor, care reproiectează siste-

mul decizional, informațiile necesare pentru determinarea contribuției 
deciziilor adoptate la exercitarea funcțiilor manageriale. În acest con-
text, se vor evidenția echilibrele sau dezechilibrele abordării procese-
lor de management de către decidenții investigați.

c. Analiza încadrării deciziilor pe funcțiuni ale întreprinderii
De o manieră similară vor fi tratate și informațiile puse la dispoziție 

de Tabelul 6.2.
D. Analiza calității deciziilor
 Modul de regăsire (respectare) a principalilor parametri calitativi 

ai deciziilor adoptate constituie o altă „zonă” importantă a analizei 
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sistemului decizional și, implicit, o sursă semnificativă a viitoarei 
perfecționări aduse acestuia.

tabelul 6.6. Evidențierea respectării cerințelor de raționalitate ale 
deciziilor

 Nr.
crt

Decizia 
adop-
tată

Functiuni ale managementului

Obs.Funda-
mentarea 
știintifică

Imputer-
nicire

Integrare 
în ansam-
blul decizi-

ilor

Oportu-
nitate

comple-
titudine

0 1 2 3 4 5 6 8

E. Analiza instrumentarului decizional (în baza informației din 
Tabelul 6.3)

 Va fi evidențiată corespondența dintre natura deciziilor adoptate și 
metodele decizionale la care s-a apelat în funcție de poziția ierarhică a 
decidentului. Analiza se va corela cu faza precedentă și, în special, cu 
cerința referitoare la fundamentarea științifică a deciziilor.

F. Întocmirea sinopticului cu simptomele pozitive și negative 
ale conceperii și funcționării sistemului decizional

 Elementele de analiză evidențiate de fazele precedente permit con-
turarea unor simptome pozitive și negative, care se încadrează într-un 
tabel (Tabelul 6.7).

tabelul 6.7. Sinopticul simptomelor pozitive și negative

Simptome pozitive Simptome negative Observații
1 2 3

3. Reproiectarea sistemului decizional
În funcție de rezultatele analizei din etapa precedentă, se trece la 
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perfecționarea sistemului decizional al întreprinderii. Concret se pro-
cedează astfel:

A. Se stabilesc principalele modalități de perfecționare a siste-
mului decizional care, în principal, se referă la:

–   îmbunătățirea tipologică a deciziilor adoptate și corelarea aces-
tora cu poziția ierarhică a decidentului;

–   abordarea echilibrată a proceselor de management;
–   tratarea decizională echilibrată a componentelor procesuale ale 

întreprinderii;
–   îmbunătățirea calității deciziilor adoptate;
–   derularea proceselor decizionale strategico-tactice după scena-

rii judicios structurate și riguros respectate;
–   îmbunătățirea și modernizarea instrumentarului decizional uti-

lizat;
–   pregătirea și perfecționarea decizională și managerială cores-

punzătoare ale decidenților.
B. Se determină noile decizii și, respectiv, noile metode și teh-

nici decizionale care se integrează în sistemul decizional
Acestea se pot consemna în tabele de forma celor care urmează:

tabelul 6.8. Noi decizii, metode și tehnicile noi aferente lor

Nr. 
crt

Decizii noi Metode și tehnici 
decizionale noi

Observații

0 1 2 3

tabelul 6.9. Noi metode și tehnici decizionale pentru deciziile 
existente

Nr. 
crt

Metode și tehnici 
decizionale noi

Decizii la care se 
utilizează

Observații

0 1 2 3

c. Se revăd fișele decizionale ale fiecărui manager prin:
–    atribuirea de noi decizii;
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–    eliminarea unora dintre deciziile adoptate anterior;
–   stabilirea metodelor și tehnicilor decizionale de utilizat pentru 

fundamentarea și adoptarea celor mai importante decizii.

Întrebări de autoevaluare:
1.  Definiți sistemul decizional.
2.  Identificați elementele sistemului decizional.
3.  Determinați funcțiile sistemului decizional în cadrul sistemului 

de management.
4.  Clasificați tipurile de decizii.
5.  Determinați factorii care limitează performanţa deciziei mana-

geriale.
6.  Explicați aplicarea principiilor de proiectare a sistemului deci-

zional.
7.  Exemplificați adoptarea deciziilor în condiții de risc, certitudine 

și incertitudine.
8.  Explicați metodologia de proiectare a sistemului decizional.
9.  Recomandați acţiuni de reproiectare a sistemului decizional sub 

influența factorilor de mediu interni și externi.
10.  Argumentați semnificația perfecționării permanente a mijloa-

celor de culegere, prelucrare și eșalonare a informației pen-
tru asigurarea funcționării efective a sistemului decisional și 
competitivității firmei.

11.  Studiu de caz:
 Aparatul managerial al întreprinderii „Vin-Prim” SRL, între-

prindere de producere a vinurilor de calitate, consideră că toa-
te deciziile manageriale trebuie adoptate după același stereo-
tip, fără a analiza de fiecare dată circumstanțele, deoarece este 
imposibil de a prevedea toate situațiile și schimbările posibile. 
Pentru adoptarea unor decizii sunt implicați specialiști din di-
verse compartimente, dar foarte rar, deoarece se consideră că 
aceasta încetinește procesul de adoptare a deciziilor, iar efectul 
aplicării lor este minim. 

Optimizați sistemul decisional al întreprinderii „Vin-Prim” SRL, 
respectând principiile, care vor asigura funcționarea eficientă și efec-
tivă a acestuia. 
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7. PROIEctAREA SIStEMULUI 
METODOLOGIC

Obiective:

 să definească sistemul metodologic;- 
 să redea funcțiile sistemului metodologic în cadrul sistemului de ma-- 
nagement;

 să clasifice metodele și tehnicile de management;- 
 să raționalizeze instrumentarul metodologic pe subsisteme ale siste-- 
mului de management.

7.1. Definirea și funcțiile sistemului metodologic
Subsistemul metodologic se caracterizează prin complexitate şi for-

malizare, participând la exercitarea fiecăreia din cele cinci funcţii de 
management. Având un puternic caracter metodologico-instrumental, 
subsistemul metodologic contribuie sensibil la sporirea raţionalităţii şi, 
implicit, a eficienţei fiecărui proces de management, la nivelul său fiind 
cel mai pregnant vizibil tendinţa de profesionalizare a managementului. 

Sistemul metodologic sau sistemul de metode şi tehnici mana-
geriale poate fi definit ca ansamblul de sisteme (metode complexe), 
metode şi tehnici utilizate în conceperea şi exercitarea funcţiilor şi 
relaţiilor manageriale în cadrul unei organizaţii.

 Sistemul metodologico-managerial cuprinde în principal trei ca-
tegorii de elemente: 

– metode complexe de management;
– metode de management;
– tehnici de management.
Metoda managerială complexă este o construcţie managerială 

coerentă, riguroasă şi complexă, cu faze, componente, reguli etc. pre-
cis conturate, prin intermediul căreia se exercită ansamblul proceselor 
şi relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie sau o parte apreciabilă a 
acestora.
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Metoda managerială este o construcţie managerială coerentă 
şi riguroasă, ce încorporează faze, componente, reguli etc. precis 
conturate, prin intermediul căreia se exercită un segment restrâns 
al proceselor sau relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie, cu efec-
te localizate, de regulă, la nivelul unui număr redus de manageri şi 
compartimente din organizaţie.

Necesitatea adoptării unor metode noi de management este de-
terminată de dinamismul evenimentelor ce au loc în unitate şi că-
rora managerii trebuie să le facă faţă. Scopul principal al practicării 
acestor metode constă în creşterea eficienţei activităţii managerilor 
privind coordonarea activităţii salariaţilor şi antrenarea acestora la 
realizarea obiectivelor propuse de unitate.

O anumită metodă de management aplicată într-o unitate econo-
mic solicită ca toţi, sau aproape toţi managerii, să folosească proce-
deele şi tehnicile specifice acesteia, pentru a se putea cuantifica re-
zultatele şi stabili efectele economice obţinute în urma aplicării ei.

Caracteristica esenţială prin care se delimitează o metodă de o 
tehnică de management constă în faptul că aplicarea unei metode 
presupune schimbări mai mult sau mai puţin esenţiale în sistemul de 
relaţii organizatorice din unitate. 

Tehnica de management se defineşte prin totalitatea procedeelor, 
instrucţiunilor, regulilor fundamentate pe noţiuni ştiinţifice şi utili-
zate în aplicarea cunoştinţelor teoretice fundamentate de manage-
mentul ştiinţific, în soluţionarea problemelor ce decurg din reali-
zarea obiectivelor unităţii economice. Tehnica managerială este o 
construcţie managerială relativ simplă, prin intermediul său exerci-
tându-se o anumită sarcină de conducere, impactul său limitându-se 
la nivelul unui manager.

O tehnică poate fi utilizată în cadrul mai multor metode de ma-
nagement. Aplicarea uneia sau a mai multor tehnici în procesul de 
management contribuie la obţinerea unor rezultate de producţie şi 
economice superioare, fără să modifice sistemul de relaţii organiza-
torice existente în unitatea economică.
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Sistemul metodologic îndeplinește următoarele funcții, prezentate în 
Figura 7.1:

Fig. 7.1. Funcțiile sistemului metodologic

a) Asigurarea suportului logistic, metodologic pentru exerci-
tarea ansamblului proceselor și relațiilor de management și pen-
tru principalele subsisteme prin care acestea se operaționalizează. 
Calitatea ansamblului sistemului de management al întreprinderii 
depinde de gama metodelor și tehnicilor de conducere utilizate. În 
perioada contemporană este de neconceput funcționarea manage-
mentului unei întreprinderi, fără folosirea frecventă a metodelor și 
tehnicilor manageriale: ședința, diagnosticarea, delegarea, graficul 
Gantt, analiza SWOT, planul de afaceri, graficul de muncă al condu-
cătorului etc.

b) Dezvoltarea potențialului personalului managerial și de 
execuție implicat în derularea activităților întreprinderii. Perma-
nent trebuie să se aibă în vedere că fiecare titular de post reprezintă o 
personalitate aparte, cu aspirații, posibilități, caracteristici și necesități 
profesionale și extraprofesionale specifice, a căror luare în considerare 
este necesară pentru funcționalitatea și competitivitatea întreprinde-
rilor. În virtutea acestei determinări, conceperea și utilizarea subsis-
temului metodelor de management este necesar să aibă în vedere o 
mai bună evaluare, folosire și dezvoltare a potențialului profesional 
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Figura  7.1.   Funcțiile sistemului metodologic 
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al fiecărui angajat, ceea ce condiționează performanțele actuale și de 
perspectivă ale întreprinderii.

c) Scientizarea activităților manageriale 
Principii de proiectare a sistemului metodologic:
– principiul corespondenței dintre conținutul metodologiei, 

cerințele și exigențele impuse de aplicarea sa și competența ce-
lor care o operaționalizează;

–  este important ca metodologia, indiferent de complexitate, să 
fie comprehensibilă, adică înțeleasă de manageri și executanți, 
în așa fel încât aplicarea să conducă spre rezultatul dorit;

–  principiul oportunității metodologice. 

7.2. Etapele de proiectare a sistemului metodologic
Proiectarea sistemului metodologic presupune, în general, urmă-

toarele etape:
Etapa 1. Formularea opțiunilor preliminare pentru metodele și 

tehnicile manageriale necesare de introdus în întreprindere:
– Stabilirea metodelor și tehnicilor specifice pe subsistemele siste-

mului de management (organizatoric, decizional, informațional ș.a).
– Stabilirea metodelor și tehnicilor specifice procesului de manage-

ment (planificare, organizare, coordonare, motivare, control).
– Stabilirea metodelor și tehnicilor specifice fiecărei funcțiuni a 

întreprinderii (cercetare-dezvoltare, financiar-contabilă, de producție, 
de personal, comercială).

– Stabilirea metodelor și tehnicilor specifice pentru managerii de 
nivel superior, mediu și inferior.

Etapa 2. Implementarea sistemului metodologic:
– Elaborarea programului de implementare de echipa de 

specialiști.
– Aprobarea programului de implementare de către managementul 

superior al organizației.
– Operaționalizarea măsurilor pregătitoare premergătoare imple-

mentării, prevăzute în program.
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Etapa 3. Evaluarea funcționalității și eficienței sistemului me-
todologic. 

Fig. 7.2. Indicatori de eficiență cuantificabilă a sistemului 
metodologico-managerial

Sursa: Nicolescu Ov., coord. Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale 
organizaţiei, p. 94.

Cele mai importante implicații ale modernizării sistemului metodo-
logic este greu sau imposibil de cuantificat. Eficiența necuantificabilă 
are importanță pentru practica managerială și se rezumă la [28, p.95]:

Imprimarea unor caracteristici de •	 ordine, disciplină și riguro-
zitate domeniului condus și organizației în ansamblul său, prin 
promovarea de instrumente manageriale eficiente (managemen-
tul prin obiective, managementul prin bugete, metodele de ma-
nagement prin costuri, managementul prin excepții, tabloul de 
bord, metodele decizionale cu fundament matematic).
Facilitează valorificarea potențialului creativ-inovativ al perso-•	
nalului organizației.
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– Stabilirea metodelor și tehnicilor specifice fiecărei funcțiuni a întreprinderii (cercetare-

dezvoltare, financiar-contabilă, de producție, de personal, comercială). 

– Stabilirea metodelor și tehnicilor specifice pentru managerii de nivel superior, mediu și 

inferior. 

Etapa 2. Implementarea sistemului metodologic: 

–  Elaborarea programului de implementare de echipa de specialiști; 

– Aprobarea programului de implementare de către managementul superior al organizației; 

– Operaționalizarea măsurilor pregătitoare premergătoare implementării, prevăzute în 

program. 

Etapa 3. Evaluarea funcționalității și eficienței sistemului metodologic.   

 

Fig. 7.2. Indicatori de eficiență cuantificabilă a sistemului metodologico-managerial 
Sursa: Nicolescu Ov., coord. Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei, p. 94. 
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 Generează un climat de muncă propice performanțelor.•	
 Facilitează reproiectarea de ansamblu a managementului. •	

7.3. Reproiectarea sistemului metodologic
Pentru reproiectarea sistemului metodologic, este necesară parcur-

gerea următoarelor etape și faze:
Etapa 1. Formularea opțiunilor preliminare pentru sistemele și 

metodele manageriale ce trebuie introduse în întreprindere:
–  constituirea echipei care se ocupă de introducerea noilor ele-

mente metodologice;
–  documentarea aprofundată asupra noilor elemente metodologice;
–  prezentarea conducerii superioare a propunerilor de moderniza-

re a instrumentarului managerial;
–  stabilirea metodelor, tehnicilor și procedurilor manageriale ne-

cesare de introdus în întreprindere.
Etapa 2. Diagnosticarea stării, funcționalității și eficacității sis-

temului metodologic:
–  documentarea completă asupra sistemului metodologic;
–  identificarea simptomelor semnificative;
–  reliefarea cauzală a punctelor forte;
–  reliefarea cauzală a punctelor slabe;
–  formularea de recomandări privind înnoirea instrumentarului 

managerial.
Etapa 3. Stabilirea de către managementul superior al între-

prinderii, la propunerea echipei de analiști, a principalelor modi-
ficări a fi efectuate în cadrul sistemului metodologic:

–  metode și tehnici manageriale care se introduc;
–  metode și tehnici manageriale la care se renunță;
–  schimbări majore de utilizare a metodelor și tehnicilor manage-

riale care se utilizează în continuare în cadrul întreprinderii.
Etapa 4. Reproiectarea propriu-zisă a sistemului metodologic:
–  stabilirea configurației de ansamblu a sistemului;
– precizarea caracteristicilor, componentelor, modalităților și 

instrucțiunilor de aplicare a noilor metode și tehnici, începând 
cu cele mai cuprinzătoare;
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–  precizarea caracteristicilor, modalităților și instrucțiunilor noi-
lor metode și tehnici manageriale;

–  efectuarea de adaptări în metodele și tehnicile manageriale care 
se utilizează în continuare;

–  armonizarea funcțională de detaliu a metodelor și tehnicilor 
manageriale;

–  definitivarea structurii și funcționalității sistemului metodolo-
gic și integrarea sa în ansamblul sistemului de management al 
întreprinderii;

–  analiza și aprobarea proiectului sistemului metodologic de către 
managementul superior al întreprinderii.

Etapa 5. Implementarea noului sistem metodologic:
–  elaborarea programului de implementare de către echipa de 

specialiști;
–  aprobarea programului de implementare de către managemen-

tul superior al organizației;
–  operaționalizarea măsurilor pregătitoare premergătoare imple-

mentării, prevăzute în program;
–  operaționalizarea schimbărilor în sistemul metodologic cores-

punzător prevederilor graficului de aplicare.
Etapa 6. Evaluarea funcționalității și a performanțelor noului 

sistem metodologic:
–  examinarea parametrilor constructivi și funcționali efectivi 

comparativ cu cei previzionați;
–  analiza funcționalității și eficacității noilor metode și tehnici din 

cadrul întreprinderii comparativ cu elementele similare din alte 
forme comparabile;

–  efectuarea operativă de corecții pentru eliminarea erorilor de 
proiectare și disfuncționalităților de implementare;

–  conturarea de perfecționări care să fie operaționalizate în peri-
oada următoare;

–  prezentarea rezultatelor evaluării managementului superior al 
întreprinderii în vederea cunoașterii și adoptării deciziilor care 
se impun.
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Schimbările impuse prin implementarea noilor metode și tehnici 
manageriale trebuie obligatoriu să conducă la realizarea în condiții 
cât mai bune a obiectivelor strategice, contribuind cât mai mult la 
menținerea și dobândirea de avantaje competitive decisive de către 
întreprindere. 

Ansamblul complex al deciziilor și acțiunilor de introducere a no-
ilor sisteme, metode și tehnici manageriale este necesar să aibă drept 
fundament un program judicios întocmit. Firește, cei mai implicați 
să-l elaboreze sunt membrii echipei de proiectare managerială, care 
cunosc în detaliu atât sistemul metodologico-managerial, cât și schim-
bările preconizate. Concomitent se impune o puternică implicare a 
managerilor de nivel superior, care cunosc mult mai bine strategia, 
posibilitățile, necesitățile și starea actuală a întreprinderii.

Programul este necesar să incorporeze toate deciziile și acțiunile 
cu caracter pregătitor și efector prin care se operaționalizează, de fapt, 
noul instrumentar managerial. Practica arată că se recomandă structu-
rarea programului în două mari secțiuni corespunzătoare perioadelor 
de operaționalizare și obiectivelor specifice de realizat:

   secțiunea pregătitoare, în care se includ deciziile și acțiunile ce 
vizează asigurarea resurselor umane, tehnico-materiale, informaționale 
și financiare necesare, precum și pregătirea climatului necesar și re-
modelarea culturii organizaționale;

   secțiunea operațională, în care se indică foarte precis, în ordi-
ne cronologică, acțiunile necesare de realizat, resursele alocate, per-
soanele responsabile, factorii critici de luat în considerare și perioada 
necesară finalizării. O atenție deosebită trebuie acordată corelării di-
verselor acțiuni ținând cont de condiționările dintre ele și atunci când 
este posibil, de suprapunerile în operaționalizare.

Atunci când proiectarea este complexă, încorporând un numar 
mare de acțiuni pregătitoare și de operaționalizare, se recomandă în-
scrierea lor într-o diagramă Gantt, astfel încât să se asigure o perfectă 
sincronizare temporală. Deosebit de important este acest aspect pen-
tru stadiul premergător în care orice nearmonizare între acțiuni sau 
întârzieri are repercusiuni asupra duratei și reușitei operaționalizării 
întregului proiect. În Tabelul 7.1, prezentăm cu titlu exemplificativ un 
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model de grafic Gantt utilizat în implementarea sistemului metodolo-
gico-managerial.

Proiectul de program de implementare, însoțit de graficul Gantt, 
se prezintă managerilor de nivel superior care, în cadrul unei reuniuni 
speciale, îl analizează și aprobă, eventual, cu unele îmbunătățiri.

După definitivarea și aprobarea programului de implementare, se 
trece la operaționalizare, începând cu acțiunile de informare și sensi-
bilizare a celorlalți manageri de nivel superior, mediu și inferior, care 
nu au fost implicați în proiectare.

tabelul 7.1

Sursa: Nicolescu Ov., coord. Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale 
organizaţiei.

Este, indiscutabil, cea mai dificilă misiune ce revine proprietarului 
și managementului întreprinderii care dorește o „înnoire” metodologi-
co-managerială de amploare.

Acest aspect implică două dimensiuni: pe de o parte, sensibilizarea 
personalului managerial și de execuție la schimbare – promovarea de 
instrumente manageriale evoluate în contextul proiectării/reproiectării 
managementului fiind o schimbare majoră – și, pe de altă parte, la 
modificarea culturii organizaționale în sensul transformarii acesteia 
într-un vector al schimbării [28].

 În ceea ce priveste prima dimensiune, relevăm faptul că o pregă-
tire adecvată a celor care vor participa nemijlocit la implementarea 
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Sursa: Nicolescu Ov., coord. Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei. 
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noului sistem metodologico-managerial necesită o abordare multista-
dială, astfel:

   stadiul I — organizarea de sesiuni de informare a managerilor 
din organizație asupra obiectivelor, conținutului și avantajelor noului 
instrumentar managerial;

   stadiul II — organizarea de cursuri de perfecționare cu mana-
gerii din eșalonul superior, de ale căror decizii depind decisiv instru-
mentarul managerial pentru care se optează și celelalte modificări de 
fond în plan metodologico-managerial;

   stadiul III — organizarea de cursuri de instruire a managerilor 
din eșalonu1 mediu și inferior (șefi de compartimente funcționale și 
operaționale, directori de centre de gestiune, directori de divizie ș.a.), 
ei fiind implicați nemijlocit în operaționalizarea noilor sisteme și me-
tode manageriale, constituind o „curea de transmisie” între manage-
mentul de nivel superior și executanți;

   stadiul IV — organizarea instruirii personalului de execuție, a 
specialiștilor din diverse compartimente funcționale și operaționale, 
care, prin profesie și postul ocupat, participă nemijlocit la aplicarea 
soluțiilor metodologico-manageriale rezultate din proiectare.

 În cadrul tuturor formulelor de sensibilizare și instruire, care se 
derulează, se au în vedere cu prioritate următoarele aspecte:

   informarea generală asupra importanței și conținutului proiec-
tului de management;

  înțelegerea obiectivelor urmărite prin proiectarea noului sistem 
și a cunoașterii problemelor dificile și importante pentru firmă, pe care 
acesta le rezolvă;

   conștientizarea avantajelor pe care le vor genera noile sisteme, 
metode și tehnici la nivel de organizație, compartimente și salariați;

  dobândirea cunoștințelor și deprinderilor necesare participării 
competente a fiecărui salariat la funcționarea sistemului metodologi-
co-managerial perfecționat, corespunzător postului ocupat și sarcini-
lor specifice atribuite;

  diminuarea rezistenței personalului la schimbări, concomitent cu 
motivarea sa pentru implicarea eficace în operaționalizarea schimbări-
lor metodologico-manageriale;
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   crearea unei stări de spirit, a unei atmosfere favorabile schimbă-
rilor, în general, și a celor din instrumentarul managerial, în special.

Concomitent cu acțiunile de instruire a personalului o atenție majoră 
este acordată remodelării culturii organizaționale și prin alte mijloace 
specifice, care vizează simbolurile, ritualurile, ceremoniile, statuturile 
și comportamentele individuale și de grup. Dat fiind complexitatea și 
importanța deosebită a culturii organizaționale, pentru performanțele 
și perspectivele întreprinderii, se recomandă apelarea la consultanți 
profesioniști care să propună anumite acțiuni de remodelare culturală 
și să participe la operaționalizarea celor mai sofisticate și importante.

Întrebări de autoevaluare:
1.  Definiți sistemul metodologic și componentele sale.
2.  Determinați funcțiile sistemului metodologic în cadrul siste-

mului de management.
3.  Clasificați metodele și tehnicile de management.
4.  Explicați metodologia de proiectare a sistemului metodologic.
5.  Evaluați funcționalitatea și eficiența sistemului metodologic, 

specificând indicatorii cuantificabili și necuantificabili.
6.  Recomandați măsuri de raționalizare a instrumentarului meto-

dologic pe subsisteme ale sistemului de management.
7.  Elaborați planul de acțiuni pentru stadiul pregătitor și cel 

operațional în cadrul reproiectării sistemului metodologic.
8.  Explicați schematic conexiunile dintre subsistemul metodolo-

gic și celelalte subsisteme ale sistemului de management.
9.  Elaborați un set de metode și tehnici de management, ce ar pu-

tea fi implementate de o întreprindere producătoare de dulciuri, 
care se află în perioada de declin, explicându-i destinația și 
efectul scontat al fiecărei metode și tehnici în parte. 

10. Studiu de caz:
Conducerea companiei de construcție „Meșter Faur” a câștigat 

un concurs de construire a unui edificiu în centrul orașului. Costul 
proiectului este de 26.532.000 lei. Realizarea acestui contract îi va 
aduce companiei un venit de 2.600.000 lei. Conform stipulărilor din 



137

contract „Meșter Faur” și-a luat angajamentul să predea clădirea în 
exploatare peste un an de zile din momentul semnării contractului de 
ambele părți. În cazul neonorării obligațiunilor asumate, compania se 
obliga să plătească penalitate de 4% lunar din costul proiectului.

 Recomandați metode și tehnici de management, pentru ca compa-
nia „Meșter Faur” să realizeze proiectul la timp, indicând destinația și 
efectele utilizării fiecărei metode și tehnici de management propuse. 
Încadrați-le într-un tabel. 
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8. PARtIcULARItăȚILE SIStEMULUI 
DE MANAGEMENT ÎN ÎNTREPRINDERILE 

MIcI ȘI MIJLOcII

Obiective:

-  să definească întreprinderile mici și mijlocii;
-  să determine particularitățile întreprinderilor mici și mijlocii;
-  să compare managementul în companiile mari și întreprinderile mici 

și mijlocii;
-  să demonstreze conexiunea dintre sistemul de management al între-

prinderilor mici și mijlocii și ciclul de viață al întreprinderii;
-  să perfecționeze sistemul de management în întreprinderile mici și 

mijlocii.

8.1. Particularitățile managementului în întreprinderile 
mici și mijlocii

Analizând particularitățile întreprinderilor mici și mijlocii, prezen-
tate de mai mulți specialiști în domeniu, le evidențiem pe cele mai 
ilustrative.

 Corneliu Russu evidențiază următoarele aspecte specifice procese-
lor de conducere a întreprinderilor mici şi mjlocii [37]:

Dubla ipostază de proprietar şi manager;•	
Tratarea practică a procesului de conducere în ansamblul său;•	
Relaţii directe ale conducătorilor întreprinderii cu subordonaţii •	
lor;
Posedarea cunoştinţelor polivalente şi multilaterale, plus impli-•	
carea nemijlocită a întreprinzătorilor în domenii diversificate de 
activitate;
Existenţa unui sistem informaţional simplu, cu circuite scurte, •	
cu date şi informaţii limitate;
Pregătirea şi luarea deciziilor de diversă complexitate, uni- şi •	
multicriteriale;
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Stilul de muncă al conducătorului;•	
Practicarea managementului strategic.•	

 Amadeo Istocescu în lucrarea Managementul intraprenorial pre-
zintă viziunea proprie asupra particularităţilor procesului de conduce-
re a întreprinderilor mici şi mijlocii. Cele mai importante fiind [12]:

Puterea este concentrată în mâna întreprinzătorului, el exerci-•	
tând-o, de regulă, personal.
Strategia, dacă există, surprinde viziunea unei singure persoane, •	
întreprinzătorul care este, de fapt, proprietarul afacerii.
Procesul decizional este flexibil, iar centralizarea puterii permi-•	
te conturarea unui răspuns rapid la elementele de mediu exoge-
ne organizaţiei.
Structura organizaţiei intreprenoriale este simplă şi departe de •	
a fi elaborată.
Comunicaţiile se realizează în manieră informală (fiind predomi-•	
nante cele de tip „margaretă” sau de tip „ciorchine” şi emanând 
de la conducătorul organizaţiei spre ceilalţi membri ai grupului).
Configuraţia intreprenorială tinde să apară în orice tip de orga-•	
nizaţie în momente de criză severă.

În acest context al tratării particularităților specifice managementu-
lui afacerilor mici și mijlocii, deducem viziuni comune ale diferiților 
autori asupra acestor procese, și anume [17,p.25]:

Rolul decisiv pe care îl poartă întreprinzătorul în procesul de •	
conducere al afacerii;
Necesitatea posedării cunoştinţelor multilaterale, din cauza lip-•	
sei departamentelor funcționale;
Sistem informaţional simplu, cu circuite și canale informaționale •	
scurte, cu date şi informaţii limitate, comunicațiile având carac-
ter informal;
Deciziile sunt flexibile, frecvent unipersonale și de diversă •	
complexitate.
Structura organizatorică este simplă, cu grad înalt de neformali-•	
tate. În stadiul înființării unei afaceri mici, managerul-întreprin-
zător, cel mai frecvent, lucrează împreună cu ceilalți angajați 
(Figura 8.1).
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Fig. 8.1. Organigrama întreprinderii în stadiul inițial al înființării 

Pe măsura dezvoltării activităților întreprinderii, iar oferta de bu-
nuri sau servicii se bucură de tot mai multe cereri, numărul de angajați 
crește, parcurgându-se primul stadiu de creștere (Figura 8.2).

Fig. 8.2. Organigrama întreprinderii – primul stadiu de creștere

Fig. 8.3. Organigrama întreprinderii cu un nou nivel ierarhic
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În stadiul înființării și în primul stadiu de creștere a întreprinderii 
managerul-întreprinzător este responabil pentru îndeplinirea tuturor 
funcțiilor întreprinderii (cercetare-dezvoltare, producție, personal, fi-
nanciar-contabilă, comercială). Odată cu creșterea afacerii, manage-
rul-întreprinzător deleagă o parte din funcții managerilor profesioniști, 
astfel creându-se un nou nivel ierarhic (Figura 8.3).

8.2. conexiunea dintre sistemul de management al 
întreprinderilor mici și mijlocii și ciclul de viață al 

întreprinderii
 Întreprinderile mici și mijlocii parcurg în decursul vieții lor mai 

multe etape, care succedându-se formează ciclul de viață al acestora. 
Succesiunea etapelor ciclului de viață al afacerilor mici și mijlocii re-
levă o logică bine determinată și o serie de modificări în managemen-
tul afacerii și în caracteristicile cognitive, profesionale și de personali-
tate ale întreprinzătorilor. Din punctul de vedere al numărului de etape 
al ciclului de viață al afacerii, opinia specialiștilor în domeniu diferă 
considerabil. Astfel, profesorul scandinav Martin Lindell prezintă trei 
etape ale ciclului de viață al firmei: incipientă, creștere și maturitate, 
iar profesorul elvețian Hans Pleitner identifică patru etape – înființare, 
creștere, maturitate/stagnare și decădere/închidere [15].

 C.V. Kroeger (1974) consideră că ciclul de viață al afacerii al în-
treprinderii mici și mijlocii se compune din cinci etape, fiecărei reve-
nindu-i un anumit rol managerial [14]:

1. etapa de inițiere: inițiator – inventator;
2. dezvoltarea: planificator – organizator;
3. creștere: dezvoltare – implementare;
4. maturitate: administrator – operator;
5. declin: succesor – reorganizator.
 Autorul citat subliniază că rolurile manageriale de la fiecare etapă 

sunt esențiale pentru supraviețuirea și dezvoltarea afacerii. Dacă rolu-
rile manageriale sunt îndeplinite conștiincios, întreprinderea va evolua 
în etapa următoare. Altfel, întreprinzătorul riscă ca afacerea, pe care 
o conduce, să rămână la aceeași etapă sau să revină la una din etapele 
anterioare. 
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 Profesorii americani Neil Churchill și Virginia Lewis împart ciclul 
de viață al întreprinderii în cinci etape principale: 

1. Lansarea întreprinderii – combinarea eficientă a factorilor de 
producție pentru a obține un produs competitiv, lansarea acestuia pe 
piață și formarea unei baze suficiente de clienți.

2. Supraviețuirea – întreprinderea își demonstrează viabilitatea; 
problema principală constă în optimizarea costurilor și majorarea ve-
niturilor.

3. consolidarea – întreprinderea ocupă o poziție bună pe piață, 
pentru a obține profit. Această etapă are două opțiuni: 

a) de menținere, aceasta poate fi o consecință a sistemului de va-
lori ale întreprinzătorului (satisfacția cu rezultatele obținute, lipsa 
motivației pentru dezvoltarea afacerii etc.) sau datorită capacităților 
limitate ale pieței;

b) pregătirea creșterii se caracterizează prin ținerea sub control a 
proceselor, reinvestirea profitului, atragerea resurselor externe, elabo-
rarea de noi produse și servicii, dezvoltarea structurilor manageriale.

4. creșterea – zone de atenție sunt îmbunătățirea eficienței și 
competenței manageriale ale întreprinzătorului, concentrarea atenției 
asupra factorilor externi în direcția sporirii vânzărilor și diferențierii 
produselor.

5. Maturitatea – momentele principale ale acestei etape se re-
feră la consolidarea și controlul realizărilor și păstrarea avantajelor 
obținute în etapa de creștere. 

Neil Churchill și Virginia Lewis afirmă că trecerea de la o etapă la 
alta, în procesul evoluției sale, redă întreprinderii noi caracteristici, 
întreprinzătorul trebuind să rezolve probleme legate de schimbările 
necesare și crizele care apar în cadrul întreprinderii. În cazul când în-
treprinzătorul întreprinde activitățile de preîntâmpinare a influențelor 
negative ale mediului intern și extern, rezolvarea problemelor lega-
te de schimbări organizaționale va fi mai ușoară decât în cazul luării 
unui comportament pasiv, adică implicarea în rezolvarea influențelor 
de mediu, după ce acestea se fac simțite. Autorii menționează că este 
probabil ca unele întreprinderi mici și mijlocii să nu parcurgă toate 
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etapele de mai sus, evoluția lor putând prezenta particularități dictate 
de influența factorilor interni și externi. 

 Amadeo Istocescu prezintă opt etape parcurse de întreprinderile 
mici și mijlocii: inițiere, creare, dezvoltare, consolidare, expansiu-
ne, maturitate, declin și retragere din afaceri [13].

 În abordarea ciclului de viață al afacerii, Amadeo Istocescu reco-
mandă a se studia două categorii de criterii care ajută la realizarea peri-
odizării evoluției întreprinderilor mici și mijlocii. Pe de o parte, spune 
autorul, trebuie luate în considerare criteriile generale de timp, dome-
niul de activitate, amplasarea teritorială și intensitatea activității. Pe de 
altă parte, trebuie luate în considerare criteriile specifice, marcate pu-
ternic de personalitatea întreprinzătorului: vârsta, educația, pregătirea 
în domeniul de activitate al organizației, pregătirea în domeniul vast 
al managementului, gradul de provocare și acceptare a riscului aferent 
afacerii, apelarea la consultanță și expertiză în afaceri. În Figura 8.4, 
sunt prezentate criteriile generale și specifice, care influențează durata 
trecerii întreprinderilor mici și mijlocii prin etapele ciclului de viață. 

Fig. 8.4. Criterii de periodizare a etapelor din ciclul de viață al unei 
întreprinderi mici sau mijlocii

Sursa: Istocescu A. Etapele de viață ale unei întreprinderi mici sau mijlocii. 

Timpul este o variabilă prin mersul căreia firma parcurge mai mul-
te etape ale „vieții” sale, care derulează într-o anumită ordine logică 
succesivă. La anumite perioade de desfășurare a activității, întreprin-
derea se poate întoarce, sub influența diferiților factori și/sau situații, 
la una din etapele precedente, cu excepția etapei de lansare. Revenirea 
la una din etapele deja parcurse de întreprindere este o încercare a 

115 
 

unui comportament pasiv, adică implicarea în rezolvarea influențelor de mediu, după ce acestea 

se fac simțite. Autorii menționează că este probabil ca unele întreprinderi mici și mijlocii să nu   

parcurgă toate etapele de mai sus, evoluția lor putând prezenta particularități dictate de influența 

factorilor interni și externi.              

         Amadeo Istocescu prezintă opt etape parcurse de întreprinderile mici și mijlocii: inițiere, 

creare, dezvoltare, consolidare, expansiune, maturitate, declin și retragere din afaceri [13]. 

         În abordarea ciclului de viață al afacerii, Amadeo Istocescu recomandă a se studia două 

categorii de criterii care ajută la realizarea periodizării evoluției întreprinderilor mici și mijlocii. 

Pe de o parte, spune autorul, trebuie luate în considerare criteriile generale de timp, domeniu de 

activitate, amplasarea teritorială și intensitatea activității. Pe de altă parte, trebuie luate în 

considerare criteriile specifice, marcate puternic de personalitatea întreprinzătorului: vârsta, 

educația, pregătirea în domeniul de activitate al organizației, pregătirea în domeniul vast al 

managementului, gradul de provocare și acceptare a riscului aferent afacerii, apelarea la 

consultanță și expertiză în afaceri.  În Figura 8.4, sunt prezentate criteriile generale și specifice, 

care influențează durata trecerii întreprinderilor mici și mijlocii prin etapele ciclului de viață.  

 
 

Fig. 8.4. Criterii de periodizare a etapelor din ciclul de viață al unei întreprinderi mici sau 

mijlocii 

Sursa: Istocescu A. Etapele de viață ale unei întreprinderi mici sau mijlocii.  

         Timpul este o variabilă prin mersul căreia firma parcurge mai multe etape ale ”vieții” sale, 

care derulează într-o anumită ordine logică succesivă. La anumite perioade de desfășurare a 

activității, întreprinderea se poate întoarce, sub influența diferiților factori și/sau situații, la una 

din etapele precedente, cu excepția etapei de lansare. Revenirea la una din etapele deja parcurse 

de întreprindere este o încercare a întreprinzătorilor de a utiliza timpul de parcurgere a acestei 

etape, fără a comite erorile din trecut. Care, posibil, din lipsa de experiență și cunoștințe, au 

provocat situații dificile, pentru ulterioarele etape ale ciclului de viață.  

        Domeniul de activitate și amplasarea teritorială influențează direct asupra ”vitezei” de 

parcurgere a etapelor activității întreprinderilor mici și mijlocii. Cu cât domeniul este mai dificil 

criterii generale: 
Timpul 
Domeniul de activitate 
Amplasare teritorială 
Intensitatea activității 

criterii specifice: 
Vârsta întreprinzătorului 
Educația întreprinzătorului 
Gradul de provocare și de acceptare a riscului 
Pregătirea întreprinzătorului 
Apelarea la consultanță și expertiză în afaceri 

115 
 

unui comportament pasiv, adică implicarea în rezolvarea influențelor de mediu, după ce acestea 

se fac simțite. Autorii menționează că este probabil ca unele întreprinderi mici și mijlocii să nu   

parcurgă toate etapele de mai sus, evoluția lor putând prezenta particularități dictate de influența 

factorilor interni și externi.              

         Amadeo Istocescu prezintă opt etape parcurse de întreprinderile mici și mijlocii: inițiere, 

creare, dezvoltare, consolidare, expansiune, maturitate, declin și retragere din afaceri [13]. 

         În abordarea ciclului de viață al afacerii, Amadeo Istocescu recomandă a se studia două 

categorii de criterii care ajută la realizarea periodizării evoluției întreprinderilor mici și mijlocii. 

Pe de o parte, spune autorul, trebuie luate în considerare criteriile generale de timp, domeniu de 

activitate, amplasarea teritorială și intensitatea activității. Pe de altă parte, trebuie luate în 

considerare criteriile specifice, marcate puternic de personalitatea întreprinzătorului: vârsta, 

educația, pregătirea în domeniul de activitate al organizației, pregătirea în domeniul vast al 

managementului, gradul de provocare și acceptare a riscului aferent afacerii, apelarea la 

consultanță și expertiză în afaceri.  În Figura 8.4, sunt prezentate criteriile generale și specifice, 

care influențează durata trecerii întreprinderilor mici și mijlocii prin etapele ciclului de viață.  

 
 

Fig. 8.4. Criterii de periodizare a etapelor din ciclul de viață al unei întreprinderi mici sau 

mijlocii 

Sursa: Istocescu A. Etapele de viață ale unei întreprinderi mici sau mijlocii.  

         Timpul este o variabilă prin mersul căreia firma parcurge mai multe etape ale ”vieții” sale, 

care derulează într-o anumită ordine logică succesivă. La anumite perioade de desfășurare a 

activității, întreprinderea se poate întoarce, sub influența diferiților factori și/sau situații, la una 

din etapele precedente, cu excepția etapei de lansare. Revenirea la una din etapele deja parcurse 

de întreprindere este o încercare a întreprinzătorilor de a utiliza timpul de parcurgere a acestei 

etape, fără a comite erorile din trecut. Care, posibil, din lipsa de experiență și cunoștințe, au 

provocat situații dificile, pentru ulterioarele etape ale ciclului de viață.  

        Domeniul de activitate și amplasarea teritorială influențează direct asupra ”vitezei” de 

parcurgere a etapelor activității întreprinderilor mici și mijlocii. Cu cât domeniul este mai dificil 

criterii generale: 
Timpul 
Domeniul de activitate 
Amplasare teritorială 
Intensitatea activității 

criterii specifice: 
Vârsta întreprinzătorului 
Educația întreprinzătorului 
Gradul de provocare și de acceptare a riscului 
Pregătirea întreprinzătorului 
Apelarea la consultanță și expertiză în afaceri 
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întreprinzătorilor de a utiliza timpul de parcurgere a acestei etape, fără 
a comite erorile din trecut. Care, posibil, din lipsa de experiență și 
cunoștințe, au provocat situații dificile, pentru ulterioarele etape ale 
ciclului de viață. 

Domeniul de activitate și amplasarea teritorială influențează direct 
asupra „vitezei” de parcurgere a etapelor activității întreprinderilor 
mici și mijlocii. Cu cât domeniul este mai dificil ori mai vast, ori su-
pus influențelor mediului întreprenorial, adesea nefavorizant sau doar 
permisiv, cu atât durata fiecărei etape este mai mare. Influența ampla-
sării teritoriale asupra derulării etapelor ciclului de viață derivă din 
accesul la resursele necesare activității normale a întreprinderilor mici 
și mijlocii și condițiile infrastructurii. 

Intensitatea activității întreprinderii ne trezește argumente contra 
acceptării poziționării lui ca criteriu general de influență asupra deru-
lării etapelor ciclului de viață al afacerilor. Acest criteriu ține de carac-
teristicile individuale și profesionale ale întreprinzătorului și este, mai 
degrabă, un criteriu specific. 

Criteriile specifice influențează decisiv asupra „vitezei” de par-
curgere a etapelor activității întreprinderilor mici și mijlocii. Astfel, 
la o vârstă mai tânără, caracterizată deseori prin curaj, provocarea și 
acceptarea riscului, întreprinzătorii parcurg mai rapid primele etape 
ale ciclului de viață al afacerii, însă, din insuficiența de cunoștințe și 
experiență, pot întâmpina dificultăți în etapele următoare. 

Educația și valorile morale ale întreprinzătorilor influențează par-
curgerea anumitor etape, prin evaluarea motivelor acțiunilor întreprin-
se, deciziilor adoptate și consecințelor acestora. 

Nivelul de pregătire și cunoaștere al întreprinzătorilor, atât în do-
meniul de activitate al afacerii, cât și deținerea cunoștințelor economi-
ce, juridice, psihologice, tehnice ș.a., îi face să înțeleagă mai bine cum 
este necesar de acționat în anumite situații. 

Apelarea la consultanță și expertiză în afaceri ajută întreprinzătorii 
să evite erori și riscuri, și să valorifice oportunități ale mediului de 
afaceri.

În cazul existenței mai multor opinii asupra etapelor ciclului de 
viață, este complicat de a opta pentru o abordare sau alta, fiecare vari-
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antă având argumente pro și contra. Sarcina de bază, în cadrul acestui 
paragraf, este de a identifica modificările apărute în managementul 
afacerilor mici sau mijlocii la diferite etape ale ciclului de viață al 
afacerii, inclusiv modificările survenite în caracteristicile personale și 
profesionale ale întreprinzătorilor.

În primele etape ale ciclului de viață, afacerile mici și mijlocii 
se află sub conducerea directă a întreprinzătorilor. În etapa inițială, 
se obțin diferite aprobări, autorizații, licențe pentru desfășurarea 
activității. Pentru demararea normală a activității, se formează legături 
de parteneriat cu alte organizații, instituții financiar-creditare, instituții 
guvernamentale și neguvernamentale, cu administrația publică loca-
lă, clienți etc. Preocupările întreprinzătorilor, în etapele incipiente ale 
afacerii, sunt orientate spre organizarea procesului de producere/pre-
stare a serviciilor, încheierea contractelor de lungă durată, atragerea 
clienților prin noutatea și calitatea produselor/serviciilor. Exercitarea 
managementului poartă un caracter empiric. 

Pe parcursul primelor etape ale ciclului de viață al afacerii, siste-
mul organizatoric este simplu, numărul salariaților este redus, între-
prinzătorul apelează la unul din managerii pe producție sau vânzări, 
ca să-l ajute în managementul firmei. Se creează condiții de trecere la 
următoarea fază de dezvoltare a întreprinderii. 

În ceea ce priveste criteriul temporal, se poate observa că, în ca-
zul în care etapa de dezvoltare s-a derulat rapid, într-un interval de 
timp scurt cuprins între unu și doi ani, există pericolul ca această 
dezvoltare să nu se poată susține pe termen lung, deoarece s-a bazat 
prea mult pe valorificarea excesivă și exclusivă a unor oportunități 
de afaceri. În acest caz, etapa de consolidare se va desfășura într-un 
interval de timp mai îndelungat. În cazul în care etapa de dezvoltare 
s-a derulat pe perioada mai multor ani cu o riguroasă „verificare” 
permanentă și consecventă pe plan economic și managerial, atunci 
există probabilitatea ca etapa de consolidare să nu necesite un inter-
val de timp îndelungat. 

În Tabelul 8.1, au fost sintetizate caracteristicile principale ale ma-
nagementului și a întreprinzătorilor, în etapele incipiente ale activității 
unei întreprinderi mici sau mijlocii. 
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tabelul 8.1. Caracteristicile managementului afacerilor mici și mijlocii 
în primele etape ale ciclului de viață al afacerii

Etapa 
ciclului de 

viață al 
afacerii

caracteristicile
managementului întreprinzătorului

Lansare
Desfășoară activitatea atent, 
riguros, cu respectarea 
legislației. Sistemul organi-
zatoric simplu, neformalizat. 
Funcțiile de bază sunt 
de organizare și de control.
Structura organizatorică 
nedefinită ca formă. Preo-
cuparea principală constă 
în asigurarea supraviețuirii 
afacerii. 

Lipsit de experiență, 
curajos, ambițios, 
muncitor, dornic 
de reușită, înfruntă 
riscurile și incertitu-
dinea, creativitate și 
imaginație, răbdător și 
perseverent. 

Dezvoltare/
creștere 

Atingerea unui nivel 
substanțial al producției, vân-
zărilor și veniturilor. Se an-
gajează personal suplimentar 
și manageri specializați pe 
domenii. Se pun la punct 
sistemul organizatoric, 
informațional și decizional. 

Sigur de reușită, 
centrat pe scopuri, 
disponibilitate pentru 
asumarea riscurilor, 
inițiativă, capacitate 
de a lua decizii.

consolidare
Este prezentă o intensitate 
ridicată a activității firmei. 
Sistemul de management 
se conturează și se dezvol-
tă în continuare. Pentru a 
atinge performanțe ridicate, 
întreprinzătorii-manageri 
trebuie să-și perfecționeze 
cunoștințele și aptitudinile.

Mulțumit de rezul-
tatele obținute, ex-
perimentat, dornic 
să extindă afacerea, 
perseverență, încrede-
re în forțele proprii.

Sursa: Mironov S. Dezvoltarea managementului afacerilor mici și mijlocii 
în condițiile economiei concurențiale.
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Intrarea afacerii în etapa de expansiune confirmă rezultatele po-
zitive ale viziunii, intuiției, cunoștințelor și eforturilor depuse de în-
treprinzători. Expansiunea poate fi în domeniul de bază al activității 
întreprinderii și în alte domenii (afaceri), generată de observarea 
absenței de pe piață a unor produse/servicii pe care, cu puțin efort, 
întreprinderea le-ar putea oferi. În această etapă, se conturează și se 
dezvoltă sistemul organizatoric, informațional, decizional și metodo-
logico-managerial. Cu toate că întreprinzătorul își menține poziția do-
minantă în organizație, există un sistem managerial care funcționează 
de sine stătător și în mod eficace. 

 Etapa de maturitate este faza în care întreprinderea își încetinește 
ritmul de dezvoltare și „savurează” efectele rezultatelor din trecut. 
Întreprinzătorii nu mai au spiritul antreprenorial și entuziasmul din 
etapele inițiale ale afacerii. Fiind sigur că întreprinderea va înregistra 
rezultate pozitive și în continuare, întreprinzătorii nu mai întreprind 
măsuri de import al inovațiilor și know-how tehnic și tehnologic. 
Aceasta fiind eroarea principală, care transferă întreprinderile în etapa 
finală de declin al afacerii și dispariție de pe piață.

 Caracteristicile managementului afacerilor mici și mijlocii, în 
etapa lor de maturitate și stabilitate economică, sunt prezentate în 
Tabelul 8.2.

S-a intenționat prezentarea caracteristicilor managementului afa-
cerilor mici și mijlocii și ale întreprinzătorilor, separat pentru etapa 
tânără și matură a ciclului de viață, pentru a face mai observabile 
particularitățile evoluției în timp ale acestor caracteristici. Din ambele 
tabele se observă diferența sesizabilă a evoluției în timp a caracteris-
ticilor, atât a managementului întreprinderii, cât și a întreprinzătorilor. 
De unde deducem că este necesar de corelat cunoștințele, aptitudinile 
și calitățile întreprinzătorilor-manageri cu particularitățile fiecărei eta-
pe a ciclului de viață.
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tabelul 8.2. Caracteristicile managementului afacerilor mici și 
mijlocii în etapele mature ale ciclului de viață al afacerii

Etapa 
ciclului de 

viață al 
afacerii

caracteristicile

managementului întreprinzătorului

Expansiune 
Se asigură lichiditățile necesa-
re pentru a satisface cerințele 
mari de resurse financiare, 
implicate în expansiunea afa-
cerii. Organizația este descen-
tralizată. Crește competitivi-
tatea întreprinderii și se caută 
oportunități pentru afacere.

 Inițiativă și dinamism, 
capacitate de a negocia, 
explorator al altor piețe, 
nișe, consumatori.

Maturitate 

Sistemul de management este 
bine conturat și modernizat. 
Volumul de activitate stag-
nează. 
Importul de know-how este 
redus.
Întreprinzătorii se implică în 
activități ce nu țin de aface-
re.

Bun profesionist al afa-
cerii, conștiinciozitate, 
autoritate, abilități de 
previziune și organizare, 
prudent în probleme fi-
nanciare, lider veritabil, 
capacitate de a motiva și 
rezolva probleme.

Declin 

Capacitatea întreprinzătorilor 
de a obține lichidități scade. 
Se reduce calitatea manage-
mentului. 

Răbdare și stăruință redu-
să, nivel scăzut de creati-
vitate și imaginație, lipsit 
de inițiativă și dinamism, 
lipsă de motivație proprie. 

Sursa: Mironov S. Dezvoltarea managementului afacerilor mici și mijlocii 
în condițiile economiei concurențiale.

Modelul Greiner privind dezvoltarea organizaţională 
Specialistul american în domeniul economiei și managemen-

tului Larry Greiner, profesor la Școala de Business din Harvard, în 
anul 1972, în articolul ”Evolution and Revolution as Organizations 
Growth”, propune cinci etape, prin care trece întreprinderea, în peri-
oada existenței sale pe piață, care se realizează de la mic la mare, în 
funcție de vânzări și numărul de angajați.
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Schematic modelul lui L.Greiner este prezentat în Figura 8.5 [49].

 

Fig. 8.5. Modelul lui Greiner de evoluție a întreprinderii, prin cinci faze 
de creștere

Sursa: Greiner L.E. Evoluation and Revolution as Organisations Grow, 
p.41.

La baza construcției modelului lui L. Greiner stau cinci factori-
cheie [49]:

- vârsta întreprinderii;
- dimensiunile întreprinderii;
- etapa evoluției;
- etapa revoluției;
- ritmul de creștere a ramurii. 
 Modelul evoluției afacerilor mici și mijlocii propus de L. Grei-

ner este considerat, de unii specialiști, ca model al ciclului de viață 
al managementului. În opinia acestui autor, fiecare etapă se distin-
ge printr-o evoluție de la etapa anterioară și apoi printr-o criză, care 
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  Etapa1       Etapa 2      Etapa 3       Etapa 4               Etapa 5 

                                                                                                              Criza de ? 
Mare                                                                                                                           
                                                                                       Criză de 
                            rutină                      

                                                           Criză de 
   Criză de            control 
                                    autonomie Creștere prin 
                Criză de                                                           Creștere prin       colaborare 
                conducere                                 coordonare  
 Creștere prin  
                                                              delegare 
              Creștere prin  
                                  conducere 
          Creștere prin  
Mică     creativitate 

               Lansare                               Vîrsta întreprinderii                             Maturitate 

Fig. 8.5.  Modelul lui Greiner de evoluție a întreprinderii, prin cinci faze de creștere 

Sursa: Greiner L.E., Evoluation and Revolution as Organisations Grow. p.41  

 

La baza construcției modelului lui L. Greiner stau cinci factori-cheie [49]: 

- vârsta întreprinderii; 

- dimensiunile întreprinderii; 
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precede saltul la următoarea etapă. Fiecare etapă de evoluție se ca-
racterizează printr-un anumit stil de management și fiecare perioadă 
de revoluție – printr-o anumită problemă de management cu care se 
confruntă întreprinderea. Acest model are o logică clară de dezvoltare 
a managementului la diferite etape ale ciclului de viață al afacerii. De 
asemenea, sunt clare măsurile de ieșire din crizele manageriale.

Etapa 1. Dezvoltare prin creativitate
1. Structura organizaţională este informală.
2. Conducerea de vârf adoptă un stil individualist şi orientat către 

iniţiativa personală.
3. Principalul sistem de control constă în a stabili dacă au fost rea-

lizate sau nu obiectivele de vânzări.
4. Orele lungi de muncă sunt recompensate prin salarii modeste, 

însă există promisiunea unor avantaje viitoare.
5. Conducerea pune accentul în special pe producţie şi vânzări.
6. Conducerea superioară menţine relaţii strânse cu clienţii şi este 

informată în ceea ce priveşte cerinţele pieţei.
1. criza de conducere
1. Conducerea superioară este împovărată de numeroase responsa-

bilităţi manageriale nedorite.
2. Conducerii superioare îi trebuie prea mult timp pentru a răspun-

de întrebărilor şi solicitărilor.
3. Conducerea superioară nu asigură suficientă îndrumare.
4. Conducerea superioară nu se implică atât cât ar trebui.
5. Conducerea superioară este foarte tensionată. Conflictele dintre 

membrii săi se intensifică.
6. Membrii conducerii superioare nu par capabili să introducă noile 

tehnici de afaceri necesare.
Etapa 2. Dezvoltare prin conducere
1. Conducerea pune accentul în special pe eficienţa activităţilor.
2. Structura organizaţională este centralizată şi funcţională, bazată 

pe specializare.
3. Conducerea superioară are tendinţa să recurgă la metode direc-

tiviste.
4. Principalele sisteme de control vizează standardele şi costurile.
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5. Principala modalitate de recompensare a managerilor este sala-
riul, la care se adaugă primele.

6. Pentru a fi apreciaţi în cadrul companiei, managerii de la nivelu-
rile inferioare nu pun în discuţie deciziile superiorilor.

2. criza de autonomie
1. Personalul de la nivelurile inferioare ale organizaţiei cunoaşte 

mai bine pieţele, produsele, tendinţele etc. decât conducerea superi-
oară.

2. Nu se acordă suficientă libertate de acţiune celor capabili de 
acest lucru.

3. Conducerea are tendinţa de a-şi exercita atribuţiile în mod auto-
ritar, deşi ar putea cu uşurinţă să delege autoritatea.

4. Flexibilitatea este afectată ca urmare a faptului că cei care ar 
putea lua decizii trebuie să aştepte acordul conducerii.

5. Angajaţii şi-au pierdut motivaţia, chiar demisionează, deoarece nu 
dispun de suficientă autonomie personală în funcţiile pe care le ocupă.

6. Performanţele personalului sunt evaluate de şefi care au prea 
puţine cunoştinţe despre munca subordonatului şi despre problemele 
de lucru.

Etapa 3. Dezvoltare prin delegare
1. Principala preocupare a conducerii este extinderea pieţelor.
2. Structura organizaţională este descentralizată, iar filialele şi de-

partamentele distincte beneficiază de un grad înalt de autonomie.
3. Conducerea superioară recurge la delegarea autonomiei.
4. Controlul se exercită în principal prin intermediul centrelor de 

profit.
5. Modalitatea prin care sunt recompensaţi managerii este cea a 

primelor individuale.
6. Personalului i se comunică ce se aşteaptă de la el şi apoi i se per-

mite să îşi desfăşoare munca după cum crede de cuviinţă. Este vorba 
de management prin excepţii.

3. criza de control
1. Managerii superiori au sentimentul că pierd controlul asupra fir-

mei.
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2. Numeroşi angajaţi de la nivelurile inferioare dispun de o prea 
mare libertate de a acţiona pe cont propriu.

3. Este posibil ca organizaţia să fi devenit prea descentralizată, cul-
tivând atitudinile liberale.

4. Conducerea superioară pare să nu mai deţină autoritatea.
5. Este nevoie de o mai bună coordonare a activităţilor.
6. Managerii cu experienţă fac verificări permanente pentru a se 

asigura că munca a fost realizată. Ei au tendinţa să exagereze în aceas-
tă privinţă.

Etapa 4. Dezvoltare prin coordonare
1. Conducerea pune accentul în primul rând pe coordonare şi con-

solidare.
2. Unităţile descentralizate au fost grupate pe categorii de produse.
3. Conducerea superioară preferă să supravegheze, mai degrabă, 

decât să dea directive.
4. Fiecare categorie de produse reprezintă un centru de investiţii, 

care face obiectul unor controale detaliate.
5. Modalitatea prin care sunt recompensaţi managerii este cea a 

cotei-părți din profit şi acordarea de acţiuni.
6. Numeroşi angajaţi de la sediul central elaborează programe de lucru 

menite să verifice activitatea managerilor locali.
4. criza de birocraţie
1. Lipseşte încrederea între personalul cu funcţii administrative şi 

specialişti, între sediul central şi personalul filialelor.
2. Managerii de la nivelurile mediu şi inferior consideră că autori-

tatea conducerii superioare este exagerată.
3. S-ar părea că ne-am pierdut capacitatea de a reacţiona la situaţii 

noi sau de a soluţiona rapid problemele.
4. Toată lumea critică sistemul birocratic creat.
5. Buna dispoziţie şi entuziasmul par să lipsească din organizaţie.
6. Prea mulţi angajaţi lucrează „după norme”.
Etapa 5. Dezvoltare prin colaborare
1. Conducerea pune accentul în special pe soluţionarea probleme-

lor şi pe inovare.
2. Organizaţia este o matrice de echipe pe sarcini sau pe proiecte.
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3. Conducerea superioară adoptă un stil pronunţat consultativ, or-
ganizând frecvent şedinţe pentru dezbaterea problemelor.

4. Principalul sistem de control constă în evaluarea de către echi-
pele de lucru a propriei lor performanţe cu ajutorul unor sisteme infor-
maţionale în timp real, integrate în activitatea zilnică.

5. Este recompensată mai ales performanţa echipei şi, într-o mai 
mică măsură, reuşita individuală.

6. Conflictele dintre angajaţi se manifestă deschis şi, în ansamblu, 
sunt aplanate într-un mod constructiv.

5. criza de creativitate (adaptare, personalitate)
1. Se acordă o importanţă uriaşă muncii în echipă.
2. Dependenţa faţă de deciziile de grup este atât de mare încât unii ma-

nageri îşi pierd încrederea privind luarea unor decizii în mod individual.
3. Cheltuim prea multă energie pentru echipele interne şi avem ten-

dinţa să neglijăm ceea ce se întâmplă în mediul extern.
4. Există deja o reacţie individuală prea puternică privind compor-

tamentul la şedinţe etc.
5. Cerinţele permanente de creativitate creează tensiuni.
6. A încerca să fii mereu spontan şi deschis în relaţiile de serviciu 

se dovedeşte a fi obositor.

Întrebări de autoevaluare:
1.  Evidențiați particularitățile întreprinderilor mici și mijlocii.
2.  Explicați construcția structurii organizatorice a întreprinderilor 

mici și mijlocii în primele etape ale ciclului de viață.
3.  Prezentați conexiunea dintre sistemul de management al între-

prinderilor mici și mijlocii și ciclul de viață al întreprinderii.
4.  Evaluați criteriile care ajută la realizarea periodizării evoluției 

întreprinderilor mici și mijlocii.
5.  Sintetizați caracteristicile principale ale managementului și a 

întreprinzătorilor la diferite etape ale activității unei întreprin-
deri mici sau mijlocii.

6.  Formulați recomandări pentru proiectarea sistemului de ma-
nagement al întreprinderilor mici și mijlocii în baza modelului 
propus de L. Greiner.
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