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1.2. INTRODUCERE 

      Scopul acestei lucrări este de a oferi o cale cât mai bună pentru aplicarea 
cunoştinţelor din management. 

      Lucrarea îşi propune să ofere o introducere intr-un domeniu complex al vieţii 

economice legat de abilităţile, aptitudinile, cunoştinţele, metodele şi tehnicile pe care 

trebuie să le cunoască şi să le stăpânească o persoană care conduce activităţile unei firme. 

    "Management is the atteinment of organizational goals in an efective and efficient 

manner through planning, organizing, leading and controlling organizational resources." 

Richard L. Draft, Vanderbilt University, USA, 1991 

    Managementul reprezintă planificarea, organizarea, conducerea, controlul şi evaluarea 

resurselor unei firme pentru atingerea efectivă şi eficientă a obiectului de activitate a 

acesteia. 

     După cum rezultă din definirea managementului, esenţa sa o reprezintă funcţiile sau 

atributele îndeplinite de administratorul unei firme. Cunoaşterea si înţelegerea funcţiilor 

managementului in mod aprofundat constituie o premisa majora pentru descifrarea 

conţinutului ştiinţei si practicii riguroase a managementului, pentru însuşirea si utilizarea 

eficienta a sistemelor, metodelor, tehnicilor, procedurilor si modalităţilor ce-i sunt 

proprii. 

    Cel care a identificat si a analizat procesele de management pentru prima data a fost 

Henry Fayol, in cadrul lor definind cinci funcţii principale: previziunea, organizarea, 

comanda, coordonarea, control, evaluare, si menţinere si dezvoltare a unui climat de 

competiţie, cointeresare, cooperare si creativitate. 

     Ulterior, alţi specialişti au partajat procesul de management diferit, stabilind funcţii 

parţial altele. Astfel, Jastica Longenecker si Charles Pringle delimitează patru funcţii: 



-         planificarea si luarea deciziilor, 

-         organizarea pentru performante eficace, 

-         dirijarea si motivarea, 

-         controlul rezultatelor. 

    După opinia noastră, procesul de management se poate partaja, având in vedere natura 

sarcinilor implicate de desfăşurarea lui si modul de realizare, in cinci funcţii: 

-         previziune, 

-         organizare, 

   -         coordonare, 

-         antrenare, 

    -         evaluare şi control. 
 
 

2. FUFNCTIILE MANAGEMENTULUI 
2.1. PREVIZIUNEA 

 

2.1. Funcţia de previziune consta in ansamblu proceselor de munca prin 

intermediul cărora se determina principalele obiective ale firmei – societatea comerciala 

sau regie autonoma - si componentele sale, precum si resursele  si principalele mijloace 

necesare realizării lor. Previziunea răspunde la întrebările : ‘’ ce trebuie si ce poate fi 

realizat in cadrul firmei ?’’ in condiţiile si concomitent cu desemnarea resurselor 

necesare. 

Rezultatele previziunii se împart in funcţie de orizont, grad de detaliere si 

obligativităţile in trei categorii principale:  

1) Prognozele  ce acoperă un orizont minim de 10 ani, au un caracter aproximativ, 

nefiind obligatorii. De regula, prognozele, fie ca sunt normative sau exploratorii, 



se rezuma la principalele aspecte implicate, in final conţinând un set de date cu 

valoare indicativa referitoare la ansamblul firmei sau la principalele activitati 

incorporate. 

2) Planurile, in care se finalizează cea mai mare parte a proceselor de previziune, se 

refera, de regula la perioadele cuprinse intre5 ani si o luna. Gradul lor de detaliere 

variază invers proporţional cu orizontul, in mod firesc planurile curente fiind 

detaliate, in timp ce planul întreprinderii pe 5 ani se rezuma doar la obiectivele 

fundamentale ale firmei si principalele resurse aferente. Planurile întreprinderii, 

inclusiv in tarile dezvoltate, au un caracter obligatoriu, fiind baza desfasurarii 

activităţilor incorporate. 

3) Programele specific lor este orizontul redus, cel mai adesea o decada, o 

saptamana, o zi, un schimb, o ora. Fireşte, programele sunt foarte detaliate, 

elementele cuprinse fiind obligatorii si prezentând un grad ridicat de certitudine. 

De regula programele cuprind previzionării referitoare la activitatea de fabricaţie 

si aprovizionare, stabilind in mod precis cantitatile de produs sau materia prima 

pe formaţii de munca si executanţi, la nivel de saptamana, zi, schimb, s.a 

 

Ultimele decenii au marcat progrese spectaculoase in domeniul previziunii, in fapt 

cele mai intense la nivelul procesului de management. Pe plan teoretico-metodologic, 

expresia acestor progrese o reprezintă conturarea planificării firmei ca un domeniu de 

sine stătător, ca o disciplina ştiinţifica. Pe plan operaţional, expresia saltului calitativ 

înregistrat o constituie imbogatirea sensibila  a arsenalului metodologic utilizat in 

previzionarea activităţilor agentului economic, ce cuprinde, printre altele, metodele : 

extrapolarea, scenariile, tehnica Delphi, simularea, analiza de corelaţie, etc. 

In condiţiile trecerii la economia de piaţa, caracteristic societarilor comerciale in 

perioada actuala este reconsiderarea abordării funcţiei de previziune, in sensul 

fundamentării sale pe cercetări de piaţa, pe cerinţele efective ale consumatorilor, apelând 

la instrumentarul de marketing si al exercitării integrale la nivelul agentului economic. 

 

2.2. STABILIREA ORIZONTULUI PREVIZIONAL. 

 



Previziunea este o afirmaţie despre viitor care trebuie să îndeplinească 

uremătoarele caracteristici: 

a) Să fie bine fundamentată ştiinţific pe baza informaţiilor culese din 

întreprindere. 

b) Afirmaţiile să aibă o cât mai mare acurateţe. 

c) Afirmaţia despre viitor să fie cât mai precis formulată. 

d) Afirmaţia despre viitor să fie fundamentată ştiinţific pe baza unui model. 

 

Criteriile de clasificare a previziunilor economice sunt: 

a) Orizontul de previziune. Acesta influenţează acurateţea previziunii şi 

reprezintă intervalul de timp (h) care separă momentul în care se 

efectuează previziunea, numit şi originea previziunii, de momentul 

pentru care se doreşte previziunea. Planurile previzionbale pot fi 

clasificate astfel: 

- Previziuni pe termen scurt (1 – 3luni) 

- Previziuni pe termen mediu (3 luni – 2 ani) 

- Previziuni pe termen lung (2 – 5ani) 

b) Modul de obţinere şi scopul lor. Pot exista următoarele tipuri de 

previziuni: 

- Apariţia eventuală a unui evenimet. 

- Şansa de apariţie a unui eveniment şi data apariţiei acestuia. 

- Valoarea la un anumit moment a unei variabile (previziunea seriilor 

cronologice).  

Se presupune că datele observate sunt disponibile la intervale egale de 

timp. Acest interval, fiind UNITATEA DE TIMP, (t), perioda se notează cu 

1,2,…T, iar variabila studiată este y1, y2, …,yt,…,yT. 

Variabilele analizate în timp pot fi VARIABILE DE FLUX, care se referă 

la o perioadă de timp (serii cronologice de intervale) sau VARIABILE DE 

NIVEL  care se referă la un moment dat (serii cronologice de momente). 

Valoarea previzionată se notează cu YT+h, unde T este originea 

previziunii iar h este orizontul previziunii. 



c) Forma de prezentare. 

- Punctuală. Este cea mai bună estimaţie pentru valoarea YT+h. 

- Pe baza distribuţiei valorii viitoare. Se bazează pe legea de 

probabilitate a valorii viitoare necunoscute. Se obţine dificil şi este 

recomandată în special la determinarea stocurilor de siguranţă 

- Pe baza intervalelor de previziune. Valoarea viitoare se va găsi într-

un interval de valori cu o probabilitate dată: 90%, 95%, 99%, 80% sau 

50%. Este necesar să se cunoască forma de distribuţie a valorii 

viitoare. 

d) Modul de utilizare a datelor observate. 

- Previziuni EX-POST, pentru un interval de timp pentru care se 

dispune de date, care nu au fost utilizate la determinarea parametrilor 

modelului de previziune. Se compară datele reale observate cu 

previziunile obţinute, pentru a stabili validitatea modelului aplicat. 

- Previziuni EX-ANTE sau previziuni propriu-zise pentru un orizont de 

timp. Nu se pot compara cu datele observate deoarece acestea nu s-au 

produs încă. 

- Simulări, care constau în efectuarea de previziuni – ajustări – pe 

intervalul de timp utilizat la estimarea parametrilor. 

 

2.3. CATEGORII DE ABORDARE A PREVIZIUNILOR. 

 

a) Abordarea previziunilor prin raţionament. Previziunea este făcută de indivizi 

sau grupuri de indivizi. Raţionamentul poate fi agregat atunci când se obţine pe 

baza raţionamentelor mai multor indivizi. 

b) Abordarea cantitativă. Această abordare utilizează două metode: 

- Metoda bazată pe SERII DE TIMP, utilizează date istorice, presupune 

că lucrurile nu se vor schimba şi că istoria se repetă (se mai numeşte 

previziune fatalistă). 

- Metoda EXPLICATIVĂ utilizează metode econometrice care explică 

interdependenţa dintre factori. 



c) Abordarea tehnologică. Se bazează pe perceperea incertitudinii viitorului care 

există independent de deciziile planificate. 

d) Metode de previziune în funcţie de cantitatea de informaţii necesare: 

- Metode explorative, utilizează valorile trecute ale variabilei YT, YT-

1,…: 

i. Curbe de creştere, 

ii. Metoda descompunerii, 

iii. Metode de lisaj exponenţial, 

iv. Metoda Box-Jenkins. 

- Metode explicative, utilizează valorile trecute ale variabilei Y şi ale 

uneia sau mai multor variabile explicative: XT, XT-1, …,YT,YT-1,…: 

i. Regresia liniară, 

ii. Metoda Box – Jenkins pentru modele ale funcţiei de transfer. 

- Metode sistemice şi econometrice care privesc sistemul în totalitatea sa, 

utilizând relaţiile dintre mai multe variabile (de exemplu preţul propus şi 

cantitatea cerută, în cadrul legii cererii şi a ofertei). 

 

2.4. CRITERIILE DE ALEGERE A METODELOR DE PREVIZIUNE. 

 

 Se dau următoarele valori extrase din bilantul contabil al firmei S.C. T.L.N. srl 

care corespund datelor previzionate în ordinea lor cronologică: 

 Previziunea a fost efectuată de manager pe baza informaţiilor culese în relaţiile cu 

clientela firmei. Datele culese reprezintă cifra de afaceri exprimată în miliarde lei. 

Anul  Luna Cursul 

Lei/$ 

Yi previz. 

Miliarde 

Yi realizat 

Miliarde 

Ei Eroarea 

 

 

 

 

 

2003 

1  0.5 0.4 0.1 

2  0.6 0.5 0.1 

3  1.1 1.06 0.04 

4  0.7 0.65 0.05 

5  0.6 0.71 0.11 

6  0.7 0.79 0.09 



7  0.3 0.45 0.15 

8..  0..4 0.32 -0.08 

9  0.9 1.14 0.24 

10  0.9 1.34 0.44 

11  1.1 1.4 0.3 

12  1.2 1.35 0.35 

2004 1  0.8 0.4 0.4 

2  0.8 0.9 0.1 

3  1.7 1.06 -0.64 

4  0.9 1.55 0.65 

5  0.8 1.61 0.81 

6  0.9 1.69 0.79 

7  0.6 0.74 0.14 

8..  0.8 0.85 0.05 

9  1.9 1.86 0.04 

10  1.9 2.1 0.2 

11  1.8 2.2 0.4 

12  1.6 2.35 0.75 

 

2.4.1. Calculul erorii medii (mean error, ME): 

 
2.4.2. Dispersia sau variaţia erorilor (Variance, V). 

 
2.4.3. Abaterea standard sau abatere medie pătratică (SD). 



 
2.4.4. Abaterea medie absolută a erorilor (mean absolute deviation, MAD) 

 
2.4.5. Media pătratelor erorilor sau pătratul mediu al erorilor sau media pătratică a 

erorilor (mean square error, MSE). 

 
2.4.6. Eroarea medie pătratică (root mean square error, RMSE). 

 
2.4.7. Eroarea medie absolută (mean absolute error, MAE). 

 
2.4.8. Eroarea medie absolută în procente (mean absolute percentage error, MAPE). 



 
 Metoda de previziune recomandată va fi aceea pentru care aceşti indicatori au cele 

mai mici valori. 

 

2.5. PREVIZIUNEA PROBABILISTĂ – ESTIMAREA DISTRIBUŢIA 

VALORII VIITOARE. 

 Paşii pentru estimarea distributiei valorii viitoare sunt următorii: 

- Se construieşte funcţia de distribuţie (repartiţie) a erorilor ei, sub 

forma unei curbe în scară, cu pasul 1/n (1/24) pentru fiecare ei 

întâlnită pe scara erorilor (conform table). 

- Se presupune că această distributie este cea a erorilor viitoare. 

- Se adaugă previziunea la variabila aleatoare e, adică se schimbă scara 

lui e în y, făcând să coencidă previziunea cu 0 de pe scara lui e 

(modelul este aditiv). 

Considerarea distribuţiei erorilor presupune implicit, că erorile sunt omogene, 

ceea ce în practică este aproape imposibil. De aceea se recurge la metode care să poată 

asigura utilizarea unor erori omogene. În multe cazuri erorile sunt considerate nu ca 

diferenţe ci sub formă de raport ei=Yi/Yii. 

 

2.6. ESTIMAREA DISTRIBUŢIEI VALORILOR DUPĂ METODA 

ADITIVĂ. 

  Erorile obţinute pentru cele 24 luni consecutive sunt prezentate în tabele. 

Acestea se ordonează crescător. Se adaugă limitele valorilor posibile ale erorilor ca fiind 

intervalul [-1,1], cea minimă corespunzând probabilităţii 0, iar cea maximă probabilităţii 

1. Coloana următoare reprezintă mijlocul intervalelor determinate de două erori 



consecutive. Ultima coloană conţine probabilităţile cumulate de la 0 la 24/24 = 1, cu 

pasul 1/24. 

Distributia valorilor in cazul aditiv
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2.7. ESTIMAREA DISTRIBUŢIEI VALORII VIITOARE. 

- Se calculează previziunea punctuală pentru orizontul de previziune dorit, care 

poate fi de 12 luni. 

- Se stabilesc limitele intervalului de încredere 

 - limita inferioară: 12-1=11luni 

 - limita superioară: 12+1=13luni 

- Se aşteaptă ca adevărata valoare viitoare a variabilei să fie în intervalul [ 11 – 13 

luni]. 



Estimarea distributiei valorii 
viitoare
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- Pentru o încredere mai mică, de exemplu 50%, intervalul de încredere al 

previziunii se micşorează corespunzător. 

 
2.2. COORDONAREA 

 

Funcţia de coordonare consta in ansamblu proceselor de munca prin care se 

armonizează deciziile si acţiunile personalului firmei si ale subsistemelor sale, in cadrul 

previziunilor si sistemuli organizatoric stabilite anterior. Cu alte cuvinte, coordonarea 

este o “organizare dinamica”, a carei necesitatea rezulta, in principal din: 

- dinamismul agentului economic si al mediului inconjurator, imposibil de 

reflectata in totalitate in planuri si in sistemul organizatoric; 

- complexitatea, diversitatea si partial , ineditul reactiilor personalului si 

subsistemelor firmei, ce reclama un “feed-back” operativ, permanent, de 

natura sa asigure corelarea adecvata s deciziilor si a actiunilor acestora. 

Pentru asigurarea unei coordonarii eficace este esentiala existenta unei 

comunicari adecvater la toate nivelurile managementului, prin comunicare intelegand 

transmiterea de informatii si perceperea integrala a mesajelor continute. Asigurare unei 

comunicari eficace depinde de un complex de factori ce reflecta atat calitatea 

managementului – realismul obiectivelor, nivelul de pregatire a cadrelor de conducere, 

stilul de management, etc, cat si excutantilor nivelul lor de pregatire generala si in 



domeniul respectiv, interesul  fata de solutionarea problemelor implicate, receptivitatea la 

nou. 

Din analizele efectuate a rezultata ca in principal, coordonarea imbraca doua forme: 

 -bilaterala, care se deruleaza intre sef si un subordonat, ce asigura 

preintampinarea  filtrajului si distorsiunii, obtinerea operativa a “feed-back-uli”. 

Principalul dezavantaj este consumul mare de timp, in specialdin partea cadrelor de 

conducere. 

- multilaterala, ce implica un proces de comunicare concomitenta intre un sef si 

mai multi subordonati, folosita pe oscara larga, indeosebi, in cadrul sedintelor. In 

conditiile intreprinderii moderne, ponderea coordonarii multilaterala creste ca urmare 

aproliferarii sistemelor de management de tip participativ. 

Coordonarea este functia managementului mai putin formalizata, ce depinde intr-

o masura decisiva de latura umana a potentialului cadrelor de conducere, ale carei efecte, 

dificil de evaluat, sunt conditionate strans de continutul celorlate functii ale 

managementului. Realizarea coordonarii la un nivel calitativ superior confera activitatilor 

societatii comerciale si regiei autonome o pronuntata suplete, flexibilitatea, adaptibilitate 

si creativitate, caracteristici esentiale in conditiile trecerii la economia de piata. 

 

2.3. ANTRENAREA 

 

 Functia de antrenare incorporeaza ansamblul proceselo de munca prin care se 

determina personalul firmei  sa contrinuie la stabilirea si realizarea obiectivelor 

planificate, pe baza luarii in considerare a factorilo care ii motiveaza. Deci, scopul 

antrenarii, care are un pronuntatat caracter oparational , este implicarea cat mai profunda, 

cat mai eficae a personalului de exevutie si de conducere la realizarea obiectivelor ce-I 

revin, deduse din obiectivele intreprinderii. Prin urmare, antrenarea raspunde la 

intrebarea: de ce personalul societatii comerciale sau regiei autonome participa la 

stabilirea obiectivelor circumscrise acesteia? 

Fundamentul antrenarii il reprezinta motivarea, ce rezida in corelarea satisfacerii 

necesitatilo si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite. 



Motivarea, in functie de modul de conditionare a satisfactiilor personalului, de 

rezultatetele obtinute, este pozitiva sau negativa.  

Motivarea pozitiva se bazeaza pe amplificarea satisfactiilor personalului din 

participarea la procesul muncii, ca urmare a realizarii sarcinilor atribuite, in conditiile in 

care nivelul sarcinilor obligatorii de realizat este accesibil majoritatii executantilor. 

Motivarea negativa se bazeaza pe amenintarea personalului cu reducerea 

satsfactiilor daca nu realizeaza intocmai obiectivele si sarcinile repartizate, al caror nivel 

este foarte ridicat, inaccesibil in conditiile date unei parti apreciabile a executantilor. In 

intreprinderile moderne se folseste cu prioritate motivare pozitiva, intrucat la acelasi 

volum de resurse financiare utilizate pentru motivare o paaaaatre sensibil mai mare 

apersonalului obtine satisfactii din participarea la procesul muncii si climatul de munca 

este superior si , implicit, rezultate economice mai mari. 

Caracteristic managementului stiintific al agentilor economici este conceperea 

motivarii si implicit  a antrenarii pe baza asa numitelor scari motivationale, adica a 

elementelor care care prezinta interes pentru componentii firmei, a necesitatilor acestora, 

ordonate in functie  de succesiunea in care trebuie avute in vedere. Dintre scarile 

motivationale considerate cu precaderea in literatura de specialitate mentionam cea a lui 

Maslow fig 1, care cuprinde urmatoarele categorii de necesitati:  

-    fiziologice, 

-    securitatea si siguranta 

- contacte umane si afiliere la grup 

- statut social si stima 

- autorealizare 

 

Pentru a realiza  o antrenare eficace este necesar ca procesul  motivarii personalului sa 

intrunesca simultan mai multe caracteristici: 

  

a) sa fie complex, in sensul utilizarii combinate atat a stimulentelor materiale, cat si 

morale, pe baza luarii in considerare a principalilor factori implicati, endogeni si exogeni 

agentului economic. 



b) Sa fie diferential, adica motivatiile considerate si modul lor de folosire sa tina 

cont de caracteristicile fiecarei persoane si ale fiecarui colectiv de munca, astfel incat sa 

se obtina maximum de participare la stabilirea si realizarea obiectivelor firmei; 

c) Sa fie gradual, adica sa satisfaca succesiv necesitatile personalului si in stransa 

corelatie cu aportul sau, tinand cont de interdependentele dintre diferitele categorii de 

necesitati.  

Dupa cum rezulta din graficul prezentat in fig 1, o necesitate de ordin inferior 

trebuie satisfacuta inainte ca urmatoarea mai intensa, sa se poata manifesta la nivel 

maxim. Caracterul gradual al motivarii este cerut si de volumul limitat al resurselor 

materiale utilizabile pentru motivare. Din examinarea graficului reiese si o alta concluzie 

foarte impoetanta si anume ca singurele necesitati care nu se epuizeaza sunt cele de 

autorealizare, adica stau nemijlocit legate de procesul si rezultatele muncii depuse, de 

recunoasterea lor sociala, de manifestarea plenara a personalitatii salariatilor  respectivi. 

De retinut ca in ansamblul procesului de management calitatea antreanarii are un rol 

deosebit de important prin aceea ca intr-o masura decisiva conditioneaza concretizarea 

efecienta a functiilor situate in amonte- previziunea, organizarea si coordonarea, precum 

si eficacitatea evaluarii care urmeaza antrenarii. 

Trecerea la economia de piata impune modificari de esenta in conceperea si exercitarea 

motivarii in societatile comerciale si regiile autonome, in sensul adecvarii motivatiilor la 

caracteristicile fiecarui salariat, eliminand abordarea  nivelatorie standardizata a motivarii 

din perioada precedenta ce “stimuleaza” neimplicare, effort minim, ineficienta. 

 

     Managementul ştiinţific nu se rezuma insa doar la simpla aplicare a elementelor puse 

la dispoziţie de ştiinţa .Complexitatea si diversitatea situaţiilor de conducere impune din 

partea conducătorilor si un aport creativ pentru a adapta instrumentarul ştiinţific de 

management la condiţiile concrete ale fiecărei situaţii. 

 

2.4. Organizarea  
 

Funcţia de organizare desemnează ansamblul proceselor de management prin 

intermediul cărora se stabilesc si delimitează procesele de munca fizica si intelectuala si 



componentele lor (miscari, timpi, operaţii, lucrări, sarcini,etc) precum si gruparea 

acestora pe posturi, formaţii de munca, compartimente si atribuirea lor personalului, 

corespunzător anumitor criterii economice, tehnice si sociale, in vederea realizării in cat 

mai bune condiţii a obiectivelor previzionate. Deci, funcţia de organizare răspunde la 

întrebarea: Cine si Cum contribuie la realizarea obiectivelor firmei? Răspunsul îl 

constituie combinarea nemijlocita a resurselor umane si , in mod direct, materiale si 

financiare, la nivelul locurilor de munca, a compartimentelor si firmei in asamblul sau. 

 In cadrul organizării delimitam doua subdiviziuni principale. Mai intai, 

organizarea de asamblul a societarii comerciale sau regiei autonome concretizata in 

stabilirea structurii organizatorice si a sistemelui informational. Prin intermediul acestor 

doua componente de baza ale sistemului de management se asigura structurarea firmei, 

subordonata realizării obiectivelor sale fundamentale. Aceasta parte a funcţie de  

organizare este excitata de conducerea superioara a agentului economic, condiţionând 

sensibil eficienta procesului de management in ansamblu sau. 

 A doua categorie majora o reprezintă organizarea principalelor componente ale 

întreprinderii: cercetarea - dezvoltarea, producţia, personalul, etc. Specific acestei 

componente majore a funcţiei  de organizare, predominanta cantitativ, este realizarea sa 

la nivelul conducerii medii si inferioare, dat fiind necesitatatea luării in considerare a 

specificului proceselor de execuţie si de management supuse organizării si a volumului 

de munca apreciabil implicat. 

De remarcat ca in întreprinderea moderna organizarea înregistrează un avânt 

deosebit. Reflectarea acestei situaţii o reprezintă conturarea organizării ca o disciplina 

ştiinţifica de sine stătător, care înglobează un asamblul de concepte specifice si un bogat 

evantai operaţional. Dintre acestea menţionam: analiza postului, analiza variabilelor 

orgazitionale, drumul critic, diagrama ASME, diagrama GANTT, graficul Ilyjmans, 

operagrama, organigrama. 

De reţinut deci, la fel ca la previziune, dublu caracter al organizării: funcţie a 

managemtului si domeniu de sine stătător, ce nu se exclud ci, dimpotrivă  sunt 

coplementare, evident subordonate realizării obiectivelor fundamentale ale societarii 

comerciale sau regiei autonome. Trecerea la economia de piaţa impune o organizare cu 

un pronunţata caracter creativ si dinamic, de natura sa asigure diferenţierea sa in funcţie 



de caracteristicile agentului economic, astfel sa faciliteze la maximum desfăşurarea unor 

activitate profitabile. 

 
2.5. CONTROL – EVALUARE 

 

Functia de evaluare- control poate fi definita ca ansamblul proceselo prin care 

performantele firmei, subsistemelor si componentilor acesteia sunt masurate si comparate 

cu obiectivele si standardele stabilite initial, in vederea eliminarii deficientelor constelate 

si integrarii abaterilo pozitive. Aceasta functie raspunde la intrebarea :” cu ce rezultate s-a 

finalizat munca depusa?”  

Evaluarea inchide deci ciclul procesului de management, premergand 

previzionarea de noi obiective, efectuarea de reorganizari, etc. 

Din investigatiile efectuate arezultat ca procesele de evaluare- control, in calitate de 

functie a managementului implica 4 faze: 

1) Masurarea realizarilor 

2) Compararea realizarilor cu obiectivele si standardele stabilite initial, evidentiind 

abaterile produse; 

3) Determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate; 

4) Efectuarea corecturilor care se impun, inclusiv actionarea, pe masura posibilitatilor 

asupra cauzelor ce au generat abaterile negative. 

Pentru a fi eficient este necesarca procesul de evaluare- controlsa fie continuu, 

nelimitandu-se la perioadele de incheiere a planului- an, trimestru, luna, etc. O evaluare 

eficace se realizeaza de-a lungul perioadelor de indeplinire a obiectivelor planificate, cu 

intensitate sporita asupra punctelor strategice si in perioade critice, decisive pentru 

eficacitatea rezultatelor. 

De asemenea, functia de evaluare-contol trebuie sa aiba intr-o masura cat mai mare 

un caracter preventiv, deci de preintampinare a deficientelor si, daca acesta s-au produs 

corectiv. In intreprinderea moderna, control-evaluare de tip constatativ a disparut fiind 

inlocuita cu o evaluare axata pe analiza relatiilor cauza- efect, cu un control activ, 

concretizat in decizii si actiuni de conducere eficace. 



Economia de piata impune o reevaluare a exercitarii control-evaluarii care trebuie sa 

fie mai flexibil, mai adaptiv, fara sa piarda insa din rigorozitate. Un accent deosenit 

trebuie acordat aspectelor de eficienta, efectelor propagate ale deciziilor si actiunilo 

conducerii agentului economic. 

Aceasta functie incheie ciclul de management, continutul si eficacitatea sa 

conditionand sensibil calitatea de ansamblu a procesului de conducere si in special 

eficienta muncii depuse de personal pe termen scurt, mediu si lung. 

     Ansamblul proceselor prin care elementele teoretico-metodologice ale ştiinţei 

managementului sunt operaţionalizate in practica sociala reprezintă managementul 

ştiinţific .Constituirea ştiinţei managementului a fost însoţita si de un proces de poliferare 

a conducerii ştiinţifice, care, aşa cum reiese din definiţia de mai sus, prezintă un 

pronunţat caracter aplicativ si concret. Practic, managementul stiintific consta in munca 

de zi cu zi a conducătorilor care-si desfasoara activitatea la toate nivelurile ierarhice din 

firma. Fireşte, nu tot ce fac conducătorii reprezintă management ştiinţific, ci numai acea 

parte a muncii lor care se fundamentează pe cunoaşterea si aplicarea adecvata a 

elementelor teoretico-metodologice puse la dispoziţie de către ştiinţa managementului.                 

Cealaltă  parte a muncii conducătorilor aparţine managementului empiric desfăşurat 

numai pe baza bunului simt si experienţei, care înainte de apariţia ştiinţei 

managementului alcătuit in exclusivitate conţinutul activităţii de management din cadrul 

tuturor sistemelor sociale. 

 

 

3. ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI FIRMA. 
3.1. DEFINIREA ÎNTREPRINZĂTORILOR 

 

Creare de întreprinderi reprezintă actualmente una din preocupările importante ale 

guvernelor din diferite tări, inclusiv din tara noastră. Experţii, indiferent de aparenta 

politica, sunt astăzi convinsi că “sănătatea” economiei unei tări depinde în mare măsură 

de numărul întreprinderilor  nou create în fiecare an. În Franta, în urmă cu câţiva ani, se 

anunţa ca o măsură de luptă contra somajului crearea a peste zece mii de întreprinderi. De 



altfel,în ultima perioadă în ţările dezvoltate se constată o multiplicare a iniţiativelor  în 

favoarea creării de noi întreprinderi. 

 

Într-un recent studiu de management comparat referitor la Japonia si S.U.A, 

Michael Porter făcea constatarea că economia si întreprinderile japoneze sunt conduse  de 

întreprinzători, spre deosebire de corespondenţele lor  nord-americane dirijate de 

manageri. Aceasta ar fi, potrivit specialistului citat, unul din secretele miracolului 

economic japonez.  

  

Am subliniat acest aspect din experienţa niponă pentru că ne poate ajuta  să 

sesizăm mai usor importanţa pe care o au pentru fiecare economie nationala 

întreprinzătorii. Fireste, aceasta importantă este cu atat mai mare în Romănia, cu cât zeci 

de ani s-a exercitat o obstrucţie permanentă prin toate mijloacele ( economice, politice, 

juridice, sociale, culturale etc.) asupra lor.  

În prezent, pe plan national există o acută lipsă de întreprinzători si o reactie 

qvasigenerală de rezervă si chiar de ostilitate vis-à-vis de ei. 

 

 În remedierea acestei situaţii, un punct de plecare îl constituie inţelegerea notiunii 

de întreprinzător si a acţiunii sale practice. După  cum arată o cunoscută specializtă 

canadiană Jean Marie Toulouse, Întreprinzătorul este o persoană care creeaza o noua 

întreprindere. Din analiza acestei definiţii se desprind caracteristicile de bază ale acestui 

personaj central al economiei de piaţă. 

 

 Un întreprinzător reprezintă în primul rănd un realizator de lucruri noi, un creator 

de activităţi în opoziţie cu managerul classic, care se ocupă de dirijarea si funcţionarea 

întreprinderilor existente. Mai concret, întreprinzătorul este înzestrat cu abilitatea de a 

percepe perspectivele economice si sociale noi si a realizării pe aceasta bază de lucruri  

noi sau  a efectuării activităţilor anterioare într-un mod  diferit, înovănd deci. Celebrul 

economist J.A. Schumpeter subliniează ca o persoana devine întreprinzător numai când 

realmente efectuează o noua combinaţie economică. 

 



Întreprinzătorii sunt perosane cu reacţii rapide în dublu sens. De regulă, ei se 

lansează în realizarea de acţiuni economice innovative la o varstă fragedă, adesea 

neavând rabdare să-si termine  studiile sau plecănd din cadrul familiei. 

Totodată, ei percep rapid si precoce posibilităţile unui produs sau unei pieţe pe care le 

valorifică prin iniţierea, crearea si /sau dezvoltarea de întreprinderi economice. Pentru  a 

putea sa le realizeze întreprinzătorul dispune de puterea de a surmonta rezistenţa pe care 

mediul social o opune întrodeauna schimbării si agenţilor săi, într-o măsură mai mare sau 

mai mică. 

 

 Întreprinzătorul este o persoană caracterizată printr-un grad mare de implicare în 

activitatea de introducere a noului sau de inovarea a existentului. 

Aceasta se explică prin atitudinea de fată de risc. Întreprinzătorul posedă o asemenea 

psihologie care îi permite să-si asume riscuri majore. Cel mai frecvent întreprinzător işi 

risca cariera personală, familia, propia imagine  si fireste, banii investiţi. Referindu-se la 

acest aspect, renumitul om de stiintă  Max Weber apreciază că înainte de orice 

întreprinzătorul este un aventurier. De retinut însă că întreprinzătorul işi asumă riscuri 

calculate, acţiunile sale  avănd la baza judecaţi de valoare si evaluări economice care îl 

duc la concluzia  că şansele de a avea succes sunt predominante sau apreciabile. 

 

Motivarea pentru acţiunea întreprinzătorului rezidă  din insatisfacţiile acestora. 

Pot fi insatisfacţii materiale, ce decurg din faptul că, asa cum se  exprimă foarte plastic 

profesori americani Collins si Moore, ”pentru ei iaraba  cea mai verda se află întodeauna 

puţina mai în fata lor“. De unde motivarea pentru a face ceva în vedera obţinerii sale, cu 

câstigul aferent. În al doilea rând, întreprinzătorii sunt motivaţi de insatisfacţiile morale, 

generate de  statutul detinut în societate. Pozitia socială nu-i multumeşte, resimţind o 

profundă necesitate de autorealizare, de a obţine rezultatul care să-l propulseze în ochii 

celor din jur şi să le confere un statut social superior. 

 

O altă trăsătura definitorie pentru întreprinzător este finalizarea eforturilor şi 

implicării sale într-o întreprindere. Aceasta reprezintă un tip social de  organizaţie bazată 

pe diviziune a muncii şi pe capital, utilizănd anumite  forţe de producţie, în vederea 



subordonată utilizării cu eficacitate cât  mai ridicată a mijloacelor economice – prêt, 

salariu, credit etc,- În cadrul unui system de management centrat pe profit. 

 

Rapiditatea şi profitabilitatea trecerii Romăniei la economia de piaţa depind  într-

o măsura apreciabilă de numarul şi calitatea întreprinzătorilor săi. Obţinerea abundenţei 

de produse şi servicii de calitate ridicată nu este prosibilă fără acţiunea a mii, a zeci de 

mii de întreprinzători. Graţie actiunii lor se pot pune în valoare  numeroase resurse 

materiale si financiare nefolosite sau insuficent utilizate (construcţii, utilaje, materii 

prime etc.) şi se pot crea sute de mii de locuri de muncă. Transormarea miilor de unităti 

economice de stat falimentare sau o competitivitate redusă în veritabile întreprinderi, 

furnizoare de produse multe, bune şi la preţuri accesibile nu este posibilă fără 

întreprinzători. 

 

În tările occidentale a apărut o adevarată literatură consacrată în principal analizei 

spiritului întreprinzătorului care în S.U.A. se cunoaşte sub denumirea entrepreneurship 1

 

 

Profesorul Albert  Shapero a dezvoltat un concept al procesului de creare a 

întreprinderii, evidenţiind diferitele variabile a căror  interactiune conduce un individ să 

devină întreprinzător. El arată că “aparitia unei întreprinderi este rezultatul unui proces 

care depinde de locul, momentul, climatul economic şi social, de natura sectorului de 

activitate şi de persoanele care vizează aceasta creare”. După Albert Shapero, procesul de 

transormare a unei persoane într-un întreprinzător potential este influenţat de patru 

variabile: 

 

-variabila de situaţie; 

-variabila psihologică; 

-variabila sociologică; 

-variabila economică. 

                                                 
1 David, E. Gumpert, “ Entrepreneurship: a new literature Begins”, Hrvard Business Review, March- April, 
1982, p. 50-60. 
2A. Shapero, “Entrepreneurship and economic development”, Proceeding of project, Iseed, Surner 1975, p. 
638 



 

Variabila de situaţie se explică prin ruptura ce poate interveni în fortele dinamice 

(interne şi externe) care ne mentin pe loc (copii mici, soţia pregăteşte un examen, bunica 

este în acelasi oras, etc). 

În general, aceste forte dinamice ne asigură un echilibru acceptabil sau chiar 

confortabil. Daca intervine însa o ruptura a echilibrului datorita, în primal rand, unor 

factori negativi 

(de exemplu, transferul către un oras unde nu vrem să mergem, concedierea unor colegi,  

ceea ce ne-ar face să ne gandim că am urma noi), dar şi a unor factori pozitivi (de 

exemplu, încurajarea clienţilor, furnizorilor, prietenilor) se produce ceea ce numim 

“deplasare”, adică o modificare a forţelor dinamice, ceea ce va impune realizarea unui 

nou echilibru. 

Acest proces de “deplasare” favorizează un individ să devină creator, întreprinzător, 

situaţie în care să-şi găsească un nou echilibru. 

 

Variabila psihologică se concretizează în predispoziţia la acţiune data de anumite 

trăsături ale personalitaţii care fac din nevoia de independentă lucrul cel mai important 

pentru anumite persoane. Întreprinzătorii vor fi indivizii cei mai interiorizati (introvertitii) 

care işi caută autonomia. 

 

Variabila sociologică este a treia componentă care determina un individ să devină 

întreprinzător. Încrederea în actul de creaţie se manifestă la persoanele care pot să se 

imagineze in postura unui întreprinzător, sau care se identifică cu persoane care deja au 

avut o reusită în procesul de creaţie, care au creat întreprinderi prospere. 

Experienţa profesională sau într-un proces de creaţie poate să întărească încrederea unei 

persoane în actul de creaţie a unei întreprinderi. 

 

Se poate considera că cele trei variabile prezentate sânt cele care permit să se 

treacă de la stadiul de întreprinzător potenţial la cel de viitor creator de întreprindere. Dar 

pentru ca procesul de creaţie să fie desăvarşit este neceasar ca persoana respectivă să 

dispună de resursele necesare. 



 

Variabila economică se concretizează în disbonibilitatea resurselor (local, masini, 

materiale prime, mană de lucru, resurse financiare etc. Această variabilă condiţionează 

existenţaă a întreprinzătorului. 

 

Între manageri si întreprinzători există o serie de diferenţe din punct de vedere al 

naturii activităţii pe care o desfăsoară şi, mai ales al modului de acţiune în cadrul firmei. 

Managerul tipic are tendinta ca prin muncă să dea raspuns la intrebările:  

 

Ce resurse trebuie să controlez? 

Ce structură determină relatiile organizaţiei noastre cu piaţa? 

Cum pot să minimizez impactul celorlalti abilitatea mea spre performanţă? 

Care este oportunitatea imediata? 

 

Întreprinzătorul are alt spectru al întrebărilor, şi anume: 

 

Unde există oportunitatea? 

Cum pot să stăpânesc această oportunitate  

De ce resursă am nevoie ? 

Cum pot să câstig controlul asupra lor? 

Care structură este cea mai bună? 

 

În aceeaşi lucrare elaborată de H.H. Stevenson si D.E. Gumpert se prezintă 

urmatoarea matrice a oportunitaţii manageriale: 

                              

 

             

 

Matricea oportunităţii marginale 

                                                                 Starea viitoare dorită caracterizată prin  

                                                                 Crestere si schimbare  



 

                                                              Da                                       Nu 

Autopercepţia puterii şi            DA 

abilităţii în realizarea  

obiectivelor  

                                                 NU  

                                        

 

 

 

 Pentru muţi oameni visul de a deveni patron şi de a căstiga mulţi bani este 

sufficient pentru a-i stimula în a deveni întreprinzători. Dar lipsa de capital, riscul 

caracteristic orcarei afaceri poate să inhibe multe persoane. De aceea este necesară o 

stimulare a spiritului întreprinzătorului. Or, societetea poate să stimuleze sau sa inhibe 

dezvoltarea spiritului întreprinzător. Politica guvernamentală, precum si instituţiile de 

învăţământ pot crea condiţii favorabile pentru întreprinzători prin dezvoltarea diferitelor 

oportunităţi şi favorizarea manifestaţii variabilelor de care depinde transformarea unor 

persoane în întreprinzători. 

 

 
3.2. ROLUL ÎNTREPRINDERILOR în CREAREA şi DEZVOLTAREA FIRMEI 

 

Întru-cât crearea unei întreprinderi poate fi comparată cu o aventură, pentru ca un 

individ să se lanseze în acest proces el trebuie să dispună de timp, să fie perseverent 

deoarece formalitaţile sunt numeroase şi pot fi întâmpinate o serie de dificultăţi. De 

asemenea, el trebuie să aibe gustul riscului întrucât esecul este întodeauna posibil. Si nu 

în ultimul rând, întreprinzătorul trebuie sâ dorească să stăpânească anumite activităţi, deci 

să posede anumite trăsături de independenţă.   

 

Întreprizător                        Manager satisfăcător 

Întreprizător                       Functionar 

potential                             birocratic 

 fustrat 



Pentru a întreprinde este necesar ca individul să aibă idée, un minim de cunostinţe 

despre un produs sau serviciu, care ar putea face obiectul activităţii viitoarei întreprinderi, 

astfel profitul întreprinzătorului ramane steril. 

 

Din nefericire, nu există o metodologie care să permită găsirea unor astfel de idei, 

dar se poate porni de la: 

obsevarea naturii; 

studiul produselor existente( mai ales a defectelor acestora); 

studiul necesităţilor nesatisfăcute sau prost satisfăcute; 

observarea tehnologiilor utilizate; 

rezultatele cercetării fundamentale si aplicative; 

consultarea brevetelor neexploatate; 

 

Pentru  a întreprinde, nu este necesar ca produsul sau serviciul să fie nou, el poate 

fi înbunătăţit, astfel încât originalitatea ideii să se concretizeze într-un proiect realist. 

 

 
3.3. PREGĂTIREA PROCESULUI DE CREARE A FIRMEI 

În această etapă întreprinzătorul trebuie să-şi elaboreze analize şi studii referitoare 

la: produs, piaţă, raporturile produs-piaţă, obiective comerciale, mijloace necesare, forma 

juridical, situaţia financiară. 

 

Dacă obiectul de activitate al viitoarei întreprinderi va fi un produs nou sau 

îmbunătăţit va fi necesar să se definească foarte précis în ce constă, cum functionează, 

care este utilitatea lui şi unde poate fi folosit. Se vor analiza avantajele şi deficienţele lui 

în raport cu un alt produs existent cu scopul de a sublinia originalitatea acestuia. 

 

Cănd se va folosi o înventie trebuie să se dispună de un brevet pentru a-i asigura 

protecţia. Apoi este necesar să se realizeze un prototip, ceea ce va determina un consum 

de mijloace materiale, financiare si umane. 

 



Odată produsul analizat şi definit se impune un studiu al pieţei pe care urmează a 

se desface. Acest studiu poate fi realizat de însusi întreprinzătorul respectiv sau poate fi 

încredinţat unei firme specializate de marketing. În ambele situatii este necesar să se 

analizeze: volumul şi evoluţia probabilă a cererii, cererea pe tip de clientela, cocurenţa 

directă si indirectă (prin produse similare) sub aspectul evoluţiei probabile. 

 

După ce s-a stabilit produsul şi segmentul de piaţă se va realiza un test pe un 

estantion de clienţi potenţiali în vederea: 

 

efectuării eventualelor modificări ale produsului; 

evaluării posibilităţilor de desfacere ca volum;  

stabilirii canalelor de distributie şi a punctelor de vânzare cele mai adecvate. 

 

Cunoscând relatia pieţei la produs, activitatea concurenţială, se vor  stabili 

obiectivele comerciale referitoare la:  

- cifa de afaceri; 

- preţul practicat 

- partea din piaţă care se doreşte să se deţină. 

 De asemenea, se vor stabili canale de distribuţie ce vor fi utilizate şi  se vor pune 

în funcţiune centrele de desfacere şi se vor stabili serviciile după vănzare. 

Tot în etapa de pregătire a procesului de creare a firmei se vor stabili  mijloacele 

utilizate: terenuri, imobile, mijloace de transport, resurse umane etc. 

Forma juridică depinde de importanţa firmei care se creează şi de dezvoltarea 

prevazută pentru aceasta. Dacă se va opta pentru o întreprindere mică se poate stabili spre 

exemplu S.R.L., iar dacă se vizează o întreprindere  mare se poate stabili ca forma 

juridica S.A. etc. 

Analiza financiară are ca obiectiv asigurarea ca din acest punct de vedere  

proiectul de înfiinţare al întreprinderii este acceptabil, adică există corelare înte 

mijloacele de producţie necesare şi resursele financiare de care dispune întreprinzătorul 

este rentabil. 

 



Corespondenţa dinte nevoia de mijloace de producţie şi resursele disponibile se 

verifică prin elaborarea unui bilanţ previzional (de pronire) care cuprinde  urmatoarele :  

Bilanţ 

( previzional) 

 

 

ACTIV 

 

 

PASIV 

Imobilizari în :  

cheltuieli de instalare 

brevete 

terenuri 

construcţii 

materiale 

mobilier etc. 

Stocuri 

Trezorerie 

 

Capital propiu  

 

Datorii financiare 

 

Datorii de exploatare 

 

 

 

Total ACTIV Total PASIV 

 

Evaluarea cheltuielilor de instalare, brevete, Vicente etc. Se poate face de un 

specialist în contabilitate, iar pentru fondurile fixe ( terenuri, construcţii) se vor stabili 

devize si preţuri de catalog. Mărimea stocurilor depinde de  nivelul producţiei şi de 

sistemul de aprovizionare. Banii lichizi sunt necesari  pentru diferite plăţi înaninte de a 

încasa din vanzări. 

 Totalul activului reprezintă ansamblu nevoilor de finanţare.  

 

În pasivul bilanţului se înscriu: capitalul propriu constituit din aportul 

întreprinzătorului sau respectiv al asociaţiilor; 

datoriile financiare sunt reprezentate de împrumuturile la bancă sau diferite ajutoare 

financiare publice; 

datoriile de exploatare reprezintă  eventualele credite pe care furnizorii pot să le acorde. 



Dacă volumul resurselor este inferior necesităţilor trebuie examinată posibilitatea 

diferitelor materiale sau apelarea la noi credite. Dacă dezechilbrul se menţine se vor 

revizui obiectivele stabilite anterior. 

Studiul de rentabilitate necesită stabilirea conturilor de rezultate previzionale 

referitoare la două sau trei cicluri de producţie. Un cont de rezultate previzionale 

cuprinde: 

Cont de rezultate 

     (previzional) 

 

DEBIT CREDIT 

Consumul într-un ciclu de producţie 
Cifră de afaceri 

Profit (dacă este pozitiv) 

 

 

Consumurile unui ciclu de producţie cuprind: cumpărături de materii prime, 

cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli constante etc. 

Pentru ca întreprinderea să fie viabilă este necesar ca rezultatul să fie pozitiv(afară 

poate de primul ciclu când cheltuielile de demarare sunt mari). Dar o întreprindere viabilă 

nu este neapărat rentabilă. 

Rentabilitatea presupune un anumit nivel al rezultatelor în funcţie de capitalul 

angajat. Raportul dintre nivelul rezultatelor şi capitalul investit trebuie să fie superior 

dobănzii practicate pe piaţa financiară. Astfel, întreprinzătorul işi va putea procura 

venituri mai mari fără riscuri din obligaţiuni sau acţiuni. 

 
3.4. PRINCIPALELE ETAPE DE CONSTITUIRE A FIRMEI 

 

Crearea unei firme presupune în principal urmatoarele etape: 

 

Întocmirea formalitătilor de creare a firmei, care fiind numeroase şi mereu în 

schimbare vom prezenta numai cateva dintre obligaţiile întreprinzătorului de natura: 

 



juridică  constând în elaborarea unei cerei de acord pe care să se obţina avizul unor 

organe specializate, a unui contract de asociere în cazul societăţilor comerciale, a unui 

statut. alegerea unei denumiri, înregistrarea la registrul comerţului, publicarea în 

monitorul oficial; 

socială privind decalarea deschiderii întreprinderii la Ministerul Muncii, aderarea la 

asigurările sociale; 

fiscală privind achiziţionarea unor documente financiare, fixarea de către organele în 

drept a impozotului. 

 

Punerea în opera a mijloacelor tehnice şi umane, care presupune, amenajarea 

terenurilor şi localurilor, instalarea masinilor şi utilajelor, recunoasterea personalului, 

constituirea stocurilor de materii prime, materiale etc. 

 

Organizarea internă a firmei prin care se urmareste: stabilirea structurii 

organizatorice, elaborarea unui regulament de ordine interioară, organizarea contabilităţii 

etc. 

 

Parcurgerea acestor etape de creare a firmei prezintă o serie de particularităţi în 

funcţie de tipul de întreprindere care se creează, de mediul ambient în care işi desfăsoară 

activitatea, precum si de strategia si politica pe care le va adopta diferita firma. 

Pe parcursul lucrării se prezintă principalele aspecte manageriale implicate în 

concretizarea spiritului de întreprinzător în firme. 

 

 
3.5. ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME 

CADRUL LEGISLATIV 

 

 Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 

privind registrul comertului si de Legea 31/1990 privind societatile comerciale. 

 

1. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale: 



 

a) cuprinde reglementari de baza privind constituirea, functionarea, modificarea si 

desfiintarea societatilor cu personalitate juridica; 

 

b) a fost modificata prin Legea nr.41/01.06.1991, Legea nr.44/04.07.1991, Legea 

nr.80/23.12.1991, Legea nr.78/20.07.1992, O.U.G. nr.32/1997 aprobata si modificata de 

Legea nr.195/17.11.1997; 

 

c) a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.33/29.01.1998, cu toate 

modificarile intervenite pana la aceea data; 

 

d) dupa republicare a mai fost modificata si prin Legea nr.99/1999 privind unele masuri 

pentru accelerarea reformei economice (reprodusa, in extras, dupa Legea nr.31/1990). 

 

2. Legea nr.26/1990 privind registrul comertului 

 

a) cuprinde reglementari privind infiintarea si organizarea Oficiului National al 

Registrului Comertului si a Oficiilor Registrului Comertului din fiecare judet, 

inmatricularea comerciantilor in Registrul Comertului si inregistrarea altor mentiuni; 

regimul firmelor si emblemelor, precum si sanctiuni in caz de nerespectare a dispozitiilor 

sale. 

 

b) a fost modificata de Legea nr.12/08.01.1998 publicata in Monitorul Oficial sal 

Romaniei, partea I, nr.15 din 19.01.1998. 

 

c) a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.49/04.02.1998, cu toate 

modificarile pana la acea data. 

 

3. NORME METODOLOGICE Nr.P/608-773, emise de Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei si Ministerul Justitiei. 

 



a).Normele metodologice reglementeaza modul de tinere a registrului comertului si de 

efectuare a inregistrarilor, inmatricularea comerciantilor, inscrierea de mentiuni privind 

modificarea actelor constitutive sau alte feluri de mentiuni, precum si organizarea si 

functionarea Oficiului Registrului Comertului. 

 

b).Normele metodologice au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a I 

nr.176/11.05.1998. 

  

  II. FORME JURIDICE DE SOCIETĂŢI COMERCIALE 

 

 In Romania pot functiona urmatoarele societati comerciale: 

 

SRL  SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA  

 

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar 

asociatii raspund numai pana la limita capitalului social subscris. 

 

SA  SOCIETATEA PE ACTIUNI  

 

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar 

actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. 

 

SCA  SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI  

 

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si 

raspunderea asociatilor comanditati pentru obligatiile sociale este nelimitata si solidara, 

iar a asociatilor comanditari este limitata pana la concurenta capitalului subscris. 

 

SNC  SOCIETATEA IN NUME COLECTIV  

 



Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar 

asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. 

 

SCS  SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA  

 

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si 

asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale, iar asociatii 

comanditari raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.  

  

  

III. DESCRIEREA  UNEI SOCIETATI COMERCIALE   

   

 

SRL   SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

 

 

1. ASOCIATII  

2. NUMARUL DE ASOCIATI 

3. ACTUL DE INFIINTARE 

4. FIRMA 

5. EMBLEMA 

6. SEDIUL SOCIAL 

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

8. CAPITALUL SOCIAL 

9. APORTUL ASOCIATILOR 

10. CONDUCEREA SOCIETATII 

11. CONTROLUL SOCIETATII 

12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LA PIERDERI 

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV 

14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV 

15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR 



16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII 

17. DIZOLVAREA SOCIETATII 

18. LICHIDAREA SOCIETATII  

 

1. ASOCIATII  

Se pot asocia si forma o S.R.L.: 

a) persoane fizice, cetateni romani sau straini; 

b) persoane juridice romane sau straine. 

  

2. NUMARUL DE ASOCIATI 

Regula generala: 

a) minim 2 asociati; 

b) maxim 50 asociati. 

Exceptie: 

a) o singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in 

conditiile ce urmeaza; 

b) o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura 

S.R.L.; 

c) o S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana. 

 

3. ACTUL DE INFIINTARE 

O societate S.R.L. se constituie prin: 

a) contract de societate si statut; 

b) numai statut in cazul S.R.L. cu asociat unic; 

c) atat in cazul a). cat si in cazul b). se poate intocmi un inscris unic denumit ACT 

CONSTITUTIV. 

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in 

constituirea societatii sunt considerati fondatori. 

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost 

condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, 



delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni 

prevazute de prezenta lege. 

 

 4. FIRMA 

a) Orice societate trebuie sa aiba o firma. 

b) Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita 

comertul si sub care semneaza. 

c) Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana. 

d) Firma unei S.R.L. se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga 

numele unuia sau mai multora dintre asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in 

intregime “societati cu raspundere limitata” sau S.R.L. 

e) Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente 

f) Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul 

public. 

  

5. EMBLEMA 

a) Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de 

acelasi gen. 

b) Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana. 

c) Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al 

comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe 

piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea. 

d) Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului. 

  

6. SEDIUL SOCIAL  

a) Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se 

gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative. 

b) Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: 

legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, natio- nalitatea societatii, locul unde 

trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare. 



c) Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii, 

reprezentante, puncte de lucru, etc.) 

  

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

a) In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare 

societatea in vederea obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, 

tranzactii, intermedieri, etc. 

b) Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, 

a activitatii principale si a activitatilor secundare. 

c) Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia 

nationala - CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997. 

d) Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa fie posibil licit si moral. 

  

8. CAPITALUL SOCIAL 

a) Capitalul social se formeaza prin aportul asociatilor. 

b) Capitalul social nu poate fi mai mic de 2.000.000 (douamilioane) lei si se divide in 

parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 (unasuta- mii) lei. 

c) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. 

d) Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu 

aprobarea celorlalti asociati. 

e) Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul cxonstitutiv exista clauze de 

continuare cu mostenitorii. 

  

9. APORTUL ASOCIATILOR 

a) Aportul asociatilor poate fi in numerar (obligatoriu) si in natura (optional); 

b) Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea 

capitalului social; 

c) La S.R.L. cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei 

expertize de specialitate; 

d) In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale; 



e) Aportul in valuta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la 

data varsarii; 

f) Aportul in valuta al asociatilor straini se inregistreaza in lei si in dolari USA; 

g) Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale; 

h) Aportul la capital nu este purtator de dobanzi. 

  

10. CONDUCEREA SOCIETATII 

a) Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre 

administratorul sau consiliul de administratie. 

b) Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii: 

-sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net; 

-sa desemneze pe administratori si pe cenzori; 

-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii; 

-sa modifice actul constitutiv. 

c) La S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru 

adunarea generala a asociatilor. 

d) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau 

neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor. 

e) Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in 

care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara. 

f) Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv. 

  

11. CONTROLUL SOCIETATII 

a)  Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori alesi de adunarea 

generala a asociatilor. 

b)  Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 

15. 

c)  In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt 

administratori. 

d)  Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.A. se aplica si cenzorilor din S.R.L. 

  



12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LA PIERDERI  

a) Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor. 

b) Cota parte din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend. 

c) Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social 

varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. 

d) Dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil. 

e) Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional 

cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris. 

  

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV 

Actul constitutiv al unei S.R.L. va cuprinde in principal: 

a)  numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, 

persoanelor fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La 

societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati; 

b)  forma, denumirea, sediu si, daca este cazul, emblema societatii; 

c)  obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; 

d)  capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in 

numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la 

care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se 

vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor 

sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau: 

e)  asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, 

persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite 

impreuna sau separat; 

f)  partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi; 

g)  sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara 

personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile 

pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; 

h)  durata societatii; 

i)  modul de divolvare si de lichidare a societatii. 

  



14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV 

a) Actul constitutiv se poate modifica de catre asociati cu respectarea conditiilor de fond 

si forma prevazute pentru incheierea lui. 

b) Actul aditional modificator, va cuprinde textul integral al prevederilor modificate din 

actul constitutiv. 

c) Daca se face mai multe modificari la actul constitutiv, acesta se va actualiza cu toate 

modificarile la zi. 

  

15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR 

a) Poate fi exclus din societate: 

-asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; 

-asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de 

semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora; 

b) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui 

asociat. 

c) Asociatul exclus are dreptul la beneficii si raspunde de pierderi pana in ziua excluderii. 

d) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci 

numai la suma de bani care sa reprezinte valoarea acestei parti stabilita de asociati sau de 

un expert. 

e) Un asociat se poate retrage din societate: 

-in cazurile prevazute in actul constitutiv; 

-cu acordul tuturor celorlalti asociati; 

-prin hotarare a tribunalului, cand actul constitutiv nu prevede retragerea si nici nu exista 

acordul celorlalti asociati. 

f) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc de asociati 

ori de un expert, iar in caz de neintelegere de tribunal. 

  

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII. 

a) Societatea poate fuziona cu una sau mai multe societati existente. 

b) Fuziunea se face fie prin absorbtia unei societati, fie prin contopirea cu alte societati 

rezultand o societate noua. 



c) Divizarea societatii poate avea loc:  

-prin deprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea catre una sau mai multe 

societati existente sau care iau astfel fiinta; 

-prin impartirea intregului patrimoniu al societatii intre doua sau mai multe societati 

existente sau care iau astfel fiinta. 

d) In acest caz, societatea care se divide, isi inceteaza existenta. 

  

17. DIZOLVAREA SOCIETATII  

Societatea se dizolva prin: 

a)-trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; 

b)-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acesteia; 

c)-declararea nulitatii societatii; 

d)-hotararea adunarii generale; 

e)-hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, cum ar fi: 

neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii; 

f)-falimentul societatii; 

g)-incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unor asociati cand, datorita acestor 

cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Se excepteaza cazul cand in actul 

constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste 

continuarea existentei societatii sub forma unei S.R.L. cu asociat unic. 

h)-pierderea unei jumatati din capitalul social sau a reducerii lui sub minimum legal. 

 

Societatea nu se dizolva daca, in termen de noua luni de la data constatarii pierderii sau 

reducerii capitalului social, acesta este reintregit, este redus la suma ramasa ori la 

minimum legal sau cand societatea se transforma intr-o forma de societate la care 

capitalul social corespunde. 

Tribunalul mai poate pronunta dizolvarea la cererea C.C.I. sau a oricarei persoane 

interesate in cazurile in care: 

i)-societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; 

j)-societatea nu a depus timp de 3 ani consecutivi bilantul contabil, sau alte acte, care, 

portivit legii, se depun la O.R.C.; 



k)- societatea si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut, asociatii au disparut sau nu au 

domiciliu ori resedinta cunoscuta. 

 

Societatea nu se dizolva daca incetarea activitatii a fost anuntata organelor fiscale si 

inscrisa in O.R.C., iar durata incetarii nu depaseste trei ani. 

  

18. LICHIDAREA SOCIETATII 

a) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, in afara de cazurile 

de fuziune ori divizare totala sau in cazul dizolvarii unei S.R.L. cu asociat unic. 

b) Lichidarea si repartizarea patrimoniului social se face de catre lichidatori autorizati 

numiti de asociati sau, dupa caz, de tribunal. 

c) La terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil de lichidare si vor 

propune repartizarea activului intre asociati. 

     

 

IV. ETAPELE PARCURSE PENTRU CONSTITUIREA UNEI SOCIETĂŢI 

ŞI ACTELE NECESARE PENTRU CONSTITUIRE 

 

1. Stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, 

a sediilor secundare. 

 

a) se poate face intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflate in 

folosinta acestora; 

b) se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la 

proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil al 

proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe 

orizontala si verticala). 

 

2. Se stabileste denumirea (firma) societatii si, daca este cazul, emblema societatii. 

 



a) firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si 

emblema altor societati; 

b) firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana; 

c) firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se 

stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o 

perioada de 3 luni; 

 

3. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care 

asociatii au ales-o. 

 

a) pentru intocmirea actului constitutiv asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se 

pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene; 

b) la intocmirea actului constitutiv sunt necesare: 

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: 

pasaport, carte de identitate; 

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: 

statut, certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara; 

-certificat de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii si reprezentantii cetateni 

straini. 

 

4. Se semneaza actul constitutiv, sub forma autentica, la un birou notarial public. 

a) semnarea se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura 

speciala autentica; 

c) cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza in prezenta unui interpret 

autorizat. 

 

5. Se depun aporturile in numerar, la o banca sau C.E.C. si se pregatesc actele de 

proprietate pentru aporturile in natura. 

 Pentru deschiderea conturilor se prezinta bancii urmatoarele documente: 

cererea de deschidere a contului; 



copie dupa autorizatia de constituire eliberata de primarie si inregistrata la Administratia 

financiara; 

fisa cu specimene de semnaturi; 

 

6. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru. 

 

7. Se pregateste dosarul cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului 

Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei. 

 Cererea de inmatriculare in registrul comertului, cf. cu art.3 din Legea 26/1990, 

cuprinde: 

numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila, averea si 

modul de evaluare a acesteia si activitatea comerciala anterioara; 

firma comerciala si sediul acesteia; 

obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; 

numele, data siorganul emitent al autorizatiei pentru exercitarea activitatii; 

 

8. La Oficiul Registrului Comertului are loc: 

-verificarea dosarului; 

-controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii, de catre judecatorul 

delegat de Tribunalul teritorial;  

-transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului 

delegat; 

-inmatricularea societatii; 

-eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat.  

 

9. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia 

financiara teritoriala. 

 

10. Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii. 

  

 



 

ACT CONSTITUTIV 

AL SOCIETATII COMERCIALE 

SUPREM IMP – EXP S.R.L. 

Redactat si editat sub nr. 58 

de avocat Popescu Dan 

  

PREAMBUL 

 

 Aceasta  societate cu raspundere limitata, numita in cele ce urmeaza “Societate”, 

este infiintata de domnul CIUBANCAN CALIN MITRUT, cetatean roman, de sex 

masculin, casatorit, nascut in Bucuresti, la data de 06.09.1967, domiciliat in Bucuresti, 

Strada Cernisoara nr. 21, bloc 63, scara 2, etaj 4, apartament 40, sector 6, identificat prin 

B.I. seria R.D., nr. 187503, eliberat de Sectia 21 Politie la 17.08.1995, in calitate de 

asociat unic. 

 

CAPITOLUL I 

Denumirea, Forma Juridica, Sediul Social 

Durata de Functionare a Societatii 

 

 Art.1. – Societatea comerciala va avea denumirea de “SUPREM IMP - EXP” 

S.R.L.,  in conformitate cu Dovada nr. 169367 din 08.07.1999, eliberata de Camera de 

Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti – Oficiul Registrului Comertului, numita in 

cele ce urmeaza “Societatea”. 

 

 Art.2. – Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de 

Societate cu Raspundere Limitata (S.R.L.). 

 Mentiunea “Societate cu raspundere limitata” sau S.R.L., insotita de precizarea 

privind capitalul social si numarul de inmatriculare, vor preceda sau urma denumirea 

societatii in toate actele, facturile, prospectele, anunturile, publicatiile, ofertele si orice 

alte acte emanand de la societate. 



 Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act 

Constitutuiv si ale legislatiei romane in vigoare. 

 

 Art.3. - Sediul Societatii va fi in Romania, Municipiul Bucuresti, Str. Alexandru 

Lapusneanu nr. 80, sector 1. Societatea va putea infiinta atat in Romania cat si in 

strainatate, agentii, filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru si alte unitati necesare 

realizarii obiectului de activitate, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 Emblema si sigla Societatii vor fi stabilite prin decizia Asociatului Unic. 

 

 

 Art.4. Durata de functionare a Societatii este nelimitata. 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul de Activitate al Societatii 

 

 Art.5. – Domeniul principal de activitate va fi : comert cu ridicata al produselor 

alimentare, al bauturilor si al tutunului COD CAEN 513, iar activitatea principala va fi : 

comertul cu ridicata al bauturilor alcoolice – COD CAEN 5134 ; 

 In afara de activitatea principala, Societatea mai poate desfasura urmatoarele 

activitati : 

 

 

 COD CAEN 5131 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete ; 

 COD CAEN 5132 – Comert cu ridicata al carnii si mezelurilor ; 

COD CAEN 5133 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor,  

                       uleiurilor si grasimilor comestibile ; 

COD CAEN 5135 – Comert cu ridicata al tutunului ; 

COD CAEN 5136 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor  

   zaharoase ; 

COD CAEN 5137 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente ; 

COD CAEN 5138 – Comert cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare 



COD CAEN 5211 – Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu  

  vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi,  

  tutun ; 

COD CAEN 5212 – Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu  

  vanzare predominanta de produse nealimentare ; 

COD CAEN 5221 – Comertul cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete 

COD CAEN 5222 – Comertul cu amanuntul al carnii si produselor din carne ; 

COD CAEN 5224 – Comertul cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si 

   zaharoaselor ; 

COD CAEN 5225 – Comertul cu amanuntul al bauturilor ; 

COD CAEN 5248 – Comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor  

   produse n.c.a. ; 

COD CAEN 5262 – Comertul cu amanuntul prin standuri in piete ; 

COD CAEN 5263 – Comertul cu amanuntul care nu se efectueaza in magazine  

 

CAPITOLUL III 

Capitalul Social si Partile Sociale 

 

 Art.6. – Capitalul social subscris se stabileste la suma de 20.000.000 lei, depus in 

numerar. 

 Acesta este divizat in 20 de parti sociale a cate 1.000.000. lei fiecare, care apartin 

integral asociatului unic. 

 

 Art.7.- Capitalul social va putea fi majorat prin crearea de noi parti sociale, 

reprezentant aport in natura sau numerar, pe baza  hotararii Adunarii Generale a 

Asociatilor. 

 Capitalul social va putea fi redus, pana la limita admisa de legile romane in 

vigoare, cu precizarea cauzelor si a conditiilor care determina reducerea, de asemenea ca 

urmare a hotararii Adunarii generale a Asociatilor. 

 



 Art.8. - Cesiunea partilor sociale se poate face, initial, prin renuntarea la statutul 

unic, iar in cazul unor noi cesiuni ulterioare, cu acordul celorlalti asociati. 

 Cesiunea partilor sociale se face printr-un act scris si trebuie mentionata in 

evidentele societatii. 

 Decesul unuia dintre asociati nu determina lichidarea societatii. Mostenitorii 

carora le-au revenit drepturile actionarului decedat , pot deveni asociati, proportional cu 

partile sociale pe cale le vor mosteni prin partajul succesiunii, cu acordul celorlalti 

asociati. 

 

CAPITOLUL IV 

Functionarea, Conducerea si Administrarea 

Societatii 

 

 Art.9. – Societatea este constituita cu asociat unic. 

 In aceasta calitate, acesta exercita drepturile si obligatiile ce ii revin, atat pe cele 

cu caracter personal, cat si pe cele ale Adunarii Generale a Asociatilor, indeplinind toate 

atributiile acesteia, stabilite prin prezentul act constitutiv si prin legislatia  romana. 

 Prin hotarare a Asociatului Unic pot deveni asociati si alte persoane fixice sau 

juridice, romane sau straine, prin achizitionarea de parti sociale ale societatii si cu 

indeplinirea cerintelor legislatiei romane. 

 

 Art.10. – Societatea este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, 

reprezentarea si atributiile acesteia fiind asigurate de Asociatu Unic. In exercitarea 

atributiilor Adunarii Generale a Asociatilor, acesta va purta titulatura de PRESEDINTE. 

 

 Art.11. – Administrarea societatii este asigurata de un ADMINISTRATOR, sub 

denumirea de Director general al acesteia, cu sarcinile si responsabilitatile prevazute I 

prezentul act constitutiv si completate, in caz de nevoie, cu prevederile legislatiei in 

vigoare. 

 Primul administrator al societatii este Asociatul Unic. 



 Asociatul unic, in exercitarea atributiilor Adunarii generale a Asociatilor, va putea 

numi in locul sau sau alaturi de el, unul sau mai multi administratori, putand delega o 

parte, sau dupa caz, toate drepturile si atributiile sale de administrare acelei persoane. 

 

 Art.12. – Adunarea generala a Asociatilor, reprezentata de Asociatul unic sub 

titulatura de PRESEDINTE,  are urmatoarele atributii : 

 • aproba si modifica actul constitutiv al societatii ; 

 • stabileste competentele si raspunderile administratorilor ; 

 • examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si  

   contul de profituri si pierderi ; 

 • aproba repartizarea profitului si marirea dividendelor ; 

 • aproba marirea sau reducerea de capital ; 

 • aproba cesiunea partilor sociale ; 

 • aproba investirea de capital in diverse domenii de activitate ale societatii sau 

   in alte societati ; 

 • aproba contactarea de imprumuturi ; 

 • aproba schema de personal a societatii ; 

 • aproba infiintarea de filiale, reprezentante, agentii sau birouri ale societatii, in 

    tara sau strainatate ; 

 • numeste si revoca administratorul sau administratorii societatii, dupa caz ; 

 • hotaraste in orice alte probleme de interes general privind activitatea  

   societatii . 

 Adunarea Generala a Asociatilor va lua hotarari cu respectarea legislatiei romane. 

 Deciziile adoptate sunt valabile pentru toti asociatii. 

  

Art.13. – Conducerea societatii este asigurata de Asociatul Unic in calitate de 

administrator, care are urmatoarele atributii : 

 • reprezinta societatea in raporturile cu tertii ; 

 • elaboreaza proiectul bugetului annual de venituri si cheltuieli si proiectele  

   complementare din cursul anului, pe care le supune aprobarii Adunarii  



   Generale a Asociatilor ; 

 • prezinta, pentru avizare, in Adunarea generala a Asociatilor, strategia de  

   dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung a societatii ; 

 • analizeaza bilantul contabil annual si contul de profit si pierderi pentru  

  exercitiul financiar anterior, pe care le inainteaza spre aprobare Adunarii  

  Generale a Asociatilor ; 

 • stabileste atributiile si competentele ce revin personalului societatii ; 

 • incheie si desface contractele individuale de munca ; 

 • aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat  

  cu reprezentatii salariatilor, conform legii ; 

 • propune Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea salariilor si a celorlalte  

  drepturi cuvenite personalului societatii ; 

 • aproba contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor  

   aprobate 

 • stabileste masuri pentru administrarea in conditii legale si de eficienta a  

   intregului patrimoniu al societatii; 

 • incheie si deruleaza contracte pentru desfasurarea activitatii societatii ; 

 • aproba declasarea, scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe ; 

• aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii ; 

• aproba regulamentul de ordine interioara al societatii si regulamentul de  

  organizare ai functionare ; 

• indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de Adunarea Generala a  

  Asociatilor ; 

 Pe perioada in care Asociatul Unic cumuleaza si functia de Administrator Unic al 

acesteia, atributiile de mai sus se vor interpreta in mod corespunzator. 

 

CAPITOUL V 

Activitatea si Controlul Societatii 

 



 Art. 14. – Exercitiul financiar incepe la 1 ianuare si se termina la 31 decembrie al 

fiecarui an de activitate economica. Primul exercitiu va incepe la data inmatricularii 

societatii. 

 

 Art.15. – Societatea este obligata sa tina contabilitatea activitatii sale si sa 

intocmeasca la sfarsitul fiecarui an, respectiv exercitiu financiar, inventarul tuturor 

elementelor din activ si pasiv  existente la acea data, potrivit legii. 

 In cazul in care se consemneaza pierderi, se stabileste si modul de acoperire a 

acestora. 

 Evaluarea veniturilor, cheltuielor si a profiturilor se face in lei. 

 

 Art.16. – Gestiunile societatii vor fi controlate de administrator care va putea 

imputernici totodata si alte persoane pentru efetuarea acestui control. 

 Hotararile cu privire la masurile ce trebuie luate ca urmare a controlului efectuat 

vor fi stabilite de Adunarea Generala a Asociatilor. 

 

 

CAPITOLUL VI 

Modificarea Formei Juridice, 

Dizolvarea si Lichidarea Societatii, Litigii 

 

 Art.17. – Societatea va putea fi transformata I alta forma de societate prin hotarare 

a Adunarii Generale a Asociatilor, conform legii. 

 

 Art.18. – Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: 

 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate ; 

 • hotararea Adunarii Generale a Asociatilor ; 

 • falimentul societatii ; 

 

 Art.19. – In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare. 



 Lichidarea se va face de unul sau mai multi lichidatori, numiti de Adunarea 

Generala a Asoaciatilor. 

 Din momentul intrarii in functie a lichidatorilor, mandatul celui care 

administreaza societatea inceteaza, acesta nemaiputand intreprinde noi operatiuni in 

numele societatii. 

 

 Art.20. – Prevederioe prezentului act constitutiv privind lichidarea si dizolvarea 

societatii se completeaza, acolo unde este cazul, cu prevederile legislatiei romane in 

materie. 

 

 Art.21. – Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de 

competenta instantelor judecatoresti din Romania. Conflictele nascute din raporturile 

contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj. 

 

CAPITOLUL VII 

Dispozitii finale 

 

 Art.22. – Prezentul Act Constitutiv reprezinta cadrul juridic pentru desfasurarea si 

realizarea obiectului de activitate al societatii si se intregeste cu prevederile legislatiei 

comerciale si ale celorlalte reglementari legale in vigoare. 

 

 

 Acest Act Constitutiv a fost redactat si editat sub nr. 58, in 5(cinci) exemplare de 

avocat Popescu Dan, care a atestat identitatea asociatului unic, a continutului si a datei, in 

baza art.3 din legea nr. 51/1995, eliberandu-se 4(patru) exemplare. 

 

      

      ASOCIAT UNIC 

 

     CIUBANCAN CALIN MITRUT 

 



 

 

 Bucuresti, 11 iulie 1999                                 Avocat Popescu Dan 

 Nr. 58 
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4. MANAGEMENTUL FIRMEI ŞI MEDIUL AMBIANT. 

4.1 . FIRMA CA SISTEM SOCIOECONOMIC COMPLEX. 

 

Asigurarea resurselor umane, material, financiare şi informaţional2

                                                 
2 Champel mC Connel le clasifica in resurse materiale ( resure naturale şi nunurile-capital) si resurse umane 
(munca şi abilitatea întreprinzatorului) în Economics ,Mc Graw Book Company, San Francisco,19871,p.26 

  de care firma 

are nevoie pentru funcţionarea şi de dezvoltarea sa eficace nu este  posibilă, calitativ şi 

calitatiov , fară luarea în considereare a factorilor de mediu. 



Firma economică existentă, funcţionarea şi dezvoltarea sa, în contextual mediului 

naţional şi internaţional, an în vederea satisfacerea anumitor trebuinţe  ( nevoi) prin 

atragerea şi utilizarea continuă de resurse. Valorificate în procese complexe sub forma 

potenţialului atras in ciclul economic, aceasta – de venitefactori de producţie – permit 

obţinerea de produse, lucrări cu character industrial ori servicii prin care întreprinderea 

răspunde  necesitaţilor economiei naţionale, societaţii In ansamblu său şi chiar 

mondosistemului. 

Din punct de vedere matematic, o asemenea situaţie se poate exprima prin relatia 3

 

  : 

y = f (x, u), iar      (1) 

  x= φ (u),                            (2) 

 

in care: u reprezintă intrările in system:  

 

x – starea sistemului : 

y – ieşirea din sistem. 

 

Ţinînd cont de faptul că relaţia intrări-stare-ieşiri este dependentă de factorul timp, 

relaţiile de mai sus devin: 

 

x= φ [ x(l0 ),  u(t) ], iar     (3) 

y = f [ x(l0), n(l),] în care:    (4) 

l  -  momentul iniţial : 

l0 –  momentul final. 

 

Aceasta accentuează caracterul dynamic şi deschis al sistemului “întreprindere” , preum 

şi necesitatea valorificării mediului sub diversele sale forme de manifestare. 

 

                                                 
3 V Cornescu m  Serb, Strategiea dezvoltatii Intreprinderii, Editura Polotică,Bucureştii 1989,p.24 
 



În al patrulea rînd , evolutiile factorilor de mediu constituie o importanţă permisă 

atît pentru asigurarea unor subsisteme organizatorice şi informaţionale eficace, cît şi 

pentruadoptarea şi aplicarea de decizii şi acţiuni care să reflecte  necesităţile şi 

oportunităţile prenzente şi de perspectivă ale mediului ambient. 

Practica economică a dovedit  că numai în masura în care se cunosc şi se 

valorifică evoluţiile factorilor de mediu se pot concepe şi funcţionează corespunzător 

subsistemele managemenului microeconomic, prin  intermediul cărora se asigură legătura 

cu mediul. 

 

Totodată, nu trebuie să se omită faptul că, pe măsură ce se cunosc necesităţile  şi 

oportunitaţile mediului ambient, se îmbunătaţeste sensibil acitivtatea de ansamblu a 

firmei, amplificîndu-i-se funcţionalitatea şi eficacitatea. 

 

4.2. DEFINIREA MEDIULUI AMBIANT AL FIRMEI 

 

În ultimii ani, o serie de lucrări de specialitate s-au ocupat, direct sau indirect, de 

problematica mediului ambiant al firmei, de impactul pe care acesta îl are asupra unităţii 

economico-sociale. Un aspect incă insuficient elucidat pe plan teoretic îl constituie 

definirea mediului ambiant, categorie deosebit de complexă, date fiind multiplele sale 

componente şi interdependenţele dintre ele. 

 

Adesea se face confuzie între mediul ambiant şi mediul inconjurator sau sunt omise 

unele componente majore care influenţează decisiv activităţile economico-sociale din 

cadrul firmei. 

Astfel, academicianul Mihai Dragănescu arată că ,,….dacă ne gândim la, om nu este 

greu de observat că pentru el principalul mediu ambiant este societatea. Mediul social 

cuprinde două mari componente : un mediu tehnologic şi un mediu interuman. …Prin 

mediu înconjurător pentru om întelegem şi societatea, în timp ce prin mediu înconjurător 



pentru societate întelegem numai mediul înconjurător natural, deoarece tehnologicul este 

social4

 

. 

La rândul său, A. Iancu insistă pe necesitatea tratării mediului ambiant în strânsă 

corelare cu calitatea vieţii pe care, de altfel, o condiţionează decisiv. ,…După cum 

calitatea vieţii este definită printr-o multitudine de componente, la fel şi mediul ambiant 

trebuie definit prin multitudinea elementelor sale componente, numite factori de mediu, 

care influenţează într-un mod specific calitatea vieţii. După provenienţa şi rolul lor în 

viaţa economico-socială acestia se pot clasifica astfel : 

 

a) factori de mediu naturali, reprezentaţi de condiţiile de sol, atmosferă, subsol, ape 

curgatoare, lacuri, păduri, toate acestea reprezentând suportul material primar al 

existenţei şi desfăşurării vieţii biologice şi economico-sociale : 

b) factori artificiali, reprezentaţi de condiţiile create de om în scopul ameliorării 

condiţiilor sale de viaţa şi dezvoltării sale multilaterale…5

 

”. 

În acelasi context, profesorul C. Pintilie consideră că mediul ambiant al unităţii 

economice poate fi definit prin ,,piaţă internă şi externă în cadrul căreia întreprinderile işi 

oferă reciproc produse, servicii, lucrări, informaţii etc. colaborează între ele şi, deseori, se 

confruntă, intrând în competiţie”6 . Funcţie de natura proprietăţii asupra factorilor de 

producţie şi de alte elemente de caracterizare a sistemelor socio-economice, acelasi autor 

delimitează piaţa ( mediul ambiant ) în : organizata si planificata, libera sau concurenţială 

mixtă7

Interesantă ni se pare şi concepţia specialiştilor francezi în domeniu, conform căreia 

mediul ambiant al întreprinderii éste constituit din ansamblul organizaţiilor, actorilot şi 

factorilor ca aror existenţă este susceptibilă de a influenţa comportamentul şi 

performanţele întreprinderii. În aceaşi concepţie se insistă pe tendinţa ce se manifestă în 

legatură cu “diviziunea” mediului in mediul extern , respectiv instituţile şi indivizii care 

 . 

                                                 
4 M. Drăgăuescu, O pasibilă definire a mediului Inconjurător, Revisa economică, nr 33/1985. 
5 A. Iancu, Mediul ambient şi calitatea vieţii Revisa economică, nr 37/1985. 
6 C. Pintilie, Conducerea întreprinderilor, Lito ASE, 19871, p.309-310. 
7 M.Marchesnay, Economie d’enterprise, Collection: Gestion, Paris, 1991, p.91. 



pot influenţa  întreprinderea  şi mediul intern , in care se includ comportamentele 

indivizilor sau grupuriloe de indivizi din cadrul întreprinderii ce influenţeaza  deciziile şi 

acţiunile celorlalţi membri ai organizaţiei ( noţiune asimilată “climatului” organizaţional, 

“ moralului” ori “culturii” din interiorul întreprinderii, generate de intensitatea 

conflictelor, gradul de satisfactii sau insatisfacţii, gradul de adeziune a indivizilor la 

valorile firmei). 

 

In ceea ce ne priveste, apreciem că o definiţie a mediului ambiant trebuie  să 

surprindă complexitatea şi multidimensionalitatea acestuia, concomitent cu reliefarea 

dinamismului său, generat în principal de revoluţia tehnico-stinţifică 

contemporană.Astfel, mediul ambiant include toaye elementele exogene firmei, de natura 

economică, tehnică, politică, dermografică, culturală, stiintifică,organizatorică, juridică, 

psiho-sociologica, educaţionalăşi ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor 

acesteia, obtinerea resurselor necesare, adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a 

lor. 

 

Printr-o asemanare definie rezultă necesitatea abordării mediului ambianr într-

oviziune dinamică, cuprinzătore , capabilă să surprindă atît evolitiile convergente cat şi 

divergenţele dintre componentele sale. De natură să favorizeze sau să împiedice 

derularea activităţilor microeconomice. 

 

Studierea problematicii mediului ambiant şi precizarea multiplelor elemente de 

impact ale acestuia aupra firmelor romănesti sunt de natură să faciliteze, pe de o parte , 

întelegerea mecanismului de constituire, funcţionare şi dezvoltarea a acestora şi, pe de 

altă parte , dependenţele compleze ale  unitătiilor economico-sociale fata de mediu. 

Concomitent poate fi reliefată influenţa majoră pe care mediul ambiant o are asupra 

firmei , asupra eficienţei economico-sociale, influenţată tot mai evidentă în prezent şi de 

care trebuie să ţină cont în fundamentarea strategilor şi politicilor micoreconomice.  

 



In alta ordine de ideii, raporturile dintre mediu şi firmă se manifestă  cu intensitate şi 

în ceea ce priveşte conceperea şi exercitarea procesului de management. Intr-o viziune 

deschisă, capabilă să asigure o valorificare superioară a potenţialului mediului. 

 

 

4.3. FACTORII DE INFLUENŢĂ AI MEDIULUI AMBIANT 

 ASUPRA FIRMEI 

 

Aşa cum s-a arătat, mediul ambiant exercită o gama variată de influenţe asypra 

firmei, prin intermediul unui colplez de factori, a căror cunoaştere facilitează înţelegerea 

mecanismului de funcţionare a aceasteia, a rolului şi locului său în cadrul sistemului 

economiei naţionale. 

 

Figura 1. ilustrează principalele categorii de factorii de mediu care au o  influenţă 

majoră asupra firmei sau a unor componente ale acesteia. Asemenea factori este 

recomandabil sa fie abordaţi într-o viziune sistematică, date  fiind multiplele 

interdependenţe ce se stabilesc 

 între ei şi comunitatea  domeniului influenţat. 

Fiecare categorie de factori reliefate de figura respectivă , datorită naturii şi 

caracteristicilor propii, influenţează firma şi managementul acesteia într-n mod specific. 

 Prima şi cea mai importantă categorie de factori ai mediului ambient, cu impact 

semnificativ asupra firmei , o reprezinta factorii economici , cuprinzand ansamblu 

elementelor de natură economică din mediul ambiant cu acţiune directă asupra 

activităţilor micoeconomice, cei mai importanţi factori economici pot fi concretizaţî în : 

piaţa internă, piaţa externă şi pîrghiile economico-financiare. 

Facturii economici – ce determină mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea 

firmele – influenţează decisive atît construirea, cat  şi funcţionalitatea şi dezvoltarea 

acestora. Punctul de plecare In abordarea unor asemenea stadii specifice “vieţii” 

Intreprinderilor îl reprezintă studiul pieţei, care furnizează informaţii relevante referitoare 
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la nivelul şi structura cererii, nivelul preţurilor, concurenţă etc. Pe aceasta bază, 

conducerea firmei fundamentează deciziile de aprovizionare, producţie şi vanzare , alături 

de alte elemente ale strategiilor şi  politicilor generale ce-i sunt specifice. 

 

 

Fig 1.  Factorii mediului ambiant 

 

Adaptarea firmelor romaneşti la cerinţele pieţei interne şi externe necesită 

dezvoltarea corespunzătoare a activităţii  de marketing, care presupune, prioritar, 

acceptarea ideii de orientare a activitaţilor  microeconomice către piaţă, către nevoile de 

consum, către nevoile de consum, către mediul lor ambient. Introducerea şi  promovarea 

spiritului de marketing produce o răsturnare a raportului tradiţional dintre întreprinderea 

trebuie  să producă şi să ofere ceea ce se cere, contribuind decisiv la satisfacerea 



trebuinţelor oemenilor, ale societăţii. Această nouă optică are la bază faptul că piaţa 

rămîne principala legătură dintre producţie şi consum, principala modalitate prin care “se 

verifică concordanţa dintre nivelul şi  structura producţiei şi cele ale cererii sociale, 

finalizandu-se, practic, acţiunea legii cererii şi ofertei, a legii valorii”8. Abordarea 

funcţionării şi dezvoltării firmelor romănesti într-un mecanism specific economiei de 

piaţă şi valorificarea informaţiilor oferite de studiile de piaţă în strategii şi politici realiste 

trebuie să tină cont de particularităţile sistemului economiei de piaţă9 şi de tipologia 

mecanismelor concurenţiale proprii, precum şi de riscurile pe care atât mediul naţional, 

cât şi internaţional, le generează agenţilor economici. În ceea ce priveşte acest ultim 

aspect, cu impact nemijlocit asupra proiectării sistemelor de management, iar în cadrul 

acestora asupra elaborării şi fundamentării deciziilor microeconomice şi a instrumentului 

managerial folosit, o serie de lucrări de specialitate insistă pe varietatea riscurilor şi pe 

necesitatea abordării sistemice a acestora. Astfel, J. Ch. Mathe10 enuntă cinci tipuri de 

riscuri generate de mediul ambiant : riscul politic, riscul economic, riscul juridic, riscul 

tehnologic şi riscul financiar. Luarea lor în considerare permite conceperea şi exercitarea 

funcţiilor procesului de management într-o viziune optimizantă, regăsite în strategii şi 

politici eficace, orientate spre maximizarea profitului, spre competitivitate – premise 

majore ale consolidarii pozitiei întreprinderii pe piaţă*

Trecera la economia de piaţă, ce de altfel însusi sistemul economiei de piaţă, 

presupun o anumită intervenţie a statului prin mijloace exclusiv economico- financiare 

numite parghii economico- financiare care să asigure promovarea pluralismului economic 

şi înfăptuiirea unui mecanism economico-financiar adecvat, centrat pe principiile 

economiei de piaţă. În cadrul lor, o poziţie centrală o deţine cointeresarea materială, 

realizată în principal prin intermediul sistemului de salarizare şi profitului care, ca factor 

economic de mediu, este concepută şi se operaţionalizează cu ajutorul unor acte 

. 

                                                 
8 Economie politică, vol.1 ASE,1991 p.135 
9 N.Niculescu, Spre economia de piaţă, Editura Cronica, Iaşi ,1991 p.55-74 
10 J.Ch. Mathe, Politique Generale de l’Enterprise:Analyse el management strategiquers, Edition 
Economica 1987, p.198. 
* Pe fondul internaţionalizării Intreprinderii s-a conturar conceptual de “management strategic” , ce 
cuprinde ansamblul procedurilor care conduc la formarea unui proiect strategic şi care permit realizarea sa. 
Multidimensionalitatea managementului strategic este dată de mijloacele tehnice, financiare şi umane, 
precum şi unitatea variabilelor  care-I condiţionează eficacitatea ( cultura întreprinderi, identitatea şi 
legitimitatea sa ).(ibidem, p 187-218). 



normative.Practic, cointeresarea materială ,,vazută” fie şi numai prin salarizare şi profit 

se manifestă ca important factor economic ; în masura în care societăţile comerciale şi 

regiile autonome sunt beneficiarele anumitor sisteme de salarizare trebuie să se încadreze 

în niste limite cantitative controlate de instituţiile bancare şi să respecte anumite 

modalităţi de repartizare a beneficiului. În acest din urmă caz intervin interese dintre cele 

mai diferite, a căror satisfacere este dependentă de marimea profitului brut înregistrat 

într-un interval de timp ; ne referim la acţionarii, la salariaţii unei firme, la manageri, la 

stat s.a.m.d., fiecare din aceştia fiind nemijlocit interesaţi in amplificarea cotei parţi din 

profit. ,,Acţionarul consideră că scopul unei întreprinderi este acela de a produce profit 

cât mai mare din care să poată încasa dividente corespunzătoare ; salariaţii întreprinderii 

consideră că întreprinderile trebuie să le asigure salarii bune şi posibilităţi de 

perfecţionare a calificării; în afară de salarii şi onorarii, conducătorii ( managerii ) văd în 

unitatea la care sunt angajaţi şi un teren de realizare a personalităţii lor, de exprimare 

profesională concretă ; clienţii unei întreprinderi aşteaptă de la ea produse de calitate, 

care să fie ameliorate continuu pentru a corespunde nevoilor tot mai exigente: o regiune, 

un oraş cosinderă că întreprinderile trebuie  să procure locuri de munca stabile pentru 

concetăţeni  şi să protejeze mediul ambiant; în sfarsit, statul vede în fiecare întreprindere 

o sursă de noi locuri de muncă, un motor al expansiunii economice, un exportator eficient 

şi , pe baza acestora , o sursă importantă şi continuă de venituri bugetare”11

 

 . 

Alături de cointeresele sau chiar In contextul acesteia o pozitie la fel  de 

importantă o detin preţurile şi tarifele , creditele, taxele şi dobanzile, impozitele,, fiecare 

din aceastea, tratată sistemic, influenţand nemijlocit derularea  eficientă a activităţilor 

firmelor romăneşti. Utilizarea lor poartă  amprenta tipului de propietate – şi implicit, 

tipului de agent economic – şi înregistreaza  progrese semnificative în etapa actuală, de 

tranziţie spre economia de piaţă.Pe fondul descentralizării manaheriale şi al privatizării 

asistam la  liberalizarea utilizării acestor parghii şi la transformarea lor în veritabile 

instrumente manageriale cu impact pozitiv asupra eficatităţii de ansamblu a firmelor. Aşa 

cum s-a mai precizat, influenţele multiple ale acestei categorii de factori de mediu se 

manifestă nu numai asupra componentelor procesuale ori structurale ale întreprinderi, ci 

                                                 
11 Economia politică, vol, ASE, 1001,P.132 



şi asupra managementului său. Practic , întreg procesul de management şi fiecare functie 

în  parte - de la previziune ( stabilirea strategiilor şi politicilor microeconomice) la 

control-evaluare sunt”afectate  de “intervenţia” acestor factori extrem de dinamici şi de 

mare complexitate. 

 Rolul  managerulor este acela de a le valorifica impactul In decizii şi actinui 

pertinente, generatoare de eficienţă, tinand cont de specificitatea manifestării lor în 

societaţile comericale şi regiile autonome. 

Alături de factorii economici, factorii de management exogeni firmei au  o 

influentă considerabilă asupra acesteia. Din categoria factorilor de management – care 

presupun totalitatea elementelor manageriale ce influenţează  direc sau indirect unitatea 

economică- fac parte , printre alţii:  

- mecanismul de planificare macroeconomică,  

- sistemul de organizare a economieni naţionale,  

- modalitati de coordonare,  

- mecanismele de control ale suprasistemelor din care face parte 

întreprinderea respectivă,  

- mecanismele motivaţionale,  

- calitatea studiilor,  

- metodelor şi tehnicilor manageriale. 

 

Maniera de concepere şi operaţionalizare a factorilor de management influenţează 

apreciabil atît  constituirea firmelor, căt mai ales funcţionalitatea  şi eficacitatea acestora. 

Fiind o componentă majoră  a economiei naţionale , fima , regăsita înr-o 

multitudine de ipostaza ( societăţii comericale , regii autonome, instituţii ş.a.). îşi 

deruleaza activitaţile în contextul unui mecanism economic de piaţa , din interiorul căruia 

factorii mai sus-enumerati se manifestă cu  intensităti diferite.  

 

Comparativ cu sistemul economic socialist, în care planul naţional uni era 

principalul instrument de conducer, iar întreprinderile simili executantii ai sarcinilor de 

plan transmise “de sus în jos”, în etapa actuală, deşi de tranziţie spre economia de piaţă,  

descentralizarea managerială şi , implicit, amplificarea autonomiei decizionale şi 



operaţionale a unitaţilor  economice au permis transformarea acestora In agenţi 

economici,în profida  unor blocaje de natură, financiară, organizatorică etc. Încă prezente 

în economie. Planificarea macroeconomică capătă tot mai vizibil  un pronunţat caracter 

orientativ, de previziune şi corectare  a unor eventuale disproporţii şi disfuncţionalităţi, 

numărul de indicatori şi balanţe scăzănd substanţial. Aceasta conduse la aşezarea pe baze 

concurenţiale, la manifestarea firmelor romăneşti ca veritabili agenţi economici într-un 

mediu concurenţial “patronat” de pluralismul economic şi social. 

 

La răndul său sistemul de organizare a economiei îşi pune vizibil amprenta  

asupra firmei şi managementului acesteia prinvolumul şi structura  artibutiilor, 

responsabilităţilor şi competenţelor ce revin diverselor componente structurale ale 

economiei – mineister, departament etc.-prin natura deciziilor adoptate la fiecare eşalon 

organizatoric. Totodată, de mare importanţăeste şi numarul verigilor intermediare situate 

între întreprindere şi Guvern, cer se poate constitui Intr-un elemen blocant In calea 

descentralizării manageriale impusă de infăptuirea economiei de piaţă. 

 

În aceaşi manieră poate fi abordat fiecare din factorii de management – cu 

precizarea ca perioada pe care o traversăm se caracterizează prin demersuri susţinute in 

ceea ce priveşte conturarea celor mai viabile modalităţi de intervenţie a unor aseamena 

factori asupra intreprinderii. Este şi cazul să amintim căutarile in domeniul mecanismelor 

motivaţionale – prin proiectarea a unui sistem de protectie socială şi asigurarea unor 

corelatii intre indicele preţurilor şi cel al salariilor - , ori in perimetrul mecanismelor de 

control – apariţia şi funcţionalitate Gărzii finaciare fiind un exemplu edificator. 

 

Regăsirea factorilor de management intr-o pondere din ce in ce mai mare in 

ansamblul factorilor de mediu care influenţează frima este justificată, in mare măsura, de 

mutaţiile generale de tranzitia la economia de piaţă, de amplificarea caracterului 

economic al managementului şi celorlalte activităţi micoeconomice.  

 

Alături de aceştia, factorii tehnici si tehnologici, din care fac parte nivelul thenic 

al utilajelor disponibile pentru cumpărare, calitatea tehnologoolor ce po di achiziţionate, 



calitatea cetcetărilor tehnice la care intreprinderea are acces , numărl si nivelul licenţelor 

şi brevetelor intregistrate, capacitatea creative- inovativă a sistemului de cercetare- 

proiectare ş.a. exercită o influenţă importantă asupra firmelor romaneşti şi 

managementului acestora. Cuprinzand ansamlul elementelor cu caracter ethnic si 

thenologic , cu impact asupra intreprinderii, această categorie de factori ai mediului 

ambiant işi pune amprenta, in principal, pe gradul de inzestrare tehnică şi pe ritmul 

modernizării produselor şi tehnologiilor. Cele două aspecte au un rol decisiv de critică a 

ecomiei din acest punct de vedere. Gradul avansat de uzură a fondurilor fixe – in 

principal din industri – şi ritmul lent de inoire al produselor si thenologiilor reclamă 

impulsionarea activitatii de cercetare-proiectare şi conceperea unor produse şi tehnologii 

cu parametii clitativi si economici superiori, concomitent cu retehnologizarea unor 

intreprinderi sau sectoare de activitate. Un astfel de demers nu este prosibil decat in 

condiţiile atrageri masive de capital străin in ţara noastră in special in “zonele” deficitare 

ale conomiei in care se manifestă apreciabile decalaje tehnice şi tehnologice , dar şi 

economice ( productivitate si rentabilitate scăzute). 

 

Indiferent de forma de manifestare – imprumuturi sau credite externe, investitii 

directe , investitii de protofoliu – pătrunderea capitalului străin conduce la 

complementare resurselor financiare, proprii , antrenează posibilitătile de căstig , 

contribuie la accelerarea aşezării Romaniei pe baze competitive, concurnţiale, susţine 

iniţiavita particulară, facilitează pătrunderea pe anumite pieţe străine ş.a12

 

.. 

Astfel de aspecte vizitează, pe planul managementului , atat conceperea şi 

fundamentarea strategiilor şi maniera de adoptare a deciziilor de moderinzare a 

proceselor de producţie. Calitatea acestora condiţioneaza, la randul său ritmul si 

amploarea introducerii progresului ethnic, sub multiplele sale ipostaze . De precizat că 

acţiunea acestor factori trebuie corelată cu cea a factorilor economici – in special 

parghiile economico-financiare şi de management, sistemul de organizare a economiei, 

sistemul de planificare ş.a. – asigurandu-se, astfel , o potenţare a competitivităţii şi 

eficacităţii firmei romănesti în noile conditii alte tranziţiei la economia de piaţă.  

                                                 
12 N.Niculescu, Spre economia de piaţă, Editura Cronica, Iaşi ,1991 p.183 



 

O altă categorie de factori de mediu, cu impact sporit asupra întreprinderii, o 

reprezintă factorii demografi, care include totalitatea elementelor demografice ce 

acţionează asupra firmei, direct sau indirect. Din simpla enumerare a principalilor factori 

de acest gen – numarul populaţiei, structura socio-profesională a acesteia, ponderea 

populaţia activă, rata natalităţii, şi mortalităţii, durata medie a vieţii – ne dăm seama de 

maniera  complexă în care influenţează unitatea economică. O asemenea situaţie este 

justificată de poziţia prioritară pe care resursele umane le ocupă în cadrul firmei, de 

calitatea lor depinzănd calitatea activităţilor microeconomice. 

 

Etapa de tranziţie spre economia de piaţă îşi pune amprenta şi asupra modului de 

asigurare şi asigurare şi perfecţionare a managerilor şi specialiştilor din unităţile 

economice, prin exigenţele sporite pe care le ridică în ceea ce priveşte selecţia, încadrarea 

, evaluarea, motivarea şi promovarea salariaţilor. Competenţa devine elemental hotărîtor 

în derularea tuturor activităţilor de personal şi, totodată, condiţia fundamentală a 

succesului întreprinderii într-un mediu concurenţial din ce in ce mai acerb. 

 

La sigurarea unei competenţe manageriale şi profesionale ridicate a personalului 

de conducere şi execuţie din furmele romănesti un rol important îl au firmele de 

consultanţă, ce presează servicii de acest gen, precum şi sistemul de învaţămănt, aflat în 

plin process de restructurare. 

 

Mutaţiile ce se preconizează în perimetrul acestor factori sunt numeroase: de la 

orientarea şcolii romăneşti spre asigurarea cantitativă şi calitativă a nevoilor de carde ale 

economiei, toate trebuie concepute şi operaţionalizate încat să faciliteze derularea unor 

activităţi microeconomice rentabile, de înaltă competivitate. 

 

Factorii socio-culturali - structura socială a populaţiei , ocrotirea sănătăţii, 

învatămantul, cultura , ştiinţa , mentalitatea – cu influentă directă sau indirectă  asupra 

întreprinderii au o semnificaţie deosebită în economia de piaţă. 



Un rol decisive îl joacă învatămăntul care contribuie atăt la îmbunataţirea  ( ameliorarea) 

structurii socio-profesionale a populaţiei , căt şi , mai ales, la amplificarea nivelului 

cultural al acesteia, la formarea unei mentalităţi specifice economiei de piaţă . În acest 

domeniu trebuie acţionat gradual, în sensul  că , pe de o parte, se impune pregătirea de 

specialiştii de ccătre firmele romăneşti  pentru rexolvarea unor probleme  realmente noi, 

derivate din tranziţia la economia de piaţă şi , pe de altă parte, amplificarea ponderii 

populaţiei cu  studii superioare , pirn sportirea corespunzatoare a cifrei de şcolarizare în  

învatămăntul superior, cu deosebire economic si juridic. 

Asemenea transformări, correlate cu altele din sfera StiinTei culturii şi ocrotirii 

sănătăţii vor da noi dimensiuni roului factorilor socio-culturali în funcţionarea firmei şi 

managementului său. 

 

Factorii politici acţionează, de asemenea, direct sau indirect asupra 

întreprinderilor, regăsindu-se , în principal, în politica economică, socială, politica 

stiinţei, politica învatamăntului, politica externa ,cu influenţă în ceea ce priveşte Sansele 

şi modalităţile de constituire, at şi obiectivele şi mijloacele de realizare a lor. 

Managementul ecte , la răndul său, influenţat nemijlocit de factorii politici prin impactul 

pe care îl genereaza asupra fundamentării strategiilor şi politicilor firmelor, a deciziilor 

de realizare a obiectivelor prevazute de acestea. 

Concomitent cu factorii mai sus mentionaţi , în categoria factorilor politici se 

include şi politica altor state care, alături de politica organismelor politice internaţionale 

exercită o influenţă apreciabilă asupra activităţilor microeconomice. “Intrerea” ţării 

noastre şi a fiecărei firme în parte în Europa şi în lume , participarea eficace la circuitul 

economic mondial de valori materiale şi spirituale şunt serios condiţionate de acţiunea 

acestor factori. 

O categorie aparte de factori ai mediului ambiant o reprezint şi factorii naturali ( 

ecologici), din care  fac parte , printer alţii, resursele naturale, apa, solul, clima, 

vegetaţia , fauna. 

În condiţiile actuale, cănd criza de materii prime şi resurse energetice  Imbraca 

noi dimensiuni, interdependenţele dintre factorii ecologici şi unităţile economice se 



multiplică şî diversifică reclamnd un effort deosebit pentru  cunoastera şi valorificarea lor 

de către  managementul nicroeconomic, 

Resursele nu numai că nu mai sunt private izolat de celelalte denomene 

economice şi sociale, ci au început să fie luate în considerare la dimensiunile lor  reale şi 

integrate într-un sistem împreuna cu alte subsisteme, ca populaţia, investiţia de capital, 

poluarea, producţia , de alimente, calitatea vieţii, toate fiind private în evoluţia lor pe 

termen lung şi în intercondiţionarea lor  reciprocă13

 

 

În păstrarea echilibrului ecologic, în asigurarea unor  conditii favorabile 

dezvoltării economice , întreprinderile şi , îndeosebi , managementul acestora  au un rol 

important. Dar în derularea unui asemenea demers este necerară  implicarea şi a celorlalte 

categorii de factori ai mediului ambiant ( depre care s-a vorbit succinct in acest 

paragrapf). 

În sfărsit, o ultimă categorie de factori o reprezintă  facotrii juridici, constituiţi din 

ansamblul reglementărilor juridice cu influenţă directă sau indirectă  aupra firmei şi 

managementului său .  

Cei mai semnificativi factori  juridici sunt: 

- legile 

- decretele,  

- horătătile guvernamentale,  

- ordinele miniştrilor 

- deciziile prefecturilor şi primariilor  

Factori juridici cuprind  o serie de norme de drept de a căror respectare sunt 

responsabili agenţii economici. 

Înfluenţa factorilor juridici se manifesta atăt în ceea ce priveste constituirea 

firmelor prin – Legea 31/1990 cu privire al societaţile comerciale este  principalul act 

normative in acest domeniu – căt  şi în funcţionarea şi dezvoltatea lor. Sunt reglementate 

prin acte normative specifice organismele de conducere  participativă ale regiilor 

autonome şi societaţilor comerciale, mecanismele decizionale şi structural-organizatorice 

derulate în cadtrul acestora , precum şi competenţa lor. Dar , cea ce este foarte impotant, 

                                                 
13 A. Iancu, Creşterea economică şi resursele naturale,Editura politică, Bucureşti,1976 p.21 



o multitudine de alţi factori ai mediului amiant ( economic, de management, tehnici , si 

tehnologici , politici.ş.a. ) îşi exercită impactul prin intermediul unor acte normative, al 

unor reglementari din care se detaşează  legea salarizarii, legea investiţiilor de capita 

străin, legile din domeniul preţurilor , tarifelor, creditării şi impozitării, legea 

învatămăntului, legea cercetării-dezvoltării , legea finanţelor publice ori legea cu privire 

la organizarea ministerelor. Ca atare, facotrii  juridii pot fi abordaţi ca un corolar al 

celorlante categorii de factorii ai mediului ambiant, facilitănd sau impiedicănd actiune 

acestora. 

 

Sarcina managementului firmelor este de a găsi cele mai adecvate modalităţi 

organizatorice, informaţionale, decizionale, de a concepe şi promova un instrumentar 

managerial eficace pentru adaptarea permanentă a acestora  la cerinTele mediului, aflat 

într-o continuă transformare Si evoluţie. Abordarea duala a raporturilor firma- mediu 

facilitează eforturile ce se depun în prezent pentru “construirea” unui sistem economic 

competitive, efficient, în cadrul căruia întreprinderea este o componenta activă şi 

dimanică. 

 
 

5. DECIZIA-CERTITUDINE, INCERTITUDINE, RISC. 
 

5.1. INFORMAŢIE – DECIZIE – ACŢIUNE  
  

De multe ori, în faţa unei anumite situaţii, ne punem întrebarea: „Cum este mai bine – să 
luăm o hotărâre sau să lăsăm lucrurile să treacă, aşteptând? Să intervenim sau nu?” 

 
 

Lăsând la o parte faptul că şi neintervenţia este, de fapt, 
tot o decizie, trebuie să remarcăm, totuşi, un lucru: dacă 
nu intervenim asupra unui fenomen (economic sau 
social), evoluţia acestuia va fi influenţată de alţii, după 
voinţa lor (evident – într-o anumită măsură). Influenţa 
celorlalţi ar putea determina desfăşurări care să nu ne 
convină în nici un fel; dacă, ulterior, vom dori „să 
reintrăm în circuit” ne va fi extrem de greu să ne găsim 
locul sau să orientăm fenomenul spre graniţele pe care le 
cunoaştem şi care ne favorizează. 

 
 Sigur, se poate pune problema şi altfel: s-ar putea ca, din dorinţa de a nu sta deoparte, să 
intervenim cu o decizie care se poate dovedi greşită.  
 Este mai bine aşa decât să nu intervenim deloc? Credem că este mai bine.  

! 
 

  



 Pentru că o decizie greşită poate fi corectată – noi am greşit şi tot noi putem găsi, rapid, 
eroarea. În plus, chiar greşind, am îndreptat evenimentele spre un anumit curs.  
 Este mult mai uşor să reorientăm acţiunile pe care le controlăm, chiar parţial, decât cele 
pe care le controlează alţii. 
 
 

Pentru a lua o decizie, oriunde şi oricând, informaţia este vitală. 
 
 
Sistemele naturale sau cele economice şi sociale nu pot exista în afara informaţiei. 

Schimbul de informaţii – intern (între componentele sistemului) sau extern (între diferitele 
sisteme) – este (şi a fost întotdeauna) un suport al existenţei şi o premisă a atât de necesarei 
schimbări. 

 
În activitatea economică, în administraţie, în viaţa socială, în 
instituţii de învăţământ sau militare – practic în orice domeniu, 
producţia, transmiterea şi utilizarea informaţiilor este o condiţie 
sine qua non a conducerii proceselor specifice.  

 
 Întregul ciclu al informaţiei (sursă - canal de comunicaţie - receptor) constituie, el însuşi, 

un sistem ale cărui legităţi trebuie cunoscute şi disecate.  
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Fig. 5.1. Sistemul suport al deciziei. 
 [Prelucrare după Duncan, W.I., 1983, p.106] 



 

 

 Dincolo de aceasta - capacitatea noastră de analiză, asociată necesităţii obiective de a 
înlătura nedeterminările sistemului informaţional, ne poate conduce direct sau ne poate abate de 
la cerinţa esenţială a unei decizii economice - optimul - în funcţie de criteriile stabilite. 

O clasificare a deciziilor ţine cont atât de importanţa acestora, cât şi de conţinut sau de 
frecvenţa lor în procesul de conducere: 

• după conţinut, deciziile pot fi: de prognoză; de organizare internă; de 
comandă/coordonare; de control; 

• după frecvenţa  de  utilizare  şi  ritmicitate:  

* decizii cu frecvenţă mare (ex.: programarea producţiei, gestiunea 
stocurilor, promovarea vânzărilor, conducerea activităţilor  specifice 
programului zilnic al instituţiei);  

* decizii cu frecvenţă mică, dar cu mare regularitate (ex.: direcţiile 
cercetării, diversificarea producţiei, înlocuirea sau modernizarea 
capitalului fix, aprovizionarea majoră a unităţii, înlocuirea unor 
echipamente pe baza normelor specifice, instruirea periodică a 
personalului);  

* decizii excepţionale sau structurale (ex.: investiţii, restructurarea 
organizatorică sau tehnologică, alte schimbări majore în funcţionarea 
instituţiei); 

• după importanţă: decizii strategice (toate cele ce implică schimbări 
fundamentale în politica unităţii economice sau a instituţiei: investiţii 
majore, schimbări structurale, mărirea efectivelor, oprirea unor 
capacităţi, asocieri, acţiuni speciale); decizii tactice (deciziile activităţii 
curente). 

 

 

Postulatul fundamental al teoriei deciziei îl constituie optimizarea. Aceasta implică luarea în 
considerare a tuturor factorilor care influenţează evoluţia unui fenomen economic sau social 
sau, dacă acest lucru ar complica inutil procesul de alegere a variantei, luarea în considerare 
cel puţin a factorilor esenţiali, atât a celor favorabili, cât şi a celor perturbatori sau 
moderatori. 

 
 
 

 Un exemplu despre complexitatea unei probleme de decizie (în speţă – o investiţie pentru 
retehnologizarea liniei de producţie din bucătăria unui mare restaurant): 

 
  vj - variantele  deciziei  privind  oo  investiţie::  
         v1 - linie tehnologică nouă; 
   v2 - modernizarea liniei existente; 
   v3 - dezvoltarea liniei existente la nivelul tehnologic  

actual. 
  ej - criteriile  de  evaluare::  
         e1 - costuri totale; 
         e2 - costuri marginale; 
         e3 - raport cost/profit; 
   e4 - fonduri imobilizate în primul  an de execuţie. 



 

 

  nk - stările  exterioare (ex. 1. nivelul şi dinamica dobânzilor pe  
piaţă):  

         n1 - curs descendent; 
   n2 - curs relativ staţionar; 

         n3 - curs ascendent (pronunţat); 
   n4 - curs ascendent (moderat). 

Adesea, în managementul deciziei, punerea corectă a problemei poate începe cu 
evidenţierea unui paradox: vrem să ştim, credem că acţionăm corect privind atent spre viitor, dar 
uităm de fapt la ce ne raportăm. 

 
 

„Pentru a înţelege cât de repede poate să se schimbe 
viaţa noastră, să ne amintim de lumea din anii ’70 ... 
Cea mai populară maşină importată în Statele Unite era 
Volkswagen Beetle [„Broscuţa”]. Maşinile japoneze nu 
începuseră încă să fie vândute în ţară. Computerul 
personal era doar o idee care nu se născuse încă. 
Comunicaţiile în afaceri se făceau prin telefon sau 
poştă. Federal Express şi fax-ul erau necunoscute. 
Cuptoarele cu microunde erau utilizate doar în 
restaurante, nu şi acasă. Nu existau nici video-casete, 
nici »video-recordere» pentru toată lumea, nici 
magazine de specialitate în domeniu... 
Oamenii de afaceri trebuie să dea cel mai bun răspuns 
la întrebarea: Cu ce mă voi ocupa mâine? 
Pentru a supravieţui în lumea viitorului, managerii, 
lucrătorii, specialiştii cu diplomă de licenţă trebuie să-şi 
fixeze scopurile şi să producă idei. Iar scopurile şi ideile 
trebuie să fie bazate pe cele mai bune previziuni despre 
lumea ce vine. Cum am putea oare să facem astfel de 
previziuni? Ne trebuie o privire inteligentă asupra 
tendinţelor din ziua de azi, asupra lucrurilor care 
trebuie rapid schimbate şi, mai ales, e necesar să 
încercăm să ne imaginăm cum vom face toate acestea... 
Trebuie să încercăm să examinăm serios şase domenii, 
extrem de importante, care vor afecta afacerile de 
mâine: 
- tendinţele în dezvoltarea socială şi demografică din 

zona noastră 
- tehnologiile 
- competiţia globală 
- serviciile pentru afaceri 
- micile afaceri 
- etica şi responsabilitatea socială.” 
 
[Laurence J. Gitman şi Carl McDaniel - The world of business. 
South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1992] 

 
 
 

În fond, decizia 
înseamnă să ştii 
de unde pleci, 
unde vrei să 
ajungi, când şi 
cu ce mijloace.  



 

 

În complexa problemă a managementului deciziei sunt identificate două teorii de bază ale 
pregătirii deciziei [Duncan, W.J., 1983]: 

 
a. teoria normativă sau prescriptivă 
 

- îşi propune să prezinte metodele şi tehnicile necesare atingerii scopurilor; 
indică, în esenţă, cum trebuie să luăm deciziile (în ce ordine); 

 
b. teoria descriptivă sau a comportamentului 
 

- descrie şi explică, în detaliu, cum trebuie realizate deciziile; se ocupă direct 
de comportamentul managerial. 

 
 

Tab. 5.1. Teorii ale pregătirii deciziei 
[Preluat după Duncan, W.J., 1983, pag. 108] 

 
Teoria 

- - - - - - - - - - - - - - 
Caracteristici 

TEORIA 
NORMATIVĂ 

TEORIA 
DESCRIPTIVĂ 

PREGĂTIREA 
DECIZIEI 

(cine?) 

“Economist” care încearcă să 
maximizeze o funcţie economică 

“Administrator” care încearcă să 
satisfacă o cerinţă 

GRADUL 
CUNOAŞTERII 
 

(cât?) 

Cunoaşterea perfectă a variantelor 
posibile şi a costurilor asociate 
fiecărei variante 

Cunoştinţe limitate asupra 
variantelor posibile şi a costurilor 
asociate acestora 

COMPORTAMENT 
ÎN LUAREA  
DECIZIEI 

(cum?) 

O ordonare clară a preferinţelor 
relative la variantele posibile 

Cercetare secvenţială începând cu 
selecţia randomizată a primei 
variante 

 
 

5.2. TEORIA NORMATIVĂ A DECIZIEI 
 

 În conformitate cu cele prezentate anterior vom reţine faptul că scopul teoriei normative 
este acela de a înzestra decidentul (managerul) cu un set de metode şi tehnici care să-i permită, în 
deplină cunoştinţă de cauză a variantelor posibile şi a costurilor asociate acestor variante, să 
maximizeze “ieşirile din sistem (rezultatele)”. 
 
 Instrumentul de bază în teoria normativă este matricea  deciziei. Componentele sale sunt: 

◊ vvii –  elementele controlabile sau variantele acţiunii, dependente de decident 
◊ eejj – mediul extern incontrolabil (ex.: condiţiile economice generale, inflaţia, depresia, 

starea particulară a pieţei, politica fiscală, politica socială a guvernului, politica 
bugetară, alte constrângeri legale); 

◊ rriijj – rezultatele obţinute (combinarea elementelor vi cu elementele ej ) 
 Matricea deciziei are următoarea formă: 
  

  Factorii externi 



 

 

  eee111    eee222    eee333    ...       ...       ...    eeejjj    

Variantele 
vvv111    r11 r12 r13 .  .  . r1j 

acţiunii vvv222    r21 r22 r23 .  .  . r2j 
proprii vvv333    r31 r32 r33 .  .  . r3j 
 ...    .     
 vvviii    ri1 ri2 ri3 .  .  . rij 

 
Fig. 5.2. Matricea deciziei 

 
 Aşa cum am arătat anterior, problemele deciziei sunt clasificate pe baza a ceea ce ştim 
despre elementele incontrolabile externe.  
 
 În acest sens deciziile pot fi luate:  

* în condiţii de (relativă) certitudine,  
* în condiţii de risc sau  
* în condiţii de incertitudine. 

  
5.2.1. Decizia în condiţii de (relativă) certitudine 

 
În condiţii de (relativă) certitudine este posibilă acţiunea unui singur factor extern.   
Situaţia este simplă şi favorabilă decidentului.  
Se întâlneşte rar în practică.  
Soluţia optimă se adoptă uşor.  

 În matricea deciziei există o singură coloană a rezultatelor, corespunzătoare acţiunii unui 
singur factor extern (e1) asupra variantelor interne (vi).  

 
Exemplu: pentru retehnologizarea liniei principale de producţie din platforma 
de sortare şi prelucrare a masei lemnoase, unitatea beneficiară organizează un 
concurs pentru furnizorii de utilaje din domeniul vizat. Conform caietului de 
sarcini ofertanţii sunt obligaţi: 

◦ să livreze utilajele în cinci luni de la data câştigării licitaţiei, 
în linie completă; 

◦ utilajele să fie noi, din modelele lansate în fabricaţie cu cel 
mult doi ani în urmă; 

◦ să asigure asistenţă tehnică la montaj, probe tehnologice şi 
un an după intrarea completă în funcţiune; 

◦ să garanteze fiabilitatea  utilajelor. 
  
Este clar că singurul criteriu “extern” unităţii (e) care va fi luat în considerare la 

achiziţionarea liniei tehnologice va fi PREŢUL pe care-l reclamă fiecare din cei “i” furnizori.  
Celelalte patru condiţii sunt obligatoriu de îndeplinit de toţi ofertanţii şi nu prezintă 

importanţă pentru beneficiar dacă un furnizor aduce utilajele în două luni, iar altul oferă o linie de 
fabricaţie omologată în acest an; deci – singurul criteriu – preţul!  

Alegerea este, evident, simplă. 
  
 5.2.2. Decizia în condiţii de risc 
 
 În condiţii de risc (situaţie reală, frecventă şi complicată) problemele se pun altfel.  
 În acest caz este posibilă influenţa mai multor factori externi.  



 

 

 Se pot cunoaşte, cu aproximaţii acceptabile, intensitatea şi sensul de acţiune al fiecărui 
factor [Duncan, 1983]. Problema va fi tratată printr-un prim exemplu: 

• Presupunem că firma de exploatări şi transporturi forestiere V se află 
în competiţie cu un singur concurent puternic E (exploatează, împreună, 
majoritatea parchetelor dintr-o zonă şi deci ei influenţează volumul 
vânzărilor şi preţurile în domeniu; ceilalţi concurenţi contează prea 
puţin în momentul de faţă). 

• Orice decizie de a ridica sau coborî preţul serviciilor proprii (cu 
implicaţie directă asupra volumului vânzărilor) va fi în mare măsură 
influenţată de ceea ce managerul companiei V presupune că va face 
concurentul principal E. 

 
Încercând să dezvolte o strategie proprie a preţurilor serviciilor sale pe piaţă 

(reclamată de anumite schimbări negative în starea generală economică) managerul VVV are 
în faţa sa trei opţiuni (variante): 
 

 v1 – ridică preţurile de vânzare pentru majoritatea sortimentelor de lemn şi 
speră, pe această cale, să-şi crească profiturile (costurile de producţie 
rămânând relativ constante); 

 v2 – scade preţurile de vânzare până la nivelul minim posibil şi speră într-o 
creştere a volumului vânzărilor; dacă această creştere este moderată, 
profitul, în valoare absolută, va scădea, dar oricum, diferenţa dintre venituri 
şi costuri va fi pozitivă; dacă se va înregistra o creştere spectaculoasă a 
vânzărilor, peste un anumit prag, profitul total obţinut va putea fi chiar mai 
mare decât cel actual; 

 v3 – păstrează preţurile la acelaşi nivel şi aşteaptă reacţia pieţei (şi, în 
special, a concurenţei). 

• În acelaşi timp concurentul EEE are probleme similare şi trebuie să decidă dacă: 
 e1 – va ridica preţurile serviciilor sale (35%); 
 e2, e3 – va scădea preţurile; variante: 

- e2 – scăderea va fi moderată (25%); 
- e3 – scăderea va fi semnificativă, până la nivelul minim posibil 

(15%); 
 e4 – va păstra preţurile neschimbate (25%). 
 

Obs. Procentele trecute în paranteze exprimă estimările managerului VVV 
privind probabilitatea de adoptare a unei anumite strategii de către 
concurentul EEE.  
Estimările nu sunt simple presupuneri ci se bazează pe un studiu serios al 
pieţei şi al conduitei principalilor parteneri sau concurenţi în varii situaţii 
(îndeosebi în cele limită, de criză).  
Fără o asemenea cunoaştere orice estimare nu este decât un joc de-a 

ghicitul. 
 

 Vom construi matricea deciziei.  
 Valorile rij din matrice corespund rezultatelor pe care le va obţine compania VVV în fiecare 
din cele trei variante de decizie (v1, v2, v3).  

Rezultate sunt calculate (în mil. unităţi monetare, spre ex.) în funcţie de costurile de 
producţie şi desfacere, ponderea pe piaţă, preţurile de vânzare actuale (ale companiei VVV şi ale 
concurenţei EEE) şi strategiile adoptate de EEE (e1, e2, e3, e4). 



 

 

  
 Matricea deciziei (pj – probabilităţile) 
 

 p1 = 0,35 p2 = 0,25 p3 = 0,15 p4 = 0,25 
 e1 e2 e3 e4 

v1  200 -250 -400 -600 
v2 550  - 70 -150   110 
v3 600 -180 -300     90 

 
 Se calculează valoarea aşteptată ca sumă a rezultatelor posibile pentru fiecare din 
acţiuni, ponderate cu probabilitatea producerii. 
 

⇒ valoarea aşteptată pentru v1 (ridicarea preţurilor) 
 
VVVA1  =   200 p1 + (-250) p2 + (-400) p3 + (-600) p4 = 
 =   200 × 0,35 – 250 × 0,25 – 400 × 0,15 – 600 × 0,25 = 
 = - 202,5  [mil. u.m.] 
 
⇒ valoarea aşteptată pentru v2 (scăderea preţurilor) 
 
VVVA2  = 550 p1 + (-70) p2 + (-150) p3 + 110 p4 = 
 = 550 × 0,35 – 70 × 0,25 – 150 × 0,15 + 110 × 0,25 = 
 =   180  [mil. u.m.] 
 
⇒ valoarea aşteptată pentru v3 (păstrarea actualelor preţuri) 
 
VVVA3  = 600 p1 + (-180) p2 + (-300) p3 + 90 p4 =  
 = 600 × 0,35 – 180 × 0,25 – 300 × 0,15 + 90 × 0,25 = 
 =   142,5  [mil. u.m.] 

 Comparând valorile obţinute, vom observa că pentru managerul VVV varianta cu cele mai 
bune rezultate posibile este vvv222 (scăderea preţurilor la limita minimă posibilă).  
 Desigur, în acest caz, este posibil ca managerul VVV să piardă 150 mil. u.m. dacă, în acelaşi 
timp, şi concurentul EEE scade preţurile la limita minimă posibilă, sau 70 mil. u.m. dacă EEE va 
efectua o reducere moderată a preţurilor.  
 Însă, în oricare din celelalte două variante de acţiune ale concurenţei EEE (ridicarea 
preţurilor sau păstrarea lor la nivelul actual), câştigurile pentru VVV sunt semnificative (iar aceste 
variante au o estimare a probabilităţii producerii de 35%, respectiv 25%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

„Există un pericol evident: ne concepem planurile pentru a 
depăşi produsele pe care concurenţii noştri le realizează 
acum, trecând peste faptul că şi ei se gândesc la viitor. De 
fapt trebuie să inventăm strategii care să ne ofere un 
avantaj faţă de ceea ce concurenţii noştri ar avea de gând 
să facă în viitor. Concurenţa este dinamică. Aşa trebui să 
fie şi planurile noastre.” 

Sir A. Cadbury [1992] 

! 
 

  



 

 

 
 
 

Un alt mod de a judeca lucrurile şi de a adopta o hotărâre este cel al arborilor de decizie. 
 Un exemplu de arbore de decizie este prezentat în continuare:  
 

Compania ESTIVAL 2000 planifică modernizarea celor 
două restaurante, modernizare ce va conduce la creşterea 
capacităţii şi implicit la o producţie suplimentară anuală 
de 10 000 unităţi (meniuri de bază). 
 Costurile implicate de modernizare se ridică la 300 
milioane u.m. Studiile de marketing prognozează 
următoarele situaţii posibile: 

- dacă pe piaţă condiţiile rămân aceleaşi (ca în 
momentul de faţă), se vor putea vinde suplimentar, 
în prima fază, 20 000 unităţi; 

- dacă situaţia pieţei se îmbunătăţeşte, ca rezultat al 
unei evoluţii general pozitive a economiei, 
compania va putea vinde întreaga producţie 
suplimentară; 

- dacă se înrăutăţesc condiţiile economice şi piaţa se 
restrânge, compania se poate aştepta să vândă cu 
40000 unităţi mai puţin faţă de momentul prezent. 

 
Vânzările prevăzute pot fi influenţate, în plus, şi de: 

- sporirea eforturilor proprii în promovarea 
vânzărilor (luând în considerare costurile 
suplimentare necesare); 

- comportarea principalului concurent (se ştie că o 
creştere a capacităţii sale de producţie va afecta 
vânzările şi decide să facă această schimbare). 

Deci ce soluţie se adoptă?  
Se dezvoltă sau nu capacitatea de  producţie? 

 
Situaţia va fi analizată secvenţă cu secvenţă, din stadiul S2 în stadiul S0. 
 
a. Secvenţa: SSS222   –––   EEEAAA222   –––   SSS111 

Decizia companiei: 
   D – dezvoltarea capacităţii 
   R – rămânerea la situaţia existentă 

Decizia principalului concurent: 
   CD – dezvoltarea capacităţii 
   CR – stagnare 

b. Secvenţa: SSS111   –––   EEEAAA111 
Decizia companiei: 

   V – creşterea efortului de vânzare 
   N – rămânerea la acelaşi nivel 

c. Secvenţa: EEEAAA111   –––   SSS000 

Arbori de 
decizie 



 

 

Condiţiile pieţei: 
   B – mai bune 

I  – aceleaşi 
P – mult mai proaste. 

 
Problema se prezintă astfel: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 5.3. Arborele de decizie 
 
 
 
Cu toate că din punctul de vedere al concurentului decizia sa nu este un eveniment 

aleatoriu, trebuie să evaluăm probabilitatea asociată cu fiecare din posibilele sale decizii.  
Deci, din punctul nostru de vedere, deciziile sale pot fi evaluate ca un eveniment 

aleatoriu. 
În cazul în care concurentul nu-şi va mări capacitatea, noi nu 
vom spori efortul de vânzare, deci nu trebuie luată nici o decizie 
pentru a păstra starea actuală. 
Actualmente această decizie trebuie luată “înainte” şi nu va 
trebui inclusă în problema analizată: arborele deciziei, evident, 
este structurat astfel încât să conţină această consideraţie. 
Trecerea de la evenimentul aleatoriu EA1 la ultimul stadiu (S0) 
reprezintă condiţiile pieţei (v. explicaţiile anterioare). 

S2 S1 S0 EA2 EA1 
Schimbări  
în vânzări 

  6 
 1,5 
-3 
  3 
  0 
-4,5 
  7,5 
 1,5 
-3 
  0 
  0 
-3 
   0 
-1,5 
-4,5 
  0 
  0 
-4,5 
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CD 

CR 

CD 

CR 
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R 

Arbori de 
decizie 



 

 

 
Schimbările în vânzare (ultima coloană) sunt estimate (pe un an) 
pentru condiţiile date şi reprezintă drumul în arbore de la nodul 
de start (S2) şi până la starea S0. 
Este de aşteptat ca decizia concurentului de a-şi mări capacitatea 
să fie afectată de propria noastră decizie de dezvoltare.  
Aceasta deoarece este cunoscut faptul că dezvoltarea companiei, 
dacă este făcută, va fi în plină desfăşurare înainte de startul 
concurentului (sigur că ar putea fi mai agreată situaţia în care 
concurentul va decide să se extindă iar noi nu adoptăm decizia 
de dezvoltare, decât situaţia inversă). 

 
 
Probabilitatea ca principalul concurent să se extindă este apreciată astfel: 

 
 

  CONCURENŢA 

Probabilitatea [%] dezvoltare    nedezvoltare 

„ESTIVAL 

2000” 

dezvoltare 60 % 40 % 

nedezvoltare  70 % 30 % 

 
 
 

 Costul măririi efortului de vânzare este estimat la 80 milioane u.m./an.  
 Venitul net este de 100000 u.m. 
 Putem începe evaluarea (construirea) arborelui deciziei.  
 La început trebuie să calculăm valoarea aşteptată pentru fiecare nod al 
elementelor aleatorii în stadiul final. Fiecare linie din tabel este pentru un stadiu final 
(identificat prin col. 1 - 4 din tabel). 

col.5 = schimbările în vânzări (şi, evident, schimbările în venituri) 
 col.7 = col.5 ∗ col.6 
 col.8 = suma valorilor din col. 7 
 

Dacă ajungem în stadiul S1 luând decizia (D) de a mări capacitatea de producţie şi 
concurentul, de asemeni se dezvoltă, valoarea aşteptată a deciziei de a creşte efortul de promovare 
a vânzărilor este valoarea aşteptată a evenimentului aleatoriu (212 mil. u.m.) minus costul 
necesitat de acţiunile de promovare a vânzărilor (80 mil. u.m.) deci 132 mil. u.m. 

Dacă efortul de vânzare rămâne acelaşi, valoarea aşteptată este zero. 
Deci decizia de a creşte efortul de vânzare maximizează valoarea aşteptată în acest punct. 
Datorită deciziei din start de a nu creşte efortul de vânzare, dacă cei din concurenţă nu-şi 

măresc capacitatea de producţie, valoarea aşteptată în stadiul S1 (când noi ne-am mărit producţia, 
iar concurentul nu) este tocmai valoarea calculată a evenimentului aleatoriu (225 mil. u.m.). 
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    [mil. um.] [%] [mil. um.] [mil. um.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

D 

 

 

CD 

 

 

V 

B        600   35 210  

212 I        180 40 72 

P       -280 25 -70 

 

N 

B        360 35 126  

0 I            0 40 0 

P -505 25 -126 

 

CR 

 

N 

B 700 35 245  

225 I 200 40 80 

P -400 25 -100 

 

 

 

 

R 

 

 

CD 

 

 

V 

B 0 35 0  

-85 I 100 40 40 

P -500 25 -125 

 

N 

B 0 35 0  

-200 I -200 40 -80 

P -400 25 -100 

 

CR 

 

N 

B 0 35 0  

-45 I 50 40 20 

P -260 25 -65 

   
 

  
„Mişcându-ne” înapoi vom putea găsi valoarea aşteptată a evenimentului aleatoriu şi aceasta 

urmând decizia de a dezvolta capacitatea noastră de producţie. 
 
 

Efectul/rezultatul 
evenimentului 
întâmplător 

Probabilitatea 
rezultatului 

[%] 

Valoarea 
[mil. u.m.] 

CD 60 132 ∗ 0,6 = 79,2 
CR 40 225 ∗ 0,4 = 90 

 Total 169,2 



 

 

 
  Făcând calculul final obţinem: 

- valoarea aşteptată: 169,2 mil. u.m. 
- presupunem că profitul pentru banii investiţi, dacă i-am folosi altfel, ar fi de 

25%, deci: 
300 mil. u.m. ∗ 0,25 = 75 mil. u.m.  

 
Valoarea generală obţinută: 

169,2 mil. u.m. – 75 mil. u.m. = 999444,,,222 mil. u.m. 
 

Calculul pentru ramura ce pleacă din decizia R (nu dezvoltăm capacitatea de producţie): 
 
 

 
Ramura 

Venit 
 

[mil. 
u.m.] 

Costuri 
suplimentare  
de vânzare 
[mil. u.m.] 

Venit 
net  

[mil. 
u.m.] 

Probab. de 
dezvoltare a 
concurenţei 

(maxim) 

Valoarea 
totală  

[mil. u.m.] 

1 2 3 4 5 6 
R - CD - V -85 80 -165 70 -115,5 
R - CD - N -200 0 -200 –  – 
R - CR - N -45 0 -45 30 -12,0 

     
Total 

 
-127,5 

   
În consecinţă se vor obţine: 

- valoarea aşteptată: -127,5 mil. u.m. 
- venitul alternativ (v. pc. 1): + 75 mil. u.m. 
 

Valoarea generală: -202,5 mil. u.m. 
 

Comparând cu situaţia dinainte, este evident că decizia pe care o vom lua este: 
dezvoltarea capacităţii de producţie. 
  
 5.2.3. Decizia în condiţii de incertitudine 
 

În condiţii de incertitudine modelul deciziei este unul dintre cele mai complicate, dar şi 
mai realiste [Duncan, 1983].  

În acest caz se presupune că decidentul ştie că factori externi pot influenţa decizia, dar nu 
poate estima probabilitatea acţiunii acestora. 
 Metoda aplicată pentru rezolvarea problemei va depinde de modul în care decidentul este 
dispus să-şi asume riscul “demontării” nedeterminării! 
 Vom construi, pentru exemplificare, matricea unei situaţii de acest tip, în care variantele 
de acţiune ale decidentului V şi ale principalului concurent E sunt: 
 

◘ v1, e1 – perfecţionează serviciul existent, cu implicaţii minore asupra preţului actual 
de vânzare 

◘ v2, e2 – promovează pe piaţă un nou serviciu în acest an 
◘ v3, e3 – amână introducerea noului serviciu pentru anul viitor. 
 



 

 

 Calculând implicaţiile posibile ale acţiunilor respective, rezultatele obţinute de 
decidentul/managerul V (exprimate în mil. u.m.) sunt prezentate în matricea R: 
 
 

 eee111    eee222    eee333    
vvv111      5500  -   600    650 
vvv222   - 2000     5000 12500 
vvv333   - 4300 - 12800   7600 

 
 Diferenţa faţă de situaţia deciziei în condiţii de risc: nu sunt cunoscute (şi nu pot fi 
estimate în limite acceptabile) probabilităţile de producere a posibilelor acţiuni ale concurenţei! 
  

Cum se poate acţiona? 
 Depinde, în ultimă instanţă, de înclinaţiile managerului V. 
 
 

* dacă este un optimist, sigur de intuiţiile şi reacţiile sale, şi deci este convins că cele mai 
favorabile evenimente (pentru compania sa) au şanse apreciabile să se producă, atunci va 
alege, ca mod de acţiune, criteriul optimist (criteriul HURWICZ; v. Rădulescu, 1992).  
Va căuta cel mai bun rezultat din fiecare variantă: 

 dacă alege pentru el varianta v1 (perfecţionează actualul serviciu, 
ridică foarte puţin preţul şi măreşte volumul producţiei şi al 
vânzărilor), speră că va câştiga ori 5500 mil. u.m., deoarece 
concurentul E va adopta aceeaşi politică (şi este cu un “pas 
calitativ” în urma sa), ori 650 mil. u.m. (concurentul va amâna 
pentru anul viitor lansarea unui nou serviciu) 

 dacă alege varianta v2 (lansează acum un nou serviciu pe piaţă) 
speră într-un câştig maxim de 12500 mil. u.m. (concurentul 
amână lansarea) sau cel puţin un câştig de 5000 mil. u.m. 
(concurentul lansează şi el noul serviciu pe piaţă); varianta în 
care concurentul perfecţionează serviciul existent (şi în care caz 
ar pierde 2000  mil. u.m.) o exclude 

 dacă alege varianta v3 (amână un an lansarea) speră într-un câştig 
de 7600 mil. u.m. corespunzător unei acţiuni similare a 
concurentului; exclude alte acţiuni ale acestuia, acţiuni ce i-ar 
aduce importante pierderi. 

Concluzionând – optimist! – decidentul V va alege varianta vvv222, va introduce 
imediat noul serviciu pe piaţă şi va spera la un câştig maxim de 12500 mil. u.m.. 

Criteriul optimist este cunoscut şi sub denumirea de criteriul maximax întrucât 
decidentul selectează maximul din valorile maxime posibile. 

 
 
• dacă managerul este pesimist va utiliza criteriul pesimist (WALD), cunoscut şi sub 
denumirea de criteriul maximin. 

 
 
Decidentul va analiza cele trei variante de opţiune şi va examina 
în ce condiţii se pot produce cele mai rele situaţii posibile. 

Decizia în 
condiţii de 
incertitudine. 
a. Criteriul 
„optimist” 



 

 

 La varianta v1 se pot pierde maxim 600  mil. u.m.  
 Cu varianta v2 pierderea creşte la 2000 mil. u.m. 
 Cea mai dezastruoasă situaţie este la v3 când pierderea poate 

urca de la 4300 mil. u.m. (e1) la 12800 mil. u.m. (e2) 
 
 

În consecinţă va selecta pentru acţiunea sa varianta v1 
(perfecţionează serviciul existent), caz în care poate câştiga 
(pentru situaţiile e1 sau e3), iar dacă pierde (e2), pierde cea mai 
mică sumă.  

 
Dacă va câştiga, va fi o sumă mai mică decât în cazul în care ar fi ales v2 sau v3, dar 
decidentul a urmărit nu maximizarea câştigului ci minimizarea pierderilor, “riscând” doar 
în acest sens (nu trebuie înţeles de aici că un “pesimist” este un prost manager; sunt 
nenumărate situaţiile în care o asemenea atitudine este oportună şi duce la cele mai bune 
rezultate). 

• pentru spiritele (şi în sens economic!) echilibrate, cel mai utilizat este criteriul 
echilibrului sau al mediei (BAYES - LAPLACE).  

Considerând că toate efectele exterioare (ej) sunt de egală importanţă (egale fiind şi 
probabilităţile de producere a unuia sau a altuia), se alege varianta care atinge maximul valorii 
medii, deci: 

   

















∑
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În situaţia dată valorile medii ale variantelor sunt: 

 
▫ pentru varianta v1     Rmed1=   1850   [mil. u.m.] 

▫ pentru varianta v2     Rmed1=    5167  [mil. u.m.] 

▫ pentru varianta v3     Rmed1= - 3167   [mil. u.m.] 

  
Decidentul va alege varianta vvv222, promovând pe piaţă un nou produs în acest an.  
Decizia coincide cu cea obţinută utilizând criteriul optimist. 
 
 
• altă metodă este cea a regretului (SAVAGE) care urmăreşte minimizarea regretului 

maxim de a nu fi luat o altă decizie decât cea adoptată [Rădulescu, 1992].  
 
Relaţia de calcul este următoarea:  
 

mini maxj { aij }     [3.2]   
 
unde: 

aij = maxi { rij } – rij    [3.3] 
 

 Etapele succesive de calcul: 

Decizia în 
condiţii de 
incertitudine. 
b. Criteriul 
„pesimist” 

Decizia în 
condiţii de 
incertitudine. 
c. Criteriul 
„echilibrului” 



 

 

 
∗ se notează cu B = { bj } matricea ale cărei elemente sunt: 

    
bj = maxi { rij }     [3.4] 

 
 Pentru exemplul considerat această matrice este: 
 
   B = [ 5500  5000  12500 ] 
 
 

∗ Se calculează (ţinându-se cont de semne) elementele  
matricii A = { aij } cu expresia: 

 
   aij = bj – rij     [3.5] 
 

    0 5600 11850 

A = {aij} = 7500 0 0 

    9800 17800 4900 

  
Matricea [A] este numită “matricea regretelor”. 
 
∗ Se determină elementele matricei C = { ci } cu relaţia: 

 
   ci = maxj { aij }     [3.6] 
 
 
 
 
 
 
 Matricea [C] este “matricea regretelor maxime”: 
 

    11850 

C = {ci} = 7500 

    17800 

         
∗ Decidentul va alege aşadar varianta v2 pentru care “regretul” de a nu fi ales una din celelalte 

variante este minim: 
 

mini  { ci } = 7500 mil. u.m. 
 

 Indiferent însă de „înclinaţiile” managerului este bine, totuşi, să înţelegem – o dată în 
plus -  că nu vom obţine o soluţie viabilă decât judecând situaţia după toate aceste criterii. 

* 
Pentru o situaţie ipotetică (dar care ar fi de dorit să se materializeze) prezentăm, în cele ce 

urmează, încă un exemplu de arbore de decizie. Precizăm faptul că toate calculele care se fac în 
cadrul metodelor amintite (ca şi în cazul metodei comportamentale ce va fi analizată ulterior) se 

Decizia în condiţii de incertitudine.  
d. Criteriul „minimizării regretului maxim” 



 

 

bazează pe instrumentele matematicii şi ale statisticii şi au serioase fundamente teoretice şi 
practice.  

 
Exemplificare (problemă rezolvată prin metoda arborilor de decizie; v. fig. 5.3): 

 O unitate turistică din Munţii Apuseni ia în considerare posibilitatea de a-şi extinde 
activitatea şi a-şi mări corespunzător cifra de afaceri prin construirea unei instalaţii de tip 
telescaun; instalaţia, care va avea punctul de plecare în faţa unei cabane a firmei, va transporta 
turiştii spre peşterile carstice din zonă şi spre pârtia de schi. Se cere să se analizeze oportunitatea 
acestei decizii, pe baza metodei arborelui decizional, cunoscându-se următoarele: 

- costul proiectării: 2 mil. u.m. (în cazul în care se hotărăşte vinderea proiectului se 
prevede un câştig de 3 mil. u.m.); 

- costul construcţiei instalaţiei este de 100 mil. u.m.; 
- costul cercetării pieţei este de 0,5 mil. u.m., în cazul în care se prevede realizarea 

acesteia. 
Se estimează că în cazul unui succes se va realiza un venit de 200 mil. u.m., iar în cazul 

unui eşec o pierdere de 50 mil. u.m. Situaţiilor posibile li se asociază, pe baza experienţei 
anterioare următoarele probabilităţi: 
 

 Fără cercetarea 
pieţei 

Cercetare 
favorabilă 

Cercetare 
nefavorabilă 

SUCCES 
 

0,7 0,8 0,3 

EŞEC 0,3 0,2 0,7 

 
 Se consideră de asemenea că cercetarea pieţei are 60% şanse de a se dovedi favorabilă.
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VA = max (3; 25; 
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Fig. 5.3. Arborele deciziei (exemplu) 

VA = 
125 
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5.4. PAŞI ÎN DECIZIA EFECTIVĂ 
 
Complexitatea proceselor decizionale este însă dată şi de modul în care “se naşte” o 

decizie, în confruntarea directă dintre decidenţi sau grupuri de decizie şi dintre aceştia şi mediul 
extern. Procesul nu este simplu; dificultatea de a găsi soluţia “cea mai bună posibil” creşte 
substanţial pe măsura complexităţii organizaţiei economice.  

Prezentăm, în cele ce urmează un model al “paşilor” ce trebuie făcuţi în decizia efectivă 
[Young, 1988]. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eşti singur în faţa deciziei ? 
Ai doar câţiva paşi de făcut... 

Problemă ordinară? Poate fi una de fiecare zi. Se rezolvă          
simplu, aşa cum s-a făcut şi ieri. Ai deja stabilite reguli şi 

principii. Foloseşte-le pe acestea.    

Problemă extraordinară? Convinge-te că este cu 
adevărat aşa. Dacă da, ai aceleaşi reguli şi principii. Dar 

presează timpul. Şi concurenţa. Atenţie la politică ! 

 
1. CCLLAASSIIFFIICCĂĂ  
          PPRROOBBLLEEMMAA 
 

Stabileşte cu precizie natura 
problemei. Verifică dacă ai luat în 
calcul toţi posibilii factori, interni şi 
externi firmei. Renunţă la 
elementele nesemnificative. 

 
2. DDEEFFIINNEEŞŞTTEE  
          PPRROOBBLLEEMMAA 

Condiţia de graniţă: clarifică exact ce tip de decizie trebuie 
luată. Condiţia va trebui să fie satisfăcută de soluţia 
problemei. Defineşte celelalte condiţii care îţi pot limita 
decizia. Încearcă să priveşti lucrurile în dinamică: ceea ce 
constituie acum o barieră, poate cădea mâine.           

3. SSPPEECCIIFFIICCĂĂ  
        TTOOAATTEE  
      CCOONNDDIIŢŢIIIILLEE 

4. DDEECCIIDDEE  !! 
Decide, în primul rând, pentru ceea ce este corect şi poţi să faci mai bine, în 
clipele următoare, decât pentru ceea ce ţi se pare acceptabil în această 
circumstanţă. Ca să poţi ajunge la capăt, trebuie să te sprijini pe un început. Pe 
care trebuie să-l poţi controla în totalitate. Nu controlezi decât ceea ce ştii. 
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Fig. 5.5. Paşi în decizia efectivă. [adaptare după Young, 1988] 

 
 

Indiferent de complexitatea procesului decizional nu trebuie însă uitat un lucru:  
deciziile, oricât de grele, trebuie luate! 
 

   Cuvinte-cheie:   dizie, matricea deciziei, optimizare, mediul extern, 
decidentul, informaţia, siatemul-suport al deciziei; teoria normativă, 
(relativă) certitudine, risc, incertitudine, criterii (optimist; pesimist; al 
echilibrului; al minimizării regretului maxim), teoria comportamentală, 

paşi în decizia efectivă. 
 

Toţi care au nevoie să ştie despre 
decizie trebuie informaţi personal! 

Asumă-ţi responsabilitatea. Asigură-ţi 
oamenii capabili să aplice decizia. 

6. AAAPPPLLLIIICCCĂĂĂ    
DDDEEECCCIIIZZZIIIAAA  

EESSTTEE  
NNEECCEESSAARR  UUNN  

CCOOMMPPRROOMMIISS  ?? 

NU (rar!) 

DA! (de cele mai multe ori ...) 
În realitate întotdeauna faci un 
compromis, deci alege cea mai 
bună decizie posibilă prin 
adaptarea la condiţii. 

   

… de la capăt ! 

          Urmăreşte dacă 
rezultatele deciziei concordă cu 

aşteptările. Dacă nu, ai curaj şi … 

Construieşte bucla de  
răspuns şi instituie controlul. 
Verifică personal “locul îngust”. 

7. RREEVVEEZZII  EEFFIICCAACCIITTAATTEEAA  DDEECCIIZZIIEEII 
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Tema 1.  
 Firmele V şi E au următoarele variante de decizie: 

♦ v1 , e1  – păstează actualul preţ al produsului; 
♦ v2 , e2  - scad moderat preţul produsului; 
♦ v3 , e3 – scad preţul produsului până la limita minimă posibilă; 
♦ v4 , e4 – ridică preţul produsului; 

 Matricea deciziei pentru situaţia considerată este următoarea: 
 p1= 0,2 p2=0,3 p3=0,4 p4=0,1 

e1 e2 e3 e4 

v1 110+10N 70 - 80 -30 

v2 - 50 80+10N 60 60 

v3 - 90 - 40 60+10N - 70 

v4 - 30 50 60 -(40+10N) 

 Să se determine varianta aleasă de firma V : 
c. în condiţii de risc 
d. în condiţii de incertitudine 

 Să se interpreteze rezultatele obţinute şi să se justifice soluţia aleasă. 
 
Tema 2. 

 
O firmă dezvoltă un proiect pentru un nou produs. Costul fabricării ar fi 

de (70 000 + 1000 N) u.m. 
 Poate să vândă proiectul şi să obţină 65 000 u.m. 
Dacă noul produs are un succes deosebit firma se aşteaptă la un profit de 

(150 000 + 1000 N) u.m., iar în caz contrar, în condiţii normale, doar la (30 000 + 
1000 N) u.m. 

Firma ştie că – fără studiul pieţei – produsele noi de acest gen au în 
general (40 + N)% şanse de succes.  

Un studiu serios de piaţă ar costa (1000 + 100 N) u.m. 
În cazul în care piaţa îi este favorabilă, atunci şansele de succes cresc la 

90%, iar dacă îi este nefavorabilă, aceste şanse scad la 20%.  
Rezultatele studiului de piaţă indică: piaţă favorabilă în proporţie de (70 

+ N)%. 
Se cere construirea arborelui de decizie şi alegerea celei mai bune 

strategii de urmat. 
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Note. 

1. Pentru „N” [la toate problemele] luaţi minim cinci valori diferite [spre exemplu 2, 4, 
6, 8, 10] şi urmăriţi, pe această cale, modul în care variază rezultatele finale odată cu 
schimbarea mărimii unui parametru. 

2. Justificaţi, în toate cazurile, soluţiile obţinute [faceţi o analiză de aprox. 500 cuvinte].  
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e1 e2 e3 e4 
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v4 - 40 70 90 -(70+10N) 

Să se determine varianta aleasă de firma V : 
a. în condiţii de risc 
b. în condiţii de incertitudine 

 Să se interpreteze rezultatele obţinute şi să se justifice soluţia aleasă. 
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6. FUNCŢIILE FIRMEI. 
 

6.1. FUNCŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
 

Funcţiunea de cercetare- dezvoltare este reprezentata de ansablu activitaţilor 

care se desfaşoare în cadrul firmei în vedera realizării obiectivelor din deomeniul 

producetii de noi idei şi transformării ideilor în noutătii utile dezvoltarii în viitor a 

acesteia. 

 

Importanta acestei funţiuni rezidă în necesitatea adaptării permanente a firmelor la 

noile cuceriri ale stiiţiei şi tehnicii contemporane, în adevărul de necontestat că stiinta 

reprezintă un vector al dezvoltării societăţii. O firmă în cadrul căreia funcţiunea de 

cercetare-dezvoltare nu se manifestă, chiar în ipoteza în care celelalte funcţiuni 

acţionează ideal est sortită stagnării. 

 

De aceea, este necesar ca în unităţile economice să se treacă de la situaţia în care 

schimbările se impun la un moment dat ca fiind obligatorii fară a fi prevazute şi pregătite, 

la situaţia în care printr-un efort continuu de cercetare şi proiectate, să se prevadă şi să se 

pregătească introducera schimărilor cu toată rezistenţa care se manifestă uneori în 

introducerea noului. 
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Desigur că şi tendinţa artificială de a face din introducerea noului un scop în sine 

devine dăunătoare deoarece ar genera un consum nejustificat de resurse şi timp. 

Funcţiunea de cercetare-dezvoltare are un caracter compex prin faptul că se manifestă 

în toate deomeniile. De aceea, limitarea domeniului la activitatea de producţie, foolosira 

pentru activităţile componente doar a cadrelor tehnice, fără a lua în considerare întreaga 

sferă de cuprindere ( în care se include şi problemele economice ale organizării, 

managementului etc.) are repercursiuni negative asupra  eficienţei activităţii de ansamblu 

a unităţii. 

 

Între principalele obiective ale acestei funcţiuni pot fi enumerare: 

 

a) cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică  şi introducera progresului 

thenic, reprezentată de ansamblul atributiilor firmei pentru realizarea obiectivelor din 

domeniul cercetării applicative constind  în descoperirea de idei noi sau implementare în 

practică a noilor cunostinţe ; 

b) invesiţii şi construcţii, ca ansamblul atribuţilor firmei referitoare la 

transformarea resurselor materiale, finaciare şi de muncă în fonduri fixe, prin realizarea 

de noi capacităţi de producţie, modernizarea, dezvoltarea, reconstrucţia şi reinoirea 

fondurilor fixe existente; 

c) organizarea producţiei şi a muncii,ca ansamblul atribuţilor creaiv-

inovatoare din domenil introducerii unor noi metode, tehnici şi instrumente de organizare 

şi management a activităţii productive . 

 

Un obiectiv important al firmei dar specific în primul rând acestei funcţiuni este 

economisirea resurselor de muncă, materiale, financiare, insă în primul rând de energie. 

 
6.2. FUNCŢIUNEA DE PRODUCŢIE 

Funcţiunea de producţie reprezintă ansamblul activităţilor de bază auxiliare şi de 

servire prin care se realizează obiectivele din domeniul fabricării produselor, elaborării 

lucrărilor, prestării servicilor în cadrul firmei. 
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Transformarea obiectelor muncii în produse, servicii, lucrări constituie raţiunea 

funcţionării întreprinderi; de aceea, există tendinţa identificării acestei funcţiuni cu 

obiectivul global al acesteia, sau de a reduce sfera de cuprindere la obiectul de bază al 

întreprinderii. În realitate, suprapunerea este doar aparentă întrucât activităţile specifice 

acestei funcţiuni vizează realizarea unor obiective derivare mai numeroase , iar ele 

singure  nu sunt suficiente pentru Indeplinirea obiectivelor fundamentale ale unităţii. De 

aceea, se impune o cunoaştere şi analiză a tuturor funcţiunilor în strînsă interdependenţă. 

 

Avand în vedere importanţa obiectivelor din punctual de vedere al ponderii şi 

naturarii proceselor de muncă, funcţiunea de producţie cuprinde în principal următoarele 

activităţii: 

 

a) fabricarea sau exploatarea, consând în transformarea obiectelor muncii în 

produse, servicii, lucrări care fac obiectul de bază al activităţii întreprinderii; 

 

b) controlul ethnic de calitate ( C.T.C) al materiilor prime, semifabricatelor, 

subansablurilor pe întregul flux de fabricaţie, precum şi al produselor finite potrivit 

metodelor, frecvenţei şi mijloacele prevăzute în documentaţia tehnică; 

 

 

c) întreţinere si repararea utilajelor,in vederea menţinerii acestora în satre de 

funcţionare, preîntâmpinarii şi evitarii pe cât posibil a efectelor uzurii fizice şi morale a 

acestora; 

d) producţia auxiliară, prin care se asigură condiiţile pentru buna desfăşurare a 

fabricaţiei de bază din cadrul firmei. 

 

Desfăşurarea activităţilor cuprinse în funcţiunea de producţie reprezintă o condiţie 

necesaa realizării obiectivelor fundamentale, dar nu şi suficientă, astfel că, în mod eronat, 

unii conducători îşi  concurentează întreaga atenţie asupra producţiei, a obligaţilor 

cotidiene, In detrimental celor de perspectivă. 



 

 99 

 DETERMINAREA TIPULUI DE PRODUCŢIE 

 Marea varietate a proceselor de producţie , continue sau discontinue , pentru 

produse omogene sau  neomogene-repetabile sau nu în intervale de timp predeterminate , 

a făcut necesară sintetizarea acstora în următoarele sisteme de producţie : 

              1. Producţie individuală (de unicat)-neomogenă , discontinuă şi instabilă ; 

- Producţia este organizată pe principiul atelierelor. Utilaje în 

majoritatea lor universale, de mare complexitate, care necesită forţă de muncă înalt 

calificată. Utilajele sunt grupate pe grupe de utilaje şi nu ţin cont de succesiunea 

operaţiilor. 

              2. Producţie de serie-neomogenă , cu nomenclator limitat , repetabil periodic ( în 

unele situaţii se subdivide în serie mică , mijlocie şi mare ); 

- Producţia este organizată pe linii tehnologice. Este dotată cu utilaje 

universale sau celule flexibile de fabricaţie. Utilajele sunt amplasate pe linii tehnologice 

în succesiunea operaţiilor reperelor preponderente din fabricaţie. Exstă situaţii când 

succesiunea amplasării se schimbă periodic în funcţie de tehnologia preponderentă. 

Personalul are calificare medie. Există personal înalt calificat, care aparţine de regulă 

mecanicului şef iar fabricaţia propriuzisă este asigurată de personal mai puţin calificat. 

              3. Producţie de masă-producţie omogenă sau neomogenă cu caracter permanent. 

- Producţia este organizată pe linii tehnologice în flux continuu 

(producţie omogenă, se fabrică acelaşi reper) sau în flux discontinuu (producţie 

neomogenă, se fabrică o clasă de repere). Utilajele sunt amplasate pe linii de fabricaţie 

după succesiunea operaţiilor. Utilaje automate, automatizate sau mecanizate. Amplasarea 

utilajelor se schimbă numai dacă se schimbă produsul sau clasa de produse. Personalul 

are calificare scăzută deoarece creşte ponderea supraveghierii operaţiilor în detrimentul 

reglajelor sau schimbării SDV-urilor. 

   4. Productia pe linii flexibile de fabricaţie combină avantajele producţiei de 

masă cu avantajele producţiei de serie şi unicat. 

- Producţie pe linii şi utilaje flexibile de fabricaţie.Utilaje de mare 

complexitate şi tehnicitate. Calificare înaltă a personalului. Personalul, necalificat. 

destinat supraveghierii proceselor de afbricaţie este redus numeric, aproape inexistent. 

Activitatea de supraveghiere a fabricaţiei este preluată aproape în totalitate de funcţiunile 
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utilajelor. Schimbarea proucţiei se face aproape automatizat cu ajutorul programelor 

înglobate în tehnica de calcul. Există totusi limite dictate de performanţele 

echipamentelor şi de numărul proceselor tehnologice stocate la un moment dat în baza de 

date din calculatoare. 

       Sistemul de producţie condiţionează caracterul şi nivelul de specializare , nivelul de 

dotare şi amplasarea utilajelor , formele şi metodele de organizare şi conducere operativă 

a producţiei ş.a. 

       Principalele elemente de analiză în decizia de conducere , organizare şi dimensionare 

a diverselor activităţi necesare definirii unui sistem de producţie sînt redate sintetic în 

tabelul următor: 

 

Elemente de analiză Producţie individuală Producţie de serie Producţie de masă 

1 2 3 4 

Nomenclator de 

produse 

 

Beneficiar 

 

 

Definirea produselor 

 

 

Tehnologie şi dotare cu 

maşini unelte 

 

 

Amplasare maşini 

unelte 

 

Dotare cu SDV-uri 

speciale 

Foarte larg , instabil , 

discontinuu nerepetabil 

 

Cunoscut-contract 

tehnic şi comenzi 

 

Minuţios prin caiete de 

sarcini 

 

Foarte diferită , maşini 

universale 

 

 

Individual şi pe grupe 

 

 

Restrânsă  

 

Larg-nomenclator 

limitat , repetabil 

 

Cunoscut-contracte-

piaţă desfacere 

 

Catalog cu parametrii 

principali 

 

Precisă , maşini 

speciale şi universale 

 

 

În linie şi pe grupe cu 

trasee minime 

 

Largă  

 

Foarte restrâns şi 

continuu 

 

Necunoscut-piaţă 

 

 

Norme-standard-

prospecte 

 

Foarte precisă , maşini 

specializate şi 

automatiz. 

 

În linie cu transfer 

mecanizat 

 

Foarte largă 
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Nivel de calificare a 

muncitorilor 

 

 

 

 

Controlul execuţiei 

 

Lansarea producţiei  

 

 

Organizarea şi 

conducerea operativă a 

producţiei 

 

 

 

Modul de desfăşurare a 

producţiei 

 

 

Modul de corelare a 

producţiei între secţii 

 

Foarte buni 

profesionali-universali- 

 

 

 

 

Final la recepţie piesă 

 

Unicate-diagramă 

tehnologică   

 

Organizarea succesivă 

 

 

 

 

 

Discontinuu pe repere 

şi subansamble 

 

 

Pe comenzi şi grafice 

directoare 

 

Specializaţi şi 

specialişti pe meserii 

 

 

 

 

Pe faze , statistic 

 

Pe loturi  

 

 

Organizarea mixtă 

 

 

 

 

 

Discontinuu pe loturi 

cu periodicitate 

prestabilită 

 

Pe baza decalajelor , 

stocurilor şi graficelor 

de livrare stabilite , în 

raport cu termenele de 

livrare 

 

Înaltă calificare , 

specializaţi (de 

supraveghere , de 

întreţinere , de control 

ş.a.) 

 

Continuu-automat 

 

În flux 

 

 

Organizarea paralelă 

cu respectarea 

principiilor 

proporţionalităţii şi 

ritmicităţii 

 

Continuu 

 

 

 

După tactul mediu al 

fabricaţiei pe bază de 

plan standard  

 

       Analiza volumului de producţie planificată sau a tactului de fabricaţie conduce la 

evidenţierea aspectelor cantitative care depind de complexitatea constructivă , 

tehnologică şi nivelul de dotare . 
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       În acest sens , în funcţie de nivelul de informaţii , se pot utiliza diferite metode-dintre 

care redăm cele mai folosite în aplicaţiile industriale şi anume: 

a) metoda indicelui de dotare 

b) metoda indicilor globali 

c) metoda indicelui de constanţă 

 

                                  a)   Metoda indicelui de dotare                              

 

       Metoda se aplică în proiectare , în faza de apreciere globalăa tipului producţiei 

secţiei sau liniei . 

Ks
n
m

 

             n=numărul operaţiilor executate în locul analizat 

             m=numărul unităţilor de utilaje tehnologice 

       Limitele generale de diferenţiere sînt: 

 Tip           unicat           serie mică               serie mijlocie              serie mare             masă 

  K               >40               20-40                          5-20                          3-5                      <3 

 

       Acest criteriu de bază , este completat de aprecieri privind metoda de organizare a 

producţiei în funcţie de numărul maşinilor unelte şi greutatea maximă a pieselor 

prelucrate . 

 

                                  b)   Metoda indicilor globali 

 

       Pentru principalele stadii de producţie: desfacere, asamblare şi prelucrare se 

calculează coeficienţi specifici (Ki ) , care caracterizează stabilitatea şi omogenitatea 

procesului . 

       În funcţie de limitele experimentale stabilite, se prefigurează caracterul (tipul) 

producţiei obiectivului analizat şi se adoptă cel care deţine majoritatea . 

       Calculul se face tabelar. Formulele şi limitele utilizate sînt următoarele: 
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Stadiul  Simbolul  Denumirea  Formulă  Prod. Ind. Prod. de serie Prod. masă 

mică mijl. mare 

         1       2          3        4         5    6    7    8         9 

Livrare  K1 

 

 

 

 

 

K2 

 

 

 

 

 

 

K3 

Continuitate 

livrare  

L=nr. luni/an 

de livrare 

 

Stabilitatea 

livrărilor 

1=durata 

între două 

livrări 

consecutive 

 

Neuniformita

tea livrărilor  

NM=prod. 

max. lunară 

Nme=prod. 

med. lunară 

 

 

     L-1 

      11 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

 

 NM-Nme 

     Nme   

 

0 

 

 

 

 

∞ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

<0,5 

 

 

 

 

varia

bil 

 

 

 

 

 

 

- 

 

<1 

 

 

 

 

varia

bil 

 

 

 

 

 

 

>0 

 

0,5 –        

1 

 

 

 

cons

tant 

 

 

 

 

 

 

≈0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Asamblare K4 

 

 

 

 

 

 

K5 

 

 

 

 

K6 

Complexitate 

Tc = durata  

cicl. as. (zile) 

Fn = fond 

nominal 

(zile) 

 

Ritmul 

produsului 

Np =cantit. 

Planificata 

 

Ritmul 

subansambl. 

Principal 

 

 

Tc 

Fn 

 

 

 

 

 

Tcp  ⋅ Np 

      Fn 
 

 

 

Tcs ⋅Ns 

     Fn 

Indif. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- 

 

Indif 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Indif 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

 

 

 

 

>1 

 

 

 

 

<1 

- 

 

 

 

 

 

 

 

>1 

 

 

 

 

- 
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Prelucrare K7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8 

Ritmul 

maximal al 

prelucrarii 

 

Tcmax = durata 

max. a 

ciclului de 

prelucrare 

 

Tapr = tactul 

de prelucrare 

mediu al 

reper. cu 

durata 

maxima 

 

Ritmul med. 

al prelucr.  

 

Tcmd = durata 

medie a 

ciclului de 

prelucrare 

 

Tcmax 

Ta pr. 

 

 

Ta = Fn /  

      Npr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tcmed    / 

 T amed 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

<1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<0,1 

 

 

 

 

<=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 – 

0,5      

 

 

 

 

>1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 – 

1 

 

 

 

 

>1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1 

 

 Deoarece sunt necesare informaţii primare din diverse activităţi, aceasta metodă 

se aplică în etapa de pregatire tehnică a fabricaţiei in vederea fundamentării deciziilor de 

organizare sau periodic pentru corelarea dinamică cu condiţiile nou create în producţie. 

 

                                  c)    Metoda indicilor de constanţă 
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Se utilizează la nivel de reper – operaţie, după definitivarea tehnologiei şi 

normarea acesteia. 

 

Kc =Tag   /  Topi  unde   Tag = Fn ⋅ 60  /  Ng   

Topi = durata operaţiei (min / buc) pentru prelucrarea piesei g 

Tag  = tactul  (min / buc) mediu pentru prelucrarea piesei g 

Fn    = fond nominal de timp (ore / an)  

Ng   = volumul de producţie annual din piesa g 

 

Limitele generale de diferenţiere sunt: 

SSSiiimmmbbbooolll                  UUU      SSSmmm      SSSmmmiiijjj ...       SSSMMM      MMM   

Tip. prod.  unicat  serie mică serie mijl. serie mare masă 

Kc   > >20  >20  10 – 20 1 – 10  <1 

 

Fig.1. Nomogramă pentru determinarea rapidă a tipului de  

fabricaţie pentru fiecare operaţie. 

 

       Penru determinarea rapidă se utilizează nomograma din fig.1. 

       Ponderea operaţiilor din totalul de operaţii K , în %, este dată de : 
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        a .M
K

100
                        

b .SM
K

100
                     

c .
Smij

K
100

                         

d .
Sm

K
100 

 

       Sistemul predominant este cel cu ponderea >50% sau a+b>50% la nivelul inferior 

introdus în calcul . 

       Deoarece sînt necesare date normate , posibile de obţinut numai după încheierea 

etapelor de pregătire constructivă şi tehnologică , această metodă se utilizează numai 

pentru fundamentarea soluţiilor privind organizarea şi programarea producţiei . 

 

APLICAŢII 
1. Stabilirea tipului de fabricaţie utilizând metoda indicelui de dotare. 

( PROIECTAREA FABRICAŢIEI) 

Folosind metoda indicelui de dotare, să se analizeze caracterul producţiei la 

câteva din secţiile şi principalele linii ale unei întreprinderi de autocamioane în vederea 

deciziei de organizare a tipului de fabricaţie. 

                           Datele de bază informative sunt trecute în tabelul următor: 

 

Locul de   

muncă 

analizat 

   Nr. Rep. 

      (nr) 

  Nr. mediu 

     op/rep. 

        (no) 

    Nr. op,  

     total 

(n=nrx no) 

Nr. utilaje               

de bază 

     (m) 

 

KS=n/m 

Tipul 

producţiei 

Secţia   

punţii 

     350         8      2800      700 4       SM 

-linia corp        5        40       200       80       2,5        M 

-linia 

trompe 

       3        25        75       42       1,7        M 

-Secţia 

motoare 

     240        15      3600      900        4       SM 

- linia bloc         1        70        70       46       1,5        M 
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       Sunt unele situaţii în care într-o întreprindere cu productie având caracterul de serie 

mare să se întâlnească locuri de muncă cu producţie de unicat sau cu producţie de masă. 

       Modul de organizare a întreprinderii trebuie să îmbrace toate aceste forme specifice 

locurilor de muncă. Metoda conduce la formarea unei imagini mai clare în legătură cu 

proiectarea tipului de fabricaţie care urmează să fie aplicat în întreprindere. 

 

Stabilirea tipului de fabricaţie pe baza indicilor globali de marketing. 

( CERERE ŞI OFERTĂ) 

În vederea reanalizării formei de organizare a producţiei de motoare Diesel, să se 

analizeze caracterul acesteia pe o perioadă de un an. Se va utiliza metoda indicilor 

globali, datele privind livrările de motoare, cererea pentru un an, fiind următorele : 

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buc. 2115 2175 2445 2031 1892 2063 2311 2010 2202 2450 2466 2505 

Total 

Anual 

26568 

Total 

Mediu 

2214 / lunar 

Calculul indicilor pe principalele stadii de fabricaţie este: 
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       Deoarece organizarea proiectată s-a făcut pentru o producţie de serie mare este cazul 

ca să se analizeze şi să se modifice întreaga tehnică de organizare şi conducere în vederea 

corelării cu caracterul evident de producţie de masă a fabricaţiei de motoare . 

  

 3. Stabilirea tipului de producţie pe baza indicilor de constanţă. 

(se foloseşte la ordonanţarea fabricaţiei) 

  Să se determine caracterul producţiei prin metoda indicelui de constanţă la 

prelucrarea unui arbore intermediar ( 70. 24. 111) pentru o producţie situată la limitele 

20000- 50000 buc/ an ( fond de timp nominal 6900 ore/an ) . 

       Timpii operativi normaţi sînt indicaţi în tabel : 

Nr. 

Crt

. 

 

Denumire

a 

Tip 

Util. 
Top 

min/bu

c 

N1 = 20 000 buc / an            N2 = 50 000 buc / an 

Tal   Kc= 
Tal/T 

op 

Tip prod. Ta2   Kc= 
Tal/T 

op 

Tip prod. 

M SM Smi

j 
M S

M 
Smi

j 
1. Frezare 

centrare 
MUCN 

1 
7,5 20,7 2,76 - SM - 8,28 1,10 - SM - 

2. Strunjire 

 Eboş 
Strung 

copier 
11,8 20,7 1,75 - SM - 8,28 0,70 M - - 

 

3. Strunjire 

finisare 

Strung 

copier 
7,7 20,7 2,69 - SM - 8,28 1,07 - S

M 
- 
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4. Frezare FVI 9,6 20,7 2,15 -  -  0,86 M - - 

5. Găurire, 

lărgire, 

alezare 

MUCN 

2 
6,0 20,7 3,45 -  -  1,38 - S

M 
- 

6. Găurire,  

alezare 

MUCN 

3 
3,5 20,7 5,91 -  -  2,36 - S

M 
- 

7. Strunjire, 

filetare 

S. 

Revolv. 
9,3 20,7 2,22 -  -  0,89   - 

8. Frez. 

Caneluri 

FC. 250 15,3 20,7 3,31 -  -  0,54 -   

9. Trat. 

Term. 

  20,7  -  -     - 

10 Rectificare RE.100 6,1 20,7 3,39 -  -  1,35 - S

M 
- 

       100

% 
   4

5

% 

55

% 
 

 

 Unde Tag=F*60 /Ngi    pentru N1 = 20.000,-    Ta1 = 6900*60 / 20.000=20,7 

min/buc. 

   pentru N2 =50.000,-   Ta2=6.900*60 / 50.000/8,28 min/buc. 

 

 Ponderea celor 9 operaţii este mai mare decât 50 % pentru producţia  SM în 

ambele variante. De observat că tehnologia şi dotarea influenţează în mai mică măsură 

decât programul de fabricaţie, caracterul producţiei. 

 

4. Stabilirea tipului de producţie pe baza indicilor de constanţă 

pentru fabricarea unei clase de produse. 

 

 Se pune problema determinării caracterului producţiei unei secţii, de exemplu o 
secţie de de fabricat batiuri de maşini unelte, care produce trei tipuri de batiuri ce pot 
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forma o clasă de piese A, B, C  pentru care se cunosc condiţiile de lucru, norma de timp 
şi succesiunea operaţiilor conform tabelului. Programul de producţie este de 800 buc./ 
pentru reperul A, 120 buc./ pentru reperul B şi 400 buc./ pentru reperul C, iar regimul de 
lucru este în două schimburi, adică un fond de timp total de 4400 ore/an. 
Denumirea Tip MU Top  ore/buc Kc= Ta/Top Tip producţie 

A B C A B C A B C 
Strunjire S.C. 2 8 13 2,75 4,57 0,85 SM SM M 
Frezare FLP 10 53 40 0,55 0,69 0,28 M M M 
Rabotare MRL 3 10 15 1,83 3,66 0,73 SM SM M 
Găurire-Alezare AFP 5 14 51 1,10 2,61 0,21 SM SM M 
Rectificare plană MRP 6 10 12 0,91 3,66 0,91 M SM M 
Reperul :   A       B        C          
Ni            800    120     400    Ta = Fn / Ni =4400/Ni  (ore/buc) 
Ta            5,5     36,6    11,0 
 Caracterul întregii producţii se obţine prin ponderea tipului de producţie 
predominant al întregii fabricaţii. 
 Ponderea caracterului de producţie de masă: 
  Ponderea caracterului producţiei de masă pe repere: 
  a =  M / K* 100    A = 40% ; B = 20%; C = 100% 
 Ponderea caracterului de producţie de masă pentru întreaga fabricaţie: 
  Mtotal=40*800 + 20*120 + 100*400 = 56%  > 50% 

800 +  120  +  400 

  Ponderea caracterului producţiei de serie mare pe repere: 
  b =  SM / K* 100    A = 60% ; B = 80%; C = 00% 
 Ponderea caracterului de producţie de masă pentru întreaga fabricaţie: 
  SM total =  60*800 + 80*120 = 44%  < 50% 
 800+  120   

 
 Rezultă că producţia celor trei tipuri de batiuri din clasa de batiuri considerată 
trebuie organizată sub formă de producţie de masă cu toate că programul de fabricaţie 
cuprinde numai 1320 de bucăţi pe an. 
 
Bibliografia: 

- Enciclopedia conducerii întreprinderilor, Ed.ştiinţifică şi 

enciclopedică, Buc.1981. 

- Livezeanu C., Analiza proceselor de producţie, Ed.MICM, 1981 

- Oprei I., Organizarea şi conducerea întreprinderilor, Universitatea din 

Braşov, 1985 

- Guga L., Sisteme expert în managementul întreprinderilor, Univ. 

Transilvania din Braşov, 1998 
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6.3. FUNCŢIUNEA COMERCIALĂ 

(DEPARTAMENTUL DE MARKETING) 
 Funcţiunea comercială cuprinde activităţile menite să concure la realizarea  

obiectivelor din domeniul stabilirii legăturilor unităţii economice cu mediul ambient, în 

vederea procurării mijloacelor necesare şi desfaceriii produselor, serviciilor şi lucrărilor 

care fac obiectul de bază al unităţii. 

 

Aceasta funcţie cuprinde trei activităţi principale: 

 

a. aprovizionarea tehnico-materială, menită să asigure în mod complet, 

complex şi la timp a mijloacelor de producţie necesare desfăşurării neîntrerupte şi în bune 

condţii a procesului de producţie; In afară de activităţile legate de găsirea celor mai buni 

furnizori, prin prisma corelaţiei preţ, calitate, condiţii de livrare şi condiţii de plată, 

intreprinderile trebuie să-şi organizeze depozitarea stocurilor de materii prime şi 

materiale, astfel încât acestea să inducă cele mai mici costuri. 

 

 Este prezentat în continuare un model matematic, astfel încât să permită 

automatizarea completă a depozitelor modulare. 

 

“MANAGEMENTUL DEPOZITELOR CELULARE” 

 
REZUMAT: 

În lucrare se prezintă un model conceptual original care poate servi la gestionarea şi manipularea 

componentelor pentru celule flexibile de asamblare. 

În lucrare se prezintă un model conceptual original care poate servi la gestionarea şi manipularea 

componentelor pentru celule flexibile de asamblare. 

Sunt prezentate elementele specifice de care trebuie să se ţină cont la proiectarea aprovizionării şi 

actualizării dinamice a stocurilor de componente. 

Autorii propun o metodă originală de gestiune a componentelor depozitate în magazii modulare. 

Aceasta este modelată matematic prin metode euristice. Aplicarea metodei duce la reducerea spaţiilor 

de depozitare şi a timpilor necesari aprovizionării celulelor flexibile de asamblare. 

GLOSAR: 
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SISTEM EXPERT – sistem informatic capabil sa reproducă raţionamente umane. 

CELULĂ FLEXIBILĂ DE ASAMBLARE – utilaj care permite operaţii de asamblare parţial 

specializate într-un flux tehnologic de grup. 

FUNCŢIE EURISTICĂ – procedură utilizată de un expert într-un domeniu specific. 

 

Sistemele flexibile de asamblare şi montaj. 

a). Elementele specifice sistemelor flexibile. 
În sens general flexibilitatea este reprezentată de capacitatea acestora de adaptare a 

intreprinderilor la cererea pieţei. Acestea trebuie să fie capabile să execute intr-un timp foarte scurt o 

diversitate foarte mare de sarcini de asamblare variabile în timp, cu cheltuieli şi modificări structurale 

minime şi cu o funcţionare profitabilă într-un interval lung de timp. 

 Asamblarea este reprezentată de trecerea elementelor unui produs din starea nestructurată în care 

se găsesc acestea, într-o stare structurată care este chiar produsul finit. 

 Elementele componente ale unui produs care urmează a fi asamblat, repere, complete, 

subansamble, ansamble dependente, etc., sunt înmagazinate în apropierea liniilor flexibile de asamblare, cît 

mai convenabil posibil astfel încât timpul de aprovizionare al posturilor de asamblare să devină optim. 

  

 b). Celule flexibile de asamblare şi montaj. 

 Celulele flexibile de asamblare şi montaj sunt componentele ale liniilor de asmblare care permit 

executarea de operaţii de montaj, parţial specializate, integrate intr-un flux tehnologic de asamblare de 

grup.  

 Un sistem flexibil de asamblare şi montaj se bazează pe integrarea în liniile flexibile de asamblare, 

unde asamblarea şi montajul se bazează pe combinaţii hardware – software, bănci de date, subsisteme de 

comunicaţie, actualizarea dinamică a stocurilor de componente, ansamble şi subansamble în diferite faze 

ale asamblării şi a produsului finit destinat beneficiarului. Obiectivul principal al acestor linii fiind 

asamblarea şi montarea după un program de producţie variabil impus de relaţia întreprinderii cu 

beneficiarii. 

 În literatura de specialitate celulele flexibile de asamblare sunt abordate în general fără magaziile 

de componente sau subansamble în diversele faze ale asamblării şi montajului (fig1).  

 

c). Obiectivele lucrării. 

 Spre deosebire de liniile de asamblare clasice, aplicarea metodei JIT (just in time) la sistemele 

flexibile de asamblare pentru optimizarea stocurilor necesare pentru şi între celulele flexibile devine o 

problemă foarte importantă. 

Autorul işi propune să realizeze un model de software capabil să gestioneze manipularea 

componentelor din magaziile care aprovizionează celulele flexibile de asamblare asfel încât să fie posibilă 
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reducerea spaţiului necesar depozitătii şi a timpului necesar manipulării componentelor în condiţiile unor 

sarcini de producţie de asamblare şi montaj variabile (fig 1). 

 
 

Fig. 1. Celulă flexibilă de asamblare. 

 

d). Sistem expert pentru manipularea componentelor depozitate în construcţii matriciale. 

 

Descrierea problematicii manipulării componentelor. 

     Există numeroase variante de organizare a magaziilor de componente care alimentează celule flexibile 

de asamblare. Modelul conceptual propus de autor constă în definirea unor casete pline şi una goală într-o 

construcţie matricială, de exemplu matricea de 3x3 casete (fig.2). Casetele pline, de la 1 la 8, conţin 

componente destinate proceselor variabile de asamblare şi montaj. Caseta goală este destinată operaţiilor de 

încărcare descărcare. Pe baza acestui exemplu se poate construi şi algoritmul pentru o matrice de n x n 

casete, fiecare identice şi una goală. 

 

2 8 3 

1 6 4 

7 0 5 

=> 

1 2 3 

8 0 4 

7 6 5 
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Fig.2. Problema manipulării casetelor cu componente intr-o construcţie matricială. 

 

Se dă o configuraţie iniţială şi o configuraţie finală (Fig.2). 

Procedura constă în a găsi o succesiune de deplasări 

elementare care să dea cele mai putine deplasări, numeric, 

pentru ca starea iniţială să ajungă la starea obiectiv. 

Pentru construirea unui algoritm modelabil matematic trebuie realizate legături între starea iniţială şi 

starea naturii următoare. 

      Să denumim starea naturii următoare, care se obţine prin mutarea unei casete vertical sau orizontal, în 

locul spaţiului liber, DESCENDENT (fig.3). 

     Putem să codificăm starea tabloului astfel: 

5 0 3 

6 2 7 

1 8 4 

Fig.3. Starea naturii următoare sau DESCENDENTĂ. 

 

          P1=(503627184) 

          P1 se va numi lista stării tabloului ST. Dacă se calculează ST pentru un tablou de 3x3 rezultatul 

permutărilor posibile este de 362 880 numai pentru n=3. Transformarea dintr-o stare în alta formează un 

întreg graf, cu 362 880 de noduri. 

     Într-o matrice de nxn elemente poate să existe o soluţie care cuprinde aranjamentul ţintă dintr-un număr 

de (n x n )! / 2. 

     Se poate face observaţia că de fiecare dată în jurul casetei vide există maxim patru posibilităţi de mutare 

a unei caste pline. Vom prezenta în continuare procedurile posibile de rezolvare prin algoritmi diferiţi 

propuşi de Gerard Tisseau în 1996 [5]. 

 

Modelarea procedurii clasice. 

  Problema din Fig.1 se transpune în următoarea listă a stării tablourilor matricei: 

               (SET Q tabloul iniţial ' (283164705) 

               tabloul obiectiv ' (123804765)  

               Variabilele: tablou, talia şi tablou obiectiv sunt globale. 

               (DE LA starea iniţială) 

               (SET Q talia (TRUNCATE(SQRT tablou( LENGH tablou initial)))) 

                    tablou obiectiv (transformare a tabloului, tablou obiectiv)) 

                    (transformare a tabloului, tablou initial)). 

     Procedura TRANSFORMARE înregistrează numărul de intrări în tabloul matricei şi lista cu mutări. Ea 

formează o listă succesivă a poziţiilor căutate şi asociază un rang la fiecare poziţie identificată. Dacă se 
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reaplică procedura aceluiaşi tablou L se obţine starea iniţială. Aceasta permite memorarea pozitiei rangului 

r-1. 

     Căutarea propriuzisă presupune mutările casetei vide 0 în locul casetei pline care-i ia locul. Aceasta se 

poate întâmpla după direcţiile sus, jos, dreapta şi stânga. Se elimină cazul în care nu există casetă. Înseamnă 

că acea căutare s-a epuizat. 

      Căutarea este de durată deorece se parcurg toate variantele posibile. În cazul în care aceasta secvenţă 

este înclusă într-un sistem expert care gestioneată şi comandă un robot industrial există posibilitatea ca 

acesta să fie trecut în stare de aşteptare până când se parcurge toată procedura. 

  

Modelarea funcţiei euristice utilizată de un operator uman.  

În secvenţele următoare este arătat modul în care un operator uman rezolvă aciaşi problemă, 

pornind de la soluţia stării tabloului de valori şi cum euristicile folosite de acesta pot fi modelate 

matematic. 

STAREA FINALĂ ( scopul sau ţinta ) 

1 2 3 

8 0 4 

7 6 5 

Fig.4. Starea finală a construcţiei matriciale a magaziei de componente. 

 

Posibilităţile de a ajunge în starea ţintă (fig.4) sunt de a muta casetele pline în locul spaţiului gol. 

Se exclude cifra 4 care ocupă locul corespunzător şi mai rămân 3 variante. Dacă mutăm pe 6 sau pe 2 

blocăm permutările. Deci mai ramâne caseta 8. Rezultă tabloul intermediar (Fig.5) : 

 

 

Intermediar 

1 2 3 

0 8 4 

7 6 5 

Fig.5. Tablou intermediar I. 

 

 Acum se poate observa permutarea circulară 1 2 8 0 şi se acţionează în consecinţă: 

 

 

Intermediar 

0 2 3 
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1 8 4 

7 6 5 

Intermediar 

2 0 3 

1 8 4 

7 6 5 

Intermediar 

2 8 3 

1 0 4 

7 6 5 

Fig.5. Permutarea circulară a stării tabloului construcţiei matriciale. 

     Şi se obţine distribuţia de la începutul problemei: 

Intermediar 

2 8 3 

1 6 4 

7 0 5 

Fig.6. Permutarea circulară a casetelor construcţiei matriciale.  

 

Iată că numai prin 5 schimbări ale stării naturii tabloului s-au putut permuta casetele pentru 

obţinerea soluţiei. Dacă analizăm mai în profunzime funcţia euristică folosită se poate observa că nu au fost 

urmate 33 de căi, pe bază de restricţii şi alte 61 de cazuri nu au fost investigate. S-a folosit ca obiectiv al 

raţionamentului poziţia casetei vide. Putem să denumim acest procedeu ca funcţie euristică hh(o). Funcţia 

euristică are raţionamentul de bază observarea diferenţelor dintre două stări ale naturii succesive dar fără a 

omite scopul final. Algoritmul euristic al acestui raţionament poate fi modelat astfel: 

( DE LA hh ( stare ) ) diferenţa ( CDR stare ) ( CDR stare-obiectiv )o )) 

( DE LA diferenţa (lista 1 lista 2 n) 

( COND ( NULL lista 1 )  

(( NE Q ( CAR lista 1 ) ( CAR lista 2 )) 

( diferenţa ( CDR lista 1 ) ( CDR lista 2 ) ( 1+n ))) 

( T ( diferenţa ( CDR lista 1 ) ( CDR lista 2 ) n )))) 

Iată cum funcţionează acest algoritm euristic pentru rezolvarea aceleiaşi probleme: 

crearea nodului ( n 1 ) g 104 = (730258461) ff=4 

dezvoltarea ( n1 , ff=4 ) nodului (730258461) 
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crearea nodului ( n 2 ) g 105 = (630258471) ff=6 

crearea nodului ( n 3 ) g 106 = (430258761) ff=4 

crearea nodului ( n 4 ) g 107 = (830257461) ff=6 

dezvoltarea (n2 , ff4) nodului : (430258761) 

crearea nodului ( n 5 ) g 108 = (340258761) ff=5 

crearea nodului ( n 6 ) g 109 = (130258764) ff=5 

crearea nodului ( n 7 ) g 110 = (530248761) ff=6 

dezvoltarea (n3 , ff=5 ) nodului : (130258764) 

crearea nodului ( n 8 ) g 111 = (031258764) ff=5 

crearea nodului ( n 9 ) g 112 = (230158764) ff=7 

dezvoltarea (n4, ff=5) nodului : (031258764) 

crearea nodului ( n 10) g 113 = (301258764) ff=5 

dezvoltarea (n5, ff=5) nodului : (301258764) 

crearea nodului ( n 11) g 114 = (601258734) ff=7 

crearea nodului ( n 12) g 115 = (401258763) ff=5 

Se observă că rezultatul este identic cu cel anterior : 

1 2 3 1 2 3 0 2 3 2 0 3 2 8 3 2 8 3 

8 0 4 -- 0 8 4 -- 1 8 4 -- 1 8 4 -- 1 0 4 -- 1 6 4 

7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 0 5 
   Metoda este însă mai performantă deoarece s-au investigat numai 5 căi pe baza restricţiilor din 12 

posibilităţi create. 

 

Alte modele euristice posibile de modelat. 

 

Modelarea metodei euristice pe baza drumului critic. 
     Această metodă euristică este bazată pe definirea de noduri şi distanţe ataşate acestora. Ea contorizează 

pentru fiecare căsuţă distanţa x + y care o desparte de poziţia scop. Metoda caută să reducă distanţele până 

la un pas de scop. Această metodă are performanţe asemănătoare. 

     

Modelarea metodei euristice pe baza şirurilor de aşteptare. 
Această metodă euristică constă în alegerea unui sens giratoriu în tabloul construcţiei matriciale 

unde la mijloc este alternativ o casetă goală şi una plină, formând astfel un şir ordonat din punct de vedere 

al scopului, care la sfârşit trebuie rotit până la ocuparea corespunzătoare a locurilor de fiecare casetă. 
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Concluzii. 
Aşa cum rezultă din lucrare, este destul de greu, dificil, de simulat raţionamentul uman care 

combină deodată mai multe proceduri euristice pentru a scurta la maxim efortul intelectual. 

Depozitele de componente şi subansamble destinate liniilor flexibile de asamblare necesită 

suprafeţe mari, personal, mijloace de transport şi o gestiune complexă a informaţiilor legate de obiectele 

depozitate, adică cheltuieli mari care se regăsesc în regiile întreprinderilor. Optimizarea depozitării 

componentelor, manipularea acestora în vederea deservirii, reducerea spaţiilor de înmagazinare şi a 

timpilor de aşteptare într-un system flexibil de asamblare este foarte complex.  

    Sistemul expert analizează cererea şi oferta de palete, gestioneazã conţinutul casetelor, organizează 

depozitul şi comandă roboţii transportatori ţinând cont de următorii parametrii de optimizat (restricţii) : 

- utilizarea la maxim a spaţiului de depozitare, 

- scurtarea timpului necesar de la realizarea casetelor până la livrarea acestora, 

- consum minim de energie, 

- selectarea drumului critic, traseul cel mai scurt de aducere şi de ducere a casetelor de la şi la 

punctul de încărcare /descărcare. 

     Casetele depozitate sunt într-o permanentă mişcare în construcţia matricială, în mod asemănător cu 

poziţia cifrelor din prezenta lucrare. Este important de menţionat că modelul de sistem expert propuseste 

aplicabil şi într-o construcţie matricială tridimensională 
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b. desfacerea, vizănd livrarea produselor, servicilor şi lucrărilor, precum şi încasarea 

conrtavalorii acestora, deci trecerea produselor din sfera producţiei în sfera  circulaţiei. 
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c.  marketingul, având drept scop crearea şi descoperirea necesităţilor  

consumatorilor în vederea orientării producţiei propii spre satisfacerea acestor necesităţi. 

 

 În condiţiile unei pieţe în continuă schimbare, creşte rolul funcţiunii comerciale în 

sensul organizării activităţii viitoare. 

 

 
6.4. FUNCŢIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ 

 

Funcţiunea financiar-contabilă reprezintă ansamblu activităţilor prin cae se 

realizează obiectivele privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare  necesare 

unităţii, precum şi înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a fenomenelor 

economice din cadrul unităţii. 

 

În  general, rolul funcţiunii financiar-contabile este static, pasiv dacă averm în 

vedere mai ales evidenţa rezultatelor, ceea ce poate constitui uneori un obstacol în 

introducerea noului şi chiar în manifestarea  celorlalte funcţiuni. De aceea, pentru ca rolul 

ei să devină activ este necesar să se  adopte măsuri înainte de modificarea condiţiilor de 

desfăşurare a proceselor prin cunoaşterea operativă a rezultatelor economice ale unor 

activităţi. 

 

Între activităţile acestei funcţiuni menţionăm: 

 

a. activitatea financiară, care se refera la obţinerea şi folosirea raţională a mijloacelor 

financiare necesare firmei; 

b. activiatea contabilă, care vizează înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a 

fenomenelor economice din cadrul firmei . 
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6.5. FUNCŢIUNEA DE PERSONAL 
 

Funcţiunea de personal cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul 

firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului 

uman necesar. 

 

Principalele activităţi cuprinse în funcţiunea de personal se refera la :  

- planificarea, 

- recrutarea, 

- selecţia, 

- încadrarea, 

- formarea, 

- perfecţionarea, 

- motivarea, 

- promovarea, 

- retribuirea  

- protecţa personalului. 

-  

În manifestarea acestei funcţiuni, conducerea trebuie  să asigure în orice moment un 

echilibru între interesele angajaţilor şi obiectivele unităţii, echilibru de altfel greu de  

realizat având în vedere diversitatea reacţilor indivizilor care compun colectivitatea din 

unitatea economică. 

 

În prezentarea funcţiunilro întreprinderii şi în general a unei firmei nu au fost 

epuizate toate activităţile componente care concură la realizarea  diversităţii de obiective 

derivate dintr-un anumit domeniu de activitate al întreprinderii. 

 

 De asemenea, ca urmare a diversităţii condiţiilor specifice de desfăşurare a 

activităţii în unităţile economice, gradul de manifestare a funcţiunilor poate fi diferit. Dar, 

funcţiunile participă în ansamblul lor la sigurarea echilibrului în desfăşurarea proceselor, 

indiferent de intensitatea manifestării lor. 
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A identifica obiectivul global al unei firme cu funcţiunea de producţie sau în cadrul unui 

institute de cercetări cu funcţiunea de cercetare-dezvoltare constituie o eroare, întrucât 

acest obiectiv global se realizează şi constituie rezultatul manifestării cu intensităţi 

diferite a tuturor funcţiunilor. 

 

 EXEMPLU DE PROIECTARE A UNEI ORGANIGRAME 
 DESCRIEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE (Reţea de Service-uri Auto) 

 

 În contextul economic actual, industrial şi administrativ, previziunea este un 
atribut managerial, care bine executat, conduce la asigurarea viitorului unei întreprinderi 
ţinând cont de resursele umane şi materiale ale acesteia. Un manager care îşi exercită 
corect capacităţile previzionale, conduce întreprinderea spre succes. În întreprinderile 
care au un volum mare de prelucrare informaţională este indispensabilă o planificare 
raţională a activităţii, flexibilă şi adaptată pieţei concurenţiale. Reţelele de Service Auto 
se caracterizează prin lucrări curente şi lucrări temporare. Lucrările curente sunt 
caracteristice service-urilor specializate pe întreţineri generale şi repararea şi întreţinerea 
numai a anumitor componente (motor, frâne, direcţie, caroserie, părţi electrice, etc.), şi 
acestea numai pentru un anumit tip de marcă auto. 
 Reţeaua de SERVICE-AUTO este un concept nou, care abordează problematica 

mult mai complex pentru a elimina dezavantajele service-ului primitiv. Ideea este de a 

face reparaţii complexe, de bună calitate, cu cât mai puţin personal, la cele mai mici 

costuri şi pentru un număr cit mai mare de clienţi. 

 Fiecare service auto din teritoriu are câte 5-6 angajaţi care efectuează reparaţii 

auto. Acestia trebuie să recepţioneze de la clienţi comenzile ferme. De regulă angajatul 

discută cu clienţii (comunică) de la care află simptomele autovehicului şi evoluţia 

premergătoare în timp a acestuia până la apariţia defecţiunii. Aceste informaţii sunt 

culese de la persoane în marea lor majoritate nespecialişti în domeniul mecanicii auto. 

Mecanicul auto poate să nu fie nici el specialist în sistemul componentei auto semnalat 

defect. 

 Diagnoza corectă a stării de sănătate a unui autovehicul este determinantă pentru 

scurtarea timpului de intervenţie şi a costurilor de staţionare în service. Pe baza 

diagnosticului se face lista cu necesarul de furnituri. 
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 Ideea reţelei este ca fiecare service să acopere o rază cât mai mare teritorială de 

potentiali clienţi şi să execute reparaţii în funcţie de competenţa mecanicilor angajaţi de 

reţea. 

 Să presupunem că reţeaua de service-uri dispune de 150 de mecanici specializaţi 

în 15 domenii de intervenţii auto (electricieni, şoferi, gestionari, tinichigii, mecanici 

motoare, direcţie, sistem de frânare, transmisie, injecţie, turbosuflante, etc.), de diverse 

grade de calificare şi specializare. De exemplu:  

 

Schema generală a unui SERVICE 
 

 ELECTRICIAN AUTO: 

 1. Demontează şi montează becuri, subansamble electrice de semnalizare, etc. 

 2. Demontează şi montează alternator, demaror, legaturi electrice, cablaje. 

 3. Repară componente electrice cum ar fi colectoare, bobinaje, punţi redresoare, 

sisteme de avertizare, închideri centralizate, etc. 
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 4. Repară componente electronice cum ar fi aprinderea electronică, relee de 

semnalizare, alarme auto, sisteme de redresare a curentului electric, etc. 

 5. Repară compnente electronice computerizate (pilot automat, robt de diagnoză a 

starii maşinii, calculator de bord,etc. 

 La un moment dat un angajat poate să se găsească în una din situaţiile următoare: 

 - Execută o intervenţie auto. 

 - Disponibil ( în aşteptarea unei intervenţii auto). 

 - Concediu medical sau de odihnă. 

 - Activitate administrativă comandată de şeful service-ului. 

 Prin contractul de muncă angajatul are precizate elementele de baza ale 

serviciului cum ar fi: durata contractului de muncă, profesiunea, calificarea, competente, 

programul de muncă, etc. Toate acestea determină salariul şi inplicit tariful orar al 

manoperei prestate. 

 

Schema de organizare a reţelei de SERVICE-URI auto. 
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 Personalul angajat în sistemul reţelei de service-uri auto este repartizat la fiecare 

service după specificul acestuia. Sistemul expert trebuie să gestioneze atât comenzile cât 

şi disponibilul de forţă de muncă şi resursele tehnice şi tehnologice posibile (fig. 49). 

  Contractul de muncă mai prevede şi alte condiţii negociate între părţi care sunt cu 

caracter opţional: 

 - Acceptarea de intervenţii în zilele de sărbatoare şi week-end. 

 - Acceptarea lucrului în schimb de noapte. 

 - Acceptarea de intervenţii în deplasare la alte service-uri ale reţelei. 

 Aceste disponibilităţi suplimentare sunt acceptate de cca 20 % din personal. Toate 

modificările contractului de muncă, sau intenţia de acceptare a modificărilor sunt adresate 

agenţiei locale a reprezentanţei service şi sunt transmise la centrul reţelei. 

 Fiecare service trebuie să-şi cunoască activitatea curentă, să-şi planifice 

activităţile viitoare, să înregistreze comenzi pentru care are utilaje disponibile dar fară 

personal specializat, personal în aşteptare de comenzi, stocuri de piese de schimb, 

furnituri de aprovizionat, etc. 

 În momentul în care apare un client care face o solicitare, service-ul analizează 

propria disponibilitate la zi, programează intervenţia în viitor sau deplasează intervenţia 

la cel mai apropiat service sau caută şi programează personal calificat disponibil din alte 

service-uri pentru munca în deplasare sau face alte combinaţii posibile cu scopul de a 

deservi clientul cât mai operativ şi la cel mai mic preţ. Furniturile sunt programate pentru 

achiziţie, dacă nu există în magazia proprie, sau costă prea mult transferul de la un alt 

service al subansamblului necesar. 

 Activitatea fiecărui salariat este cotabilizată la locul desfăşurării intervenţiei şi 

centralizată la sediul reţelei pentru toţi angajaţii. În fig.50 este prezentat un model de 

raport saptaminal de activitate. Această activitate este postfactum şi serveşte mai ales 

pentru stabilirea salariului muncitorilor dar şi pentru optimizarea încărcării posturilor. 

Planificarea strategică presupune nu numai relevarea stării în care se vor găsi muncitorii 

în viitorul apropiat ci şi o prognoză de intervenţii, care are la bază contracte ferme cu 

clienţii, combinată cu o previziune euristică pe baza intervenţiilor statistic determinate 

pentru etapele din aceaşi perioadă calendaristică a anilor precedenţi. 
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           RAPORT DE ACTIVITATE SAPTAMINALA 
                                           Activitatea pe saptamina de la .30 nov 1999 la 5 dec. 1999 

     Domeniul: Electro 

     Atelierul: Atelier Electro 

     Calificarea  ELECTR. AUTO  Codul  E52 

Numele       Marca         Activitatea         Motivarea deplasarii           OBS (specializarea) 

                                     Gh.  Marin         102     Sist. de pornire        Cerere client                         Electrician auto 

.............       ........          ....................           ...........................                 ............................. 

.............       ........          ....................           ...........................                 .............................. 

 

Raport saptămânal de activitate. 

 

 Obiectele grupează informaţii dependente funcţional de o anumită informaţie sau 
un grup de informaţii care concură la definirea obiectului. Fiecare informaţie reprezintă o 
caracteristică unică a obiectului. Relaţiile leagă obiectele între ele şi poartă informaţii 
funcţionale care interconectează obiectele între ele. În acest capitol se pun bazele 
întocmirii fişelor descriptive ale obiectelor sau relaţiilor şi precizează volumul de 
informaţii care permit expresii cantitative asupra acestora. În figura este prezentat un 
model de fişă care permite descrierea exhaustivă a obiectelor sau relaţiilor. 
 
  CODUL    2011                        DENUMIREA: Electrician auto 

                   VERSIUNEA  NR. : 

  DOMENIUL   Rep. Electro.              Data întocmirii: 5.11.1999 

                                               Data modificării: 10.01.2000 

                                               Autorii: Guga Lucian 

  Informaţii asociate: Calificare categoria 6 

  Definire semantică : Circuite electrice, aprindere, sist. pornire, climatizare, etc.   

Obiectul sau  relaţia:  
   de referinţă   X 

   Dacă DA : normativul            Intern           Extern 

   Referinţe: Normă internă 

  Cardinalitate  : Normă întreagă. Deplasări de la service-ul 1, de la domiciliu, la alt  

   service dacă durata deplasării este de minim 4 ore, inclusiv drum  

   şi de maximum 3 zile consecutive. 

  Dimensiuni   : Disponibil în reţea 

  Restricţii de entităţi : Deplasări de max. 30 km, min. 4 ore, max 32 ore (3 zile consecutive ) 

  Sinonime   : Electronist auto 

  Indicaţii utile de concepţie  : Clasă comună 

  Observaţii privind coerenţa, concepţia, descrierea fizică : Gradaţia <=> Competenţe 

  Gestiunea versiunilor : Se memorează versiunile integral 
 

Model de fişă de descriere a obiectelor 

sau relaţiilor. 
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-CODUL : Folosind un număr restrâns de caractere (6 - 8 caractere alfanumerice ) 

acestea facilitează diferenţierea fiecărui obiect sau relaţie şi poate cuprinde şi codificarea 

dimensiunii sau serviciului căruia îi aparţin informaţiile. 

-DENUMIREA : Cuprinde un rezumat al definirii obiectului sau relaţiei (30 - 40 

caractere). 

-VERSIUNEA NR. : Acest numar este atribuit acelor modificări care sunt importante în 

descrierea obiectului sau relaţiei, înainte ca versiunea să fie validată. Se păstrează toate 

versiunile pentru care entitatea este utilizată. Această procedură va fi explicată mai pe 

larg deoarece este foarte importantă în stabilirea restricţiilor cu privire la diverse 

raţionamente. 

-DOMENIUL : Indică domeniul căruia îi aparţine obiectul sau relaţia. O regulă simplă

 este aceea că un obiect aparţine aceluiaşi domeniu căruia îi aparţin informaţiile pe 

care le cuprinde. 

Aceasta presupune că toate informaţiile obiectului aparţin aceluiaşi domeniu. Această 

regulă trebuie impusă cu acceptarea unor excepţii. 

Dacă luăm de exemplu o agenţie de asigurări care are ca obiect de activitate asigurări 

auto dar şi asigurări auto pentru contractare de credite, fiecare produs poate forma un 

portofoliu de gestiune. Se atribuie deci un număr de portofoliu de asigurări auto şi un alt 

număr pentru asigurări auto pentru contractare credite. Pentru simplificare baza de date 

poate fi grupată într-un singur domeniu :CLIENŢI. Totuşi cele două subdomenii sunt 

distincte. Dacă un obiect aparţine la domenii diferite, se alege un domeniu căruia să-i 

aparţină ( unde se stochează ) şi celalalt îl va utiliza. 

 -DATA ÎNTOCMIRII : Indică data la care obiectul sau relaţia au fost create. 

 -DATA MODIFICĂRII : Indică data la care au fost aduse modificări obiectului  

    sau relaţiei. 

 - AUTORII : Cuprinde numele şi prenumele autorilor. Aceasta permite ca 

persoanele să poată fi contactate pentru a completa informaţiile chiar dacă nu au 

participat  direct la conceperea conţinutului fişei, dar afirmaţiile din fişă le aparţin. 

 - INFORMAŢII ASOCIATE : Această rubrică permite referinţe, de exemplu 

asupra codului, că toate informaţiile aparţin unui obict sau regulă, sau că aparţin  unei 
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singure unităţi. Aceste caracteristici asociate permit intervenţia facilă a Administratorului 

de date. Acest acces se referă în primul rând asupra obiectului şi a caracteristicilor 

acestuia. De exemplu numele unei persoane devine cheie de acces pentru a cere 

informaţii cu privire la un beneficiar sau furnizor. Aceasta nu se întâmplă însă în cazul 

informaţiilor despre  cteristici fizice sau tehnice. Identificatori cheie pentru relaţii nu 

există din cauză că aceştia sunt inpliciţi. Cheia de acces, sau cuvintul cheie, este utilizată 

pentru analize legate de frecvenţa sursei de informaţie. Dacă accesul asupra bazei de date 

se face prin obiecte sau relaţii, cheia de acces a informaţiilor este neutilizată. 

 -DEFINIREA SEMANTICĂ : Trebuie să fie clară şi concisă dar poate fi la 

nevoie     completată cu exemple care să o facă şi mai explicită. 

-OBIECTUL SAU RELAŢIA DE REFERINŢĂ :  Un obiect este de referinţă 

dacă cuprinde informaţii de referinţă (inamovibile ). Pe de altă parte un obiect poate 

cuprinde în acelaşi timp informaţii de referinţă şi informaţii care nu sunt de referinţă. De 

regulă acestea cuprind un cod şi o denumire. De exemplu codul 175 R 13 conduce la 

denumirea anvelopă pentru autoturisme şi lista autoturismelor care pot fi echipate cu 

aceste anvelope.   Relaţiile de referinţă sunt un capitol special al gestiunii 

informaţiilor în întreprinderi iar introducerea sistemelor expert în acestea presupune 

actualizarea bazei de date de referinţă. 

 - CARDINALITATEA  : Relaţiile există dacă leagă între ele minim două 

obiecte. Fiecare relaţie presupune un minim de obiecte pe care se bazează conexiunea dar 

şi un maxim acceptabil. În fişa relaţiilor cardinalitatea cuprinde codurile obiectelor la 

care se face referire şi care sunt ataşate regulii, iar în fişa de descriere a obiectului, 

codurile regulilor care pot conecta obiectul. 

 - VOLUMETRIA ( DIMENSIUNILE ) : Cuantifică numărul de conexiuni ale 

obiectului sau regulii care pot fi aplicate în prezent şi viitor. Este o noţiune laborioasă 

care se utilizează de informatician pentru a realiza modelarea matematică a căutărilor 

sistemului expert. 

 - RESTRICŢII ALE ENTITĂŢII : Nu toate restricţiile permit a fi modelate 

matematic prin deducţii logice. De exemplu nu poate fi modelată matematic restricţia că 

un contract de asigurare presupune semnarura directorului. Că emiterea unei facturi 

presupune existenţa bonului de livrare sau că într-un raliu auto fiecare echipă are dreptul 
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la o categorie auto de caracteristici unic determinate. Aceste restricţii trebuie cuprinse în 

fişa de date şi vor fi considerate de sistemul expert ca axiome de referinţă. Dacă aceste 

restricţii se repetă în mai multe fişiere de date, se poate concepe un model matematic 

pentru diminuarea efortului de calcul. Restricţiile vor fi gestionate şi analizate separat, iar 

obiectivele şi regulile vor fi regrupate funcţie de acestea, oferind o viziune de ansamblu 

pertinentă. 

-SINONIME  :sau qvasisinonime, acest paragraf permite identificarea de 

sinonime (sinonimie ). Dacă se pot identifica sinonime, aceasta duce la fuzionarea în 

aceaşi fişă a obiectelor sau regulilor respective. Dacă fuzionarea nu este posibilă, atunci 

trebuie procedat la departajarea clară a obiectelor sau regulilor susceptibile de sinonimie. 

Pentru ca două obiecte sau relaţii să fie sinonime nu este obligatoriu să cuprindă identic 

aceleaşi informaţii. Este suficient ca să se completeze sau, unul dintre acestea, să fie un 

caz particular a celeilalte. De exemplu să presupunem că adresa unui beneficiar este 

necesară pentru a trimite un delegat dar adresa nu este utilă în celelalte cazuri. Este clar 

că nu este util să se creeze un fişier distinct care să cuprindă această informaţie 

particulară cu privire la clientul respectiv. Se declară acest obiect sinonim cu obiectul 

beneficiar sau se completează adresa la restricţii în fişa de date a acestuia (fuziunea). 

 - INDICATII UTILE DE CONCEPŢIE  :  În faza de concepţie este util să se 

conserve raţionamente, observaţii asupra stării naturii, care sunt importante. De exemplu 

pe parcursul descrierii  obietului sau relaţiei pot fi indicate valori stabile, definiţii 

de revăzut, etc., sau observaţii de natură să indice şi să ajute la modificări ulterioare care 

presupun achizitii ulterioare de noi date care momentan nu există. 

 - INDICAŢII PRIVIND COERENŢA DE CONCEPŢIE  : Toate realizările 

informatice actuale au la bază elemente relevante asupra legăturilor corespondente între 

conceptie, logică şi prelucrare. Aceste corespondenţe nu pot fi stabilite cu multă uşurinţă. 

Un element de concepţie poate să caracterizeze unul sau mai multe fenomene fizice în 

funcţie de logică sau de procedură. De asemenea relatiile nu pot fi întodeauna traduse de 

modele fizice identice.Este necesar ca aceste corespondenţe să fie stocate. Ele folosesc 

Administratorului de Date pentru informatizarea şi modelarea sistemului expert. 

 - GESTIUNEA VERSIUNILOR  : Acest paragraf cuprinde informaţii asupra 

obiectului sau regulii în contextul trecut - prezent - viitor. Se explicitează versiunile din 
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trecut, se motivează versiunile actuale şi se prefigurează, dacă este posibil, obiectivele 

viitoare. Fişa de date este făcută fără a se ţine seama de existenţa subrutinei programului 

de achiziţii de date care poate analiza din fişier obiecte şi reguli sinonime sau coerenţa 

relaţiilor între informaţiile din sistem în mod interactiv cu administratorul de date. 

În plus faţă de codificările care pentru sistemul expert devin adevăruri de 

referinţă, textul inclus în baza de date va servi pentru realizarea dialogului interactiv cu 

utilizatorul. 

Volumetria constă în a furniza o evaluare a numărului de entităţi în formarea 

dicţionarului în baza de date, atât în prezent cât şi în viitor, în funcţie de obiective şi 

previziuni. Pentru stabilirea parametrilor volumetrici trebuie cunoştinţe în legătură cu : 

 - Întreprinderea ( număr de beneficiari, număr de clienţi, produse,...). 

 - Obiectivele întreprinderii (creşterea pieţei de desfacere, asimilări de noi 

produse,..). 

 - Restricţii interne şi externe întreprinderii (durata legală de arhivare, de exemplu 

pentru     statele de plată este de 50 ani). 

 Scopul informaţiilor volumetrice este în primul rând funcţional. Permite 

întreprinderii să optimizeze volumul activităţilor, obiectivele şi să verifice mai rapid dacă 

obiectivele sunt atinse sau nu, şi în al doilea rând permit din punct de vedere tehnic 

dimensionarea bazei de date şi optimizarea dimensionării în cunoştinţă de cauză a 

acesteia. 

 

  FORMAREA BAZEI DE DATE A SISTEMULUI EXPERT. 

 

 Se vor prezenta în continuare trei tipuri de modele de date, cele mai frecvent 

utilizate în diverse stadii de analiză şi aplicare a sistemelor expert, cu toate că nu toate 

modelele matematice sunt bine definite cum nu sunt bine definite nici modelele logicii în 

inteligenţa artificială. Totuşi pot fi remarcate câteva modele care sunt cel mai des utilizate 

în prezent. Acestea sunt menţionate în lucrare datorită legăturilor care există între ele: 

modelul fizic este elaborat pornind de la modelul logic care el însuşi are la origine 

modelul conceptual. 
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 O analiză mai amănunţită se va face modelului conceptual al datelor datorită 

faptului că este de interes pentru Administratorul de Date care contribuie cel mai mult la 

definirea sistemului expert. 

 a). MODELUL CONCEPTUAL AL DATELOR. Modelul conceptual al datelor 

este o schemă ce modelează în întregime sau parţial starea reală a întreprinderii, 

independent de restricţiile tehnologice, de politica de realizare a stocurilor, de gestiunea 

informaţiilor sau de organizarea informaţională internă (cum ar fi organizarea 

informaţională centralizată sau descentralizată), adică un model independent de 

modelarea fizică a datelor. Modelul conceptual conţine obiectele, relaţiile între obiecte şi 

câteva restricţii, condiţii, minime şi maxime, globale, care caracterizează relaţiile. 

Indiferent care ar fi metoda de prelucrare sau gestiune utilizată în modelul conceptual nu 

pot apare toate condiţile, restricţiile şi toate regulile care se regăsesc în fişierele de date. 

  Este de asemenea primul pas şi cel mai important pentru definirea modelului fizic 

al datelor. Există şi posibilitatea ca modelul fizic să dispună de instrumente de modelare 

directă dar de cele mai multe ori acestea multiplică baza de date care devine mult mai 

mare şi duce la complicarea verificării integrităţii şi autenticităţii datelor. Dacă modelarea 

începe cu modelul conceptual se realizează de la început optimizarea gestionării datelor 

(cât mai puţine fişiere şi dacă se poate deloc în mai multe exemplare). 

 b).MODELUL LOGIC AL DATELOR. Modelul logic al datelor este un caz 

particular impus de informatizare. El depinde de tipul procesorului utilizat pentru 

stocarea şi redarea datelor şi informaţiilor (fişiere, baze de date ierarhice, reţele de date 

relaţionale, etc.). Pornind de la modelul conceptual, reprezintă o etapă în realizarea 

modelului fizic. Scopurile sunt tehnice şi funcţionale. Avantajele pe care acest model 

trebuie să le ofere administratorului de date ar fi următoarele: 

 - Să ofere premodele pentru modelele fizice, fără optimizări, după alegerea  

  tipului de procesare la stocarea datelor. 

 - Să deosebească datele din modelul conceptual care admit şi care nu admit  

  modelare matematică ( numai cele care pot fi modelate matematic fac  

  obiectul modelului logic ). 

 - Să furnizeze un model cadru care să poată conduce la separarea subschemelor 

sau a viziunilor relaţionale. 
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 - Întărirea schemelor prin eliminarea posibilităţii validării raţionamentelor obscure 

. 

 Acestea sunt motivele pentru care sistemele expert au la bază modele logice care 

permit acumularea de date, fapte şi informaţii (cum este metoda MERISE Franţa) adică 

de completare a schemei de elaborare pornind de la modelul conceptual la care se adaugă 

informaţii din trecut. De asemenea să nu se repete, la fiecare rulare a programului, 

aceleaşi etape de calcul care să conducă la stocarea temporară a aceloraşi baze de date, şi 

nu în ultimul rând, să deosebească datele şi informaţiile tehnice necesare unui domeniu 

pe care să le cearnă cu atenţie pentru a fi stocate în baza de date (memoria de lungă 

durată ). 

 c).MODELUL FIZIC AL DATELOR. Acest model porneşte de la modelul logic 

şi cuprinde pe de o parte toate specificaţiile de stocare şi acces a datelor şi informaţiilor şi 

pe de altă parte toate reglementarile necesare optimizării timpilor de căutare în bazele de 

date. Deci modelul fizic nu depinde decât de tipul de procesor utilizat şi de echipamentul 

de calcul efectiv. Deci modelul de descriere logic este numai o etapă intermediară între 

modelul conceptual şi cel fizic. Fenomenele se modelează conceptual dar modul de 

reprezentare şi prelucrare depinde de tipul de stocare al informaţiilor şi datelor. Se pune 

deci problema cine decide aplicarea diferitelor modele şi în special cine decide modelarea 

logică a fenomenelor ?. 

 Se încearcă o repartizare a sarcinilor unor persoane care să fie investite cu decizia 

asupra soluţiilor aplicate pentru fiecare model de descriere al datelor. 
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Competenţe pentru modelele de reprezentare a datelor. 

 

 Modelul fizic de reprezentare al datelor nu este identic cu cel conceptual dar se 

deduce din acesta. Modelul logic serveşte la modelarea matematică a fenomenelor şi 

asigură coerenţa între modelul conceptual şi modelul fizic. 

 Se deosebesc astfel două domenii clare de activitate în echipa care realizează 

sistemul expert. Administratorul de Date stabileşte modelul conceptual, desigur în comun 

cu echipa, de care este răspunzător, iar Administratorul Bazei de Date (un informatician 

de profesie) propune soluţii fizice pentru gestionarea datelor, în comun ei stabilesc 

modelul logic optim pentru eliminarea distorsiunilor care tind să apară între concepţia 

modelului şi reprezentarea efectivă a acestuia. Această activitate este greoaie, necesită 

mult timp şi manoperă de înaltă calificare şi dispune de foarte puţine instrumente care ar 

putea asigura automatizarea unor etape de lucru. Se poate însă imagina un sistem expert 

capabil să diagnosticheze coerenţa transferului informaţional, costisitor şi foarte puţin 

productiv deoarece s-ar folosi în domeniul concepţiei sistemelor expert ceea ce nu ar 

aduce beneficii imediate. 

 O astfel de organigramă în repartizarea sarcinilor membrilor echipei creatoare de 

sisteme expert este aproape utopică. Este necesar să se delimiteze graniţe şi competente 

ale posturilor. Pentru aceasta este necesar mai întâi să se stabilească mult mai concret 

obiectul de activitate. Modelul logic este separat în două mari domenii: Modelarea 

conceptuala a fenomenelor prin restricţii, axiome şi reguli să aparţină Administratorului 
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de Date iar Modelarea fizică prin grafică, relaţii matematice, etc. , Administratorului 

Bazei de Date.  

 

 

  FLUXUL INFORMAŢIONAL AL SISTEMULUI EXPERT. 

 

 Culegerea şi transmiterea informaţiilor în sistem presupune următoarele activităţi 

: 

 I. Descrierea structurii datelor necesară pentru: 

 - Gestiunea suprafetelor de producţie, dotările, gradul de complexitate al 
intervenţiilor, tipurile de intervenţii, inventarul dotării cu personal, vechimea în muncă, 
clauze suplimentare la contractul de muncă, realizate pentru fiecare atelier service din 
structura reţelei (fig.53.),  
comunicate la sediul central, cu posibilitatea actualizării şi validării periodice a datelor. În 

această bază de date nu ne interesează salarizarea, dar ea poate fi componentă a 

sistemului expert. 

                                           Fig.53. Reţeaua de service-uri auto. 

 

 - Construirea bazei de date referitoare la gestiunea comercială (de marketing): 

  * evidenţa contractelor. 

  * evidenţa clienţilor. 

  * planificarea activităţilor de intervenţie. 
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 * evidenţierea disponibilităţilor pentru forţa de muncă din dotare    

 (profesia, calificarea, specializarea, sediul, etc.) pentru o    

 anumită perioadă de timp viitoare, de exemplu o luna de zile    

 calendaristică. 

  * gestiunea stocurilor de furnituri. 

  * situaţii privind utilizarea forţei de muncă în trecut. 
 II. Prelucrarea şi transmiterea informaţiilor în sistemul reţelei de informaţii a 

societăţii comerciale. Ca suport poate fi utilizat orice echipament de calcul care poate fi 

conectat la reţeaua telefonică sau în sistemul telefonic celular sau la internet, şi care să 

poată emite şi să capteze mesajele interactiv. Să presupunem că un service primeşte un 

client care descrie simptomele pe care le prezintă utovehiculul. Acestea sunt încărcate în 

programul existent al calculatorului service-ului care caută în baza de date 

diagnosticianul (mecanicul) prezent în service. Să presupunem că nu există personal 

calificat pentru domeniul solicitat la filiala service considerată. Atunci el este căutat în 

baza de date a tuturor celorlalte service-uri, este identificat acela care este disponibil în 

cel mai scurt timp. Testele cerute de sistemul expert sunt executate de personalul 

disponibil în staţie încă înainte ca expertul să devină disponibil. Diagnosticul se fixează 

de la distanţă. 

 Situaţia autovehicului fiind clarificată, se caută programarea posibilă 
pentru intevenţie în funcţie de disponibilitatea de personal şi a utilajelor necesare, 
personal şi utilaje, fie din acelaşi service fie din service-uri diferite. Se propune 
intervenţia optimă din punct de vedere al timpului şi costurilor. Decizia aparţine 
clientului împreună cu operatorul de la terminalul reţelei. Se încheie un contract cu 
clientul. 
 III. Sistemul expert furnizează la sediul reţelei informaţii cu privire la 

direcţii strategice cum ar fi: 

- Gradul de ocupare a personalului pe meserii, anotimpuri şi filiale. 

- Gradul de încarcare a utilajelor filialelor. 

- Ponderea mărcilor şi categoriilor de autovehicule reparate, pe filiale. 

- Gestionarea cererilor diagnosticate şi nerezolvate din lipsă de capacitate 

de producţie sau lipsa de personal calificat. 

 În baza acestor elemente se poate compune de către conducerea societăţii 

comerciale cea mai avantajoasă strategie pentru dezvoltarea în viitor a acesteia. 
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 Se vor realiza programe, ele insele sisteme expert modulate, care vor avea 

denumiri codificate pentru a putea fi folosite interactiv pe tot teritoriul acoperit de reţea. 

Regulile generale care se aplică fişierelor de date sunt următoarele: 

1. Un contract de muncă priveşte o singură calificare şi o singură specializare 

profesională,ceea ce înseamnă că pentru aceiaşi persoană se fac mai multe contracte de 

muncă. 

2. O calificare aparţine unei singure branşe profesionale. O branşă profesională 

cuprinde o listă de calificări. 

3. Un contract de muncă este semnat de un singur angajat. 

4. O filială, sucursală, administrează mai mulţi angajaţi şi mai multe stocuri de 

piese de schimb. Un angajat sau o piesă de schimb aparţine unei singure filiale. 

5. Un angajat se poate afla în situaţii diferite în perioade diferite. Într-o 

perioadă de timp determinată un angajat se poate situa numai într-o anumită situaţie în 

raport cu necesităţile filialei. 

6. Un contract / comandă / de intervenţie este semnat de o singură filială şi 

respectiv de un singur client. Filialele şi clienţii pot semna mai multe contracte în timp. 

7. Clientul are relaţii juridice cu o singură filială. Filiala are relaţii juridice cu 

mai mulţi clienţi. 

8. Un contract / comandă / este executat de mai mulţi angajaţi, de una sau mai 

multe filiale, în acelaşi timp sau perioade diferite. 

9. Schema fluxului informaţional este prezentată în fig.55.  Prezentarea este 

schematică deoarece nu ia în considerare toate filialele pe care le are societatea 

comercială, ci numai tipurile de surse de informaţii. 

 

Modelarea informaţiilor de referinţă 
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din reţeaua de service auto. 
 
 Această modelare conceptuală este împrumutată din practica bancară unde 
creditului i se aplică o dobândă reală (fără inflaţie) într-o plajă de 8-12%, în funcţie de 
mărimea creditului şi de riscul de a acorda credit clientului. 
 Modelarea temporală şi arhivarea bazei de date reprezintă activitatea trecută a 

unei întreprinderi. În acelaşi timp arhivarea înseamnă şi o permanentă conservare a 

informaţiilor rezultate din activitatea curentă, independentă de sistemul expert, cu toate 

că face parte integrantă din acesta. 

 Această stocare a informaţiilor este impusă fie prin norme interne ale 

întreprinderii, fie de constringeri externe cum ar fi durata impusă de lege pentru 

conservarea informaţiilor (statul de plata a salariilor se arhivează minim 50 de ani). Este 

de datoria Administratorului de Date de a lua măsuri pentru stocarea, selecţia, păstrarea şi 

arhivarea pe durate minime sau maxime a informaţiilor conform dispoziţiilor legale în 

vigoare. Această activitate aparţine modelării conceptuale a datelor, chiar dacă aceasta 

înseamnă, aparent, pentru Administrator o activitate suplimentară. 

 Daca luăm de exemplu din practică bancară contul curent de economii, de fiecare 

dată când apare o modificare a dobânzii bancare se face inventarierea şi actualizarea 

contului căruia urmează să i se aplice o altă rată a dobânzii. Această activitate nu poate 

avea loc în lipsa modelării temporale şi arhivarea datelor şi informaţiilor. 

 Stabilirea modelului conceptual de modelare temporală este necesar pentru 
Administratorul Bazei de Date care trebuie să găsească soluţii tehnice pentru restricţiile 
impuse (selecţia, modul de păstrare a datelor şi informaţiilor, durata arhivării şi modul de 
acces în arhivă). 
 Odată cu impunerea acestui capitol, în modelarea informaţiilor, apare necesitatea 
ca un sistem expert să dispună de un GLOSAR şi de un TEZAUR. 
 GLOSAR- "lexic care explică cuvintele rare ale unei limbi sau a unei opere,  

   tratat" LAROUSE,1989. 

 TEZAUR- "lista alfabetică de termeni normalizaţi utilizată pentru clasarea  

   documentelor" LAROUSE, 1989. 

 O listă de termeni (TEZAUR) în ordine alfabetică, explicaţi (GLOSAR) este cea 

mai utilă pentru sistemele expert şi serveşte la inventarierea propriilor denumiri, 

prescurtări, etc., asemănător unui registru de evidenţă al socităţilor comerciale existent în 

activitatea camerelor de comerţ şi industrie pentru a evita sinonimia denumirilor, (riscul 

confundării) cu alte întreprinderi sau denumiri, culori, sigle de marcă protejate prin lege. 
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Deseori, uitate, aceste două elemente, dar mai ales tezaurul, au ca rezultat multe ore de 

muncă pentru depistarea cauzelor alterării sau pierderii unor informaţii pe parcursul 

rulării programelor. În afară de aceasta conduc la coerenţa vocabularului, precizia 

limbajului şi posibilitatea ca un alt utilizator să poată mai uşor actualiza şi prelucra 

imensa cantitate de informaţii stocată în baza de date. Este totuşi dificil să se estimeze 

dimensionarea tezaurului unei baze de date. De obicei o întreprindere de mică anvergură 

codifică aproximativ 500 de termeni proprii utilizaţi într-un glosar. Glosarul şi tezaurul 

de cuvinte al unei limbi depăşeşte 20.000, de cuvinte. Un volum mare descurajază 

utilizatorul sistemului expert. Sistemele expert trebuie să folosească la maximum tezaurul 

limbii naţionale, la adevăratul înţeles, şi să aibe un tezaur propriu cât mai redus posibil, 

format numai din cei mai importanţi termeni utilizaţi (termeni cheie). 

  

ADMINISTRATORUL BAZEI DE DATE A REŢELEI  

DE SERVICE-URI AUTO. 

 

 În capitolul precedent am analizat rolul Administratorului de Date, independent 

de suportul tehnic al sistemului expert. El a fost prezentat ca un factor important în 

promovarea intereselor întreprinderii. În practică el trebuie să fie un mediator între 

modelul conceptual al sistemului complex care este o întreprindere şi informatică, adică 

mijloacele concrete prin care politica întreprinderii este pusă în practică. Administratorul 

de Date este dator să ţină cont de o serie de restricţii impuse de realizarea tehnică, adică 

de echipamentul de calcul şi competenţa Administratorului Bazei de Date care 

exploatează echipamentul. 

 El trebuie să observe dacă baza de date are nevoie de un dicţionar de cuvinte 

cheie sau nu, în funcţie de facilitatea sau complexitatea fenomenului sistemului 

întreprindere şi de scopurile strategice ale acesteia. Din păcate mentalitatea conservatoare 

a organizării întreprinderilor duce la o luptă continua între metodele necesare conducerii 

cu asistare de sisteme expert şi conducerea actuală de tip subiectiv şi dictatorial. De aceea 

poziţia Administratorului de Date trebuie cât mai bine şi clar definită în organigrama 

întreprinderii. În prezent acesta este aparţinător centrului de calcul, deci tehnic al 

întreprinderii, şi are mai mult rol de consultant. 
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 O funcţie importantă a Administratorului de Date este de a forma o bancă de date 

actualizată şi mai ales să valideze relaţia date valide - proceduri de prelucrare valide. De 

aceasta depinde foarte mult alegerea echipamentului informatic şi a reţelei informatice, 

dar şi tipul de procesare al datelor, cel mai adecvat fenomenului. În caz contrar poate să 

apară situaţia în care realizarea informatică a diverselor subprograme ale sistemului 

expert necesită echipamente care nici nu au fost luate în considerare la realizarea 

modelului conceptual. În continuare ne propunem să analizăm puţin rolul 

Administratorului de Date atât în cazul în care modelarea fenomenului nu are sau are 

nevoie de faza de concepţie a sistemului de date.  

 Este interesant faptul că în practică, o informaţie, cu cât este mai mult utilizată cu 

atât mai mult este dorită să fie utilizată. Dicţionarul datelor serveşte la conceperea 

dicţionarului fizic, real, care va fi transpus pe echipamentul de calcul. În acest context, 

principala sarcină a Administratorului de Date, este pe de-o parte prezentarea 

dicţionarului conceptual (schema, glosar, tezaur, etc.) echipei care va realiza sistemul 

expert şi pe de altă parte să urmeze schema logică propusă împreună cu Administratorul 

bazei de Date pentru găsirea soluţiilor tehnice care să reproducă cât mai fidel fenomenul 

şi să implementeze sistemul expert. 

 DICŢIONARUL DE DATE se adresează în primul rând echipei care concură la 

realizarea sistemului expert, în frunte cu informaticianul, Administrator al Bazei de Date. 

Dacă dicţionarul de date prevede multe amănunte, devine greoi şi respingător datorită şi 

a multitudinii de restricţii care apar în mod logic. Administratorul de Date este obligat 

să prezinte o viziune globală, încât prin tema ridicată de un capitol, informaticianul să 

aibă câmp deschis creativităţii şi optimizării soluţiilor fizice. În această situaţie se 

realizează un dialog constructiv în care Administratorul Bazei de Date aduce soluţii şi 

propuneri şi se reanalizează definirea modelului conceptual. În intervalul dintre 

dialoguri acesta caută soluţii practice, modelări ale fenomenelor şi elaborează schema 

de bază a organizării informatice. Pe măsură ce sistemul expert prinde contur, echipa va 

fi aceea care va solicita întâlniri, din ce în ce mai dese, unde se vor rezolva problemele 

de validare, fiabilitate, distorsiuni posibile în transmiterea şi prelucrarea automată a 

datelor şi informaţiilor. Pe tot parcursul elaborării sistemului expert este necesar ca 

fiecare membru al echipei să aibă acces în orice moment la orice schemă, model, dar 
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mai ales la dicţionar în totalitatea sa. Dicţionarul de date conceptual reflectă o 

semantică. Este necesar ca reprezentarea fizică să aibă aceaşi semantică. Verificarea 

coerenţei dintre sistemul conceptual şi cel fizic este deosebit de importantă. Există două 

cazuri extreme care ilustrează modul de conducere a acestei verificări: 

  a). Informaţiile sunt foarte multe dar elementare. 

  b). Informaţiile sunt reprezentate de ansamble de date. 

 În primul caz verificarea coerenţei este simplă, dar foarte laborioasă, în schimb 

poate fi uşor automatizată. 

 În al doilea caz se porneşte de la fiecare informaţie conceptuală, se parcurg 

etapele succesive în care se apelează la toate datele şi informaţiile elementare, şi se 

evidenţiază neconcordanţe, cum ar fi aceea că o informaţie conceptuală nu este 

reprezentată de modelul fizic. Acest lucru se datorează fie faptului că sistemul nu are 

prevăzute ramuri în arborescenţă pentru prelucrarea respectivă, fie că datele sunt greşit 

codificate de dicţionarul de date fizice, şi sistemul nu le mai poate identifica. 

 O altă etapă de verificare este reciproca, adică pornind de la fiecare dată, din baza 

de date, care nu este pur tehnică, se caută corespondenţa cu informaţia la care serveşte. 

Este foarte rar cazul de corespondente multiple, adică date care să participe la formarea 

mai multor informaţii. În cazul unei optimizări se poate recurge la gruparea în aceaşi bază 

de date, într-un singur fişier (tabel raţional). 

 Dacă între o dată şi o informaţie nu se poate stabili corespondenţa, este posibil ca 

ea să fi fost creată de Administratorul de Date, din motive tehnice, şi apoi neutilizată sau 

erori de cod şi formate care trebuie corectate. 

 Orice modificare: coduri, formate, denumiri, se operează întâi în dicţionarul de 

date fară a altera variantele trecute. 

 Validarea relaţiei date-proceduri este o verificare a fiecărei subrutine a sistemului 

expert în funcţiune. Cea mai des utilizată metodă este de a rula subrutina după modele 

conceptuale rezolvate deja de expert şi de a vedea etapele pe care le parcurge 

comparându-le cu etapele şi rezultatele parţiale obţinute de subrutină. 

 Alegerea procesorului de date aduce şi el restricţii tehnice specifice care impun 

reluarea, după realizarea sistemului expert, a tuturor fazelor parcurse. Se optimizează cu 

acest prilej modelul conceptual, dicţionarul de date, glosarul şi tezaurul sistemului expert. 
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 Elaborarea unui sistem expert este o muncă de echipă care durează în prezent un 

timp de concepţie de ordinul anilor. Totuşi se poate remarca faptul că pe măsură ce 

sistemele expert s-au realizat, fabricanţii de procesoare vin în întâmpinarea rezolvărilor 

tehnice de implementare a acestora cu soluţii din ce în ce mai evoluate. Ca dovadă este 

evoluţia sistemului M S - D O S  la WINDOWS şi în momentul de faţă la varianta 

WINDOWS 'XP care este deja depăşită. 

 Aşa cum a reieşit din capitolele precedente, cel mai important rol, în elaborarea 

sistemului expert, îl are Administratorul de Date. Nu s-a menţionat nimic despre locul pe 

care-l ocupă acesta în organigrama întreprinderii. Această problemă este de competenţa 

echipei manageriale a întreprinderii, căreia ne permitem să le atragem atenţia că 

Administratorul de Date este, după părerea noastră, un post în viitor în orice 

întreprindere şi pe scară ierarhică trebuie plasat imediat după managerul general, 

trebuie să facă parte din Consiliul Administrativ şi să aibă acces la toate hotărârile 

strategice ale întreprinderii. Problematica curentă şi strategică a întreprinderii este 

reprezentată de acesta în modele conceptuale, fezabil a fi informatizate, care conduc la 

clarificarea soluţiilor până la cele mai mici detalii, scoţând în evidenţă domeniile în care 

trebuie clarificate sau evaluate date şi detalii necesare. 

 Organigrama se va referi la organizarea echipei care participă la realizarea şi 

întreţinerea sistemului expert în întreprindere. Încercăm să prezentăm organigrama ca un 

rezultat logic al fişei postului fiecărui domeniu strict necesar, indiferent de domeniul 

abordat de sistemul expert. 

 COMPETENŢELE ADMINISTRATORULUI DE DATE: 

- Moderator care asamblează informaţii pertinente, fără alterarea 

particularitătilor. 

- Garant al semanticii informatizării întreprinderii prin care se definesc vocabularul, 

tezaurul şi obiectivele întreprinderii. 

- Normator care participă la realizarea şi propunerea de norme interne şi standarde şi 

controlează respectarea acestora prin unificarea sistemului informaţional din 

întreprindere. 
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- Girant al coerenţei informaţionale de formă şi de fond, datorită viziunii globale 

asupra  întreprinderii, are grijă să elimine perturbaţiile care ar putea să apară în cazul 

evoluţiei dicţionarului de date şi introducerea accidentală de sinonime. 

- Consilier strategic datorită cunoştintelor de informatică de care dispune, serveşte la 

elaborarea soluţiilor de informatizare a domeniilor concurente la gestiunea întreprinderii. 

- Consilier organizatoric care propune soluţii de automatizare organizatorică a 

fluxului informaţional din întreprindere. 

- Concepţia informatică a întreprinderii, participă la modelarea şi descrierea 

informaţiilor asupra unei teme date, pornind de la propriile cunoştinţe şi de la ale 

utilizatorului. 

- Utilizator al bazei materiale informatice, în general dispune de centrul de calcul, 

cunoaşte performanţele echipamentului, structurează baza de date, întocmeşte necesarul 

de dotari corespunzătoare pentru evoluţia sistemului. 

- Valorifică baza de date prin specializarea personalului întreprinderii care este 

antrenat să utilizeze dicţionarul şi baza de date. 

- Interfaţa între Managerul General şi sistemul informaţional din întreprindere, 

defineşte informaţiile strategice şi caută soluţii pe termen scurt, mediu şi lung de 

dezvoltare a sistemului informatic şi a sistemului expert. 

- Consilier al administratorului centrului de calcul, pe de-o parte posedă cunoştinţele 

şi cunoaşte programele strategice şi pe de altă parte este cunoscător al performanţelor 

echipamentului de calcul, ceea ce duce la o simbioză între baza materială şi sistemul 

expert. 

Din lista competenţelor Administratorului de Date rezultă că sarcinile acestuia sunt 

caracerizate de următoarele: 

- Sarcini numeroase şi diversificate, competenţe diferite care reclamă utilizatori şi 

persoane diferite. 

- Administratorul de Date nu poate aparţine unui serviciu deoarece are competenţe 

generale, deci trebuie să vină în ierarhie imediat dupa Managerul General. 

- Baza informatică materială şi sistemele de subrutine expert trebuie conduse 

centralizat, de o echipă subordonată unui singur şef. 
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- Administratorul de Date are în întreprindere un rol strategic important, el deţine un 

rol cheie în stabilirea politicii întreprinderii şi un rol foarte important în ceea ce priveşte 

veridicitatea datelor şi informaţiilor pe care sistemul gestionat de el le furnizează 

întreprinderii. 

 În figură este prezentată o schemă de organigramă a acestui nou serviciu dintr-o 

întreprindere. 

 

 Departamentul de administrare şi întreţinere a  

datelor sistemului expert care gestionează reţeaua de service-uri. 

 

  DIRECTORUL CENTRULUI DE CALCUL 
 

Acesta are rolul de a stabili normele generale ale sistemelor de modelare a 

fenomenelor în funcţie de performanţele echipamentului şi de modul de stocare şi acces 

la baza de date. Cunoştinţele şi pregătirea acestuia au rolul de a hotărî asupra suportului 

informatic, a modelării generale şi la realizarea coerenţei dintre modelul conceptual şi cel 

fizic. Rolul lui nu constă întodeauna în a decide asupra modelelor şi modelării 

fenomenelor, ci în special de a găsi soluţii optime de transpunere în practică a modelului 

conceptual împreună cu Administratorul de Date şi Administratorul Bazei de Date. 

 
SERVICE AUTO 1,2,3,… 

 Are ca sarcină concepţia dicţionarului de date în domeniu de care răspunde. El se 

ocupă de realizarea modelării pe domeniu, alege mijloacele de transpunere în practică a 

soluţiilor găsite şi împreună cu Administratorul Bazei de Date elaborează dicţionarul 
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întregului sistem expert şi modelează concepţia unitară a sistemului pentru realizarea 

coerenţei accesului la date, dintr-un domeniu în altul. Asigură asistenţa tehnică 

utilizatorilor şi participă la reciclarea personalului întreprinderii. Despre Administratorul 

Bazei de Date s-a discutat în capitolele antrioare. Este de menţionat faptul că în echipă, 

Directorul Centrului de Calcul este singurul post care necesită ca pregătire de bază 

informatica. Celelalte pot fi ocupate de informaticieni specializaţi într-un anumit 

domeniu cum ar fi mecanica, finanţe, contabilitate, resurse umane, dar cel mai des sunt 

utilizate persoane specialişti într-un anumit domeniu care au pregătire în sisteme 

informatice. 

 Administratorul de Date şi serviciul pe care-l conduce are propriul loc în 
organigrama întreprinderii. Este prezentată o propunere considerată ideală de Martine 
Barthez în 1993, în care este creat un serviciu întreg în subordinea unui Director de 
Sisteme Expert şi Informatică. 

Locul ADMINISTRATORULUI DE DATE în  
organigrama reţelei de SERVICE AUTO. 

 

 În această variantă Administratorul de Date şi echipa de realizare şi întreţinere a 

sistemelor expert depinde de D.S.E.I. (Directorul de Sisteme Expert şi Informatizare) 

care stabileşte strategiile cu Managerul General şi nu depinde deloc de organizarea 

întreţinerii, dotării, personalul de serviciu, etc., din centrul de calcul şi nici nu hotărăşte 

asupra metodelor de gestiune a informaţiilor. 

     Eeste prezentată organigrama pentru întrprinderile care au implementat deja sisteme 

expert de informatizare a fluxului informaţional. Se constată că Administratorul de date 

este plasat independent de exploatare şi de Administratorul Bazei de Date care sunt în 

subordinea Directorului Centrului de Calcul. Totuşi deosebirea nu este aşa de mare şi 

are avantajul că foloseşte structura organizatorică actuală ceea ce conduce la la 

posibilitatea exploatării la maximum a acumulărilor centrului de calcul.  
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Organigramă actuală în service auto. 

 

 În acest capitol am încercat să definim locul şi rolul responsabilului cu creerea şi 

intreţinerea sistemelor expert din întreprinderi. Rolul Administratorului de Date este mai 

mult sau mai puţin  

important în funcţie de politica strategică a întreprinderii. În realitate factorul hotărâtor al 

apariţiei în întreprindere al acestuia şi plasarea cât mai sus în ierarhie, depinde de 

competentele şi gradul de participare la luarea deciziilor. 

Variantă de organigramă. 

 

 Organizarea internă a echipei de exploatare a sistemelor expert nu depinde decât 

de obiectivele pe care sistemul expert le urmăreşte.  

Sistemului expert central urmăreşte evoluţia fiecărui service auto, starea reţelei 

căilor de transport şi starea personalului din fiecare service auto, şi care are ca sarcină 

principală detectarea anomaliilor. MTAD = Mijloace de Transport de Aprovizionare şi 

Desfacere. Sistemul expert este capabil să aibă reacţii pertinente cum ar fi: 

-   MTAD (Mijloacele de transport) pot să se asambleze la un moment dat pe un anumit 

parcurs pentru a transporta mai multe semifabricate cu un consum   optimizat de energie. 



 

 146 

 -   MTAD  pot comunica între ei dar şi cu sistemul central. 

-  Misiunea MTAD-urilor poate să fie de natură nedeterminată, care duce la stabilirea 

momentului de intrare în funcţiune şi a traseului de parcurs în raport de cerere. 

-   Misiunea odată stabilită, poate fi oricând reconsiderată şi actualizată de sistemul expert 

central. 

 Aceste domenii înseamnă recunoaşterea stării naturii, cumularea de fapte şi 

informaţii din toate domeniile şi luarea unor decizii cu privire la modificarea stării naturii 

în vederea obţinerii obiectivului final: optimizarea costurilor şi timpului de aşteptare la 

transportul semifabricatelor. Modelarea unui astfel de fenomen presupune gestionarea 

problematicii în condiţii de evoluţie dinamică şi în condiţii de incertitudine. Este vorba de 

modelarea sistemului central de supervizare. Modelul poate fi structural, funcţional, 

cauzal şi / sau comportamental. 

 Sistemului expert să i se descrie componentele (parametrii componentelor care 

caracterizează starea naturii). Pe lângă gestionarea stării componentelor trebuie să 

gestioneze şi informaţii şi date legate de starea relaţiilor dintre componente cum ar fi: 

două MTAD-uri urmează un traseu, un număr n de semifabricate sunt deja încărcate din 

punctul  X, în punctul Y un număr n de semifabricate sunt în aşteptare, etc. Sistemul 

expert, pentru taxi-robot, este un sistem dinamic complex diferit de sistemul expert de 

diagnoză care simulează expertul faţă în faţă cu un fenomen aflat în pană, care trebuie 

readus în funcţiune. Sistemul expert dinamic trebuie să deducă fapte plauzibile în 

condiţiile în care se deţin fapte incomplete cu privire la starea naturii mediului 

înconjurător. 

 Modelele de reprezentare a stării mediului înconjurator pot fi diverse: 

  -  Modele mai mult sau mai puţin agregate. 
  -  Modelul conceptului bunei funcţionări. 

  -  Modelul conceptului funcţionării în caz de pană. 

 Modelul funcţional va preciza că transportul a N semifabricate necesită un mijloc 

de transport, de capacitatea, că i se poate ataşa sau nu remorcă, capacitatea remorcii, şi că 

acesta se găseşte în starea pregătită să facă transportul. Un alt model funcţional priveşte 

cazul în care MATD efectuează transportul dar sunt solicitări de transport ce nu pot fi 
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onorate şi trebuie găsită soluţia satisfacerii cererii care să se încadreze cel mai târziu în 

mai puţin de 15 minute de aşteptare.  

 Modelarea pe baza evenimentelor discrete presupune ca datele şi informaţiile 

stării naturii variază în diferenţe de timp infinitezimale, caz în care toată baza de date se 

actualizează şi se analizează numai acele valori, mărimi, stări care prezintă modificări de 

la Dt1 la Dt2. 

 În vederea modelării fenomenului studiat este necesar un vocabular de bază: 

FAPTE: un cuplu < variabilă, valoare > care defineşte starea naturii unei  variabile la un 
moment dat. De exemplu < traseu, liber > dar şi valori disjunctive cum ar fi < traseu, 
liber U neobturat > ceea ce ar defini: traseul este liber si neobturat de lucrări de 
amenajare a carosabilului .  
Faptele sunt şi ele de mai multe feluri: 

FAPTE SESIZATE SUPERVIZATE pentru care valoarea este cunoscută datorită 

senzorilor utilizaţi în orice moment, ca cel exemplificat. 

FAPTE SESIZATE NESUPERVIZATE a căror valoare este calculată la cerere 

cum ar fi valoarea acceleraţiei sau consumul de energie. 

FAPTE DEDUSE a căror valoare nu se calculează direct, ci derivă din celelalte 

fapte cunoscute. 

STAREA NATURII este un ansamblu de fapte care 

descrie complet sistemul supravegheat de sistemul 

expert la un moment dat. 

TRANZIŢIE - schimbarea stării naturii. Tranziţia se poate produce prin evenimente 

discrete. Evenimentele sunt însă de mai multe feluri în funcţie de influenţa acestora 

asupra sistemului expert. 

EVENIMENT defineşte schimbarea la un moment dat a FAPTELOR care descriu o stare 

a naturii ce se transformă în altă stare a naturii. Ele pot fi: 

 - EVENIMENTE ELEMENTARE, de exemplu schimbarea valorii unui 

singur fapt ce  

 descrie o anumită stare a naturii. 

 - EVENIMENTE OBSERVABILE, schimbarea valorii unui fapt observabil, 

măsurat.  
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 Observabilitatea este dinamică, adică schimbarea valorii nu poate avea loc la un 

moment dat, ea poate fi sesizată numai după un interval de timp, comparând starea naturii 

de la timpul t1 cu starea naturii de la timpul t2. 

REGULI - restricţii, reguli care definesc starea naturii şi tranziţiile posibile ale 

fenomenului. Regulile pot fi statistice sau dinamice. Ele pot fi algebrice care leagă două 

valori, o funcţie de stare a naturii următoare care leagă două stări ale naturii între ele sau 

de deducere a unei stări a naturii prin logică. 

OBSERVAŢIA este un fapt observat la un moment dat, de exemplu  

< puterea consumată /  valoarea >. 

 Sistemul studiat este reprezentat de un ansamblu de stări ale naturii care produc 

un graf (arborescenţă) gigantică: graful stării naturii. Fiecare nod al acestui graf este o 

stare a naturii sistemului posibilă (adică un ansamblu de fapte care-l descriu). Fiecare arc 

al grafului este un evniment E (nu neapărat elementar deoarece o multitudine de fapte işi 

schimbă starea naturii). Fiecare drum urmat în arborescenţă este un scenariu. Între faptele 

care definesc starea naturii unele sunt observabile. Este necesar ca, având ca bază faptele 

observabile, să se poată produce în orice moment o transpunere (traducere) într-un graf 

observabil al stării naturii. Cum observaţiile nu vizează decât valoarea faptelor la un 

moment dat şi nu totalitatea faptelor care concură la definirea stării naturii, un nod din 

graful observabil poate avea mai multe noduri corespondente în graful stării naturii. De 

exemplu un semifabricat care se găseşte în starea în care urmează să fie transferat, este o 

stare a naturii într-un graf care nu ia în considerare localizarea roboţilor si nici starea în 

care se găsesc celelalte semifabricate. 

 În mod asemănător un arc al grafului corespunde unui ansamblu de evenimente 

care vizează toate transformările observabile dar în contexte diferite. De exemplu odată 

semifabricatele urcate în garnitura A , garnitura A se pune în mişcare independent de 

localizarea şi starea în care se găsesc celelalte garnituri cu condiţia de a circula pe aceaşi 

linie dar în sensuri contrare. Această condiţie este reglementată de reguli de circulaţie 

care impun circulaţia giratorie. Un drum din graf, al faptelor şi evenimentelor observabile 

este un scenariu proiectat numai de evenimente observabile. Această viziune, a 

departajării în scenarii elementare, reduce pe două căi cercetarea scenariilor (numărul de 

scenarii posibile fiind un număr combinatoriu). În primul rând se elinină evenimentele 
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care nu sunt implicate în fapte observabile şi în al doilea rând mai multe scenarii sunt 

comparate şi proiectate asupra aceluiaşi scenariu al stării naturii, deoarece un nod din 

graful observabil poate corespunde la mai multe noduri ale grafului stării naturii. 

Urmărind problema în acest fel, se pot obţine grafuri observabile foarte diferite care se 

pot compara şi în final optimiza. 

 Se poate considera că din totalitatea scenariilor semnificative se poate alege un 

scenariu optimizat. Cercetarea după modelul explorării combinatorii se reduce şi mai 

mult dacă grupăm scenariile optime pe grupe şi clase de scenarii. 

 De exemplu pentru grupa scenariilor clasei mijloace de transport în pană, adică 

scenariile corespunzătoare acelor garnituri care au preluat semifabricate dintr-o staţie, au 

părăsit staţia dar nu ajung la timp (în toleranţa de timp admisă ) în staţia următoare, se pot 

grupa toate scenariile din care se extrage concluzia pentru garnitura A : garnitura A în 

pană sau garnitura A se retrage la atelier pentru revizie tehnică. 

Modelarea în cazul exemplului că autovehicolul urmează scenarii care pornesc 

de la combinarea cunoştinţelor pentru descrierea structurii reţelelor grafurilor locale 

până la un context macro , global, al problematicii. Se pot identifica trei niveluri ale 

analizei pornind de la evenimente unitare până la analiza globală. 

 A). SCENARIILE FUNCŢIONALE. MATD este considerat ca un sistem 

independent al cărui rol principal este de a se deplasa, de a încărca şi de a descărca 

semifabricatele şi de a se realimenta cu combustibil în anumite staţii. Un astfel de 

scenariu modelează deplasarea unei garnituri de roboţi către o staţie şi poate preîntâmpina 

situaţii de coliziune între garnituri. Dacă principiul este de disfunctionalitate, efectul este 

de micşorare a vitezei sau chiar oprirea a MATD până când staţia de destinaţie devine 

liberă. 

 

 B). SCENARIILE MISIUNILOR. Autovehicolul este considerat în continuare ca 

un sistem independent dar privit prin prisma misiunilor de îndeplinit. O misiune 

elementară constă în deplasarea unui autovehicol de la o staţie la alta, respectând 

restricţiile impuse de decident. În acest stadiu nu se iau în considerare celelalte 

autovehicole. Putem identifica 4 tipuri de scenarii de referinţă: 

 -  Scenariul apriori (cunoştinţe structurate şi ale misiunilor); 
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 -  Scenariul particular (restricţiile impuse de o misiune particulară); 

 -  Scenariul contextual (restricţii conjuncturale cum ar fi staţia este ocupată 

temporar de alt autovehicol); 

 -  Scenarii determinate (lista tuturor restricţiilor unei misiuni particulare). 

 

 C). SCENARIILE DE ANSAMBLU. Acestea privesc întreg parcul auto sau 

garnituri. Ele tratează misiuni globale definite de decident prin ansamblul combinării 

misiunilor particulare. Urmărirea parcului de vehicule este realizată de un supervizor care 

analizează îndeplinirea fiecărei misiuni în parte şi cele globale prin îndeplinirea 

restricţiilor temporale care apar între misiunile particulare pe parcursul derulării lor. 

Simulatorul are caracter distributiv (de tipul relaţiilor client - prestator de servicii) prin 

implementarea unui mecanism care să urmărească sistemul evolutiv comparând grafurile 

scenariilor temporale cu grafurile realizate (8). Este necesar un generator de evenimente 

pentru a simula comportamentul parcului de autovehicule.  

 Modelarea bazei de date a evenimentelor este o prablemă de formă care transpune 

mijloacele de gestionare a datelor după metode statistice asupra sistemelor evolutive. 

Diagnoza evenimentelor este definită astfel: diagnoza minimală (criteriul realizării 

suficiente pentru contabilizarea unui eveniment)  şi diagnoza explicativă (sistemul privit 

ca unul statistic este descris funcţional prin relaţii logice clasice (30)).  

 Problema de diagnoză se rezumă la răspunsul la întrebarea (25): Ce se întâmplă 

cu sistemul evolutiv (ce evenimente au loc) între două observaţii succesive ale acestuia ? 

Evenimentele care au loc depind de sistemul propriu-zis (de exemplu parcurgerea unui 

spaţiu de garnitura de roboţi) sau provin datorită perturbaţiilor din mediul înconjurător 

(apar noi semifabricate, se produce o defecţiune tehnică sau un blocaj într-o staţie). 

Graful tranziţiei de la o stare la alta nu poate fi explicit, el se explicitează pe parcursul 

acumulării evenimentelor, sistemul expert fiind capabil să le prelucreze şi să producă 

scenarii plauzibile împreună cu măsuri optime de menţinere a echilibrului. În cazul 

fenomenelor dinamice o astfel de reprezentare este benefică deoarece se pot produce 

planuri pertinente de trecere de la o stare dată a sistemului la cea următoare (dorită). 

Rezultă cu claritate că un sistem expert evolutiv este un complex de sisteme expert pe 

domenii. 
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 Pentru modelarea şi reprezentarea sistemului în vederea proiectării sistemului 

expert se poate porni de la ipoteza existenţei grafului de tranziţie între două stări ale 

naturii, care descriu succesiv evoluţia sistemului. Acest graf de tranziţie poate fi conceput 

apriori, explicit, şi apoi aplicat sau construit implicit, pe parcursul evenimentelor şi 

explicit la un moment dat când este necesară aplicarea lui. Construirea grafului explicit 

sau implicit are un efect considerabil asupra modului de exprimare, stocare şi actualizare 

a datelor şi informaţiilor. 

 Să presupunem că un graf explicit este de fapt un caz particular care rareori 

corespunde cu realitatea. Graful de tranziţie trebuie să accepte a fi construit de la 

schimbarea elementară a stării naturii. Modelele de modelare matematică a schimbării 

stării naturii cunoscute până în prezent sunt: 

 a. Descrierea logică (temporală, neclasică). 

 b. Descrierea după principiul logicii lineare (pe baza consumurilor). 

 c. Descrierea pe baza unei reţele Petri de nivel înalt. 

 d. Descrierea pe baza reţelei Petri ordinare. 

 e. Descrierea pe baza reţelei temporale probabilistice. 

 f. Descrierea după mecanismul stărilor finite. 

 Vom evidenţia în continuare avantajele şi dezavantajele modelării schimbării 

stării naturii pentru cazul în care reţeaua de service auto a achiziţionat un demaror utilizat 

de la un client: 

 a). DESCRIEREA LOGICĂ are la bază înţelegerea şi apropierea de fenomenele 

şi datele care duc la schimbarea stării naturii pentru a putea aplica punctul de vedere al 

descrierii mecanice şi a dualităţii între starea naturii şi schimbarea stării naturii. 

  VERIFICARE + CONSTATARE (DEMARORUL (X))  >>>  

RECUPERABIL (DEMARORUL (X)) 

 Ceea ce înseamnă: După acţiunea " Verificarea demarorului X şi constatarea 

posibilităţii recuperării acestuia, demarorul X este recuperabil". Secvenţa indică o 

schimbare a stării naturii. 

 AVANTAJE:  Reprezentarea este foarte concisă şi precisă, ea nu pune problema 

stării precedente verificării şi constatării recuperabilităţii demarorului. Ansamblul de date 

care stochează culorile posibile ale taxiului poate fi infinit. Printr-o regulă descriptivă 
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logică putem descrie o infinitate de tranziţii. Cu predicate logice de ordinul I se obţin 

reguli generice pentru toată reţeaua de achiziţii a întereprinderii. Substituind variabilele 

logice cu obiecte obţinem reguli indexate. Este cea mai apropiată descriere posibilă faţă 

de modelele cognitive umane. Regulile obţinute pot suporta derogări (excepţii ). Chiar 

dacă gradul de recuperare al demarorului nu este complet, concluzia că demarorul este 

recuperabil este plauzibilă. Descrierea permite o evoluţie dinamică. Ideea de bază este să 

dispunem de descrierile unitare a cât mai multe componente ale sistemului care să 

includă şi excepţiile şi anomaliile. 

 DEZAVANTAJE: Construirea dificilă (datorită volumului mare) a modelului 

automat de asamblare a fenomenului pe baza stării naturii elementare finite. În mod mai 

general este vorba de complexitatea grafului şi de fiabilitatea şi mentenabilitatea acestuia 

în funcţiune (repetarea grafului de la o stare iniţială după un interval de timp va duce la 

altă soluţie). Actualizarea datelor trebuie făcută şi în baza de date anterioară. De exemplu 

este clar că înaintea acţiunii "verificat + constatat demarorul  (X)", în baza de date exista 

informaţia "demarorul (X) este neverificat", care trebuie ştearsă şi înlocuită cu evoluţia în 

starea naturii următoare. Regula este una de cosmetică: Tot ce nu a fost declarat că s-a 

schimbat, rămâne cum a fost şi se vor calcula numai datele rezultate în urma schimbării. 

 Acest principiu al inerţiei informaţiilor se poate rezolva linear dacă dorim să 

construim o arborescenţă explicită a schimbării stării naturii între două momente, înainte 

de a-l implementa în sistemul de supraveghere. Se poate însă construi şi în linie , adică în 

timp real. 

 

 b). DESCRIEREA DUPĂ PRINCIPIUL LOGICII LINEARE. În acest caz 

acţiunea precedentă se descrie astfel: 

  | - ! (( Recuperabil (X) + Neverificat (X) + Verificat parţial (X) - o 

Recuperabil 30% (X)) 

 Ceea ce înseamnă că demarorul (X), fie recuperabil, fie neverificat sau parţial 

verificat în starea iniţială, devine recuperabil 30% în starea finală şi stările demarorul (X) 

"recuperabil", "neverificat" sau "parţial verificat" sunt şterse din baza de date. 

 AVANTAJE : Spre deosebire de descrierea precedentă aceasta este explicită şi 

cuprinde mai multe evenimente simultan (3). Dacă demarorul (X) este recuperabil el 
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devine automat recuperabil 30% şi actualizat în baza de date. Tot ce este descris în partea 

stângă aparţine trecutului şi se actualizează la starea din partea dreaptă. Orice fapt 

necuprins în descriere rămâne neschimbat. Reprezentarea se apropie mai mult de 

prelucrarea automată a unei arborescenţe şi permite sesizarea evenimentelor în timp real, 

eliminând inerţia descrierii logice. 

 DEZAVANTAJE : Tot ce trebuie schimbat trebuie explicitat amănunţit. De 

exemplu dacă demarorul (X) este în curs de a fi verificat şi constatat gradul de 

recuperare, această acţiune în timp nu poate fi descrisă în logica lineară. Nu se poate pune 

în evidenţă nici faptul că acţiunea de verificare şi constatare necesită un anumit timp. 

Descrierea poate fi îmbunătăţită adăugând o funcţie "timp" dar care este estimativă 

(nereală), după care să aibă loc actualizarea bazei de date. 

 c). DESCRIEREA PE BAZA REŢELEI PETRI DE NIVEL ÎNALT. 

Problema anterioară devine: 

  | - ! ( Neverificat(Demarorul (X)) -- o Recuperabil 30% (Demarorul(X))) 

 Care înseamnă: pentru fiecare demaror X, dacă X a fost neverificat în starea 

iniţială, X devine recuperabil 30% în starea finală, se şterge X era neverificat când regula 

este utilizată. 

 AVANTAJE : Este foarte apropiată de cazul precedent. Are avantajul că fiind 

făcută descrierea direct în modelul reţelei Petri se pot utiliza tehnici de prelucrare clasice 

ca algoritmul jucătorului pentru simularea modelării. Un alt avantaj vine tot de la 

subreţelele Petri care permit descrierea globală a schimbărilor stării naturii. Dacă utilizăm 

această metodă de descriere putem folosi proceduri secvenţiale. Putem de exemplu 

simula că demaroarele trec în etapa stării naturii următoare ciclic (mergi şi caută 

semifabricatele, încarcă-le în mijloacele de transport, efectuează transportul la operaţia 

următoare, descarca-le la operaţia următoare, etc.). Modelul se apropie mult de cel de 

diagnoză sau de studiu al cazuisticii. Putem asocia la această descriere Petri un interpret, 

care permite atribuiri de etichete (coduri de stare). 

 DEZAVANTAJE : Cel mai mare inconvenient este că trebuie să identificăm toate 

cazurile posibile în care se găseşte un demaror. Adică trebuie să se facă o prelucrare prin 

apropiere monotonă de situaţia reală. Schimbările stării naturii sunt restricţii care trebuie 
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să conducă obligatoriu la schimbări şi decizii în consecinţă. Este clar că nu poate fi 

supervizat sistemul expert numai prin restricţii. 

 

 d). DESCRIEREA PE BAZA REŢELEI PETRI ORDINARE. Evenimentul 

schimbării stării demarorului se descrie astfel: 

  | - ( Verificare+Constatare (Demarorul X) - o Recuperabil 30% ( 

Demarorul X )) 

Această descriere se adresează numai unui demaror X care-şi schimbă starea în 

recuperabil 30%. 

 AVANTAJE: Analiza şi prelucrarea evenimentelor este simplificată. Este 

compatibilă cu logica propoziţiilor. 

 DEZAVANTAJE : Investigarea este complexă, după o schemă combinatorie. Este 

necesar să se stocheze reguli pentru posibilele modificări a datelor tuturor faptelor din 

baza de date. Ocupă multă memorie şi echipament. 

 

 e). DESCRIEREA PE BAZA REŢELEI TEMPORALE PROBABILISTICE.  

După acest model descrierea " Dacă în urma verificării şi constatării demarorului X la 

timpul t1, atunci probabilitatea ca aceasta să fie recuperabil 30% la timpul t2 = t1+1 , este 

de 0,99 " devine: 

 P ({recuperabil – demaror X = recuperabil 30%, t+1 }|{verificare+constatare 

demaror X = recuperabil 30%, t}) = 0,99 

 Această formulă este probabilistică şi condiţionată asociind două evenimente 
aleatorii. Ea nu este suficientă pentru a fi reprezentată sub forma unui graf temporal, 
deoarece este necesară îndeplinirea unor condiţii : 
-  Condiţiile probabilistice trebuie îndeplinite şi pentru variabile, nu numai pentru 

evenimente. De exemplu în acelaşi timp ce se consideră demarorul X recuperabil 30% în 

stânga relaţiei, aceasta presupunând că pentru toate stările posibile ale demarorului X, 

verificarea+constatarea poate avea ca rezultat toate stările posibile, dar în special aceea 

de recuperabil 30%. 

  -  Toate variabilele din stânga relaţiei trebuie să fie regăsite în partea 

dreaptă. 
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 -  Ansamblul probabilităţilor condiţionale trebuie reprezentate printr-un graf  

separat. 

 AVANTAJE :  -  Modelare facilă datorită calităţii descrierii. 

               -  Coerenţa şi uşurinţa înţelegerii modelelor complexe. 
               -  Existenţa unor algoritmi de modelare eficienţi. 

 DEZAVANTAJE :  -  Caracterul indexat al variabilelor aleatoare. 

                -  Incapacitatea sistemului de a obţine simulări 

globale. 

 

 f). DESCRIEREA DUPĂ MECANISMUL STĂRILOR FINITE. Se descriu 

stările succesive. De exemplu evenimentul schimbării stării de recuperabilitate a unui 

demaror este cuprins în descrierea a două evenimente succesive E1- la E2 astfel: 

E1 = [Ansamblul stator D(x) la verificare mecanică, Demarorul D(x2) la degresare 

subansamble,  

Demarorul D(x3) este transportat la bancul de lucru] 

E2 = [Ansamblul stator D(x) la verificare mecanică, Demarorul D(x2) la degresare 

subansamble,  

Demarorul D(x3) este recuperabil 30%] 

 Are avantajul că prelucrarea este şi mai mult simplificată şi generarea scenariilor 

este mult mai simplu de realizat la acest nivel elementar de reprezentare. Dezavantajul 

este că de fiecare dată, la fiecare stare a naturii, trebuie actualizată în totalitate baza de 

date (fapte care se schimbă şi fapte care nu se schimbă de la o etapă la alta). 

 Un sistem fizic evoluează în timp fie din dinamica proprie, fie sub acţiunea 

factorilor determinaţi de evenimente externe sistemului, perturbaţii. Pentru prelucrarea 

unor astfel de evoluţii sunt necesare diverse trepte de control până la un supervizor 

global. Supervizorul unui sistem expert dinamic este gestionat de un modul de înalt nivel, 

care supervizează permanent sistemul, comunică cu operatorul uman căruia îi sugerează 

soluţii decizionale în situaţii de dezechilibru. 

Este necesar ca supervizorul sistemului expert să cuprindă mai multe domenii ale bazei 

de date în mod interactiv: 

 - O bază proprie de cunoştinţe care să cuprindă: 
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-  un pachet de modele mai mult sau mai puţin detaliate ale modelelor fizice şi ale 

reacţiilor sistemului în funcţionare normală şi eventual în caz de pană. 

-  baza de cunoştinţe cu obiectivele sistemului, eventual asociate cu un plan de 

acţiune. 

-  descrierea stării curente a naturii. Pot exista mai multe descrieri, pe nivele 

ierarhice de abstractizare. 

-  Modulul de urmărie evolutivă care cumulează fapte, valori, informaţii de la 

senzori, recunosc situaţii şi scenarii posibile precum şi evaluări previzionale comparate 

cu obiective şi scenarii standard. 

-  Modulul de diagnoză care identifică anomaliile şi cauzele producerii acestora. 

Diagnoza se poate extinde previzional şi asupra scenariilor nonconforme cu 

comportamentul sau obiectivele prevăzute. 

-  Modulul previzional capabil să prevadă evoluţia sistemului în intervalul de timp 

următor, pornind de la starea actuală a naturii şi care să permită simulări multiple. 

-  Modulul de decizie care serveşte la asistarea şi optimizarea deciziilor operatorului 

uman şi care să permită readucerea sistemului în starea normală de funcţionare. 

 Recunoaşterea scenariilor este o problemă de modelare a traseelor pe graf, în cea 

mai mare masură, şi mai puţin de diagnoză şi previziune. Nu putem dispune de un graf 

general sau de grafuri standard de tranziţie. Fiecare drum ales dezvoltă o ramură, un graf 

propriu pe care-l denumim scenariu. Scenariile descriu câteva traiectorii ale evoluţiei 

sistemului dinamic, foarte pertinente pentru utilizator. 

 Ele pot să urmeze principiul normalităţii (înlăturarea cauzelor care ar putea 

provoca dezechilibre ) şi principiul perturbaţiilor (găsirea soluţiilor de revenire la 

normalitate la apariţia disfuncţionalităţii sistemului ). 

În acest caz modelul şi evoluţia sistemului sunt descrise de secvenţe lineare. 

Problema revine la a recunoaşte cauze între evenimente detaşate linear în timp între care 

există relaţii algoritmice. 
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Scenariu tehnologic ordonat total, exclusivist. 

 

 Dificultatea problemei constă în aceea că aceasta depinde de mai multe sarcini 

pe care trebuie să le îndeplinească recunoaşterea scenariilor: 

-  Scenariul exclusivist este incapabil să recunoască evenimente de acelaşi tip sau 

extrase de evenimente, compuse din evenimente care se intercalează între cele date 

iniţial. 

- Scenarii total sau parţial ordonate. Recunosc scenarii după o ordonare parţială. 

Adică într-o mulţime de scenarii identifică pe acelea care deţin cele mai multe secvenţe 

ordonate (ponderea). Nu găsesc întodeauna soluţia optimă. 

-  Scenariul după criteriul timp este considerat linear dacă poziţia predecesor / 

succesor este întodeauna respectată chiar dacă evenimentele luate în considerare nu sunt 

succesive. 

 

Scenariu linear pe criteriul timp. 

 

 Scenariile neexclusiviste sunt cele care permit intercalarea de evenimente de 

acelaşi tip, de exemplu în acelaşi nod alte două sau trei mijloace de transport execută 

oprirea şi descărcarea materialelor, dar una singură este luată în considerare pentru 
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supraveghere. Algoritmul de realizare a scenariilor poate fi în continuare completat prin 

tehnici de evaluare a complexităţii. 

 În cazul de modelare prin propagarea restricţiilor, observaţiile sunt datate în 

timp şi reprezintă secvenţe ordonate. Modelarea presupune găsirea unor corespondenţe 

ale ansamblului de restricţii care sunt determinate de evenimente precis localizate în 

timp. Fiecare scenariu este compus pe baza unei mulţimi de motive ale evenimentelor, de 

o mulţime de descrieri ale contextului şi o mulţime de restricţii temporale între 

evenimentele care descriu contextul. 

 În mod formal, limbajul foloseşte un ansamblu de simboluri funcţionale constante 

(atribute) care au asociate valori dintr-un domeniu discret. Un eveniment elementar este 

schimbarea instantanee a valorii atributului ( event ): 

       event (poziţia (? MTAD) : ( ? traseul, ? loc ),t1 ) 

  event (deplasare ( ? MTAD ):(deplasare , oprire ),t1 ) 

 Predicatul " hold " serveşte la modelarea faptului că pentru un interval de timp 

valoarea rămâne neschimbată: 

  hold (capacitate ( ? rama ): ocupată, (t, t1)) 

 Este posibilă definirea semantică a lui hold şi pe baza acesteia definirea subrutinei 

event. 

 Iată un model de scenariu având la bază hold şi event : 

  Cronica vehicolelor în pană ( ? V, ? traseu ) 

  [ timepoint t , t' , t'' ; 

   event (poziţia (?V):(?loc, ?traseu) ; 

   hold  (poziţia (?V): ?traseu, (t,t')) ; 

   event (deplasare (?V):(deplasare,oprire), t') ; 

   hold  (deplasare (?V): oprire, (t',t'')); 

   hold  (starea-deplasării (?traseu): bună, (t',t'')); 

    t<t' ; (t''-t') >=0:10:00; 

   when recognized 

   [report "vehicol" ?V "în pană pe traseul" ?traseu] 

 În această secvenţă este vorba de vehicolu MTAD ?V care intră pe un traseu la 

timpul t şi se găseşte în aceeaşi stare la timpul t' când se opreşte pentru intervalul de la t' 
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la t'', 10 minute sau cu ceva mai mult, adică circulaţia este normală. Se poate face o 

descriere şi mai exactă dacă se formează subscenarii ale unei opriri normale cum ar fi 

reţinerea MTAD în staţie deoarece în locul de transfer au venit şi alte semifabricate şi 

MTAD nu este incaracat la maximmum de capacitate şi timpul de staţionare se 

încadrează în graficul de trafic. Un sistem expert performant este acela care ia în 

considerare toate staţiile şi toate MTAD-urile, şi optimizează consumul de energie şi 

timpul de aşteptare în staţii. Analiza liniară presupune intrarea fluxului evenimentelor 

indexate cu valori şi date în timp. Ordinea evenimentelor recepţionate nu este în mod 

necesar şi ordinea de prelucrare, însă sistemul expert le analizează şi le ia în considerare 

când acestea ating valori critice cum ar fi numărul semifabricatelor de transportat dintr-o 

staţie comparat cu capacitatea unui autovehicol şi cu restricţia că există remorcă de 

capacitatea X în staţia Y. Sistemul recunoaşte scenariile care s-au produs efectiv 

(numărul actualizat de semifabricate, capacitate maximă de transport, timp de efectuare a 

transportului, etc.). El menţine ferestre temporale pentru evenimentele prognozate prin 

propagarea restricţiilor. Propagarea restricţiilor micşorează (21) numărul de ferestre 

reţinute şi implicit al scenariilor posibile. 

 Ca dificultăţi se pot menţiona întârzierea la recepţionarea evenimentelor şi 

gestiunea arborescenţei ipotezelor scenariilor în curs. 

 În cazul modelării prin comparararea grafurilor, fluxul arborescenţelor şi 

scenariilor este reprezentat printr-o reţea de restricţii temporale. Recunoaşterea 

scenariului se bazează pe identificarea corespondenţei cu graful. 

 Scenariul prezintă următoarele caracteristici: 

  -  deosebeşte faptele de evenimente, 

  -  fiecărui scenariu îi este ataşat un ansamblu de precondiţii. În cazul în care 

scenariile sunt după principiul bunei funcţionări, acestea sunt acelea care definesc 

contextul unui raţionament pertinent. În cazul în care se aplică principiul 

disfunctionalităţii, precondiţiile descriu simptomele patologice în care disfuncţionalităţile 

pot apărea. 

-  fiecărui scenariu cadru îi este ataşat un ansamblu de restricţii temporale 

care pot avea mărimi numerice sau simbolice pe intervale de timp sau la un moment dat. 
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Restricţiile pot fi disjunctive, ceea ce măreşte calitatea expresiei dar complică algoritmul 

de modelare. 

 Modelarea se bazează pe compararea diverselor modele de scenarii cu situaţia 

reală observată (denumită cronologia evenimentelor) care se realizează prin termeni de 

compatibilitate.  

 

INTERDEPENDENŢA  FUNCŢIUNILOR FIRMEI 
 

Interdependenţa dintre activităţile ce se desfăşoară în cadrul firmi drept 

componente ale funcţiunilor acesteia determină implicit interdependenţe între funcţiuni. 

Ca urmare, manifestarea corectă a unei  funcţiuni permite manifestarea corectă şi a 

celorlalte funcţiuni, dupa cum apariţia unor  dereglări în cadrul unei funcţiuni produce 

perturbaţii în celelalte funcţuni. 

 Aceste legături de interdependenţă pot fi exprimate grafic ca în figura de mai jos. 

 

 
După cum se poate observa din figura, dacă în cadrul unei funcţiuni F1 ( de 

exemplu, comerciale) se vo produce o dereglare, atunci va apare un effect nefavorabil şi 

în desfăşurarea activităţil A ( de exemplu, de aprovizionare), care la rândul său va 

influenţa nefavorabil desfăşurarea activităţii B ( de exemplu , lansarea în fabricaţiei) care 

va produce în continuarea dereglari în funcţiunea F2 ( de exemplu, de producţie). Desigur, 

Funcţiunea 
F2 

Funcţiunea 
F1 

A 

B 

Fig. a) Interdependenţa dintre două funcţiuni 
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este posibilă şi influenţa  inversă, adică de accentuarea dereglării în modul de manifestare 

a funcţiunii F1 ca urmare a dereglărilor din funcţiunea F2. 

Luând în considerare cele doua cicluri de dereglări de la F1 spre F2 şi invers, se 

poate vorbi chiar de o autogravare a dereglărilor. În aceste condiţii, rolul managementului 

contă în a întrerupe procesul de autogrevare a dereglărilor şi asigurarea echilibrului 

necesar. 

Pe lângă procesul de autogravare a dereglărilor dintre două funcţiuni se poate 

vorbi şi de un process de dereglare în lanţ. Astfel,dacă în exemplul de mai sus dereglarea 

funcţiunii F2 cauzată de dereglari in F1 produce în continuare dereglări în funcţiunea F3  ( 

de exemplu, financiar-contabilă), aceasta la rândul ei poate genera cauzele unor alte 

dereglări ş.a. 

Uneori , conducerea firmei , preocupată de rezolvarea problemelor curente – care 

în majoritatrea cazurilor sunt efectele- , întârzie în identificare cauzelor cu scopul luării 

unor decizii care să înlature efectele negative.  

Importanţa  studierii şi cunoaşterii de interdependenţelor dintre funcţiunile unei 

întreprinderi contă în necesitatea ca managerii de pe diferite niveluri ierarhice să 

acţioneze pentru asigurarea manifestării corespunzătoare a tuturor funcţiunilor. 

 

DINAMICA FUNCŢIUNILOR FIRMEI 
Desfăşurarea activităţilor din cadrul funcţiunilor firmei are loc cu intensităţi 

diferite de la o etapă la alta de dezvoltare a acesteia, ceea ce ne  permite să vorbim de o 

dinamică a funcţilor. Astfel, în cazul unei întreprinderi noi, echipată cu utilaje moderne şi 

in cadrul căreia se utilizează tehnologii moderne se va înregistra o intensitate maximă în 

manifestarea  funcţunilor de producţie şi de personal şi o intensitate mai mică în 

manifestarea funcţiunii de cercetare-dezvoltate, spre exemplu. 
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Aceste intensităţii de manifestare a funcţilor amintite se pot inverse  pe măsură ce 

se trece la o nouă etapă în dezvoltarea întreprinderii  respectivem aşa cum reiese şi din  

figura b). 

Intensitatea de manifestare a unei funcţiuni trebuie să fie, pe de o parte , în accord 

cu posibilităţile firmei respective, iar pe de altă parte să fie corelată cu intensitatea de 

manifestare a celorlalte funcţiuni. 

Dacă funcţiunea de cercetare-dezvoltare, spre exemplu, ar fi  frântă în 

manifestare, firma respectivă ar veni în dezacord cu cerinţele pieţei, ceea ce va avea 

urmări negative asupra rezultatelor pe care le va obţine 

Dacă, dimpotrivă, această funcţiune se va manifesta cu intensităţi mai mari decât 

pasibilităţile firmei, aceasta ar conduce la un effort financiar pra mare care nu ar fi 

justificar de rezultatele obţinute,influenţând nefavorabil costul producţiei şi implicit 

eficinţa economică a acesteia. 

În afara acestui control asupra nivelului de intensitate cu care se manifestă fiecare 

funcţiune, condcerea firmei are un rol deosebit în coordonarea funcţiunilor pe baza 

cunoaşterii decalajului care apare între gradul de manifestare a unei funcţiuni şi nivelul 

rezultatelor obţinute în domeniul respective. 

În acest sens, trebuie subliniat ca rezultatele superioare ce se obţin în urma 

manifestării unei funcţiuni apar după momentul de maxim în mainfestarea acesteia 

personal 

Fig. b) Evoluţia intensităţii de manifestare a funcţiunilor 

producţie 

Cercetare-dezvoltare 

Grad de 
intensitate 
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existând trei perioade distincte : de amorsare, concomitenţă şi permanenţă, după cum se 

poate vedea si in figura c) 

 

 

 
 

Aşa cum se observă din figura c ) atât intensitatea cu care se manifestă o 

funcţiune, cât şi nivelul rezultatelor obţinute evoluează aproximativ asemănător, cu 

deosebirea că între acestea se înregistrează un decalaj în timp. 

 

În perioada A (de amorsare) se consumă resurse pentru manifestarea funcţiunii 

dar rezultatele nu se obţin încă. Dacă s-ar renunţa la obiectivele pentru care este necesară 

manifestarea funcţiunii, atunci efortul depus ar fi  inutil şi ar constitui o pierdere pentru 

firmă.  

Perioada C ( de concomitenţă) se caracterizează prin faptul că se consumă şi 

resurse pentru manifestarea  funcţiunii, dar se obţin şi rezultate, evident la nivel diferit. 

( 1 ) 
( 2 ) 

Timp 

Grad de 
intensitate  
(1 ) 

Nivel de  
rezultate  
(2 ) 

Fig.c) Relatia dintre intensitatea manifestării unei 
funcţii şi nivelul rezultatelor obţinute 

A C R 
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Perioada R (de remanenţă) se caracterizează prin aceea că, după momentul 

încetarii de a se mai manifesta funcţiunea, se obtin în continuare rezultate în virtutea 

eefortului făcut de firmă pentru manifestarea acestei funcţiuni în perioadele anterioare. 

 

În aceasta perioadă există pericolul de a se renunţa la preocuparea pentru manifestarea  

funcţiunii pe considerentul că oricum rezultatele favorabile se obtin in acest domeniu. 

 

 Rolul managerilor firmei constă în a sesiza fiecare perioadă din  manifestarea 

funcţiunii cu scopul coordonării gradului de manifestare a acestoraîntrucât acesta nu se 

reglează de la sine. Obiectivul principal al managementului trebuie să-l reprezinte 

trecerea într-o perioadă cât mai scurtă la momentul de remanenţă. In acest sensm o 

atenţie deosebită se va acorda funcţiunii de personal care prezintă perioada de amorsare 

cea mai mare. 

 

De acemenea se impune din partea managerilor coordonarea manifestării funcţiunilor în 

raport cu schimbările ce intervin în mediul ambiant. 

 

Pentru aceasta firma trebuie să dispună de un system informaţional care să permită 

identificarea promptă a dereglărilor echilibrului dintre funcţiuni cu scop de a lua deciziile 

ce se impun. 

   

7. METODE DE CONDUCERE. MANAGERUL. 

7.1. CONDUCEREA PRIN OBIECTIVE 
  

Caracteristicile de bază ale metodei pot fi sistematizate astfel: 
 
 un sistem cuprinzător de conducere integrând, în mod sistematic, principalele activităţi 

manageriale la toate nivelurile organizaţiei, cu scopul de a realiza, în condiţii de maximă 
eficienţă, obiectivele generale şi individuale stabilite; 

 implică existenţa unui sistem de obiective ierarhizate; 
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Fig. 7.1. Conducerea prin obiective – schema de principiu  
[adaptare după Koontz, 1988] 

 
 necesită participarea activă a întregului personal la stabilirea şi realizarea obiectivelor; 
 permite o strânsă corelare a rezultatelor obţinute cu recompensele şi sancţiunile aplicate 

(o puternică motivare a lucrătorilor); 
 asigură o libertate considerabilă în alegerea metodelor specifice de lucru.  

Obiectivele 
organizaţiei 

Domeniul soluţiilor posibile  şi al  efectelor 
acestora asupra organizaţiei 

Organizarea adecvată 
misiunii şi obiectivelor firmei 

Stabilirea obiectivelor 
managerilor 

 

Resurse 
necesare 

disponibile 
 

Recomandările preliminare 
ale conducătorilor privind 
obiectivele subordonaţilor 

 

Formularea  
propriilor obiective 
de către subordonaţi 

 

Stabilirea obiectivelor subordonaţilor 
 

N
oi  
i t ă i î  

 
   

 

Analiza finală şi evaluarea 
performanţelor obţinute 

Premisele 
planificării 

Acord pe baza unui compromis acceptabil  

*managerul analizează periodic performanţele subordonaţilor 
şi îndeplinirea obiectivelor parţiale ce revin acestora 
*dacă este cazul, subordonatul aplică măsurile de corecţie 
necesare, sub directa supraveghere a managerului 
*procesul este repetat până la atingerea standardelor stabilite  
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Etapele metodei de conducere prin obiective 
 

• stabilirea preliminară a obiectivelor la nivelul conducerii organizaţiei: 
- definirea scopului, misiunii, obiectivelor esenţiale, în concordanţă cu 

starea internă a firmei şi mediul său economic şi social; 
- stabilirea perioadelor de referinţă; 
- elaborarea programului de măsuri necesare. 

• delimitarea responsabilităţilor: 
- clarificarea responsabilităţilor pentru fiecare manager; 
- stabilirea sistemului de apreciere a rezultatelor. 

• stabilirea obiectivelor subordonaţilor: 
- informare pe scara ierarhică; 
- subordonaţii emit opinii privind obiectivele pe care le pot realiza, 

termenele şi resursele necesare; 
- dialog superior - subordonaţi; stabilirea, pentru subordonaţi, a unor 

obiective clare, realiste, coerente. 
aprecierea activităţii subordonaţilor şi luarea măsurilor corective (în cazul în care se 
impune acest lucru). 

 
Avantajele metodei de conducere prin obiective: 
◦ creşterea evidentă a gradului de motivare a personalului; 
◦ întărirea responsabilităţii personalului de conducere şi a celui de execuţie pentru 

realizarea obiectivelor propuse; 
◦ dezvoltarea unui climat de creativitate şi emulaţie în cadrul organizaţiei; 
◦ creşterea realismului obiectivelor organizaţiei prin antrenarea întregului personal la 

realizarea acestora; 
◦ îmbinarea în mod organic a funcţiei manageriale a planificării cu cea a controlului 

(ambele susţinute de o organizare în cele mai mici detalii). 
 
Dezavantajele metodei de conducere prin obiective: 

 
◦ metodă extrem de laborioasă; necesită o atenţie permanentă, „pas cu pas”; 
◦ modificarea lentă a concepţiei, mentalităţii şi comportamentului personalului în ceea 

ce priveşte asumarea responsabilităţii pentru realizarea unor obiective deosebite 
restrânge mult din aria de aplicare şi din efectele favorabile ale metodei; 

◦ prea mult timp consumat pentru aplicare (din partea managerilor); 
◦ greu de înţeles pentru mulţi manageri, chiar de la nivelele superioare; 
◦ se exprimă dubii cu privire la capacitatea unui cuplu “superior + subaltern” de a fixa 

de comun acord obiectivele; 
◦ puţine şanse de aplicare corectă în cazul unor manageri autoritari, obişnuiţi să uzeze 

de politici şi reguli birocratice, inflexibile; 
◦ implică multă formularistică, în toate etapele sale; 
◦ implică o disciplină fermă, greu de realizat la toate nivelurile. 
7.2. CONDUCEREA PRIN EXCEPŢIE 
 

 Un sistem de conducere bazat pe identificarea şi comunicarea situaţiilor în care este 
necesară intervenţia conducătorului aflat la un anumit nivel ierarhic în cadrul organizaţiei 
economice. În situaţiile în care activitatea se desfăşoară normal, conducătorul nu intervine. 
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Caracteristicile de bază ale metodei de conducere prin excepţie: 
 

◦ informaţiile destinate conducătorilor sunt selectate potrivit competenţelor 
decizionale stabilite pentru fiecare nivel ierarhic, 

◦ în consecinţă informaţiile sunt reţinute la nivelul ce are competenţa de a 
lua deciziile, pe baza unor limite de toleranţă prestabilite, sau a unor 
mărimi clar definite ale abaterilor faţă de o situaţie considerată normală 
şi definită ca atare; 

◦ nivelul ierarhic la care ajung informaţiile depinde în mod direct de 
mărimea abaterilor (abaterile majore sunt raportate la nivelele superioare 
ale ierarhiei; perturbaţiile foarte grave trebuie să fie imediat cunoscute la 
cel mai înalt nivel posibil); 

◦ competenţele decizionale sunt precis delimitate pe trepte ierarhice, la 
fiecare nivel stabilindu-se intervalul de abateri la care conducătorii sunt 
împuterniciţi să ia decizii şi care reprezintă excepţii pentru nivelul 
imediat inferior; 

◦ sistemul informaţional trebuie să fie foarte bine pus la punct, riguros şi 
exact: se precizează sursele, circuitele şi destinatarii informaţiilor, modul 
de stocare a acesteia, măsurile speciale de asigurare a secretului, 
clasificarea informaţiei. 

 
Etape în aplicarea metodei de conducere prin excepţie: 
 

▫ stabilirea obiectivelor şi a normelor asociate acestora, pe niveluri ierarhice 
▫ stabilirea toleranţelor şi a mărimilor abaterilor permise:  

o toleranţele şi mărimea abaterilor se diferenţiază în raport cu nivelul ierarhic 
de referinţă; 

o instrument de lucru: grafice cu limitele de alertă pentru fiecare funcţie de 
conducere şi pentru cele imediat superioare / inferioare acesteia; 

◦ comparaţie şi decizie de corecţie. 
 

Instrumente de lucru ale metodei de conducere prin excepţie 
 
Pentru a stabili, în cazul fiecărui nivel ierarhic în parte, proporţiile abaterilor care solicită 

intervenţia unui anumit conducător se construieşte o diagramă specială.  
 
Avantajele metodei de conducere prin excepţie 
  
• simplificarea simţitoare a sistemului informaţional; acest lucru este posibil datorită 
trierii informaţiilor în raport cu nivelurile de conducere cărora le sunt adresate; 
• economisirea timpului de lucru al conducătorului; 
• lărgirea delegărilor de autoritate şi, prin aceasta, sporirea semnificativă a flexibilităţii 
organizaţiei. 

 
Dezavantajele metodei de conducere prin excepţie 
   
◦ riscul deprecierii rapide a toleranţelor stabilite, în raport cu cerinţele, sau datorită 

neactualizării parametrilor; 
◦ riscul netransmiterii corecte şi la timp a abaterilor apărute; 
◦ imposibilitatea aplicării metodelor în organizaţiile care desfăşoară activităţi foarte 

dinamice, cu variaţii mari ale nivelului parametrilor de stare la intervale mici de timp. 

! 
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IV(D) > 70%     Perturbaţii 
foarte grave III(C) 65-70%     

II(B) 60-65%     

 
I(A) 55-60%     Atenţie 

 
N 

 
45-55% 

    
SITUAŢIE 

NORMALĂ 

I’(A) 40-45%     Atenţie 
II’(B) 35-40%     ALARMĂ 
III’(C) 30-35%     Perturbaţii 

foarte grave IV’(D) <30%     
Perioada 1 – 10 

iunie 
11 – 20 

iunie 
21 – 31 

iunie 
1 – 10 
iulie 

Nivel de 
alertă 

 
Fig. 7.2. Schema cerinţei de intervenţie decizională (schema Gilberth) 

[exemplificare: ponderea costurilor materiale în total costuri de întreţinere] 

  
Notă.  I-IV sunt nivelele de alertă; A, B, C şi D – conducătorii (situaţi pe trepte ierarhice 
succesive); schema indică şi cine către cine raportează excepţia [ex. pentru abaterile din zona II-
II’ raportarea se face de la “A” către “B”]. 

 
 

Atenţie! metoda se poate aplica doar acolo unde activitatea se desfăşoară 
după un anumit tipic o lungă perioadă de timp, fără variaţii mari ale 
parametrilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3. CONDUCEREA PRIN PROIECTE 
 

 Sistem de conducere aplicabil pe o perioadă limitată în vederea rezolvării unei probleme 
complexe, bine definite (de obicei – o investiţie).  

Managerul are nevoie de timp pentru a 
observa ce se mai întâmplă în jurul său, 
pentru a citi, pentru a învăţa. Pentru a gândi. 
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Sistemul presupune desfăşurarea unui ansamblu de activităţi eterogene şi necesită 
participarea unei palete largi de specialişti din diferite subdiviziuni organizatorice ale unităţii, 
specialişti integraţi temporar într-o structură autonomă a respectivului proiect. 

 
Caracteristici de bază 

 
Caracteristica acestui sistem de conducere  este “structura proiect”, definită ca fiind: 

▫ temporară; 
▫ specializată; 
▫ orientată spre realizarea unui obiectiv precis; 
▫ uneori separată de structura obişnuită a organizaţiei. 

 
Structura presupune un grad mare de delegare a autorităţii şi responsabilităţi deosebite 

pentru directorul de proiect.  
 
Acestea derivă şi din caracteristicile definitorii ale unui proiect şi anume: 
 

۰ rezultatul final este o unitate sau un număr redus de unităţi de produs/serviciu; 
۰ relaţii deosebite de afaceri: un singur vânzător şi un singur cumpărător 
۰ un număr mare de furnizori (necesar foarte diversificat de materii prime şi 

materiale); 
۰ dezvoltarea proiectului este o activitate discontinuă (diferită de activitatea 

curentă); 
۰ variabila timp: obiectivul esenţial este reducerea duratei de realizare a 

proiectului; 
۰ realizarea proiectului presupune schimbări în structura organizatorică. 

 
Soluţii organizatorice posibile 

 
Pentru realizarea proiectului, soluţiile ar putea fi: 
 
 crearea unei organizaţii autonome, diferită de organizaţia originară; 
 utilizarea personalului din structura organizaţiei existente; 
 o cale intermediară, în care există responsabili afectaţi proiectului în mod special şi 

personal din structura obişnuită a organizaţiei. 
 

Avantaje şi dezavantaje 
 
Metoda poate fi aplicată în numeroase domenii şi permite inovaţiile; totodată favorizează 

acumularea unei experienţe deosebite.  
Metoda determină creşterea flexibilităţii structurale a organizaţiei. 
 
La un asemenea tip de conducere - inevitabil pentru anumite situaţii  -  principalele 

dificultăţi care apar sunt legate de:  
 
 organizarea “centrelor” de proiect; 
 alocarea resurselor financiare şi materiale; 
 găsirea oamenilor potriviţi să conducă, pentru fiecare activitate sau pentru fiecare 

grup de lucru;  
 respectarea termenelor stabilite; 
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 posibilitatea reală de a avea la timp specialiştii şi echipamentele necesare unei 
anumite faze a proiectului. 

 
 

7.4. CONDUCEREA PRIN BUGETE 
 
 

Metodă de conducere bazată pe fundamentarea costurilor aferente 
realizării fiecărui obiectiv al organizaţiei şi urmărirea sistematică a 
încadrării cheltuielilor efective în nivelul planificat al costurilor. 
 

 Bugetul, în accepţiunea metodei, reprezintă un plan stabil (exprimat în termeni 
financiari), definit ca atare pentru o anumită perioadă şi care precizează nivelul resurselor alocate 
pentru realizarea, în perioada respectivă, a unui anumit obiectiv, precum şi responsabilităţile pe 
care le incumbă această activitate. 

 
Caracteristici de bază ale metodei  

 
Metoda necesită: 
 

◦ participare efectivă a managerilor, de la toate nivelurile, la elaborarea 
bugetelor şi la aplicarea sistemului de alocare stabilit; 

◦ realism în fixarea obiectivelor şi a normativelor interne economico-
financiare; 

◦ flexibilitatea structurii şi administrării bugetelor prin precizarea, pentru 
sumele alocate, a anumitor norme de variaţie a componentelor, ceea ce 
permite adaptarea automată a acestora la schimbările de mediu. 

 
Bugetele utilizate: 
 

- bugetul general, însoţit de bugetele de fundamentare pe domenii (materii 
prime şi materiale, cheltuieli generale, producţie etc.); 

- bugetul periodic; 
- bugetul continuu (glisant); 
- bugetul proiect (program); 
- alte tipuri (buget pe activitate, buget pe produs). 

 
Bugetele pot fi întocmite în două variante: 
 

* buget static, rigid – a. stabilit pentru un singur nivel cantitativ al obiectivului 
sau b. se referă doar la cheltuielile constante; 

* buget dinamic, flexibil – a. stabilit pentru mai multe niveluri cantitative ale 
obiectivului sau b. pentru situaţia în care sunt incluse şi cheltuielile variabile. 

Etape: 
 

1. Ordonarea sistemului bugetar în raport cu structura organizatorică a firmei, 
respectiv cu nivelele ierarhice de conducere şi cu centrele de responsabilitate, 
prin stabilirea bugetelor parţiale; 
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2. Dimensionarea indicatorilor bugetari ai obiectivelor, pornind de la ansamblul 
organizaţiei şi divizându-i apoi  succesiv pe niveluri ierarhice. Obs. Bugetele 
parţiale, de fundamentare a bugetului general, se stabilesc de jos în sus, 
pornindu-se de la nivelul la care cheltuielile şi încasările se pot exprima în 
mărimi fizice (unităţi de produs, timp, ore-muncă etc.); 

 
3. Controlul bugetar şi măsurile corective. 
 

Avantajele metodei de conducere prin bugete 
 permite stabilirea nivelului cheltuielilor pe fiecare treaptă organizatorică, pe baza 

resurselor asigurate realizării diferitelor obiective; 
 permite informarea operativă privind abaterile costurilor reale faţă de cele 

planificate; 
 facilitează luarea măsurilor corective exact acolo unde este nevoie (în locul în 

care au fost localizate abaterile), ceea ce poate duce la reducerea costurilor, 
 permite evaluarea corectă a activităţii personalului. 
 

Dezavantajele metodei de conducere prin bugete 
 

* reacţie destul de înceată la modificările unor factori interni şi externi şi  lipsa 
de operativitate şi promptitudine a deciziilor corective; 

* lipsa unei corelări clare a sistemului de conducere cu un sistem coerent de 
motivare materială adecvată a personalului pentru realizarea de economii 
bugetare. 

 
 
7.5. ALTE METODE DE CONDUCERE 
  
 

Pentru situaţii speciale există metode şi instrumente specifice:  

- METODA DELPHI (metoda anchetei iterative) – este utilizată mai ales în studii de 
prognoză; se întocmeşte un chestionar, cu un număr rezonabil de întrebări asupra 
fenomenului economic pentru care dorim să aflăm care ar fi posibila sa evoluţie, în 
general pentru un orizont de timp de ordinul anilor; un număr clar determinat de 
specialişti răspund la acest chestionar; se prelucrează răspunsurile şi se face o sinteză 
a acestora care se retrimite participanţilor, împreună cu un număr de întrebări 
suplimentare; procedura se repetă – se fac atâtea iteraţii până când se obţine 
consensul asupra unei chestiuni.  

- BRAINSTORMING – metoda, inventată de A. Osborn, în 1939, urmăreşte 
obţinerea, pe baza unor discuţii organizate în grup, a unui cât mai mare număr de 
idei, de soluţii; metoda necesită  îmbinarea armonioasă a unor  reguli foarte precise 
de procedură cu necesitatea asigurării unei atmosfere destinse, propice creaţiei. 
Şedinţele de brainstorming – dacă pot fi numite aşa – ţin în jur de o oră – timp 
suficient pentru a emite câteva idei, dar şi destul de scurt pentru a nu te plictisi. 
Şedinţa se planifică dimineaţa, în intervalul 9-11 – se consideră că atunci avem cel 
mai mare randament. Zilele propice sunt cele de miercuri şi joi – am trecut de 
„odioasa” zi de luni care, nu se ştie cum, urmează întotdeauna după duminică, iar 
marţi am fost ocupaţi cu intrarea deplină în ritm; vinerea este prea aproape de 
sâmbătă. La sesiune participă în jur de 10 persoane, dintre care cel puţin 3-4 nu sunt 
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specialişti în domeniul pentru care vrem să obţinem ideile – aceasta pentru a crea o 
stare de emulaţie între participanţi şi, mai ales pentru că ştim foarte bine că cineva 
„din afară” poate să vadă uneori mult mai bine decât noi, cei „înglodaţi în problemă”. 
Şedinţa este condusă de un moderator. Sala în care se desfăşoară acţiunea trebuie să 
aibă toate caracteristicile unui spaţiu în care să te simţi bine (dar nu atât de bine încât 
să moţăi). Reguli stricte: fiecare poate spune orice îi trece prin cap în legătură cu 
chestiunea în cauză; nimeni nu are voie să facă nici cea mai mică apreciere referitoare 
la ideile celorlalţi sau la persoane; nu se constituie grupuri din oameni aflaţi în relaţie 
de subordonare ierarhică unii faţă de alţii; se consemnează – de către o secretară – tot 
ceea ce se spune. Rezultatul? Dacă moderatorul este bun, se pot strânge într-o oră cel 
puţin 100 de idei, din care cel puţin una are şanse mari de reuşită.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7.3. Schema transferului de atribuţii şi responsabilităţi în cazul delegării 
[Russu, C., 1993, Management. Concepte – Metode - Tehnici, pag. 123] 

  
Explicaţiile date de autor pentru schema anterioară sunt: 
Sn reprezintă atribuţiile ce revin managerului situat la nivelul n; 
S’

n – atribuţiile delegate către subordonatul situat la nivelul n+1; 
Rn, Rn+1  - responsabilităţile corespunzătoare celor două niveluri;  
An, An+1 – autoritatea asociată cu poziţiile şi responsabilităţile aferente. 

  

  Sn  ( RRRnnn) 
          An 

  Sn+1  ( RRRnnn +++111) 
 
          An+1 

 

 

Nivelul n 

Nivelul n+1 

A’
n 

R’
n > Rn+1 

A’
n > An+1 

 

 sn  (rn) 
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- METODA DELEGĂRII (atribuirea temporară de către un cadru de conducere a 
uneia dintre sarcinile sale de serviciu unui anumit subordonat împreună cu 
competenţa şi responsabilităţile corespunzătoare).  

- METODA PHILIPS 66 (grupuri de 6 persoane trebuie să emită în 6 minute câte 6 
idei).  

- METODA TABLOULUI DE BORD (se monitorizează îndeplinirea obiectivelor 
grupate sub forma unui tabel denumit tablou de bord).  

- TEORIA JOCURILOR (se simulează pe calculator evoluţia firmelor pe piaţă). 

- GRAFICUL GANTT (stabileşte duratele operaţiilor, ordinea acestora şi rezervele 
de timp).  

 
Referitor la metoda delegării merită subliniate câteva lucruri [Russu, 1993] şi anume: 

• Este o modalitate de creştere a flexibilităţii structurii organizatorice a firmei, de 
degrevare a managerilor de unele probleme care pot fi rezolvate şi de subalterni şi, în 
consecinţă, de îmbunătăţire sensibilă a performanţelor conducătorilor. 

• Reprezintă „un raport personal între un conducător şi un subordonat al său, în baza 
căruia conducătorul transferă subordonatului o parte din atribuţiile sale, fixându-i 
rezultatele pe care trebuie să le realizeze şi lăsându-i o anumită libertate de acţiune” 
[Russu,1983]. 

Autorul citat afirmă şi faptul că delegarea are o dublă raţiune: 
 

 la nivel profesional (managerul, care îşi cunoaşte bine limitele – inclusiv 
cele legate de capacitatea de a conduce oamenii – doreşte să transfere 
unui subaltern atribuţiile care presupun tocmai lucrul dincolo de aceste 
limite; practic managerul recunoaşte că cineva poate face „ceva” mai 
bine decât el şi, în consecinţă, pune pe primul plan necesitatea de a se 
atinge obiectivele fixate şi nu orgoliul personal); 

 
 la nivelul psihologiei subordonaţilor (delegarea reflectă încrederea 

managerului  în cei pe care-i conduce; făcându-i direct responsabili de 
îndeplinirea unor părţi din obiectivele de care răspunde el nemijlocit, 
managerul câştigă încrederea şi loialitatea subordonaţilor; în acelaşi timp 
şi aceştia câştigă acea siguranţă personală de care au atâta nevoie, acea 
încredere că oricând ar putea să-şi depăşească actuala condiţie). 

 
 

Totodată se face şi precizarea că transferul sarcinilor sn şi implicit a responsabilităţilor rn 
nu reduce nivelul răspunderii totale (Rn) a managerului; acesta răspunde, în continuare, de 
rezultatele subordonatului.  

Autoritatea însă este, în totalitate, transferată. 
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7.6. MANAGERUL 
 
 

Managerul este, alături de metoda aleasă, celălalt factor esenţial în realizarea unei 
conduceri cu adevărat eficiente. 

Pentru a putea judeca performanţele managerului şi contribuţia acestuia la îmbunătăţirea 
performanţelor firmei este necesar să ştim care sunt puterea şi influenţa sa reală în organizaţia 
economică [Koontz, 1984]. 
 În fig. 7.4. sunt prezentate „coordonatele” comportamentului managerilor şi non-
managerilor (se insistă pe competenţele decizionale şi pe zonele clare de influenţă pentru 
manageri şi non-manageri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7.4. Comportamentul managerilor şi non-managerilor [Koontz, 1984] 
 
 

Eficienţa se poate învăţa ! 
 

"Realităţile" factorului decizional, văzute de P. Drucker [1994]: 
 

• timpul său tinde să aparţină oricui altcuiva; el trebuie privit ca un 
captiv al organizaţiei, 
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• este obligat să funcţioneze în continuare, luat de valul evenimentelor, 
irosindu-se (dacă nu acţionează hotărât pentru schimbarea realităţii 
în care trăieşte şi munceşte), în loc să se concentreze pe conducere; 

• se află în interiorul unei organizaţii - va fi eficient numai dacă şi 
atunci când alţii folosesc contribuţia lui; altfel, dacă el nu poate 
înţelege exteriorul organizaţiei sale şi nu poate colabora cu cei din 
afară (mai ales cu cei de pe acelaşi nivel sau cu cei de deasupra sa) 
devine, fără nici o îndoială, ineficient; de obicei oamenii care sunt 
cei mai importanţi pentru eficienţa factorului de decizie nu sunt cei 
asupra cărora el are controlul direct; 

• factorul de decizie este în cadrul unei organizaţii; el vede exteriorul 
numai prin lentile groase şi, adesea, distorsionate - totul este primit 
printr-un filtru organizaţional de rapoarte, într-o formă deja 
prelucrată, abstractă; uneori nici nu ştie exact ce se petrece în 
exterior. 

 
Sarcina conducătorului este aceea de a fi eficient. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.5. Sensul influenţelor în procesul conducerii [Koontz, 1984] 
M – manager  S - subordonat 

 
Şi-atunci, ce face un manager eficient?  
 

 defineşte obiectivele 
 organizează 

M 

S S S 

1. Lider autoritar 
(Autocratic Lider) 

M 

S S S 

2. Lider de tip democratic 
(Democratic or 
Participative Lider) 

M 

S S S 

3. Lider slab, influenţabil 
(„lasă hăţurile din mână”) 
(Free-Rein  Lider) 

! 
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 motivează şi comunică 
 stabileşte standarde 
 controlează şi evaluează 
 dezvoltă potenţialul oamenilor 

  
Dar ce fel de lider este de dorit într-o firmă? Şi cum judecăm un lider? 
 
Un manager evaluează şi controlează. Sunt activităţi absolut indispensabile în procesul 

conducerii – pe baza acestor analize managerul poate decide o acţiune imediată sau poate elabora 
o strategie. 

 
Ne interesează, deopotrivă, şi gradul de autoritate de care este capabil un lider, pentru 

că, legat de aceasta, putem defini clar sensul influenţelor în procesul conducerii şi ne putem da 
seama dacă un astfel de manager este potrivit cu misiunea şi obiectivele firmei (dacă avem nevoie 
de un manager general pentru o firmă de transport persoane pe cablu, nu vom căuta o persoană 
influenţabilă şi nici măcar una de tip „democratic” – aici ne trebuie, fără îndoială, un lider 
autoritar).  
 Ne interesează, de asemenea, ce calităţi trebuie să aibă un lider pentru a putea să conducă 
[Koontz, 1984]. 
 

* Calităţi (abilităţi tehnice): ştiinţa, capacitatea de a utiliza proceduri specifice, metode, 
tehnici, competenţa într-unul sau mai multe domenii (din sfera producţiei de bunuri sau de 
servicii), abilitatea de a executa operaţiunile cerute de o anumită tehnologie, de a arăta 
subalternilor cum se lucrează şi de a supraveghea echipamentele şi pe cei ce lucrează cu această 
tehnologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fig. 7.6. Calităţile liderului 

   

Nivel 
STRATEGIC 

Nivel  

 Nivel 
OPERAŢIONAL 

Concepţie, sinteză, capacitate de 
decizie rapidă, de proiectare, 

abilitate în negocieri 

Calităţi 
general 
umane 

Abilităţi 
tehnice 

NIVELURI DE 
MANAGEMENT 

ABILITĂŢI (CALITĂŢI) 
MANAGERIALE NECESARE 
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* Calităţi general umane: abilitatea, ştiinţa de a lucra cu oamenii; capacitatea de a munci 
în colectiv, în calitate de subordonat (capacitatea de a suporta, înţelege şi executa ordinele) sau în 
calitate de conducător (capacitatea de a motiva, antrena şi coordona echipa – departamentul – 
firma); arta de a şti să creeze un mediu favorabil pentru activitatea în firmă şi pentru clienţii 
acesteia; puterea de a lucra cât se poate de corect sub stres; puterea de a avea măcar o altă 
preocupare decât cele legate de firmă… 
 * Abilităţi (calităţi) conceptuale: sistematizarea cunoştinţelor, capacitatea de a sintetiza o 
problemă, de a găsi esenţialul într-un conglomerat de evenimente, de a înţelege relaţii şi 
determinări complexe, de a “vedea” sistemul, întregul, dar şi amănuntul “fără de care nu se 
poate”; ştiinţa de a concepe o problemă, creativitatea, capacitatea de a judeca rapid o situaţie şi de 
a lua o decizie, calitatea de a proiecta sisteme, alianţe, echipe, strategii, pieţe, capacitatea de a şti 
să conducă şi să câştige o negociere. 
 Un lider – un manager – trebuie să ştie cum, de ce, când, unde, cine şi pentru cine se 
face ceva! Un lider trebuie să conducă! 
      
   Referitor la rolul şi puterea managerilor într-o organizaşie trebuie specificate şi aspectele 
esenţiale ale centralizării şi descentralizării într-o oragnizaţie.  
 
 

„Orice organizaţie trebuie să stabilească în ce 
măsură va delega autoritatea de la centru sau de la vârf.  

 
 
 
Numai organizaţiile antreprenoriale mici pot susţine, ceea ce Handy numeşte “cultura 

puterii”, unde autoritatea este ferm reţinută la centru. Majoritatea organizaţiilor trebuie să decidă 
cum şi câtă autoritate să delege managerilor şi altor persoane implicate” [Foriş, 2001]. 

Conceptul de centralizare se referă nu numai la modul în care sunt repartizate în spaţiu 
“componentele” firmei, ci, pe de o parte, la  modul în care este concentrată sau nu, într-o singură 
mână, sau într-un cerc foarte restrâns, autoritatea (puterea), iar pe de altă parte, cât de uşor este 
accesul subordonaţilor la o ipotetică participare la decizie. 

Am putea spune că o organizaţie puternic descentralizată este una în care autoritatea este 
în cea mai mare parte răspândită (direct sau prin delegare) pe toate nivelele structurii, iar o 
organizaţie puternic centralizată este cea în care majoritatea deciziilor se iau de către un grup 
restrâns de “privilegiaţi”, aflat în fruntea firmei (în calitate de proprietari sau manageri  de rang 
superior.  

Există un conflict centralizare – descentralizare? 
Există structuri care trebuie să fie “centralizate” şi altele care se sufocă sub o astfel de 

conducere? 
Evident că sunt activităţi (să le spunem “funcţii” ale firmei), ca şi industrii întregi care cer 

o clară descentralizare; sunt cele care necesită mai mult creativitatea tuturor lucrătorilor şi mai 
puţin supunerea lor oarbă: marketingul, serviciile, comerţul, consultanţa.  

Aşa cum există şi cele care necesită o conducere centralizată: cercetarea, planificarea, 
industriile de înaltă tehnologie, cele periculoase, transporturile, finanţele, contabilitatea şi 
(paradoxal) compartimentele de resurse umane. 

Este evident însă un lucru: “costurile luării 
deciziilor pe linie ierarhică sunt totuşi astăzi prea 
mari pentru a mai putea fi suportate.  Se susţine 
ideea că decizia este mai bine şi mai rapid 
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implementată dacă este luată chiar de către cei 
răspunzători pentru implementarea ei” [Foriş,2001]. 

Ca şi centralizarea puternică, descentralizarea extremă poate prezenta însă o serie de 
dezavantaje. 

 
   Avantajele descentralizării [Foriş,2001] : 

* previne supraîncărcarea top-managerilor prin eliberarea acestora de anumite sarcini, ceea 
ce permite concentrarea asupra responsabilităţilor strategice; 

* se accelerează procesul de operaţionalizare a deciziilor; 
* permite managerilor operaţionali să adopte deciziile condiţiilor locale, ceea ce conduce la 

creşterea gradului de flexibilitate al organizaţiei şi al capacităţii de adaptare în situaţia 
unor schimbări rapide ale mediului; 

***    permite punerea în evidenţă a principalelor elemente de cheltuieli şi a punctelor 
de profit din cadrul organizaţiei;    

***    are o contribuţie pozitivă asupra motivării personalului dând libertate managerilor 
de la nivelele medii şi inferioare ale ierarhiei în asumarea unor responsabilităţi şi 
încurajând iniţiativele individuale.    

 
Dezavatajele descentralizării [Foriş,2001]: 

▫ reclamă buna funcţionare a sistemelor de comunicare şi control în scopul evitării unor 
erori decizionale majore la nivelele ierarhice inferioare; 

▫ necesită un control suplimentar din partea top-managerilor pentru a se asigura că unităţile 
operative nu acţionează împotriva intereselor de ansamblu ale organizaţiei; 

▫ poate conduce la inconsecvenţă în tratamentul consumatorilor sau clienţilor, în special în 
domeniul serviciilor, ceea ce afectează imaginea de ansamblu a organizaţiei; 

▫▫▫   poate încuraja atitudinile "parohiale" la nivelul unităţilor operative, ale căror membrii 
tind să îşi urmărească mai degrabă propriile interese decât pe cele ale colegilor din 
organizaţie;    

▫▫▫   necesită existenţa unor manageri capabili şi motivaţi la nivelurile medii şi inferioare ale 
ierarhiei, care să poată face faţă cerinţelor deosebite impuse de descentralizare.    

   
“Puse în balanţă, avantajele descentralizării sunt superioare dezavantajelor, dar aceasta se 

întâmplă în principal din cauza presiunilor enorme exercitate asupra organizaţiilor moderne în 
acţiunea de delegare a autorităţii spre personalul de la nivel executiv şi spre specialişti. În ultimă 
instanţă, toate organizaţiile moderne se confruntă cu situaţii conflictuale interne, generate de 
controlul central pe de o parte şi de delegarea responsabilităţii, pe de altă parte” [Foriş,2001]. 
   
   

„Una din slăbiciunile tinerilor cu educaţie superioară de astăzi -  fie 
că sunt în afaceri, în medicină sau în guvern - este faptul că sunt 
satisfăcuţi dacă sunt versaţi într-o specialitate îngustă şi afişează dispreţ 
faţă de celelalte sfere. Nu trebuie să ştii amănunţit ce să faci cu "relaţiile 
umane" dacă eşti contabil, sau cum să promovezi un produs nou dacă 
eşti inginer în secţie…Dar ai obligaţia să ştii cel puţin cu ce se ocupă 
aceste domenii, de ce există ele, ce încearcă să facă. Nu trebuie să ştii 
psihiatrie pentru a fi un bun urolog. Dar ai face bine să ştii cu ce se 
ocupă psihiatria. Nu trebuie să fii specialist în drept internaţional pentru 
a face treabă bună în Ministerul Agriculturii. Dar ar fi bine să ştii destul 

! 
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despre politica internaţională, pentru a nu pricinui pagube 
internaţionale printr-o politică agricolă comunală…" 

Peter F. Drucker 
 

„Majoritatea dintre noi sunt familiarizaţi cu „reţeta” lui Thomas Alva 
Edison pentru geniile inventive: »1% - inspiraţie, 99% - transpiraţie». 
Aceleaşi procente se aplică şi eforturilor creative, inclusiv în cazul 
elaborării unei strategii de afaceri. Nu vă lăsaţi induşi în eroare de aceste 
procente. »Scânteia» de intuiţie este esenţială. Fără ea, strategiile se 
dezintegrează în stereotipuri. Pentru a transforma intuiţia într-o strategie 
de succes este nevoie de metodă, disciplină mentală şi muncă din greu.” 

Kenichi Ohmae 
 
 
 

 
Tema  
 

METODE DE CONDUCERE. 
MANAGERUL 

Obie
ctivele 

1. Cunoaşterea aspectelor teoretice şi practice ale 
procesului conducerii într-o organizaţie. 
2. Înţelegerea rolului managerului  
3. Formarea abilităţilor necesare pentru a 
planifica, organiza şi conduce grupuri, procese, 
organizaţii  

Mijloacele 1. Necesită cunoaşterea proceselor şi a 
tehnologiilor specifice diverselor domenii de 
activitate 
2. Se bazează pe noţiunile însuşite în cadrul 
capitolelor referitoare la planificare, organizare, 
decizie, strategii  

Finalitatea 1. Alegerea unei metode adecvate de conducere  
2. Analiza rezultatelor obţinute (cca. 500 cuvinte) 

Evaluarea lucrării 1. Corectitudinea abordării problemei 
2. Soluţia aleasă (şi prin prisma alegerii unei 
metode de graniţă, neconvenţionale) 
3. Complexitatea analizei efectuate 

Timpul de lucru 
necesar 

1. Pentru cunoaşterea problemei: 6 ore 
2. Pentru rezolvarea temelor: 6 ore + timpul de 
documentare  
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 Cuvinte-cheie: 
 
  conducere; obiective; sistem; noi intrări; excepţie; limite; 

toleranţe; 
proiect; bugete; avantaje şi dezavantaje; manager; non-manager; abilităţi 
tehnice – general umane – conceptuale; centralizare; descentralizare; 
eficienţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FIRMEI. 

 

Tema  
 
 Alegeţi o organizaţie pe care o cunoaşteţi.  
 Pentru întreaga organizaţie sau numai pentru un sector al acesteia 
[o secţie de producţie / un magazin sau un raion al unui magazin / un 
hotel / o coloană auto / o fermă etc.] descrieţi succint procesul de 
producţie şi componenţa personalului şi faceţi o analiză a metodei de 
conducere adoptată, precizând atât punctele „bune” cât şi pe cele 
„proaste” în aplicarea acelei metode. şi obţinerea eficienţei în conducere. 
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8.1. CONCEPTUL DE STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ 
 

Rezultat al transformărilor successive ale ştiinţei şi tehnologiei aplicate în producţie, 

ca şi al adaptărilor structurale la cerinţele unui mediu în continuă schimbare, firma nu 

poate rămâne un factor pasiv, un simplu accumulator de idei novatoare. Efectul de 

sinergie regăsit în impactul firmelor asupra mediului ambiant depinde însă în mod 

hotărâtor de calitatea origanizării structurale. 

 Organizarea structurală preia rezultatele organizării procesuale – funcţiunile, 

activităţile, atribuţiile şi sarcinile – încadrându-le în structuri organizatorice adecvate 

caracteristicilor şi posibilităţilor fiecărei unităţii economice în parte. 

Structura organizatorică poate fi considerată, printr-o abordare funcţională, drept 

scheletul întregului organism care este firma, funcţionarea  acesteia fiind dependentă de 

modul în care sunt plasate şi utilizate resursele umane de care dispune la un moment dat. 

 Definită drept ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice şi al 

relaţiilor dintre acestea, aftfel constituite încât să asigure permisle  organizatorice 

adecvate realizării obiectivelor  prestabile, structura organizatorică este  un important 

subsistem al sistemului de management. 

 

 În ansamblul ei, structura organizatorică prezintă două mari părti: structura de 

conducere sau funcţională şi structura de producţie sau operaţională. 

 

 Structua de conducere sau funcţională renuneşte  ansamblul persoanelor, 

compartimentelor şi relaţilor organizaţionale aftfel constituie şi plasate încât să asigure 

condiţiile economice, tehnice şi de personal necesare desfăşurarii procesului managerial 

şi a proceselor de execuţie. 

 

 Structura de producţie sau operaţională este alcătuită din ansamblul persoanelor, 

compartimentelor şi relaţilor organizaţionale constituie în vederea  realizării directe a 

obiectului de activitate al firmei. 

 



 

 182 

  Atât la nivel structurii de conducere , cât  şi la cea de producţie se  regăsesc 

componentele primare. Definite de la simplu la complex, aceste componente sunt : 

postul, funcţia, compartimentul, relatiile organizatorice, ponderea ierarhică şi nevelul 

ierarhic. 

 

a. Postul - este aclcătuit din ansamblul obiectivelor, sarcinilor competenţelor şi 

responsabilităţilor desemnate pe anumite perioade fiecărui component al firmei. 

Deoarece reprezintă elemental de bază al structurii organizatorice în funcţie de care 

construcţia acesteia este mai mult sau mai  puţin raţională, în cele ce urmează prezentăm 

detaliat conţinutul său.  

 

Obiectivele postului, regăsite în sistemul pyramidal al obiectivelor firmei ca obiective 

individuale, asigură prin realizarea şi agregarea lor succesivă şi ascendentă realizarea 

scopului, ţelului final al firmei. Exprimănd rolul ce revine titularului de post in realizarea 

obiectivelor de ansamblu ale firmei, ele justifică crearea şi funcţionarea postului în 

structură pe o anumită perioadă. 

    Pentru realizarea obiectivelor, titularului de post îi sînt conferite sarcini şi atribuţii. 

    Adaptarea firmei la exigenţele mediului ambiant solicită ca aceste componente primare 

ale structurii să fie astfel concepute încăt să asigure joncţiunea rapidă cu ansamblul, 

dinamismul şi flexibilitatea fiind trăsăturile lor definitorii pentru obţinerea unei 

funcţionări eficiente. 

 

Competenţa organizaţinală sau autoritatea formală este o altă componentă a postului 

care exprimă limitele în cadrul cărora titularii de posturi au dreptul de a acţiona în 

vederea realizării obiectivelor individuale şi, respectiv, exercitării atribuţiilor. Se acordă 

titularului de post fiind oficializată prin reglementări, norme, acte interne ale unităţii, 

decizii ale conducerii etc.  

În funcţie de domeniul în care se exercită, autoritatea formală poate fi :  
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- ierarhică, acţionănd asupra persoanelor. Se concretizează în declanşarea unor 

acţiuni sau decizii exprimănd ce şi când trebuie realizat, fiind asemănătoare puterii 

executive. Acest tip de autoritate se exercită în domeniul operaţional ; 

 

- funcţională, exercitată asupra unor activităţi . Se materializează în proceduri, 

indicaţii metodologice care exprimă cum trebuie executate diferitele activităţi ale 

unităţii.  Exercitat în domeniul funcţional, acest tip de autoritate poate fi asemănat 

puterii legislative. 

 

Definirea celor două tipuri de autoritate formală prezintă importanţă din punctul de 

vedere al modului de funcţionare al structurii organizatorice, unele din componentele 

structurii putându-se afla sub incidenţa concomitentă a unor centre ierarhică şi 

funcţională.  

În afara autorităţii formale, titularii postului trebuie să dispună şi de competenţa sau 

autoritatea profesională, exprimată de nivelul de pregătire şi experienţă de care dispune 

o persoană şi prin care dobândeşte recunoaşterea meritelor şi a contribuţiei personale la 

realizarea obiectivelor derivate şi generate de către ceilalţi componenţi ai structurii 

organizatorice. 

 Între aceste laturi ale competenţei este necesar să existe o strănsă concordanţă : 

autoritatea atribuită, formală, trebuie însoţită de cea dobândită prin prestigiul profesional. 

Numai în această situaţie autoritatea în ansamblul său poate fi exercitată în mod eficient, 

făcând posibilă realizarea în bune condiţii a sarcinilor, atribuţiilor ce decurg din 

obiectivele postului. 

Responsabilitatea este obigaţia de a îndeplini anumite sarcini sau atribuţii, de a realiza 

obiectivele individuale ce revin fiecărui post. Ea concretizează atitudinea ocupantului de 

post faţă de modul de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor. 

 

Proiectarea conţinutului postului se confruntă cu necesitatea asigurării unui echilibru 

permanent dar dinamic între obiectivele individuale ce revin titularului, pe de o parte, şi 

sarcini, competenţe şi responsabilităţi, pe de altă parte. Importanţa şi complexitatea 

obiectivelor trebuie să găsească acoperire în sfera de cuprindere a autorităţii şi 
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responsabilităţii, în delimitarea şi exprimarea clară a satrcinilor şi atribuţiilor necesare 

executanţilor. 

 

  Corelarea şi corespondenţa dintre sarcini, autoritae şi responsabilitate sânt 

sugerate plastic în literatura de specialitate printr-un triunghi echilateral, numit 

“triunghiul de aur al managementului”. 

 

b. Funcţia - constituie factorul de generalizare al unor posturi asemănătoare din punctul 

de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii. De exemplu, funcţiei 

de şef serviciu îi corespunde în cadrul unei firme un număr variabil de posturi, 5 – 15 

chiar mai mult, în funcţie de dimensiunile şi caracteristicile activităţii. Dacă funcţia 

exprimă în acest caz “întinderea” autorităţii  şi responsabilităţii unui şef de serviciu în 

general, posturile le individualizează la nivelul fiecărui loc de muncă prin intermediul 

elementelor specifice : obiectivele, sarcinile şi atribuţiile. 

 

 Analizate după natura competenţelor, responsabilităţilor şi sarcinilor, posturile şi 

respectiv, funcţiile pot fi grupate în :  

- posturi, respectiv funcţii de conducere, caracterizate printr-o pondere ridicată 

a competentelor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce implică exercitarea atributelor 

conducerii : 

- posturi, respectiv funcţii de execuţie, în  a căror componenţă se regăsesc 

competenţe, sarcini şi responsabilităţi a căror desfăşurare implică transpunerea în 

viaţă a deciziilor emise de titularii posturilor, funcţiilor de conducere. 

 

c. Compartimentele- sunt  componente rezultate din agregarea unor posturi şi funcţii 

similar şi/ sau complementar. Se definesc drept ansamblul persoanelor care 

desfaşoară activităţi relativ omogene ce solicită cunoştinţe specializate de un anumit 

tip (tehnice, economice, juridice, social-umane), precum şi un ansamblu de metode şi 

tehnici adecvate, amplasate într-un anumit spaţiu şi subordonate nemijlocit unui 

singur cadru de conducere. Compartimentele constituie elementele constructive ce 

asigură realizarea obiectivelor derivate de gradul II . 
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Modul în care contribuie diverse compartimente la realizarea obiectivelor derivate 

şi, respectiv, fundamentale ale firmei le diferenţiază în : operaţionale şi funcţionale.  

 

Compartimentele operaţionale contribuie în mod direct la realizarea 

obiectivelor derivate şi fundamentale ale firmei deoarece în cadrul lor fie că se obţin 

produse sau părţi din produsele ce constituie obiectul fabricaţiei, fie că se prestează o 

serie de servicii absolut necesare obţinerii producţiei. În cadrul acestor compartimente se 

exercită cu prioritate autoritatea ierarhică. 

În categoria compartimentelor operaţionale se include, de regulă : atelierele şi 

secţiile de producţie şi service, serviciile de aprovizionare, desfacere, depozite etc. 

 

Compartimentele funcţionale contribuie la stabilirea obiectivelor deoarece 

ele fundamentează deciziile adoptate de conducerea superioară şi medie a firmei 

asigurând, în acelaşi timp, asistenţă de specialitate (tehnică, economică, organizatorică) 

tuturor compartimentelor structurii organizatorice. 

În general, în categoria compartimentelor funcţionale se include diviziile, serviciile, 

birourile care elaborează strategiile şi politicile blobale sau în domeniile : comercial, 

concepţie-tehnică, personal- învăţământ etc. 

 

d. Relaţiile organizatorice- sunt alcuite din ansamblul legăturilor dintre componentele 

structurii instituite prin reglementări oficiale. 

      Reflectând complexitatea raporturilor ce se stabilesc între componentele primare 

(post, funcţie) şi agregare (compartimente) ale structurii, relaţiile organizatorice se pot 

divide în funcţie de conţinutul lor în :  

- relaţiile de autoritate, instituite prin intermediul unor reglementări oficiale, 

exercitarea lor fiind deci obligatorie. În acastă categorie se include următoarele trei 

tipuri : 

• relaţiile ierarhice, ce exprimă raporturile instituite între titularii posturilor de 

conducere şi cei ai posturilor de execuţie. În virtutea acestor relaţii,structura poate 
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fi reprezentată printr-o piramidă ierarhică a cărei înălţime este variabilă în funcţie 

de “densitatea” relaţiilor ierarhice ; 

• relaţii funcţionale, rezultate din exercitarea autoritătii funcţionale de care 

dispun anumite compartimente, materializate în indicaţii metodologice, studii, 

regulamente, prescripţii ; 

• relaţii de stat major, care iau naştere a delegării sarcinilor, autorităţii şi 

responsabilităţii de către conducerea superioară unor persoane sau colective în 

vederea soluţionării de probleme complexe ce afectează obiectivele unuia sau mai 

multor compartimente. Specificul acestor relaţii constă în faptul că ele se stabilesc 

nu ca urmare a competenţelor atribuite posturilor sau funcţiilor deţinute de 

persoanele delegate ci ca urmare a reprezentării conducerii superioare ; 

- relaţiile de cooperare se stabilesc între posturile situate pe acelaşi nivel 

ierarhic dar în compartimente diferite datorită realizării în comun a unor acţiuni 

complexe. Deoarece apariţia şi funcţionarea lor descongesţionează liniile ierarhice 

stabilind puinţi între posturi sau compartimente, relaţiile de cooperare se mai 

numesc ”relaţii de pasarelă ; 

- relaţiile de control apar şi funcţionează între compartimentele specializate în 

efectuarea controlului (CFI, CTC) şi celelalte compartimente ale structurii ; 

- relaţiile de reprezentare se stabilesc între managerii de nivel superior ai firmei 

şi reprezentanţii unor organizaţii profesionale, sindicale din interiorul firmei şi 

juridice din afara acesteia. 

 

e. Nivelurile ierarhice- se definesc ca ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate 

pe linii orizontale, la aceeaşi distanţă faţă de managementul de vârf al firmei. În cazul 

societăţilor comerciale al cor unic acţionar este statul, ca şi în cazul regiilor 

autonome, managementul de vârf al firmei este reprezentat de Consiliul 

împuterniciţilor statului. Operaţionalizarea legi privatizii va duce la dizolvarea acestui 

nivel desemnând ca vârf al managementului Consiliul de administraţie. Factorii de 

influenţă ai numărului de niveluri ierarhice sânt : 
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- dimensiunea firmei, diversitatea activităţii şi a atribuţiilor, complexitatea 

producţiei, factori cu influenţă direct proporţională asupra numărului de niveluri 

ierarhice; 

- competenţa managerilor care influenţează invers proporţional numărul nivelurilor 

ierarhice. 

 

f. Ponderea ierarhică - reprezintă numărul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru 

de conducere ; constituie o modalitate de ordonare a posturilor şi funcţiilor în cadrul 

compartimentelor. Mărimea ei este influenţată de numărul nivelurilor ierarhice cu 

care se află în raport invers proporţional (cu cât creşte numărul nivelurilor ierarhice 

cu atât scade mărimea ponderii ierarhice). 

 

Ponderea ierarhică înregistrează valori variabile : 

- pe verticală structurii organizatorice, crescând către nivelurile inferioare; 

- pe orizontală, amplificându-se pe măsura trecerii de la compartimentele în care se 

desfăşoară activităţi de concepţie tehnică, economică de mare complexitate, către 

compartimentele cu activităţi operaţionale, cu caracter rutinier. 

 

Necesitatea dimensionării concrecte a acestui element ce conferă ordine în cadrul 

structuri organizarorice a condus la apariţia şi utilizarea noţiunii de “ponderi ierarhice 

optime”. Efectele supradimensionării ponderilor ierarhice se regăseşte în efectuarea 

dificilă a coordonării şi controlului, în timp ce subdimensionarea se reflectă în 

proliferarea posturilor de conducere, a compartimentelor şi nivelurilor ierarhice, în 

creşterea costului structurii organizatorice. 

 

ROLUL STRUCTURII ORGANIZATORICE ÎN OPTIMIZAREA 

MANAGEMENTULUI MICROECONOMIC 

 

În procesul managerial, structura organizatorică constituie un instrument a cărui 

calitate potenţiază eforturile de realizare a obiectivelor firmei. 
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Raţionalitatea modului de combinare a resurselor umane, materiale şi financiare 

prin intermediul structurilor organizatorice condiţionează hotărâtor nu numai eficienţa 

desfăşurării activităţilor necesare realizării obiectivelor, ci şi calitatea şi operativitatea 

decizional, configuraţia şi funcţionalitatea sistemului informaţional, varietatea metodelor 

şi tehnicilor de conducere şi de organizare utilizate. 

 

Exprimând rolul structurii organizatorice în cadrul procesului de conducere, 

cunoscutul specialist american P.Drucker afirmă că dacă o structură bună nu garantează 

obţinerea rezultatelor dorite, o structură rea face să moară şi eforturile cele mai bune 

dirijate. 

 

Dar, rolul structurii organizatorice nu poate fi limitat doar la asigurarea premiselor 

organiziţionale necesare realizării obiectivelor economice la un cost cât mai redus.  

 

Deoarece factorul uman deţine rolul cel mai important în orice tip de organizare - 

fără aportul acestuia reducându-se la simple scheme - structurile organizatorice trebuie să 

corespundă exigenţelor de realizare a obiectivelor în condiţiile minimizării concomitente 

a costului economic şi social. Un cost social  redus – reflectat de satisfacţia oamenilor 

faţă de condiţiile de muncă sau de promovare, faţă de felul în care sunt trataţi de sefii 

direcţi, faţă de modul de organizare si funcţionare a serviciilor sociale-amplifică eficeinţa 

economica a firmei, structura  organizatorică contribuind astfel la armonizarea intereselor 

individuale şi de grup. 

Funcţionalitatea structurii organizatorice este dependentă de un întreg sir de 

factori endogeni şi exogeni firmei.În demersul său de identificare şi analiză a acestor 

factori, a căror actiune poate fi convergentă sau divergentă faţă de realizarea obiectivelor 

firmei, teoria a abordat într-o măsură mai restânsă factorii inerţiali, exprimati în cea mai 

mare măsură de fenomenele birocratice. Influenţa factorilor birocratici este însă greu de 

disociat şi de anihilat deoarece ei au un caracter insinuant, paralizând continutul 

stralucitor de organizare.”Birocraţia, ca fenomen inetial un este in afara conducerii ci 

înăuntrul ei, ea un se impune frontal ordinii şi organizării ei le denaturează, nu se opune 

principiilor, ci intervine în modul cum e interpretat principiul. Factorii birocratici nu 
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paralizează funcţiile sistemului ci numai funcţionalitatea lui, nu împiedica realizarea 

obictivelor ci numai le schimbă conţinutul. 

Analiza acestor fenomene constituie o rezervă nelimitată de crestere a eficienţei 

managementului, crestere necondiţionata de un consum suplimentar de resurse.       

 

 

8.2. ORGANIZAREA INFORMALĂ a FIRMEI 

 

 

Structura organizatorică constituită potrivit unor norme, reguli, principii şi instituită 

prin documente oficiale este exponenta organizării formale. 

Însoţind organizarea formală, dar acţionând deseori independent faţă de aceasta, în 

cadrul tuturor firmelor funcţioneză organizarea informală. 

Un prim demers de abordare a organizării informale îl constituie definiţia si factorii 

apariţiei. Astfel, organizarea informală este alcătuita din ansamblul grupărilor şi al 

relaţiilor interumane stabilite spontan între membrii unei organizţii, orientate spre 

satisfacerea unor interese personale. 

Cauzele care generează şi funcţionarea organizării informale ţin de afectivitate, 

satisfacţii, interese, aspiraţii si preocupari commune, nivelului pregătirii şi calificării, 

originea socială, comunitatea profesiei etc. 

Componenta de bază a organizării informale o constituie grupul informal. Derivate 

din grupurile spontane el este definit de psihosociologi drept o reunire cu o durată 

variabilă a unui număr restâns de membri bazată pe similitudini, raporturi dominant 

afective si nevoi comune. Alvin Toffler consideră că ”bisericuţele , fracţiunile, grupurile 

care iau cafeaua împreuna în pauză “ constituie manifestări ale organizării informale , în 

speţă ale grupuil informal. 

Corespunzător postului din organizarea formală , fiecărui component al organizării 

informale îi revine un rol definit ca ansamblul de componente pe care alţii îl aşteaptă 

legitim din partea individului. 

Conducerea grupului informal revine  unui lider informal. Datorită capacităţii de 

conducere, competenţei profesionale, prestigiului şi popularităţii liderului câştigă 
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autoritatea neformală, respectiv o anumită putere de influenţă exercitată asupra 

componenţilor grupului informal, precum şi asupra altor personae din cadrul firmei. 

Comunicarea interpersonală sau întergrupuri se realizează prin intermediul relaţiilor 

informale. Acestea pot fi definite ca ansamblul interdependenţelor dintre membrii 

grupurilor informale şi dintre grupuri, regelementate prin normele de grup şi percepţiile 

commune. Ele asigură organizării informale caracter dinamic, frecvenţa şi intensitatea lor 

constituind factorii de mobilitate a grupurilor informale. 

Cu toată mare diversitate de forme sub care se manifestă, relţiile informale au putut fi 

clasificate- în funcţie de modul de circulaţie a informaţiilor – în următoarele tipuri relaţii 

tip şuviţă, în care informaţiile trec succesiv de la un membru la altul al grupului;relaţii tip 

margaretă. În care liderul grupului deţinător şi furnizor al informaţiilor comunică cu 

fiecare membru în parte; relaţii necoerente în care circulaţia informaţiilor prezintă un 

caracter şi o intensitate saaleatoare; relaţii tip chiorchine în care liderul comunică numai 

cu anumite persoane din grup care , la rândul lor, furnizează informaţii altor persoane 

selectate ş.a.m.d. 

În funcţie de coincidenţa aspiraţiilor individuale cu cele ale grupului, între membrii 

grupului informal se instituie relaţii de cooperare sau de competiţie. Predominenţa 

relaţiilor de cooperare determină o stare afectivă pozitivă, favorabilă creşterii contribuţiei 

organzării informale la realizarea obiectivelor organizării formale. În condiţiile menţinerii 

relaţiilor de competiţie, satrea tensionată dintre menbrii organizării informale poate 

contitui o cauză generatoare de disfuncţionalităţi în cadrul organizării formale. 

 

Între organizarea formală şi cea informală există o strânsă interdependenţă 

determinată de unele asemănări ce există între ele: 

- se constituie în cadrul aceleaşi organizaţii, elementul uman inclus fiind acelaşi; 

- servesc realizării unor obiective; 

- au caracter dinamic, imprimat de modificarea în timp a obiectivelor urmărite; 

- au aracter general, regăsindu-se în organizaţie, indiferent de  nivelul ierarhic, 

ramură dimensiune etc. 

Deosebire dintre cele două tipuri organizări constau în :  
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- marea mobilitate a structurii informale faţă de cea formală, determinată de lipsa 

actelor normative, a tiparelor metodogice, a reglementărilor oficiale; 

- constituirea şi funcţionarea organizării informale este subordonată realizării unor 

aspiraţii personale, în timp ce organizarea formală este un instrument al realizării 

unor obiective ce armonizează interesele individuale şi de grup. 

 

Influenţa organizării formale asupra celei informale  se pot manifesta  prin : 

 

- constituirea grupurilor informale şi selectarea liderilor informali în cazul 

disjuncţiei dintre autoritatea formală cu care este învestit un conducător şi cea de 

competenţă pe care o deţine; 

- intensificarea activităţii grupurilor informale în cazul unei  încadrări 

necorespunzătoare cu personal a unora din compartimentele structurii formale; 

- amplificarea volumului şi frecvenţei relaţilor informale în cazul necunoaşterii sau 

ingreunării aspiraţiilor individuale sau de grup şi a lipsei  de coincidenţă cu 

obiectivele derivate sau individuale ale postului. 

 

Influenţele organizării informale asupra structurii organizatorice pot fi resimţite:  

 

- pozitiv, în cazul în care grupurile informale se suprapun subdiviziunilor 

organizatorice formale, iar şeful numit este recunoscut, acceptat şi ca lider . In 

această situaţie convergenţa de interese va determina coeziunea grupurilor, iar 

starea de satisfacţii în mucă va contribui la realizarea obiectivelor stabilite prin 

organizarea formală; 

- negativ, în situaţia în care grupurile informale se constituie între  compartimentele 

sau niveluri ierarhice.  

 

Concentrarea activităţii grupurilor  informale către realizarea propriilor interese se 

va solda în acest caz  cu lipsă de interes  faţă de sarcinile ce decurg din structura 

posturiloe, diluarea responsabilităţii, consum ridicat de timp pentru întreţinerea 

legturilor informale, culegera şi transmiterea informaţiilor etc. 
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 Un obiectiv important al managementului firmei constă în găsirea modalităţilor de 

utilizare a valentelor organizării informale sau ale integrării acestei în  cadrul 

organizării formale realizâindu-se astfel starea afectivă şi funcţională propie realizării 

concomitente a obiectivelor individuale şi a celor de grup. 

 

8.3. DOCUMENTELE DE FORMALIZARE A STRUCTURII 

ORGANIZATORICE 

Funcţionalitatea şi eficienţa structurii organizatorice depind în mod hotărâtor de 

corectitudinea delimitării şi repartizării atribuţilor, sarcinilor  şi responsabilităţilor 

între componentele primare ale structurii organizatorice : posturi, funcţii, 

compartimente. 

Materializarea in plan operational a principiilor interdependentei minime, 

economiei de comunicatii, concordantei cerintelor postului cu caracteristicile titularului si 

reprezentarii structurii se realizeaza cu ajutorul unor documente consacrate ca 

instrumente de exprimare a structurii formale. Dintre acestea fac parte : regulamentul de 

organizare si functionare, fisa postului, organigrama. 

  Regulamentul de organizare si functionare este documentul cel mai cuprinzator al 

structurii organizatorice, elaborate la nivelul fiecarei firme. 

 Rolul acestui document consta in descrierea mecanismului de functionare al 

firmei prin stabilirea atributiilor ce revin compartimentelor, precum si a sarcinilor, 

competentelor si responsabilitatilor diferitelor functii existente in compartimente. Intr-o 

maniera sugestiva, relatiile organizatorice sunt exprimate sub forma diagramelor de 

relatii ale fiecarui compartiment cu restul compartimentelor structurii organizatorice. 

 In general, conţinutul acestui document al structurii formale este dat de 

urmatoarele parţi si capitole : 

- partea I : Organizarea firmei, care cuprinde : 

• dispoziţii generale, respectiv actul normativ de infiintare, precizarea domeniului si 

obiectului de activitate, tipul societăţii, statutul juridic al firmei; 
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• structura organizatorică, prezentată ca enumerare, în ordine descendentă, a 

nivelurilor ierarhice şi a subdiviziunilor organizatorice care le compun; 

 

- partea II-a : Atribuţiile firmei; 

- partea III-a : Conducerea firmei 

• atribuţiile Consiliului împuterniciţilor statului; 

• atribuţiile Consiliului de administraţie; 

• atribuţiile conducerii executive cu detalierea şi precizarea competentelor şi 

responsabilităţilor pentru: director general, director tehnic, director comercial, 

director de producţie, director economic; 

- partea IV-a : Compartimentele funcţionale şi de producţie, în care se precizează: 

• atribuţiile fiecărui compartiment din structura funcţională, inclusiv diagrama de 

relaţii care ilustrează relaţiile cu restul compartimentelor structurii; 

• atribuţiile fiecărui compartiment al structurii operaţionale şi, de asemenea, 

diagrama de relaţii; 

- partea V-a : Dispoziţii generale. 

Pe langă rolul pe care-l are îin stabilirea şi delimitarea sarcinilor, competenţelor şi 

responsabilităţilor organelor participative de conducere, a funcţiilor de conducere de 

nivel superior şi a diferitelor compartimente ale structurii, contribuind astfel la 

eliminarea unor probleme în activitatea de conducere sau execuţie, regulamentul de 

organizare şi funcţionare oferă posibilitatea cunoaşterii de către fiecare salariat a 

atributiilor compartimentului în care lucrează şi a relaţiilor cu celelalte 

compartimente. 

Fişa postului este unul din cele mai importante documente operaţionale ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 Schema generală a fişei postului include următoarele componente: denumirea şi 

obiectivele postului, compartimentul, cerinţele (studii, vechime), relaţiile (ierarhice, 

funcţionale, de cooperare şi de reprezentare), sarcinile, limitele de competentă, 

responsabilitatile. 

 Pentru a corespunde cât mai bine specificului activităţii şi a acoperi corect 

volumul de muncă solicitat de obiectivele postului, fişele posturilor se îintocmesc şi 
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se actualizează periodic de către şefii compartimentelor cu asistenţa de specialitate a 

compartimentului de management. Contribuţia acestui document al structurii formale 

la obţinerea flexibilitătii şi competitivitătii structurii organizatorice, depinde hotarâtor 

de actualizarea şi adaptarea periodică a conţinutului sau la obiectivele generale ale 

unităţii. 

 Organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a 

firmei (fig a şi b). 

 Deşi este prevazută ca anexă la regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţii, rolul ei este acela de dublu instrument: pasiv, de vizualizare a structurii 

organizatorice şi activ, ca instrument de analiză a modului sau de proiectare 

 Elaborarea corectă a oganigramei solicită respectare unor  regului bine stabilite 

dintre care mentionăm: 

- mărimea dreptunghiurilor prin care se ilustrează componentele primare ale 

structurii trebuie să reflecte diferenţele dintre inportanţa obiectivelor, sarcinilor şi 

responsabilităţile implicate; 

- pentru fiecare compliment trebuie să se specifice numărul total de personal din 

care, de conducere, de execuţie; 

- plasare dreptunghiurilor corespunzătoare compartimentelor sau funcţiilor de 

conducere şi  a liinilor şi a liinilor treburile să indice raporturile de subordonare 

ierarhică din unitate; 

- toate posturile şi compartimente situate pe aceaşi nivel ierarhic vor fi plasate la o 

distanţă egală de conducere superioră a unităţii; 

- în cazul organigramelor complexe este recomandabilă utilizarea unei legende care 

să expliciteze simbolurile utilizate. 

  În funcţie de sfera de cuprindere a ilustrării structurii organizatorice, 

organigramele pot fi : generale sau de ansamblu şi parţiale, redând în detaliu 

componenţa organizatorică a unor compartimente. 

 Forma reprezentării imparte organigramele ( generale şi sau parţiale) în : 

priamidale şi circulare. 

Sensul reprezentării conduce  la clasificrea organigramelor în :  

- ordonate de sus în jos ; 
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- ordonate de la stângala dreapta 

Cu toată marea ei  importanţă în reflectarea morfologiei structurii organizatorice, 

organigrama nu trebuie substituită acesteia. Uneori, mai ales în  practică, se 

interpretează în mod greşit perfecţiunile aduce structurii organizatorice ca modificări 

ale organigramei. Această interpretare reducţionistă se datorează neântelegerii 

faptului că organigrama nu reprezintă decât o schematizare a unor elemente ale 

struturii organizatorice. 
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Fig. a Organigrama de tip pirmaidal a unei companii pentru piese turnate 
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8.4. TENDINŢE PE PLAN MONDIAL ÎN ORGANIZAREA 

STRUCTURALĂ A FIRMELOR 

 

Componenţă majoră  a managementului întreprinderii contemporane, organizarea 

structurală cunoaşte  un imens şi complex proces de  modernizare subordonat 

eficientizării rezultatelor  corespunzător cerinţelor actuale. Fără a avea pretenţia unei 

tratări exhausive. În continuare relevăm unele din elementele principale noi ale proiectării 

şi funcţionării dtructurilor  organizatorice ale firmelor competitive ce-şi desfăşoară 

activitatea în condiţiile  economiei de piaţă. 

 

Constituirea şi întegrarea de organe de management participativ în structura 

organizatorică de ansamblu reprezintă o tendinţă larg răspândită pe toate meridianele, 

mapamondului. Prin intermediul acestor subdiviziuni  organizatorice situate la eşalonu 

superior al ierarhiei, se asigur reunirea de sarcini, competenţe şi responsabilităţi necesare 

fundamentării şi implementării unor  strategii competitive în raport cu complexele 

evoluţii contemporane. Această tendinţă este predominantă în firmele de dimensiuni mari 

şi medii. 

 

La nivelul postului, componenta de bază a structurii organizatorice, se constată o 

evoluţie constantă spre modificarea naturii sarcinilor încorporate. 

 

Ca urmare a mecanizării complexe, automatizării şi robotizării, pe de o parte, şi a 

informatizării acrivităţilor, pe de altă parte, scad sarcinile ca căror realizare implică 

titularului prostul eforturi fizice mari şi grele  se diminuează, în deosebi pentru personalul 

de specialitate, ponderea sarcinilor de rutină, amplificându-se , concomitent, sarcinile 

care necesită creativitate, precum şi  cele de supraveghere şi control. Relultanţa acestor 

schimbări o constituie cresterea gradului de intelectualizare a posturilor, micşorându-se 

deosebirile majore dintre munca de conducere şi cea de execuţie, dinre munca de  
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concepţie şi cea de operaţionalizare a noilor soluţii tehnice, organizatorice, economice 

etc.  

 

Pe fondul evoluţilor de mai sus se produce şî un pronunţat proces de ”imbogăţire”a 

posturilor şi funcţiilor, constatându-se că în numeroase domenii un grad prea mare de 

specializare a personalului determină scăderea productivităţii. În numeroase întreprinderi 

din ţările dezvoltate se acţionează  consecvent pentru asigurarea de posturi ce 

încorporează sarcini cu o anumită diversitate, cu caracter complementar sau covergent, de 

natură să favorizeze un interes şi un efort  intens şi continu pentru realizarea cu eficienţă 

ridicată de către titularii lor.  

 

Specialiştii au stabilit care sunt caracteristicile unui port raţional: varietatea de sarcini, 

autonomie operaţională,  identificare cu sarcinile de realizat, asigurarea unui feed-back 

operativ, stabilirea  de contacte profesionale cu alte persoanle şi oferirea de oportunităţi. 

Pe această bază s-au elaborat strategii pentru îmbogăţirea  posturilor. 

 

Necesitatea generării şi operaţionalizării mai rapide şi mai eficace  a progresului 

stinţifico-tehnice se reflectă în proliferarea pe scară largă a compartimentelro 

specializate în acest  domeniu. În orice întreprindere competitivă pe plan internaţional îşi 

desfăşoară activitatea  puternice compartimente de  ceretare-dezvoltare, informatică, 

marketing, planificare, organizare, engineering, pshiosociologice etc. prin care se 

introduce inovaTiile tehnice, economice, organizatorice, comerciale etc. Mai mult, 

frecvent, aceste compartimente sunt  subordonate direcorului firmei, ceea ce le sporeşte 

influenţa „de facto” asupra ansamblului activităţilor şi implicit, eficienţa. 

Referitor la relaţiile ierarhice, deşi îşi menţin rolul determinat în ansamblul telaţiilor 

organizatorice, maniera de exercitare este mai puţin imperativă. 

Frecvent, mai ales atunci când activăţile implicate au caracter inovaţional. 

La baza acestei tendinţe se alfă creşterea generală a nivelului de pregătire a 

personalului, sporirea  rolului creativităţii, profilarea abordarilor de tip participativ, sesiza 

importanţa şi impactul pe care satisfacţiile din  procesul muncii şi climatul de muncă le 



 

 200 

au asupra calităţii şi cantităţii rezultatelor obţinute de fiecare persoană şi de firmă, în 

amsamblul său. 

 

Condiţionarea crescândă   a eficienţei de potenţialul inovaţional se reflectă şi in 

tendinţa de a crea subdiviziuni organizatorice complexe cu dublă funcţionalitate – de 

cercetare stinţiifică şi de producţie propiu-zisă – exercitate concomitent. În unele ţări, 

acestă tendinţă a dus la apariţia a dus la unor întreprinderi speciale, cum ar fi complxele 

ştiiţifico-productive din ţările occidentale. Tot o exprezie a acestei evoluţii o consituie  şi 

prolefierea sistemelor de management prin proiecţie şi pe produs, cărora le corespund 

anumite forme organizatorice specifice. 

 

Ca răspuns la necesitatea intensificii creativităţii, în întreprinderile moderne, cu 

deosebire cele din ramurile industriale de vârf, compartimentele şi posturile cu profil de 

cercetare prin însăşi structura sarcinilor stabilite şi a bugetului de timp corespunzător se 

ocupă în proporţie de circa 20% din activitate, de realizarea de cercetări nelegate de 

profilul firmei. Cauza acestei abordări, aparent surprinzătoare, rezidă în constatarea că 

diversificarea cerectărilor în funcţie de înclinaţiile personalului, de oportunităţile şi 

condiţiile specifice fiecărui compartiment, determină frecvent obţinerea unor rezultate 

spectaculoase în alte domenii decât cel de bază, a căror valorificare este deosebit de 

eficientă. 

Un element structural- organizatoric utilizat cu o frecvenţă tot mai mare şi cu 

rezultate superioare îl constituie colectivele intercompartimentale. Specific ultimului 

deceniu este profilarea pe soluţionarea unor probleme deosebit de importante şi 

extinderea folosirii lor adesea pe baza unor strategii parţiale, componente ale strategiilor 

globale ale firmei. Cel mai răspândit tip de colectiv intercompartimental utilizat în 

prezent poartă denumirea de cerc de calitate. În esenţă, un cerc de calitate este un grup de 

persoane ce îşi desfăşoară munca în mai multe compartimente, care periodic se întrunesc 

în mod voluntar pentru a analiza problemele calităţii şî a formula soluţii de îmbunăţăţire, 

care se prezintă pentru a fi transformate în decizii de eşalonul conducerii medii (şefii 

secţiilor şi atelierelor). S-a pus la punct o metodologie de introducere şi funcţionare a 
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cercurilor de calitate, utilizată cu foarte bune rezultate într-un număr apreciabil de 

întreprinderi. 

O tendinţă care fără îndoială se va intensifica în viitor este amplificarea 

dimensiunii informaţionale a organizii structurale. Fundamentul acestei evoluţii rezidă în 

rolul tot mai important pe care îl are informaţia în firma contemporană. După unii 

specialişti, există chiar o anumită corelaţie între capacitatea unei întreprinderi de a 

consuma informaţia şi nivelul productivităţii din cadrul său. În consecinţă, posturile 

trebuie tratate nu numai ca elemente primare ale structurii organizatorice, dar şi ca 

emiţătoare şi, concomitent, beneficiare de informaţii. Dimensionarea şi traseele relaţiilor 

organizatorice se stabilesc având în vedere faptul că ele reprezintă concomitent şi circuite 

informaţionale pe care trebuie sa circule anumite feluri şi cantităţi de informaţii la 

intervale prestabilite etc. 

Din ce în ce mai frecvent, pentru sporirea funcţionalităţii structurii organizatorice, 

se recurge la crearea aşa-numitelor, “situaţii favorizante”. Potrivit specialiştilor, o 

situaţie favorizantă se defineşte prin natura relaţiilor şefi-subordonaţi, modul de 

structurare a sarcinilor de realizat şi puterea efectivă ce o deţin titularii posturilor 

implicate. S-au pus la punct scări de evaluare a situaţiilor organizatorice şi, pe această 

bază, abordări organizatorice şi motivaţionale de realizare a cât mai multor situaţii 

favorizante. 

Pe planul întregii structuri organizatorice evidenţiem ca o primă tendinţă majoră 

amplificarea flexibilităţii lor. Dinamismul, atât al mediului întreprinderilor, cât şi al unei 

părţi apreciabile dintre acestea, al resurselor şi proceselor de muncă implicate, necesită ca 

structura să-şi modifice aproape permanent caracteristicile structurale şi funcţionale 

potrivit evoluţiei variabilelor organizatorice implicate. Flexibilitatea structurilor 

organizatorice ale firmelor, aşa cum arată un specialist ce le-a investigat în majoritatea 

ţărilor europene, este o caracteristică pregnantă în toate întreprinderile competitive. 

Preocuparea pentru flexibilizarea structurilor necesită evitarea standardizării excesive, a 

superorganizării, abordând tot timpul organizarea ca un mijloc esenţial de eficientizare a 

activităţilor. 
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Structurile organizatorice se caraterizeară într-o măsură sporită şi prin varietatea 

mare a caracteristicilor constructive şi funcţionale, expresie a eforturilor de adaptare a 

lor  la specificul fiecărei firme. Această tendinţă reiese pregnant din datele cuprinse în 

tabelul următor ce reprezintă rezultatele unei investigaţii în 520 de firme de pe 3 

continente, din care  rezultă diferenţele apreciabile între organizarea lor structurală. 

 

Nr. 

crt. 

Caracteristicile structurii organizatorice Întreprinderi din : 

SUA Japonia Europa 

Occidentală 

1 Gradul de formalizare al componetelor 3.21 2.99 3.40 

2 Masura la care sunt difinite clar şi 

complet competenţa şi 

responsabilitatea cadrelor de 

conducere. 

3.76 3.59 4.15 

3 Gradul de centralizare al ansamblului 

structurii 

3.44 3.04 3.26 

4 Concentrarea puterii în cadrul 

întreprinderii 

3.25 1.46 1.84 

5 Mărimea puterii acordată cadrelor de 

conducere 

3.17 3.71 3.26 

 

 

Tendinţele enunţate punctează trecerea de la structurile organizatorice de tip 

mecanicist la cele de tip organic. Primul tip de structură se caracterizează prin abordarea 

întreprinderii ca sistem închis , static, centrat pe fabricaţie. Ca urmare, structura 

organizatorică se caracterizează printr-un grad ridicat de formalizare , adesea cu tente 

cazone, predilecţie pentru ierarhie şi informaţie scrisă, utilizarea pe scară redusă a 

elementelor de natură consultativă  şi participativă, ceea ce favorizează adesea 

manifestarea birocratismului. 
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Structura organizatorică de tip organic se bazează pe tratarea firmei ca un sistem 

deschis, dinamic, multidimensional. În consecinţă, structura organizatorică este definită 

de o manieră mai puţin formalizată, elementele  ierarhice nu mai domină absolut, se 

apelează pe scară largă la formele şi  relaţiile organizatorice de natură participativă, se 

pune accent pe favorizarea producerii şi implementării noului în întreprindere, se revăd în 

permanenţă parametrii constructivi şi funcţionali ao structurii, urmărindu-se asigurarea 

eficienţei. 

 
9.1. STRATEGII – NOŢIUNI DE BAZĂ 

 
 
 Nu există domeniu de activitate, nu există situaţie, nu există moment în care să nu 
trebuiască să optezi – să alegi o variantă din mai multe posibile.  

Este primul pas în a-ţi stabili o strategie.  
 
Strategiile nu înseamnă deloc acele chestiuni extrem de complicate şi sofisticate pe care 

ni le închipuim; strategiile înseamnă, în fond, căile pe care ne decidem să mergem, cu ce ne 
îmbrăcăm şi ne încălţăm la acest drum, pe cine acceptăm să luăm tovarăş de cale, unde ne oprim 
să mâncăm şi să bem apă, când vrem să ajungem acolo şi cât suntem dispuşi să cheltuim.  
 
 
 
 
 

- include determinarea şi evaluarea căilor alternative pentru realizarea 
misiunii şi obiectivelor unităţii economice şi alegerea variantei ce va 
fi adoptată;  

- în absenţa deciziilor strategice managerii sunt obligaţi să recurgă la o 
serie de manevre tactice care, subordonate intereselor momentane, nu 
fac posibilă dinamizarea dezvoltării. 

 
Obiectivele  strategice au în vedere: 

a. mediul înconjurător (restricţiile şi ocaziile favorabile); 
b. situaţia internă (resursele şi posibilităţile organizaţiei). 

 
 

9.2. TIPOLOGIA ALTERNATIVELOR STRATEGICE 
 
 
Există trei strategii de bază: 
- defensivă 
- de stabilitate 
- de creştere. 

SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIEEE   
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Între cele trei tipuri de strategii se pot face combinaţii, dar cu mare atenţie şi în urma unor 
serioase analize. Altfel riscăm să facem combinaţii aiuritoare, cu efecte total imprevizibile. 

 
9.2.1. STRATEGIILE DEFENSIVE  
 
Strategiile defensive sunt specifice situaţiilor de criză în care se pune problema 

supravieţuirii, pe termen scurt sau lung, pe o piaţă în continuă şi haotică mişcare. 
Strategiile defensive 
- implică reducerea activităţii; 
- se aplică în situaţiile în care nu există alternativă. 
Tipuri de strategii defensive: 

a. strategia întoarcerii radicale 
 

- obiectiv: întoarcerea organizaţiei la punctul de profitabilitate, prin 
reducerea costurilor (fig. 1); 
- mijloace: eliminarea produselor nerentabile, vânzarea sau concesionarea 
unor clădiri şi utilaje, concedieri etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Determinarea punctului de profitabilitate. 
 
 
 
Cum judecăm lucrurile în această situaţie? 
La momentul „t” costurile de producţie ale firmei sunt: 
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în care: 
 

 CT sunt costurile totale; 
 
 CV – costurile (totale) variabile [ex. – cheltuielile cu materiile prime, materialele, 
piesele, subansamblele, energia, combustibilul, utilităţile pentru producţie; cheltuielile salariale 
cu forţa de muncă direct implicată în producţie şi plătită în funcţie de cantitatea realizată; 
cheltuielile cu transportul mărfurilor proprii în reţea; cheltuieli de comercializare (manipulare, 
livrare, comisioane, unele activităţi comerciale) – în general, toate costurile care variază odată 
cu volumul producţiei de bunuri şi/sau servicii]; 
 
 CF – costurile (totale) fixe [costurile care nu variază în funcţie de volumul producţiei; 
ex. – cheltuielile cu chiriile; dobânzile bancare pe un anumit interval de timp; cheltuieli cu 
salariile personalului administrativ permanent; cheltuieli pentru paza bunurilor firmei; 
amortizările; alte taxe fixe – toate acestea (ca şi altele de acelaşi fel) sunt cheltuieli care sunt 
efectuate indiferent de ceea ce se întâmplă în firmă – se produce ceva sau nu]. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Firma vinde produsele sau serviciile sale şi obţine veniturile totale VT.  
 La limită, putem considera că 
 
 VN = VT – CT ,  
 
 în care: 
  
 VN este venitul net [nu-l confundăm cu profitul – acesta rezultă după ce scădem alte 
cheltuieli excepţionale, impozitele etc.]. 
 

Există o zonă în care firma nu câştigă – zona de pierderi, 
marcată (în fig. ) de punctele Qp (volumul producţiei în punctul P),  Cp 
(costurile de producţie în punctul P, pentru volumul realizat Qp), Vp  
(veniturile obţinute prin vânzarea producţiei de volum Qp).  

 
Până în punctul P pierdem pentru că (aşa cum se observă şi pe 

fig. 1.), veniturile obţinute din vânzare sunt mai mici decât costurile 
(curba VT este sub curba CT).  
 

 
Dar de ce se întâmplă acest lucru?  
 

SSSTTTRRRAAATTTEEEGGG   
( ... în Grecia antică ... ) 1. fiecare din 
cei zece magistraţi supremi ai Atenei, 
aleşi pe o durată de un an.     
2. comandant militar al cetăţii ... cel 
care cunoaşte strategie ... 

! 
 

  

! 
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În definitiv ar trebui să nu avem probleme, deoarece costurile de producţie – cele 
variabile – sunt aceleaşi pentru fiecare unitate de produs sau serviciu.  

 
Dar costurile fixe, repartizate pe fiecare unitate de produs, nu sunt tot timpul aceleaşi!   
 
Aşa cum se poate observa şi în fig. 1., costurile fixe unitare (CFu) scad odată cu 

creşterea volumului producţiei, în timp ce costurile variabile unitare (CVu) sunt constante pentru 
fiecare unitate de produs.  
 
 

 CFu = 
Q

CF
    - costurile unitare fixe  

 

CVu = 
Q

CV
   - costurile unitare variabile  

 
CTu = CFu + CVu  - costurile (totale) unitare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Costurile unitare ale producţiei de bunuri şi servicii 
(costuri unitare fixe – CFu; costuri unitare variabile – CVu) 

 
 
 
 

Dacă produc lădiţe din material plastic, pentru fiecare obiect în 
parte consum tot atâta poliamidă, folosesc acelaşi utilaj de injecţie, care 
lucrează 2 minute şi 14 secunde, consumă aceeaşi cantitate de energie şi 
este alimentat şi supravegheat de acelaşi operator căruia îi plătesc un 
anumit salariu – acesta este costul variabil unitar.  

Dar, în acelaşi timp, eu cheltuiesc cu personalul din 
compartimentele de conducere, cu cel din compartimentele funcţionale, 
cu cei de la pază, plătesc chirii pentru teren şi pentru unele utilaje, dau 
băncii rata şi dobânda la împrumutul de acum cinci luni, pun bani 

CFu 

CVu 

Cu 

 

Costuri 
fixe  
unitare 
(CFu)  
 
Costuri 
variabile 
unitare  
(CVu) 
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deoparte în contul de investiţii (banii proveniţi din amortizarea 
cheltuielilor de achiziţie, printre altele, a maşinii de injecţie şi 
calculatorului de proces) – iar toate aceste cheltuieli (relativ fixe, pe o 
perioadă de timp) le împart la numărul de produse pe care le fac; ori, este 
clar că nu este acelaşi lucru dacă împart o sută de milioane de lei la o mie 
de lădiţe sau la zece mii de lădiţe – acesta este  costul fix unitar. 

 La limită există costuri fixe chiar dacă eu nu produc şi nu vând 
nimic – chiriile, ratele, dobânzile, materialele cumpărate şi care stau în 
magazie, energia electrică, gazul metan şi apa pentru centrala termică 
funcţionând la limita de avarie pentru a nu-mi crăpa caloriferele, salariul 
pentru omul de pază şi altele - trebuie să le plătesc. 

 
Aşa se explică de ce seriile mari de producţie sunt întotdeauna mult mai profitabile – 

odată cu creşterea numărului de produse şi servicii scad costurile unitare fixe şi, implicit – 
scăzând costurile unitare totale – creşte profitul pe fiecare unitate de produs.  

Pentru exemplul anterior: dacă pentru fiecare lădiţă costul variabil unitar este de 31 mii 
lei iar costurile fixe totale pe unitate sunt de 100 milioane lei, în cazul în care realizez 4 mii 
bucăţi, costul total pentru o lădiţă va fi 31+100.000/4=56.000 lei/buc.  

Dacă preţul de vânzare pe care-l pot obţine pe piaţă este de 51.000 lei/buc., atunci este 
clar că nu-mi acopăr cheltuielile şi pierd.  

Dacă realizez 5 mii bucăţi, atunci costul total pentru o lădiţă va fi 31+100.000/5=51.000 
lei/buc. – cu alte cuvinte sunt la limită: nici nu pierd, nici nu câştig.  

Dacă voi realiza 6 mii de lădiţe, costurile vor fi  31+100.000/6=47.667 lei/buc.  
În acest caz voi câştiga (costul total de producţie este mai mic decât preţul de vânzare). 
 
 
 
 
 
 

Punctul în care costurile producţiei sunt egale cu veniturile obţinute din 
vânzare se numeşte punct de profitabilitate sau punct mort [Breakeven 
point; Point noir; Gewinnschwelle - Nutzschwelle]. Este punctul de la 
care firma începe să câştige - punctul din care trecem de la pierderi la 
câştig. Practic aceasta înseamnă o anumită valoare a volumului (Qp) al  
producţiei  de bunuri sau servicii.  

 
 
Pentru exemplul dat, punctul de profitabilitate este la nivelul Q = 5000 lădiţe. 

 Punctul de profitabilitate există şi poate fi calculat pentru orice organizaţie, oricare ar fi 
obiectul său de activitate.  

Spre exemplu, la o firmă de consultanţă în management, punctul de profitabilitate pentru 
luna mai poate fi acela în care ai un număr de clienţi care îţi aduc venituri de 112 milioane lei: 
cheltuielile cu salariile, cu amortizarea echipamentelor de calcul şi a celor de tipărire şi 
multiplicare, cu materialele consumabile, cu publicitatea, cu deplasările la sediul beneficiarilor, 
cu impozitele etc. se ridică la această sumă.  

Dacă mai apare un client care îţi comandă o lucrare de 20 milioane, mai cheltui 8-10 
milioane cu realizarea acesteia, dar tot îţi va rămâne un profit de aprox. 7-8%, ceea ce înseamnă 
deja ceva. 

 

Strategia defensivă a întoarcerii radicale 
  

PPUUNNCCTTUULL    DDEE    PPRROOFFIITTAABBIILLIITTAATTEE  

! 
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Pentru un hotel de trei stele situat în zona montană 
punctul de profitabilitate poate fi acela în care gradul de ocupare 
a capacităţii de cazare este, în medie, de 67%.  

Pentru un hotel de pe litoral socotim lucrurile un pic 
altfel – ne trebuie o “încărcare” de 100% în cele 90 de zile ale 
sezonului, ca să compenseze un (eventual) grad de ocupare de 
35% în mai şi septembrie şi “pustiul” din camere din celelalte 
şapte luni ale anului, când doar pescăruşii mai vin pe plaja de la 
Mamaia.  
 

 Revenim la situaţia iniţială: la momentul “t” obţinem veniturile VT, suficiente pentru a 
obţine profit. 
 Piaţa însă nu stă pe loc; din diferite motive – care nu ţin de voinţa firmei – este posibil să 
scadă interesul consumatorilor pentru produsele noastre şi atunci să vindem mult mai puţin – la 
limită, pentru a rezista în competiţie, vom fi nevoiţi să micşorăm preţurile şi astfel curba 
veniturilor totale va fi alta (VT1).  

Este evident că punctul de profitabilitate s-a deplasat (P1) şi corespunde unei cantităţi 
mai mari de produse (v. fig. 1) la care trebuie să ajungem pentru a putea trece în zona profitului 
(Qp1).  
 Este o situaţie care nu convine nimănui.  
 Ce trebuie făcut? 
 Strategia firmei va fi aceea de face totul pentru a reveni la punctul de profitabilitate (P), 
sau cât mai aproape de acesta. 
 Care ar fi căile de acţiune?  

Veniturile nu le putem readuce la nivelul anterior, pentru că nu putem să mărim preţurile 
de vânzare.  

În acest caz soluţia este de a încerca să scădem cheltuielile.  
Cum? 

* am putea încerca să căutăm alţi furnizori, pentru a ne aproviziona 
mai ieftin; de cele mai multe ori acest lucru nu este posibil 
(furnizorii ţin la preţ; în domenii sensibile – cum ar fi cel al energiei, 
combustibililor, altor utilităţi – există poziţii de monopol şi atunci 
orice discuţie pe această temă este inutilă); 

* am putea să ne gândim la creşterea productivităţii muncii; dar acest 
lucru este posibil – cu rezultate palpabile – doar dacă schimbăm 
ceva şi în înzestrarea tehnică a liniilor de producţie şi în condiţiile 
de muncă; ori nu suntem în situaţia de a cheltui suplimentar pentru 
aşa ceva; 

* există soluţia renunţării la scoaterea din producţie a unor bunuri şi 
servicii, considerate insuficient de rentabile sau chiar cele care 
produc pierderi; 

* ne-am putea concentra doar pe un singur segment de piaţă, pe care-l 
considerăm cel mai favorabil, şi să producem doar pentru acesta; 
astfel am închide acele capacităţi care, în acest moment, nu ne mai 
ajută;  

* vom reduce la minim cheltuielile cu administraţia şi toate acele 
cheltuieli care nu sunt absolut necesare; 

* putem închiria o parte din spaţiile noastre, sau din mijloacele de 
producţie sau din cele de transport; la limită chiar le putem vinde; 

Punctul  de  
profitabilitate. 
 
Exemple. 

Întoarcerea 
firmei la  
punctul de  
profitabilitate. 
Posibile soluţii. 
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* dacă altă soluţie nu există, va trebui să concediem o parte din 
personal. 

Oricum trebuie să facem ceva şi acest „ceva” poate însemna multe sacrificii.  
Altfel nu avem şanse să rezistăm şi, poate – în vremuri mai bune – să revenim.  

 
b. strategia deposedării parţiale 

 
- cedarea (vânzarea) unei părţi din avuţia firmei, ca singură cale 
de supravieţuire. 

 
c. strategia lichidării 

 
- întreaga firmă este vândută sau dizolvată; lichidarea se poate 
face: 

- obligatoriu – dacă situaţia financiară o impune; 
- opţional – lichidarea capitalului de către proprietar în 

scopul lansării în alte afaceri. 
 
Lichidarea (care înseamnă, juridic, schimbarea proprietarilor) nu este sinonimă cu 

falimentul.  
Falimentul este o situaţie de insolvabilitate totală.  
Falimentul se declară de către proprietar şi se înregistrează la tribunal. Înregistrarea 

pentru faliment nu exclude relansarea organizaţiei în alte domenii de activitate sau chiar în acelaşi 
domeniu, cu nume schimbat.  

În accepţiune generală falimentul este “o procedură de execuţie colectivă permiţând 
creditorilor să se organizeze pentru a obţine, din vânzarea bunurilor debitorilor, cel puţin o 
rambursare parţială a creanţelor”.  

Falimentul permite protejarea companiei de executarea silită, haotică din partea 
creditorilor. 
 
 

9.2.2. STRATEGIILE DE STABILITATE  
 
Strategiile de stabilitate, numite şi strategii de stagnare sau strategii conservative, sunt 

specifice organizaţiilor mulţumite de “starea economică şi socială” la care au ajuns, după un efort 
deosebit. 

 
- strategia de stabilitate nu înseamnă, însă, “a nu face nimic”; 
- compania realizează o serie de schimbări, de mică anvergură, în tehnologii, în 

structura organizatorică, în produse sau servicii, în politicile de distribuţie, în 
tehnicile de marketing; 

- se poate ajunge chiar la creştere, în mod metodic, nonagresiv; 
- strategiile de stabilitate nu pot fi definite ca strategii pe termen lung. 

 
 
9.2.3. STRATEGIILE DE CREŞTERE  
 
Sunt strategiile predominante în economia modernă (în multe cazuri rata de creştere este 

spectaculoasă).  
Căile  de realizare a creşterii sunt variate; acestea ar putea fi grupate în trei mari categorii: 

Strategii 
defensive 
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- concentrarea 
- integrarea 
- diversificarea. 
 
 

a. Strategii de concentrare  
 
Sunt strategii de creştere a afacerilor curente prin focalizarea pe unul sau mai multe 

produse sau servicii: 
o riscurile iniţiale sunt mici; 
o există posibilitatea reducerii relative a costurilor, datorită creşterii seriilor de 

fabricaţie. 
Concentrarea se poate  realiza pe două căi: 

   
1. dezvoltarea pieţei 
• expansiunea pe segmente de piaţă sau arii geografice noi . 
   
2. dezvoltarea produsului 
• modificarea produsului de bază (cel ce aduce, în prezent cele 

mai mari profituri, dar are şi certe perspective de piaţă). 
 
 

b. Strategii de integrare  
 
Există două accepţiuni de bază ale strategiei: 

   
1. integrarea pe orizontală  
• adăugarea unor produse asemănătoare ce pot fi vândute prin 

reţeaua curentă de distribuţie; 
• realizarea unor elemente de produs sau serviciu necesare 

produselor sau serviciilor finale ale altei firme şi reciproc 
(integrarea pe orizontală determină apariţia unor extrem de 
importante reţele). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

2. integrarea pe verticală 
   

• lărgirea ariei activităţii fie înainte, fie înapoi, în raport cu afacerile curente, pe lanţul 
producţie – vânzare. 

„Întotdeauna să fii amabil cu bancherii. 
Întotdeauna să fii amabil cu managerii fondului de pensii. 
Întotdeauna să fii amabil cu mass-media.  
În această ordine.” 

Lord Hanson 
(în „Strategie. Ghid propus de The Economist Books”. 
Editura Nemira, 1998)  

! 
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(Ex. decizia firmei Coca-Cola de a-şi produce singură ambalajele 
necesare – integrare înapoi – şi de a-şi realiza propria reţea de 
distribuţie – integrare înainte).  
 
 

c. Strategii de diversificare  
 
Se caracterizează prin “mişcarea” organizaţiei economice într-un domeniu diferit de 
afacerile ei curente; Diversificarea poate fi: 
 

1.  diversificare concentrică 
• firma asimilează produse noi, a căror fabricaţie se realizează 

parţial cu tehnologii existente 
• exemplu: firmele “Pepsi-Cola” şi “Coca-Cola” realizează 

sucuri pe bază de citrice, cu aceeaşi tehnică şi tehnologie 
utilizată la produsul de bază 

 
2. diversificare conglomerat 
• noul domeniu de activitate este complet diferit de afacerile 

curente ale organizaţiei 
• exemplu: aceleaşi firme intră în producţia de alimente 

preambalate sau în alimentaţia publică. 
 
 

 
9.3. DECIZIA STRATEGICĂ 

 
 

Nu poţi adopta o anumită strategie fără a face o serioasă analiză a situaţiei interne a 
firmei, în strânsă legătură cu starea mediului extern.  

Aşa cum s-a afirmat şi atunci când s-a analizat problema “conştientizării ocaziilor 
favorabile”, nici o strategie, oricât de bine gândită, nu are sorţi de izbândă dacă nu este rodul unui 
compromis firmă - mediu. 

 
Există numeroase modele de analiză strategică 

[Porter, 1980], [Koontz, 1984], [Băcanu, 1998].  
Toate abordările acreditează aceeaşi idee: 

modelul este indispensabil, dar nu este suficient; 
modelul strategic trebuie adaptat la situaţia concretă; 
ceea ce rezultă va avea, înainte de toate, o calitate 
esenţială: flexibilitatea sau, cu alte cuvinte, capacitatea 
de a face oricând faţă şi a se adapta unei schimbări 
rapide de pe piaţă. 

 
 
9.3.1. DECIZIA STRATEGICĂ PE BAZA ANALIZEI SWOT 
 
Elementele luate în considerare pentru analiza situaţiei strategice se referă la capacitatea 

internă a firmei de a face faţă unei anumite situaţii (“S” şi “W”) şi la modul în care starea pieţei 
poate fi favorabilă sau nu pentru o anumită acţiune (“O” şi “T”).  
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 S.W.O.T.   (SWOT) – semnificaţia simbolurilor este următoarea: 
 

∗ S  -  STRENGTHS – forţe, puteri, vigoare [sunt componentele 
esenţiale ce oferă organizaţiei avantaje concurenţiale] 

∗ W - WEAKNESSES  – slăbiciuni [caracteristici, componente ce 
generează dezavantaje competiţionale]  

∗ O - OPPORTUNITIES – ocazii, situaţii favorabile [elemente 
externe – în combinaţie – ce oferă posibilităţi certe de dezvoltare, de 
pătrundere pe o altă piaţă, de câştig etc.] 

∗ T - THREATS – ameninţări [combinaţie externă care poate provoca 
o pagubă semnificativă organizaţiei economice, dacă se păstrează 
cursul actual al acţiunilor]. 

 
În analiza SWOT, din combinarea factorilor interni şi externi, rezultă patru posibilităţi de 

localizare a organizaţiilor economice (v. fig. 3).  
Fiecărei posibilităţi îi corespunde un număr de strategii considerate a avea şansele cele 

mai mari de succes. 
 Privind din punctul de vedere al posibilelor acţiuni şi reacţiuni firmă/piaţă, semnificaţia 
notaţiilor este următoarea: 
 

 O – creştere rapidă a pieţei 
 T  – creştere lentă a pieţei 
 W – poziţie competiţională slabă 
 S – poziţie competiţională puternică. 

 
În aceste condiţii strategiile posibile pot fi grupate în patru mari categorii şi anume 

[Băcanu, 1998]: 
 Strategiile WO sunt strategii de tip MIN-MAX 

• “se depăşesc slăbiciunile folosind ocaziile favorabile” 
 Strategiile SO sunt strategii de tip  MAX-MAX 

• “se utilizează forţele pentru a profita de ocaziile favorabile” 
 Strategiile WT sunt strategii de tip MIN-MIN 

• “se minimizează slăbiciunile şi se evită ameninţările” 
 Strategiile ST sunt strategii de tip MAX-MIN 

• “se utilizează forţele pentru a evita ameninţările” 
 

II.  STRATEGII   WO O I.  STRATEGII  SO 
dezvoltarea pieţei 
penetrarea pieţei 

dezvoltarea produsului 
integrarea pe orizontală 

lichidarea parţială 
lichidarea totală 

W 

 
 
 
 
 

 
 

WO 
 

 
 
 
 
 

 
 

SO 

dezvoltarea pieţei  
penetrarea pieţei  
dezvoltarea produsului 
integrarea parţială în aval 
/în amonte 
integrare pe orizontală  
diversificare concentrică  S 

! 
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Fig. 3. SWOT  –  Matricea strategiilor.   
Poziţia cea mai favorabilă o au organizaţiile din cadranul I: pot aborda strategii coerente 

de expansiune pe piaţă sau pentru un produs [Băcanu, 1998]. 
 
 
  

Trebuie remarcat faptul că mulţi specialişti preferă să facă 
analiza strategiilor de urmat plecând de la modelul TOWS şi nu de la 
SWOT. Deşi pare doar o simplă “fantezie semantică”, nu este de loc aşa; 
să nu uităm importanţa deosebită a factorului psihologic în orice 
activitate umană; discutând întâi de “ameninţările mediului extern” (T – 
threats), apoi de ocaziile favorabile (O - opportunities), respectivii nu fac 
decât să pună accentul pe problemele legate de mediul economic, social 
şi politic în care “se mişcă”  firma, mai mult decât pe problemele interne 
ale acesteia.  

  
 
 

9.3.2. ANALIZA STRATEGICĂ PE BAZA MATRICII BCG 
 

BCG – Modelul “Boston Consulting Group”∗
*   atractivitatea produsului, măsurată prin rata de creştere a pieţei (a vânzărilor) 

 - are la bază două variabile cheie: 

   
            Vânzări (t) – Vânzări (t-1) 

Rata de creştere a pieţei                 =  
              Vânzări (t-1) 

 
şi 
 
*    ponderea (poziţia) relativă pe piaţă a produsului sau serviciului 
 
 

      Vânzări proprii 
 Poziţia relativă pe piaţă    =  
     Vânzări ale principalului concurent 
 
 
 Pe baza acestor criterii produsele/serviciile/domeniile de activitate dintr-o firmă sunt 
clasificate în patru mari categorii (fig. 4.4): 

                                                 
∗ Heldey, B. – Strategy and the Business Portofolio. Long Range Planning. 1977, pag. 12. 

restrângere 
diversificare concentrică 

diversificare orizontală 
diversificare conglomerat 

lichidare parţială 
lichidare totală 

 WT   ST diversificare concentrică 
diversificare orizontală 
diversificare conglomerat 
joint - venture 

III.  STRATEGII  WT T IV.  STRATEGII  ST 

Decizia 
strategică 
SWOT  
TOWS 

! 
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 Ponderea / poziţia relativă pe piaţă a produsului 

Mare Mică 
 

Rata de 
creştere 
a pieţei 

(creşterea 
vânzărilor) 

 
Mare 

 
STARS 
 

[ “VEDETE” / 
“STELE”] 

 
QUESTION / PROBLEMS 
[“PROBLEME” / “DILEME”/ 
“SEMNE DE ÎNTREBARE”] 

 
Mică 

 
CCCOOOWWWSSS   ///CCCAAASSSHHH   CCCOOOWWWSSS   
 

[“VACI DE MULS”] 

 
DOGS 

[“PIETRE DE MOARĂ” / 
“CÂINI”] 

 
Fig. 4. Matricea BCG (Boston Consulting Group) - categoriile 

                           
“VEDETE” / “STELE” – afaceri / produse / domenii care înglobează în ele tehnică de 

vârf, au   un segment  important  de  piaţă  (în creştere rapidă),  asigură  o  imagine favorabilă a 
firmei pe piaţă ; aduc profituri medii şi necesită un transfer important de resurse pentru susţinerea 
poziţiei competiţionale. 

“VACI DE MULS” – afaceri cu un segment de piaţă important, dar cu perspective 
reduse de creştere în viitor (piaţa se va restrânge puternic în domeniul lor); aduc cele mai mari 
profituri firmei (ce pot fi utilizate favorabil în alte domenii). 

“SEMNE DE ÎNTREBARE” – afaceri cu un segment de piaţă scăzut, dar cu certe 
perspective de dezvoltare rapidă; aduc profituri mici în acest moment; necesită fonduri foarte 
importante, atrase din alte domenii, pentru a putea fi dezvoltate şi pentru a li se mări cota de piaţă. 

“PIETRE DE MOARĂ” – afaceri cu un segment de piaţă scăzut şi  fără  perspective  
reale  de dezvoltare;  oferă  profituri  scăzute;  unele  produse sau servicii sunt clar nerentabile; 
pentru îmbunătăţirea poziţiei ar fi necesare fonduri uriaşe. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru o firmă care produce încălţăminte de damă, vedetele – cele care ”fac” imaginea 
firmei şi care pot ajunge chiar şi la prezentările de modă – sunt modelele “de ocazie”, 
pantofii, sandalele, cizmuliţele pentru zile deosebite; toate acestea nu sunt produse decât 
în serii mici, sau la comandă (în cazul în care firma poate asigura astfel de servicii); 
efortul depus pentru a le realiza este mult mai mare - începând cu primele desene din 
atelierul de creaţie şi terminând cu alegerea şi confecţionarea ambalajului.  
Profiturile nu sunt deloc spectaculoase, ba chiar uneori se merge doar pe linia de 
plutire; există însă certe posibilităţi ca un model (cel puţin unul!) să aibă un succes 
deosebit şi să spargă piaţa.  

„„„Piaţa este definită de către 
consumator, nu de către 
producător ”””   
      Peter Drucker 
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Dilemele ( semnele de întrebare) sunt noile modele pregătite pentru viitorul sezon.  
Sigur că stiliştii firmei consultă cataloagele marilor firme de modă,  îşi spionează 
concurenţa, angajează temporar creatori de marcă,  fac sondaje – toate pentru a încerca 
să anticipeze, măcar cu un pas înaintea celorlalţi, care va fi gustul publicului.  
Şi aceasta, ca şi pregătirea şi lansarea producţiei, costă.  
Ori este de ajuns un singur factor perturbator pentru ca un succes aşteptat să se 
transforme într-un posibil eşec.  
Moda este întotdeauna schimbătoare... 

[Marele scriitor irlandez George Bernard Shaw spunea cândva: “Moda e un lucru 
atât de urât, încât trebuie schimbat la fiecare şase luni...”].  

Firma însă nu se bazează nici pe “vedete”, nici pe “dileme”.  
Pentru a-şi realiza obiectivele – inclusiv acelea de a lansa noi produse şi servicii pe 
piaţă – firma se bazează pe modelele cele mai vândute: încălţămintea de zi cu zi, pentru 
stradă, pentru muncă, pentru casă. Acestea sunt “vacile de muls”.   
Dar pietrele de moară?  
Orice model, din orice categorie, fie el vedetă, sau semn de întrebare, sau cel ce aduce, 
la un moment dat, cele mai mari profituri, poate deveni “piatră de moară”.  
Este de ajuns o schimbare de atitudine din partea consumatorilor, o greşeală de 
planificare a volumului producţiei, o întârziere a lansării pe piaţă sau o campanie 
publicitară deficitară şi eşecul se produce. 

Dar în situaţia unei firme turistice, cum judecăm lucrurile?  
Să luăm cazul (ipotetic) al unei firme care deţine, în zona 

Dornelor, un hotel de trei stele în staţiunea Vatra Dornei (cu 
restaurant, bar de zi şi cofetărie), două cabane la Dorna 
Candrenilor şi la Pasul Mestecăniş, un mini-hotel de două stele 
la Iacobeni şi un complex de căsuţe de vacanţă pe drumul spre 
Broşteni, la poalele Giumalăului.  

Vedetele firmei sunt cele două cabane, atât datorită 
poziţiei lor deosebite, dotărilor moderne de care dispun (perfect 
“încadrate” într-o arhitectură specifică zonei) cât şi peisajului de 
vis care, pe bună dreptate, atrage turiştii români şi străini.  

Dar nu de aici vin banii cei mai mulţi pentru firmă; 
motivul este cel legat de neutilizarea la maxim a capacităţilor, 
mai ales din cauza stării proaste a infrastructurii în zonă 
(îndeosebi a drumurilor).   

Vacile de muls sunt cele din “satul de vacanţă” – 
elementele care le permit să aibă un astfel de statut pot fi grupate 
în două categorii: 1.tarifele practicate (inclusiv la restaurantul tip 
“stână turistică” şi la “căsuţa cu plăcinte”, amplasate chiar lângă 
căsuţe şi aparţinând tot societăţii în cauză) şi 2. faptul că în zonă 
există pârtii pentru schi, mai ales de către începători, şi pentru 
săniuş (de altfel, firma a amenajat, împreună cu o unitate care 
comercializează materiale sportive, un spaţiu special de 
închiriere a tuturor echipamentelor necesare: săniuţe, haine 
groase, schiuri, bocanci, mănuşi, ochelari şi, pentru copii, ski-
bob-uri; vara, acelaşi loc oferă spre închiriere echipament pentru 
excursionişti, dar şi pentru cei care vor să ajungă pe  Pietrosu).  

În categoria dilemelor intră complexul din Vatra Dornei. 
Este clar că acesta are un viitor, dar în mare măsură viitorul 
depinde de “ridicarea” generală a zonei, de refacerea 
infrastructurii, a izvoarelor, a băilor – altfel, oricât de mirific ar fi 

Analiza 
 
BCG 
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peisajul şi oricât de amabili lucrătorii din turism, turiştii nu prea 
au la ce se înghesui...  

Piatra de moară este hotelul din Iacobeni.  Nu atât 
datorită stării în care se află (este funcţional, la un nivel 
rezonabil), ci datorită dezvoltării deosebite a pensiunilor, de 
toate mărimile şi categoriile de confort.  

Hotelul trebuie vândut; transformarea lui ar necesita 
fonduri foarte mari şi un eventual câştig ulterior este, încă, 
ipotetic.  

  
În conformitate cu cele arătate anterior, în cadrul analizei BCG, strategia portofoliului de 

produse / servicii se bazează pe regula următoare: 
 
 
 

Este necesar să existe “vaci de muls” care să finanţeze 
“semnele de întrebare” şi să sprijine “vedetele”, cele ce constituie 
viitorul unităţii; “dilemele (semnele de întrebare)” nereţinute şi 
“pietrele de moară” trebuie abandonate sau cedate. 

  
 
 

Pentru analiza BCG se poate construi o diagramă a produselor unităţii: 
- fiecărui produs (grup de produse) i se asociază câte un cerc, cu centrul în punctul 

corespunzător ponderii relative pe piaţă şi ritmului / ratei de creştere a cererii 
- diametrul cercului este proporţional cu ponderea vânzărilor la produsul respectiv în 

totalul cifrei de afaceri a firmei. 
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Fig. 5. Matricea BCG – instrument de analiză 

 
 
9.3.3. ANALIZA STRATEGICĂ PE BAZA MATRICII BCG 2∗

 
 

Ulterior firma BCG a dezvoltat un alt model matricial de tip 2 x 2, numit în prezenta 
lucrare “modelul BCG2”.  

Acesta poate fi utilizat pentru analizarea situaţiei strategice în mod similar cu modelul 
Porter, dar şi pentru fixarea opţiunii strategice.  

Cele două „axe” pe baza cărora se face analiza produselor şi/sau serviciilor firmei (sau a 
domeniilor de activitate într-o industrie) sunt: 

 
a) mărimea avantajului competiţional (pe axa Ox); 
b) numărul de căi (potenţiale surse) pentru câştigarea unui avantaj competiţional (pe axa 

Oy). 
 

Se porneşte de la premisa că avantajul competiţional este necesar pentru profitabilitatea 
afacerii şi căile prin care se câştigă acesta vor fi diferite, în funcţie de industrie. Fiecare din cele 
patru celule are implicaţii strategice clare, adică sugerează şi un set de politici. Reprezentarea 
grafică a “modelului BCG 2” este dată în fig. 4.6.  

 
IIInnnddduuussstttrrriiiiii llleee   fffrrraaagggmmmeeennntttaaattteee se caracterizează prin existenţa unor numeroase mijloace de a 
câştiga un avantaj, dar acest avantaj este modest. Strategia sugerată este diferenţierea 
produsului cu minimizarea investiţiei şi îmbunătăţirea profitabilităţii. Exemplul tipic îl 
reprezintă restaurantele clasice. 
 
IIInnnddduuussstttrrriiiiii llleee   ssspppeeeccciiiaaalll iiizzzaaattteee au numeroase surse de obţinere de avantaje, acestea fiind 
consistente. Strategia recomandată este cea a costului scăzut prin care se încearcă 
menţinerea poziţiei şi eliminarea concurenţilor. Este cazul lanţurilor de restaurante tip 
“fast-food” ce devin deosebit de profitabile după depăşirea unui nivel al segmentului de 
piaţă deţinut. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗Băcanu, B. –Management strategic, Editura Teora, 1998  
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Fig. 6. Modelul de analiză strategică BCG 2 
 

 
IIInnnddduuussstttrrriiiiii llleee   dddeee   vvvooollluuummm  sunt cele cu avantaje mari obţinute cu un număr redus de 
posibilităţi, legate în special de costul redus. Strategia de succes constă în creşterea 
volumului pentru a se permite scăderea costului şi utilizarea efectelor curbei de învăţare. 
Cazul tipic este cel al industriei automobilelor. 
 
Industriile stagnante sunt acele industrii în care există un echilibru relativ de forţe între 
câţiva competitori de mărimi relativ apropiate (denumirea originală din engleză este 
“stalemate” = poziţie în jocul de şah în care mutarea regelui este imposibilă pentru că 
intră în “şah”). Industria oferă avantaje reduse şi doar câteva căi posibile de obţinere a 
acestora. Nu există o poziţie avantajoasă pentru vreun competitor. Strategia recomandată 
este una de restrângere (sau lichidare). Şansa ieşirii trebuie folosită la momentul apariţiei 
ei. 
 

 Modelul oferă o perspectivă nouă ce utilizează clasificările moderne ale industriilor pe 
baza profitabilităţii lor şi structurii competiţionale. 
 
 
 
 9.3.4. ANALIZA STRATEGICĂ PE BAZA MATRICII 

“GENERAL ELECTRIC – MCKINSEY” 
 
 

Matricea strategiilor dezvoltată de concernul General Electric, sub îndrumarea firmei 
de consultanţă McKinsey lua în considerare, în primul rând, raportul logic între capacitatea de a 
asigura producţia pe termen lung şi atractivitatea pieţei pentru produsele şi serviciile oferite pe 
acel segment.  

Al doilea element pentru construcţia matricii îl constituie puterea firmei de a face faţă 
competiţiei în domeniul său. În funcţie de aceste elemente, clasificate în trei categorii, în funcţie 
de intensitatea fenomenului (mare, medie, scăzută) strategiile posibile sunt următoarele: 

◦ investeşte (I) 
◦ susţine actuala situaţie (S) 
◦ lichidează (L) 
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Producţia pe 
termen lung 

 
   Atractivitatea 

pieţei 

Mare IIInnnvvveeesssttteeeşşşttteee   IIInnnvvveeesssttteeeşşşttteee S u s ţ i n e  

Medie IIInnnvvveeesssttteeeşşşttteee S u s ţ i n e  

  

Scăzută S u s ţ i n e    

  

 
Mare Medie Mică 

Puterea în competiţie 
 
 

Fig. 7. Matricea strategiilor “GE – McKinsey” 
  
 
 
 9.3.5. ANALIZA STRATEGIILOR UTILIZÂND MATRICEA  

ARTHUR D. LITTLE 
 
 În numeroase lucrări se prezintă analiza făcută de firma de consultanţă „Arthur D. Little” 
asupra poziţiilor pe care le poate ocupa o firmă în bătălia de pe piaţă, poziţie influenţată atât de 
starea internă a firmei cât şi de caracteristicile mediului economic şi social (v. şi modelul 
dezvoltat de Porter). Conform acestei analize [Kotler, 1988], [Dalotă, 1994], firmele pot ocupa 
una din următoarele şase poziţii în competiţia pieţei: 
 

▫ Dominantă – firma are întreaga libertate în a-şi stabili strategiile pe 
care le doreşte şi în a-şi alege mijloacele de impunere a acestora; firma 
controlează cele mai importante pieţe (sau segmente de piaţă) şi influenţează, 
prin politica sa, şi pe ceilalţi concurenţi şi consumatorii; practic firma impune 
standardele de calitate, de preţ, de comportament; firma dominantă este cea la 
care se face întotdeauna referinţă; este firma care se dezvoltă mult prin procese 
continui de achiziţie şi vânzare a celor mici... dar cine nu-şi doreşte să fie sub 
umbrela „Hilton”, sau „Pepsi Cola”, „Panasonic”, „Carrefour” sau „General 
Motors”? 
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▫ PPPuuuttteeerrrnnniiicccăăă  – firma are suficiente posibilităţi de a acţiona independent 
pe piaţă, dezvoltând strategii particulare, pe termen lung, fără a-şi periclita 
poziţia; dacă se mişcă în domenii dinamice, poate oricând accede la poziţia 
dominantă; are întotdeauna avantajul „atacantului care vine din spate”, cel la care 
te aştepţi să facă ceva, dar nu ştii când şi aproape mereu eşti surprins. 
▫ FFFaaavvvooorrraaabbbiii lllăăă – firma are suficiente atuuri interne care-i conferă 
stabilitate în industria în care se mişcă; acestea, ca şi o eventuală imagine 
favorabilă pe pieţe importante, îi permit să dezvolte strategii particulare şi, ca o 
consecinţă a acestei libertăţi destul de largi, firma are ocazii favorabile peste 
medie pentru a-şi consolida şi ameliora, eventual, actuala poziţie; pentru a accede 
la o poziţie superioară, inclusiv la cea dominantă, are nevoie de o ocazie 
extraordinară pe care să o poată „susţine” o perioadă destul de mare. 
▫ RReellaattiivv  ssoolliiddăă – firma dezvoltă un nivel corespunzător al afacerilor 
sale, dar pe spaţii (pieţe) relativ restrânse şi pe care este tolerată de firmele 
dominante şi puternice; firma se luptă permanent pentru poziţia sa pe piaţă şi 
strategiile pe care le adoptă sunt cele legate de concentrarea pe piaţă sau pe 
produs/serviciu (pentru că trebuie mereu să facă ceva ce ştie bine să facă, nu să 
experimenteze); firma are şanse mai puţin decât media pentru a-şi îmbunătăţi 
poziţia [Notă: în multe lucrări, ultimele două poziţii sunt luate în calcul 
împreună, sub denumirea „poziţie favorabilă”]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▫ SSSlllaaabbbăăă ///DDDeeefffaaavvvooorrraaabbbiii lllăăă  – starea firmei, ca şi „performanţele” sale sunt 
nesatisfăcătoare; există însă cel puţin o situaţie favorabilă care, dacă este 
corespunzător valorificată, poate permite firmei să-şi amelioreze situaţia 
existentă; oricum în firmă trebuie să se schimbe ceva, altfel este condamnată ... 
▫ Neviabilă/Marginală – firma se află într-o situaţie fără ieşire; chiar 
dacă apar situaţii favorabile, acestea nu pot fi valorificate datorită stării precare a 
firmei (lipsa resurselor de orice fel: materiale, umane, financiare; management 
sub orice critică; concurenţi foarte puternici); firma trebuie să intre în lichidare 
sau faliment. 

 

            dominantă            puternică 
favorabilă            relativ solidă 

 slabă/defavorabilă        neviabilă 

Poziţia 
firmelor în 
competiţia 
pieţei ...  
 
sau 
 
 
Poziţia 
arborilor în 
competiţia 
vieţii ... 
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Fig. 8. Alegerea strategiilor pe baza matricii Arthur D. Little 
 

Există şi alte modele utilizate în analiză strategică: 
 

▫ matricea Royal Dutch – Shell; 
▫ matricea “evoluţie produs – piaţă”. 
 

Toate urmăresc, de fapt, un singur lucru: să permită unei firme să găsească cea mai bună 
soluţie pentru a câştiga în bătălia dură de pe piaţă. 
  
 
 
 

9.3.6. DECIZIA STRATEGICĂ ŞI ANALIZA MEDIULUI  
ÎNCONJURĂTOR COMPETIŢIONAL.  

MODELUL PORTER14

 
 

 
 Elementele cu care se lucrează sunt „cele cinci forţe Porter” (fig. 5.9), născute în 
competiţia pieţei: 
 

1. Noii intraţi – firme care pot să intre în competiţie sau care încep să 
concureze firmele existente deja într-o industrie (mare dorinţă de câştig şi, 
uneori, deţinerea de importante resurse care pot fi aruncate oricând în 
luptă). 

 
 
                                                 
14 Porter, M. – Competitive Advantage.The Free Press, NY, 1985. 
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Fig. 9. Modelul Porter [Porter, 1980] 
 
 
Bariere în calea noilor intraţi∗∗

▫ economia de scară (de talie) 
: 

- fenomenul de scădere a costurilor medii, pe termen lung, datorat creşterii 
volumului producţiei; 

 
▫ diferenţierea produselor (identitatea de marcă) 

- necesitatea de a conferi unui produs sau unei firme un nume, uşor 
identificabil de către cumpărător (necesită, în general, mari cheltuieli); 

 
▫ capitalul necesar 

- sunt necesare investiţii iniţiale mari pentru cercetare-dezvoltare, reclamă, 
constituirea lansarea şi consolidarea reţelelor de distribuţie sau pentru 
asigurarea materiilor prime, materialelor, tehnicii de lucru, licenţelor 
tehnologice, personalului calificat şi a capitalului circulant necesar;  

 
▫ costurile dezavantajoase independente de mărimea producţiei 

- firmele care operează deja într-o anumită industrie beneficiază de avantaje 
legate de sistemul de relaţii pe care şi l-au construit, de poziţionarea 

                                                 
∗ ∗Băcanu, B. –Management strategic, Editura Teora, 1998 
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geografică mai bună (“vadul comercial”), de experienţa în competiţie, de 
deţinerea unor brevete de invenţie, de efectele fenomenului “curbă de 
învăţare/curbă de experienţă”; 

 
▫ accesul la canalele de distribuţie 

- lanţul de distribuţie deja constituit (şi care a “format” într-un anumit fel 
consumatorii) împiedică noii intraţi să ajungă la aceştia (chiar fără o acţiune 
directă, concertată), forţându-i pe cei nou intraţi să aplice programe 
costisitoare sau să-şi creeze propria reţea de distribuţie (extrem de 
costisitoare în multe cazuri); 

 
▫ politicile guvernamentale şi ale administraţiei publice centrale şi locale  

- guvernul sau administraţia publică pot limita sau interzice, prin acţiuni 
specifice (acordarea de licenţe, impunerea de standarde de calitate, politici 
antitrust, refuzul unor concesionări, al unor asocieri, alte bariere) intrarea pe 
o anumită piaţă; 

- acţiunile defensive (dar cu vădit scop ofensiv!) ale celor ce se simt 
ameninţaţi (deja aflaţi pe piaţă şi care vor lupta să-şi apere poziţiile câştigate 
cu greu); 

- o redusă capacitate de absorbţie a pieţei, datorată stării economice generale şi 
particulare şi unor probleme atipice pe o anumită zonă 

- accesul la unele resurse (materii prime, materiale, specialişti, credite etc) 
deficitare. 

 
2. Produse/servicii de substituţie 

 
- produse/servicii de substituţie – acele bunuri sau servicii ce pot fi utilizate în 

locul unui anumit produs sau serviciu existent pe piaţă şi acceptat până în 
acest moment; 

- dacă situaţia economică este favorabilă firmelor care vor să intre în 
competiţie cu aceste produse/servicii de substituţie şi dacă raportul preţ-
calitate este, de asemenea, favorabil acestora, substituţia este profitabilă şi 
posibilă. 

 
3. Puterea de negociere a furnizorilor 

- se poate manifesta prin acţiuni care determină o mărire a preţurilor de  livrare 
(de multe ori artificială, doar în favoarea furnizorilor); majorarea preţurilor 
poate fi şi ascunsă (se păstrează acelaşi nivel, dar se diminuează calitatea 
produselor şi serviciilor oferite – de multe ori acest lucru este greu de sesizat, 
într-o primă instanţă); 

- puterea de negociere a furnizorilor depinde de: 
* numărul şi puterea furnizorilor, cota lor de piaţă, nivelul şi 

caracteristicile competiţiei între aceştia, modul în care au fost 
rezolvate situaţii similare din trecut; 

* politicile generale şi sectoriale ale furnizorilor şi obiectivele lor 
strategice sau tactice. 

 
4. Puterea de negociere a beneficiarilor (consumatorilor) 

- grupurile de consumatori (sau consumatorii individuali – firme comerciale şi 
industriale, instituţii) pot exercita, în condiţii care le sunt favorabile, presiuni 
importante asupra furnizorilor; 
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- puterea consumatorilor depinde de: 
▫ starea lor economică şi financiară; 
▫ capacitatea de a adopta o poziţie comună faţă de furnizor; 
▫ cota lor relativă în volumul tranzacţiilor totale ale furnizorului; 
▫ nivelul eventualelor costuri de transfer; 
▫ existenţa pe piaţă a produselor/serviciilor de substituţie; 
▫ gradul de integrare. 

 
5. Nivelul rivalităţii în interiorul „industriei” 

- reprezintă intensitatea concurenţei într-o anumită industrie, ca efect al 
rivalităţii pe piaţă, al luptei pentru ocuparea şi menţinerea unui anumit 
segment al acesteia; 

- depinde de: 
▫ “punctele forte” şi “punctele slabe” ale firmelor, legate de starea lor 
organizatorică, de nivelul tehnic şi tehnologic, de costuri, de nivelul de 
instruire şi specializare a personalului, de nivelul producţiei, de 
productivitatea muncii, de bonitatea financiară; 
▫ identitatea de marcă şi nivelul de receptare a mărcii de către 
consumatori; 
▫ poziţia relativă pe piaţă, obiectivele strategice în bătălia de pe piaţă şi 
starea şi nivelul resurselor implicate în aceste bătălii; 
▫ “regulile jocului” şi puterea celor ce stabilesc şi impun aceste reguli; 
▫ importanţa, perspectivele şi puterea industriei din care fac parte. 

 
 
Stabilirea strategiilor unei firme trebuie, obligatoriu, să ţină cont de toate acestea.  
Succesul sau eşecul sunt determinate, în primul rând, de capacitatea de a înţelege exact 

unde te afli, ce vrei să faci, unde o vei face şi când. 
 
 
 
9.3.7. DECIZIA DE A INTRA PE PIAŢĂ 

 
Cum estimăm cererea pe piaţă [Kotler, 1988]?  
Sau, mai exact, ce piaţă trebuie studiată?  
Ce înseamnă piaţa ţintă?  
 

Am defini piaţa ca fiind totalitatea 
cumpărătorilor actuali şi a celor potenţiali, pentru un 
anumit produs sau serviciu.  

"Piaţa" pe care o estimăm este constituită tocmai din unii dintre aceşti clienţi potenţiali.  
Clienţii care au interese personale, venituri diferite şi, mai ales, posibilităţi foarte variate 

de acces la locurile de distribuţie a produselor sau serviciilor.  
În unele cazuri putem vorbi chiar de acces foarte limitat; un exemplu.: agenţiile turistice 

care oferă servicii complete privind transportul aerian pot fi găsite doar în oraşe şi nici aici peste 
tot - aceasta este o dificultate evidentă pentru cei din mediul rural ). 

Cu alte cuvinte, pentru a ne defini piaţa, în primul rând estimăm piaţa potenţială. 
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Fig. 4.10. Piaţa potenţială 

  
Piaţa potenţială, definită anterior, se reduce succesiv: 
- unii consumatori ar dori un produs sau serviciu, dar nu au banii necesari 
- din cei care au şi dorinţă şi au şi banii, unii nu au acces direct la "terminalele" reţelei 

de distribuţie şi renunţă. 
Ceea ce a rămas se numeşte piaţă disponibilă.  
Dar şi aceasta se reduce! De ce? Pentru că dintre cei care doresc să cumpere, au 

posibilitatea materială să o facă şi au şi acces corespunzător, unii nu îndeplinesc condiţiile legale! 
(Un exemplu: armele de vânătoare nu pot fi vândute minorilor). 

Iar ceea ce rămâne şi după această reducere reprezintă piaţa disponibilă calificată ...    
Dar piaţa - ţintă ce este? 
Firma va alege: îşi va concentra eforturile asupra pieţei disponibile calificate sau va alege 

un singur segment din aceasta (selectat după vârstă, după venituri sau după alte criterii, unice sau 
agregat).  

Aceasta este piaţa - ţintă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fig. 4.11. Alegerea pieţei - ţintă 
 
 
Definim piaţa penetrată ca fiind, în fapt, numărul total al potenţialilor cumpărători care 

au achiziţionat deja produsul. 
 Dar cum ne hotărâm pe ce pieţe sau segmente de piaţă ne concentrăm atenţia? 
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Fig. 4.12. Concentrarea firmei pe un singur segment de piaţă 
 

a. Concentrare pe un singur segment de piaţă 
Firma, prin produsele sau serviciile pe care le realizează, răspunde cel mai bine cerinţelor 

segmentului de piaţă R3. La limită, poate fi o piaţă pe care nu există o concurenţă serioasă.  
Firma nu are, în acest moment, suficiente mijloace (îndeosebi financiare) pentru a se 

putea dezvolta şi pe alte segmente.  
Pentru că stricta specializare implică destule riscuri, în viitor firma trebuie să facă şi acest 

pas, începând cu extinderea pe pieţele favorabile cu produsele sau serviciile pe care le realizează 
acum; abia ulterior se va putea gândi la o diversificare.  

În această categorie intră, spre exemplu, o firmă care dispune, într-o zonă, de două unităţi 
tip „fast-food”, plasate în puncte-cheie: staţia SNCFR şi autogară.  

Cifra de afaceri este corespunzătoare poziţiei şi firma s-ar putea limita la situaţia 
existentă.  

Dacă va avea însă suficientă putere (putere ce-i poate fi dată, printre altele, şi de un 
management performant), atunci următorul pas este deschiderea unor unităţi similare în alte 
locaţii din zona sa, apoi pătrunderea în alte zone geografice sau diversificarea activităţii,  prin 
intrarea pe piaţa celor care asigură servicii de catering (furnizare de hrană) pentru vagoane-
restaurant, aeronave, manifestări diverse etc. 
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b. Specializare pe produs/serviciu (pe „n” pieţe) 
 
Firma oferă produse şi/sau servicii, în gamă completă, la un înalt nivel de calitate şi la 

preţuri care sunt acceptate de un mare număr de consumatori, grupaţi într-un anumit segment. Pe 
toate pieţele firma are o solidă reputaţie  (are un „nume”, cucerit cu greutate şi care cere eforturi 
deosebite pentru a fi onorat). O astfel de politică poate fi riscantă în situaţia în care apar 
concurenţii specializaţi pe produs/serviciu sau numai pe un segment limitat de piaţă (dar foarte 
dinamic) şi care „oferă” preţuri mai scăzute.  

Un exemplu poate fi acela al unei firme care deţine hoteluri de trei stele, cu servicii 
clasice, în mai multe centre importante. Clienţii săi sunt din toate categoriile sociale şi de toate 
vârstele; singurele limitări pot veni din zona tarifelor mai greu accesibile pentru anumite 
categorii. Serviciile oferite sunt la nivelul de clasificare obţinut şi sunt destul de diversificate.  

Firma poate rezista foarte bine pe piaţă, doar dacă în zonă nu se deschide o unitate 
similară, dar care oferă şi  servicii specializate pentru oamenii de afaceri: săli de conferinţe şi 
reuniuni de lucru, complet echipate cu toată tehnica necesară, servicii de intermediere, servicii de 
supraveghere, servicii speciale de agrement etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Specializare pe piaţă (include toate segmentele unei pieţe) 
 
Firma acţionează pe o singură piaţă, cu mai multe produse şi/sau servicii, în game 

diverse, diferenţiate pentru marea majoritate a clienţilor de pe acea piaţă, indiferent de segmentul 
din care fac parte.  

Este o sarcină dificilă şi extrem de solicitantă.  
Reuşita apare atunci când piaţa este foarte bine cunoscută, iar consumatorii sunt clar 

diferenţiaţi, pe criterii care trebuie să treacă dincolo de simpla împărţire după venituri...  
Nu este deloc uşor să iei o hotărâre în momentul în care vrei să satisfaci, cu acelaşi 

serviciu de transport, şi pe cei care nu se urcă în autocar dacă acesta nu are bar la bord şi, în 
acelaşi timp, şi pe cei care nu sunt dispuşi să plătească pentru drum decât un tarif limitat.  

Oricum, prin această politică firma câştigă o reputaţie deosebită în rândul consumatorilor.  
În plus poate oricând anticipa dorinţele consumatorilor, fiind cu un pas înaintea 

concurenţei.  
 
 

Să ne imaginăm o firmă care, pentru piaţa „turismului rural”, oferă toate 
serviciile posibile, începând cu rezervarea locurilor, cu transportul de la gară, 
continuând cu instalarea turiştilor, pe valea Arieşului, într-o casă ţărănească 

Fig. 4.14. Specializare pe 
 toate segmentele  
 unei singure pieţe 
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autentică, cu şură şi grădină, cu pâine din cuptor şi pui  „de curte” la frigare, în 
blide smălţuite aşezate pe ştergare cu motive naţionale şi terminând, să spunem, 
cu un drum în carul cu boi spre luminişul de sub deal, la stână.  
Şi toate acestea pentru oricine doreşte aşa ceva, fie el  student, sau om de 
afaceri, sau lucrător pe un şantier.  
Sarcina firmei nu este uşoară.  
Nici dacă privim piaţa în sens strict geografic (localizare într-o anumită zonă şi 
pentru populaţia din acea zonă), lucrurile nu sunt simple; o agenţie de turism din 
Braşov trebuie să satisfacă cerinţe extrem de diverse pentru locuitorii 
municipiului, de la rezervare de locuri la tren sau avion, până la o excursie în 
Deltă sau un tur tematic – mănăstirile de pe Valea Oltului.  
Riscurile sunt întotdeauna mari: diversitatea cere un personal numeros şi foarte 
bine instruit; cere fonduri importante şi un management „la sânge”.  
Un client nemulţumit de calitatea pijamalelor pe care le vinzi în magazin, 
înseamnă necazuri destul de mici pentru firma care deţine magazinul şi mult mai 
mari pentru firma producătoare; un client nemulţumit de nerespectarea orarului 
de transport cu vaporul spre Mila 23 este un client definitiv pierdut şi care îţi 
mai face şi  reclamă proastă de câte ori are ocazia... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Specializare selectivă 
 
Firma realizează o gamă largă de produse şi/sau servicii şi îşi alege, de pe diferite pieţe, 

câte un segment de consumatori – cel mai atractiv pentru un anumit produs sau serviciu.  
Criteriile după care face acest lucru sunt legate de mărimea şi capacitatea de absorbţie a 

segmentului vizat, numărul şi puterea concurenţilor de pe piaţa respectivă, capacitatea firmei de a 
produce pe termen lung, a dezvolta sau schimba rapid produsul/serviciul, numărul, calitatea şi 
puterea furnizorilor, posibilitatea de a reduce costurile pe diferite pieţe utilizând resursele locale 
(dacă privim pieţele şi din punct de vedere strict geografic), reţeaua de distribuţie proprie sau a 
partenerilor, disponibilitatea altor firme de a intra în parteneriate avantajoase ş.a.  

Unul din motivele pentru care o firmă procedează astfel este acela că doreşte să 
disemineze riscul (produse/servicii diferite – pieţe diferite); un alt motiv poate fi legat de faptul că 
firma doreşte să se „fixeze”, în viitor, doar pe unele din actualele produse/servicii şi pieţe – în 
consecinţă, prin politica actuală testează reacţia consumatorilor, partenerilor şi a concurenţilor.  

 
 

Fig. 4.15. Specializare selectivă  
   (pe „n” pieţe) 
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Un exemplu ar putea fi acela al unei firme turistice care deţine o bază materială 
diversă (două hoteluri pe litoral, cu restaurant clasic, braserie, snack-bar, un 
mic teren pentru jocuri sportive şi plaja în locaţie; un hotel cu restaurant şi 
cramă în zona viticolă a Huşilor; două pensiuni – tip gospodărie ţărănească, cu 
grădini şi toate acareturile posibile, în zona Năsăudului); în plus, firma are 
contracte de parteneriat cu numeroase pensiuni din zonele Cozia, Ţara 
Lăpuşului, Piatra Neamţ, Rucăr, Soveja, Bucovina, Babadag şi este asociată cu 
două firme de transport turistic auto şi o firmă de agrement pentru sporturi 
nautice.  
Este evident că firma poate acoperi segmente importanta ale diferitelor pieţe: 
poate oferi sejururi complete, dar şi mini-vacanţe de două zile (sâmbătă – 
duminică) pe litoral, cazarea fiind asigurată în hoteluri; pentru alte categorii 
poate asigura concedii în zonele rurale, sau în Deltă sau excursii tematice.  
Firma nu acoperă însă toate cerinţele pieţelor (ex.: turismul de afaceri, anumite 
segmente ale turismului  social, turismul balnear).  
Dar şi aşa marea diversitate a serviciilor pe care le poate oferi duce, evident, la 
o prezenţă foarte activă pe pieţele turistice şi permite „construirea” unui nume 
de referinţă.  
Riscurile unei astfel de politici sunt legate de marea dificultate a asigurării unei 
foarte bune logistici şi a unei calităţi la cele mai înalte standarde, în condiţiile 
unei excesive împrăştieri.  
O astfel de politică necesită o largă descentralizare a deciziei dar impune, 
paradoxal, şi necesitatea unei extrem de riguroase conduceri de la nivel central.  
Un management performant poate îmbina cele două cerinţe.  
Şi, dacă unul din programe nu merge, sau chiar a produs deja pagube, se poate 
imediat renunţa la el.  
Recuperarea este mai uşoară pentru că ai pe piaţă celelalte servicii din care poţi 
câştiga. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Acoperirea în totalitate a pieţelor 
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Este o strategie ce nu poate fi asigurată decât de marile firme.  
Pentru că o acoperire completă a cererii de pe piaţă implică eforturi şi riscuri uriaşe 

(„complet” nu înseamnă, evident, 100%; acest lucru este extrem de dificil de realizat).  
Firma are nevoie nu numai de o organizare fără cusur şi de un management performant; 

are nevoie şi de o stabilitate a pieţelor, pe termen lung, de un mediu de afaceri propice realizării 
performanţei şi, de ce nu, de mult noroc (este adevărat că se spune că norocul ţi-l faci singur, dar 
nu trebuie să credem întotdeauna ceea ce auzim...).  

Marile firme turistice, lanţurile hoteliere, firmele de vârf din lumea afacerilor care produc 
aproape totul, de la echipament sportiv la voiaje în rezervaţiile din Africa, îşi pot permite să ducă 
astfel de politici. Sigur, le ajută şi numele pe care l-au impus.  

Vând mai mult decât alţii datorită acestui nume „de marcă” (nu contează că ceilalţi pot fi 
la acelaşi nivel calitativ sau chiar mai sus).   
  

Este important şi modul în care o firmă adoptă o anumită strategie de câştigare, pe o 
anumită piaţă, a segmentelor libere sau ocupate de concurenţă [Florescu, 1992]. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NP – număr de produse (servicii) / consumator  
  NC – număr de consumatori 
 

Fig. 4.17. Extinderea pieţei firmei  
[adaptare după Florescu, 1992] 

 
 Autorul citat consideră că cea mai bună strategie pentru o firmă este următoarea: 

• primul pas trebuie să fie către o creştere extensivă – spre segmentul de piaţă „A” – 
adresându-ne mai ales nonconsumatorilor relativi 

• al doilea pas este către o creştere intensivă - spre segmentul de piaţă „B” – urmărind 
intensificarea consumului pentru cei care deja cumpără serviciul sau produsul 

• abia în acest moment, după ce ne-am consolidat pe segmentele vizate, ne putem 
gândi la atacarea segmentului „C” – creştere combinată. 

 
 
 
 
 

 

Nc 

PIAŢA POTENŢIALĂ 
Npc 

PIAŢA 
 EFECTIVĂ A 

B  Creştere 
intensivă 

Creştere 
extensivă 

Creştere 
combinată 

2 
3 

1 



 

 231 

 
9.4. Exercitii practice 

 
 
Tema  
 

MANAGEMENT STRATEGIC 

Obie
ctivele 

1. Cunoaşterea aspectelor teoretice şi practice ale 
managementului strategic în organizaţiile 
economice şi sociale 
2. Înţelegerea modului în care unei ocazii 
favorabile de pe piaţă îi corespunde o anumită 
variantă strategică 
3. Formarea abilităţilor necesare pentru a analiza 
şi utiliza cele mai adecvate strategii în competiţia 
pieţei 

Mijloacele 1. Necesită cunoaşterea proceselor şi a 
tehnologiilor specifice diverselor domenii de 
activitate 
2. Se bazează pe noţiunile însuşite în cadrul 
capitolelor referitoare la mediul economic, 
planificare, organizare, conducere  

Finalitatea 1. Planificarea şi conducerea unei strategii 
specifice unei situaţii de pe piaţă  
2. Analiza rezultatelor obţinute (cca. 1000 
cuvinte) 

Evaluarea lucrării 1. Corectitudinea abordării problemei 
2. Soluţia aleasă (şi prin prisma alegerii unui drum 
neconvenţional) 
3. Complexitatea analizei efectuate 

Timpul de lucru 
necesar 

1. Pentru cunoaşterea problemei: 10 ore 
2. Pentru rezolvarea temelor: 12 ore + timpul de 
documentare  
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