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1. Promovarea managementului profesionist - 

premisa asigurării  funcţionalităţii şi performanţelor 

companiilor româneşti 
 

Principii esenţiale ale managementului 

 
Evoluţia şi istoria managementului ne învaţă câteva principii esenţiale: 

 

 Managementul îi priveşte pe oameni. Sarcina lui este aceea de a-i face pe 

oameni capabili să lucreze împreună, de a le valorifica atuurile şi de a 

diminua la minimum importanţa slăbiciunilor lor. Acesta este motivul 

pentru care managementul constituie factorul esenţial, determinant. 

 Pentru că se ocupă cu integrarea oamenilor într-o afacere comună, 

managementul este profund înrădăcinat în cultură. Una dintre problemele 

esenţiale de care se lovesc managerii este aceea de a găsi şi de a identifica 

acele componente ale tradiţiei, istoriei şi culturii proprii care pot fi utilizate 

drept eşafod. 

 Orice întreprindere are nevoie de obiective simple, clare şi unificatoare. 

Misiunea ei trebuie să fie suficient de clară şi de amplă pentru a oferi o 

viziune comună. 

 Managementul are sarcina de a permite întreprinderii şi fiecărui membru al 

acesteia să crească şi să se dezvolte pe măsură ce nevoile şi posibilităţile 

sale se schimbă. Instruirea şi dezvoltarea permanentă trebuie încorporate 

în aceasta la toate nivelurile. 

 Orice întreprindere este alcătuită din oameni cu aptitudini şi cunoştinţe 

diferite, care prestează munci de diferite genuri. Din acest motiv ea trebuie 

să se întemeieze pe comunicare şi pe răspundere individuală. 

 Nici numai volumul producţiei, nici numai rezultatul final nu reprezintă 

măsura potrivită a activităţii eficiente a conducerii şi întreprinderii. Poziţia 

pe piaţă, inovarea, productivitatea, dezvoltarea personalului, calitatea, 

rezultatele financiare – toate sunt esenţiale pentru activitatea eficientă a 

unei companii şi chiar pentru supravieţuirea ei. 

 Cel mai important lucru care trebuie reţinut cu privire la o întreprindere 

este acele că rezultatele nu apar între pereţii ei. Rezultatul unei firme este 

clientul satisfăcut. Într-o întreprindere nu sunt decât centre de cost. 

Rezultatele există doar în afară. 

Managerii care înţeleg cu adevărat principiile prezentate şi care se conduc 

ei înşişi după ele vor fi nişte specialişti împliniţi, desăvârşiţi – genul de manageri 

care creează peste tot în lume firme de succes, productive, pline de realizări şi 

care impun standarde şi lasă drept moştenire o capacitate superioară de a produce  

avuţie. 
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Adevărata muncă a managerului 
 

 

 Se impun trei întrebări esenţiale în legătură cu activitatea managerului: 

 

1. Care este de fapt treaba unui manager? 

Este să orienteze resursele şi acţiunile firmei spre ocazii favorabile 

obţinerii unor rezultate semnificative din punct de vedere economic. 

 

2. Care este principala problemă de care se loveşte el în această 

privinţă? 

Este în esenţă confuzia dintre eficacitate şi eficienţă, adică dintre a face 

ceea ce este bine şi a face lucrurile bine. Managerul trebuie să identifice 

domeniile de eficacitate în  care se pot obţine rezultate semnificative. 

 

3. Pe ce principiu se bazează definirea acestei probleme şi analiza ei? 

Întreprinderea economică este un fenomen social. Într-un context social 

însă evenimentele nu sunt repartizate conform curbei gaussiene în formă de U. 

Într-un context social unui număr foarte mic de evenimente – cel mult 10-20% – 

îi corespund 90% din totalul rezultatelor, pe când marii majorităţi a 

evenimentelor îi revin 10% sau mai puţin din totalul rezultatelor. Acest lucru se 

verifică pe piaţă. 

 

 Reguli: 

 

a. Rezultatele economice reclamă ca managerii să-şi concentreze eforturile 

asupra numărului minim de produse, sortimente, servicii, clienţi, pieţe, 

canale de distribuţie etc. capabil să producă maximum de venit; 

 

b. Rezultatele economice reclamă, de asemenea, ca eforturile personalului să 

se concentreze asupra acelor câteva activităţi care pot produce rezultate cu 

adevărat semnificative pentru firmă – cu cât mai puţină muncă şi cât mai 

puţin efort posibil din partea personalului în ceea ce priveşte celelalte 

activităţi. 

 

c. Managerii trebuie să aloce resursele, mai ales resursele umane cu potenţial 

ridicat, acelor activităţi care oferă posibilităţi de obţinere a unor rezultate 

economice deosebite. 
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Managementul profesionist 

 
 

Stoparea declinului economic şi social reclamă trecerea de urgenţă de la 

AMATORISM la PROFESIONALISM în management. 

Indiferent de poziţia ierarhică ocupată, un manager: 

- previzionează 

- organizează 

- coordonează 

- antrenează 

- controlează realizarea obiectivelor şi evaluează rezultatele. 

Managementul profesionist implică: 

- plasarea în posturile de conducere a unor manageri cu o solidă pregătire 

profesională şi managerială; 

- actualizarea şi împrospătarea cunoştinţelor manageriale; 

- formarea unei veritabile culturi economice la managerii firmelor româneşti; 

- formarea unei culturi manageriale la nivelul personalului firmei, prin care 

rolul managementului în obţinerea de performanţe economice să fie 

conştientizat corespunzător; 

- testarea periodică a cunoştinţelor, calităţilor şi aptitudinilor manageriale; 

- evitarea dezechilibrelor majore dintre competenţa formală şi competenţa 

personală printr-o politică adecvată de selecţie, încadrare şi promovare a 

managerilor; 

- crearea şi întreţinerea condiţiilor financiare solicitate de participarea, la 

anumite intervale de timp, a managerilor la cursuri de perfecţionare şi 

specializare postuniversitară. 

Tendinţe care ar trebui să dea de gândit, la modul cel mai serios, 

managerilor firmelor româneşti: 

- producerea de valoare pentru acţionari prin creşterea continuă a 

profitului; 

- oferirea de valoare pentru client; 

- diminuarea costurilor prin simplificare şi specializare; 

- creşterea fluxurilor de numerar din exploatare; 

- creşterea flexibilităţii proceselor de muncă; 

- abordarea corelativă a costurilor şi calităţii; 

- promovarea unor structuri organizatorice dinamice. 

Toate acestea reclamă un management de calitate, un management 

eficient şi eficace, exercitat de profesionişti ai domeniului. 

Ideal ar fi ca în funcţia de manager general al firmei, mai ales de dimensiuni 

mari, să se afle o persoană cu dublă profesionalizare, tehnică şi economică - prin 

aceasta asigurându-se profesionalizarea managementului. 

Nu se poate promova rapid şi eficace managementul profesionist în 

România, dacă la nivel naţional nu se reconsideră optica şi atitudinea faţă de 
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manageri. În orice ţară cu economie de piaţă, managerii profesionişti constituie 

una din principalele elite ale societăţii, dacă nu cea mai importantă. Ei sunt 

consideraţi ca personaje cheie de a căror calitate depind performanţele şi implicit 

bunăstarea societăţii. 

Profesionalizarea managementului presupune, ca o componentă majoră, 

profesionalizarea deciziilor, ce reprezintă principalul lor instrument de 

conducere. Decizii competente înseamnă firme funcţionale şi profitabile. 

Modernizarea sistemului decizional al firmelor, în contextul promovării 

managementului profesionist, merită şi trebuie să fie o prioritate pentru 

România. 
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2.Procesul decizional economic 
 
Componente : 

1. Firma – instituţia la nivelul căreia decurge procesul decizional. 

Firma este un sistem complex, alcătuit din punct de vedere structural din : 

- subsistemul instituţional ; 

- subsistemul tehnologic ; 

- subsistemul informaţional – decizional ; 

- subsistemul informatic ; 

- subsistemul relaţiilor umane. 

2. Actorii – participanţii la procesul decizional. 

Indivizii care, într-un fel sau altul într-o măsura mai mare sau mai mică, 

participă la realizarea acestui proces. 

Decidenţi – acei participanţi la procesul decizional care sunt implicaţi direct 

în adoptarea deciziilor. 

3. Formularea problemei decizionale  
4. Stările naturii – circumscriu complexul de condiţii interne şi/sau externe 

ale firmei care determină consecinţele corespunzătoare unei alternative 

decizionale date, din mulţimea consecinţelor posibile. 

5. Mulţimea variantelor decizionale – modurile în care decidentul poate 

acţiona la un moment dat în vederea soluţionării problemei decizionale. 

6. Criteriile decizionale – punctele de vedere luate în considerare de către 

decident în evaluarea variantelor decizionale şi selectarea variantei 

optimale. 

7. Obiectivele pe care decidentul îşi propune să le atingă pentru fiecare 

criteriu în parte. 

8. Consecinţele – rezultatele caracteristice  aplicării efective a diferitelor 

alternative decizionale în cursul sau la finele procesului decizional. 

La baza declanşării procesului decizional se află un eveniment sau o situaţie 

a cărei apariţie este interpretată de către decidenţi drept mobil al procesului 

decizional.  

Deoarece unele evenimente declanşează procese decizionale iar altele nu, se 

impune o clasificare a lor din acest punct de vedere : 

 Evenimente sigure – apar cu probabilitatea maximă şi, în majoritatea 

cazurilor, nu declanşează procese decizionale. 

 Evenimente probabile – survin cu o anumită probabilitate posibil de 

estimat de către decident. 

 Evenimente posibile – pot avea loc cu o anumită probabilitate pe care 

decidentul nu o poate estima. 

Evenimentele  probabile şi, mai ales, cele posibile sunt, de regulă, 

declanşatoare de procese decizionale. Lucrul acesta nu se întâmplă întotdeauna, 

aşa cum nu întotdeauna un eveniment cu o probabilitate mare de apariţie nu este 
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declanşator de proces decizional. De asemenea, doi decidenţi confruntaţi cu unul 

şi acelaşi eveniment pot reacţiona în mod diferit, unul dintre ei putându-l 

considera un eveniment lipsit de importanţă, celălalt găsind oportună declanşarea 

unui proces de decizie. 
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3. Consideraţii teoretice asupra deciziilor 
 

 

Conceptul de decizie este utilizat într-o gamă largă de accepţii : 

 De la timpul de reacţie simplă până la deciziile economice ; 

 De la actele psihice elementare până la procese complexe de deliberare şi 

alegere ; 

 De la activitatea individuală la aceea a unor colective (decizia de grup) ; 

Diversitatea abordărilor conduce la concluzia că procesul de luare a 

deciziilor înglobează aproape toate activităţile umane, nefiind posibilă însă o 

teorie universală. 

Procesul de luare a deciziilor este un proces de elaborare mentală, de 

prelucrare a informaţiilor recepţionate, urmat de o selecţie între mai multe 

variante din care se optează pentru una. 

Din perspectiva managementului afacerilor, deciziile se structurează în două 

categorii, funcţie de stadiul afacerii: 

1. Deciziile de proiectare a unei noi afaceri  

Se referă la modul de concepţie şi construirea unei afaceri, şi cuprind în 

principal: 

- alegerea domeniului; 

- stabilirea obiectivelor; 

- stabilirea  structurii organizaţionale; 

- stabilirea resurselor necesare şi a principalilor indicatori de 

rentabilitate. 

2. Deciziile privind funcţionarea unei afaceri existente, care cuprind 

principalele etape ale managementului strategic, tactic şi operaţional. 

 

Tipologia deciziilor 
 

Stabilirea tipologiei deciziilor comportă două aspecte distincte: 

 Tipologia deciziilor ca atare, alcătuită în funcţie de anumite criterii 

dinainte stabilite; 

 Tipologia persoanelor care iau decizii în funcţie de anumite particularităţi 

individuale exprimate în procesul respectiv. 

Cele două aspecte sunt profund legate : 

Procesul de luare a deciziilor este un mix între tipurile logice de 

clasificare a deciziilor şi particularităţile psihologice ale decidenţilor. 

Toate formele de decizii se împart în trei mari categorii, în funcţie de 

gradul de cunoaştere a probabilităţii rezultatelor: 

1. Decizii în condiţii de certitudine – fiecare acţiune este cunoscută ca 

ducând în mod invariabil la un rezultat specific. 
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2. Decizii în condiţii de risc – fiecare acţiune duce la un rezultat specific 

dintr-un ansamblu de rezultate posibile, fiecare rezultat având o 

probabilitate cunoscută 

3. Decizii în condiţii de incertitudine – fiecare acţiune are drept 

consecinţă un ansamblu de rezultate specifice posibile, dar 

probabilitatea fiecărui rezultat nu este deloc cunoscută. 

 

Principalele tipuri de decizii la nivelul sistemului de firmă 

 
1. Decizii privind interiorul sistemului firmă  

 a. Decizia de producţie  

  - decizia privind structura de fabricaţie  

  - decizia privind cantitatea ce va fi fabricată  

  - decizia privind nivelul calitativ al produselor  

 b. Decizii privind factorii de producţie : 

  - decizia privind input-urile materiale  

  - decizia privind personalul firmei  

c. Decizia de preţ  

d. Decizia financiară  

e. Decizia privind activitatea de cercetare – dezvoltare  

2. Decizii privind mediul extern al firmei  

a. Decizia privind segmentul de consumatori  

b. Decizia privind politica promoţională  

c. Decizia privind politica de finanţare  

d. Decizia de asigurare a imobilului, utilajelor, personalului etc 

e. Decizia  privind stakeholderii firmei  

f. Decizia privind raporturile cu celelalte firme de pe piaţă (colaborări, 

fuziuni, înfiinţare de noi filiale, cucerirea de noi segmente de piaţă) 

 

Tipuri de decizii care apar relativ frecvent în activitatea 

managerială 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.1 Clasificarea tipurilor de decizie uzuale 

Tipuri de 

decizii 

Programate 

Neprogramate 

Individuale 

De grup 

Deterministe 

Probabiliste 

Incerte 

Neconflictuale 

Conflictuale 
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Decizii programate  

 decizii de rutină  

 bine structurate  

 sunt repetitive  

 se adaptează pe bază de proceduri, reguli şi politici de decizie 

 

Decizii neprogramate  

 vag structurate  

 implică soluţionări ad-hoc  

 nu au modele de soluţionare rutiniere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.2 Proporţia deciziilor programate şi neprogramate în funcţie de nivelul conducerii 

şi de gradul structurării problemelor 

Decizii individuale  

 predomină în practică  

 fiecare decident este investit să ia deciziile cuvenite la postul său 

 

Decizii de grup  

 combină puterea de gândire a mai multor indivizi avizaţi profesional  

 domeniul preferat pentru acest tip de decizie este cel al deciziilor 

neprogramate  

 grupurile de decizie pot fi permanente şi temporare  

 

Decizii deterministe  

 pot fi aplicate când există o probabilitate de sută la sută (pj =1) 

asociată manifestării stării naturii în rezolvarea problemei date 

 

Decizii probabiliste  

 existenţa unor probabilităţi 0≤pj≤1 asociate stărilor naturii  

 cunoaşterea probabilităţilor dă decidenţilor posibilitatea evaluării 

rezultatelor aplicării diverselor variante   

 sunt recunoscute şi sub denumirea de decizii în condiţii de risc  

 

 

 

Management 
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Management 
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Decizii 

neprogramate 

 

 

 

 

Decizii 

programate 
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nestructurate 
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Decizii incerte  

 cele mai stresante pentru manageri întrucât aceştia nu pot calcula 

riscurile diverselor variante (nu pot asocia probabilităţi de manifestare 

a stărilor naturii) 

 

Decizii conflictuale  

 presupun atitudini contradictorii ale părţilor  

 la baza rezolvării lor se află metoda jocurilor strategice  

 

Decizii neconflictuale 

 problemele se rezolvă de pe poziţiile unei singure părţi şi anume cea a 

decidentului, respectiv a patronului afacerii 

 

Abordarea structurată a elaborării deciziei 

 
Abordarea structurată care trebuie adoptată în elaborarea deciziilor este o 

succesiune de  cinci paşi logici : 

Etapa 1: Identificarea şi definirea problemei 

Este sau nu vorba de o problemă de rutină ? 

Este simplă sau complexă ? 

Etapa 2: Fixarea obiectivelor  

Ce sperăm să obţinem prin atacarea acestei probleme ? 

O modalitate rapidă de a caracteriza nişte obiective de bună calitate este să le 

facem să fie SMART, adică : 

Specifice – să arate clar ce anume trebuie realizat 

Măsurabile – să indice în ce fel va fi măsurat rezultatul 

Acceptate – de către persoana care trebuie să îndeplinească obiectivul şi de 

cei care vor fi afectaţi de rezultate 

Realiste – obiectivele să poată fi îndeplinite în limitele impuse de condiţii şi 

în acord cu alte obiective 

Timp precizat – să specifice un termen potrivit pentru obţinerea rezultatului. 

Etapa 3: Examinarea şi evaluarea opţiunilor şi elaborarea deciziei 

Sunt generate şi evaluate cât mai multe idei de soluţii posibile ; sunt 

identificate efectele pe care le-ar provoca aplicarea lor şi implicarea fiecăreia. Se 

ia apoi decizia. 

Etapa 4 : Comunicarea şi implementarea deciziei 

Se comunică ceea ce s-a hotărât şi se iau măsurile necesare. 

Etapa 5 : Monitorizarea şi controlul  

Măsurile decise sunt menţinute, monitorizate şi revizuite. 
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4. Concepte privind tipurile de raţionamente în 

procesele de luare a deciziilor 
 

 

Raţionamentul logic clasic şi probabilist  
 Raţionamentul logic clasic operează numai cu două „valori de adevăr”: 

 adevărat – sintetizat prin cifra 1  

 fals        – sintetizat  prin cifra 0    

Pe această bază toate afirmaţiile se încadrează în două categorii. 

Există o a treia categorie de afirmaţii: cele care nu sunt complet adevărate 

sau false, la care raţionamentul logic clasic nu are răspuns. 

 Raţionamentul logic probabilist  

Logica probabilistă ia în considerare afirmaţiile din care nici una nu este 

total falsă şi nici total adevărată. Afirmaţiile sunt ordonate în raport cu gradul lor 

de adevăr, spunând cu cât este mai plauzibilă sau mai puţin plauzibilă una faţă de 

cealaltă. 

Logica probabilistă nu se limitează numai la două valori de adevăr (0 şi 1) ci 

utilizează o infinitate de valori exprimate prin numere cuprinse între 0 şi 1. 

Caracteristica fundamentală a logicii probabiliste este că oferă cel mai bun 

tip de răspuns în raport cu informaţia disponibilă. 

Logica probabilistă oferă gradul de încredere pe care suntem îndreptăţiţi să-l 

acordăm unei afirmaţii. 

Exemplu: Întrebare: Cât va fi cifra de afaceri a societăţii comerciale 

pentru anul n? (întrebare pusă în luna octombrie a  anului n – 1) 

Răspuns:  

Logica clasică:          Cifra de afaceri va fi de 85 mld.lei 

Logica probabilistă: Cifra de afaceri va fi de 85 mld.lei cu un grad de  

încredere de 0.9. 

Un experiment care poate conduce la N evenimente diferite. Să presupunem 

că din cele N evenimente considerăm n→ favorabile, în sensul că apariţia 

oricăruia din aceste evenimente este cel care ne interesează. 

Probabilitatea obiectivă P(E) a evenimentului E este definită prin relaţia: 

N

n
P(E)   

Dacă E apare în toate cele N evenimente posibile, atunci P(E)=1→ 

certitudine. 

Dacă E nu apare în nici unul din cele N evenimente atunci n = 0 şi 

P(E)=0→imposibilitate. 
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Considerăm un experiment: structura agenţilor economici români în 2002 

 

Nr. salariaţi Ponderea din total 

0 – 50 97,16 

peste 51 2,84 

total 100,00 

   

În acest experiment, N = numărul total de societăţi comerciale. 

 

În termeni de probabilitate, dacă vom considera o urnă cu N bile, 

corespunzătoare celor N agenţi economici, cu două culori corespunzătoare 

societăţilor comerciale cu mai mult de 51 de salariaţi (neagră) şi mai puţin 

de 50 salariaţi (albă), putem afirma că dacă extragem la întâmplare o bilă 

din această urnă, probabilitatea de a obţine o bilă albă este 97,16% şi 

probabilitatea de a  extrage o bilă neagră este 2,84%. 

Rezultatul oricărui experiment referitor la cele N elemente se supune 

relaţiei fundamentale  ,
)(

N

nN

N

n
N


  unde 

N

n
= ponderea rezultatelor 

favorabile = p (probabilitatea de succes) şi 
N

nN )( 
= ponderea rezultatelor 

nefavorabile = q (probabilitatea de eşec). 

 

 

 

 

 La nivel managerial, riscul semnifică evaluarea variabilităţii rezultatelor 

sub presiunea factorilor de mediu; 

 La nivel managerial, deciziile sunt influenţate direct de gradul de 

predictibilitate al factorilor de mediu. 

În raport cu mediul organizaţional (extern general, extern specific, 

intern), deciziile se iau în condiţii de: 

 certitudine – variaţia factorilor de mediu practic cunoscută  

 risc – variaţia factorilor de mediu poate fi prezumată, alocând 

probabilităţi obiective sau/şi subiective 

 incertitudine – variaţia factorilor de mediu nu este cunoscută. 

 
 

 

 

 

 

Relaţia fundamentală: p + q = 1 
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5. Instrumente utile în procesul decizional 
 

5.1. Metoda brainstorming (furtuna ideilor) 

 
Metoda porneşte de la ideea că în orice domeniu de activitate, 

problemele pot fi rezolvate mai bine decât în prezent, dar pentru aceasta 

trebuie găsite ideile care să „spargă" barierele rutinei: 

• Ideile se găsesc în stare latentă în cadrul oricărui colectiv, dar, 

întrucât nu este creat un climat psihosocial corespunzător, aceste idei se pierd. 

Prin metoda brainstorming se urmăreşte crearea cadrului corespunzător, 

care să permită exprimarea organizată a ideilor şi apoi valorificarea celor mai 

bune. 

Regulile pentru reuniunea de brainstorming sunt următoarele: 

- eliminarea   oricărui argument de evaluare  în  timpul şedinţei, toate 

propunerile trebuie dezvoltate într-o viziune constructivă şi pozitivă ; 
-  propunerile trebuie să fie scurte, eliminându-se discursurile lungi; 
- încurajarea participanţilor să emită noi idei pornind de la ideile deja emise; 
- programarea şedinţei la o oră când participanţii sunt mai odihniţi; 
- acordarea libertăţii în conduită şi în exprimare a participanţilor; 
- desfăşurarea şedinţei într-un loc cu aspect plăcut; 
- înlăturarea rigidităţii în desfăşurarea şedinţei şi menţinerea unei atmosfere 

destinse prin servirea unor băuturi răcoritoare, cafele, gustări etc; 
- înregistrarea exactă şi completă a discuţiilor şi în special a ideilor emise; 
- grupul să fie format din 6 - 12 persoane cu pregătire cât mai diferită. 

Etapele reuniuni de brainstorming: 

Se parcurg trei etape: 

- pregătirea  

- desfăşurarea 

- evaluarea ideilor 

 Conducătorul reuniunii de brainstorming are rolul de a lansa ideea iniţială 

şi de a monitoriza desfăşurarea reuniunii în scopul respectării regulilor. 

  El particpă la toate etapele, în timp ce membrii grupului participă numai la 

etapa a doua. 

 Desfăşurarea reuniuni de face prin şedinşe cu durate variabile (30-45 

minute). 

 Rezultatul unei şedinţe de brainstorming se concretizează printr-un 

portofoliu de idei care este evaluat de către decidenţi, selectându-se 

propunerile cele mai valoroase. 
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Fig. 5.1. Gândirea analitică şi gândirea creativă  în cadrul procesului decizional 

 

5.2. Listele 

 
Dacă trebuie, de exemplu, să se aleagă o soluţie dintr-un număr de două 

variante aflate la dispoziţie, este folositor, de regulă, să se întocmească câte o 

listă  de argumente pro şi contra pentru fiecare. 

Exemplu : o listă cu  argumente pro şi contra pentru a se decide dacă se 

transferă sau nu o parte din angajaţi într-o altă zonă de lucru 

Avantaje                                                     Dezavantaje 

Mai mult spaţiu                                            Întreruperi cauzate de mutare 

Condiţii mai bune la cantină                        Fragmentarea departamentului 

                                                                     Costul noului mobilier 

 

5.3. Matricile 

 
O matrice este o formă bidimensională de listă, care permite compararea 

rapidă a mai multor opţiuni. 

Exemplu : Matricea pentru achiziţionarea unui utilaj 

 

Caracteristici Utilaj 1 Utilaj 2 Utilaj 3 

Preţul    

Disponibilitatea    

Service+întreţinere    

Uşurinţa în 

exploatare 

   

 

 

 

 

 

Problema 

analizată 

 

Identificarea 

unei  

palete 

  largi de 

opţiuni 

Gândirea 
creativă sau 
„divergentă” 

 

 

Decizia 

finală 

Gândirea 
analitică sau 
„convergentă” 
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5.4. Arborele de decizie 
 

Arborele de decizie este un instrument grafic cu ajutorul căruia se reprezintă 

opţiunile existente în cazul unei decizii sau diferitele cursuri de acţiune care pot 

fi adoptate în soluţionarea unei probleme. Astfel, devin vizibile relaţiile dintre 

diferitele opţiuni şi sunt scoase în relief punctele în care trebuie făcute unele 

alegeri. 

Exemplu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.2. Model de arbore de decizie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu fac afacerea 

Fac afacerea 

Fac afacerea în 

colaborare 

Fac afacerea de 

unul singur 

Colaborez cu amândoi 

Colaborez cu Mihai 

Colaborez cu Dan 
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6. Managementul informaţiilor – fundament în 

procesul de luare a deciziilor manageriale 

 
6.1. Date, informaţii şi fluxuri de informaţii 

 

Datele –  materia primă  a vieţii organizaţiei ; ele sunt compuse din cifre, 

cuvinte, simboluri şi se referă la evenimente şi procese din organizaţie. 

O problemă serioasă pentru un manager este să reuşească să înţeleagă 

potopul de date care ameninţă să îl copleşească în decursul activităţii sale 

normale. 

Informaţiile – date care au fost analizate sau interpretate într-un anumit 

mod, pentru a-i comunica destinatarului lor anumite semnificaţii sau cunoştinţe 

(date care au fost făcute utile). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6.1. Fluxurile de informaţii şi nivelurile de management 

 

 

Informaţii legate de clienţi / beneficiari / alţii 

Înregistrarea datelor(manual şi computerizat) 

Managementul operaţiunilor 

Managementul 

strategic 

Monitorizarea 

îndeplinirii scopurilor în 

raport cu ţintele şi 

standardele fixate 

Legislaţia 

Politica organizaţiei 

Cerinţele clienţilor 

Rezultatele cercetării 

Concurenţi 

Obiective, planuri, 

instrucţiuni, 

bugete, scopuri, 

proceduri, criterii 

de profitabilitate 

Date legate de clienţi şi de alte persoane 

Fluxuri laterale de informaţii la acelaşi nivel 



 20 

Criterii privind calitatea informaţiilor : 

1. Relevanţa  

2. Claritatea  

3. Acurateţea şi precizia  

4. Caracterul complet  

5. Credibilitatea  

6. Concizia  

7. Oportunitatea  

8. Comunicarea către persoana potrivită  

9. Comunicarea prin canalul potrivit  

10. Costul mai mic decât valoarea beneficiilor oferite 

 

Axioma procesului de laure a deciziilor : Calitatea unei decizii este 

influenţată în mod esenţial de informaţiile disponibile, de relevanţa şi 

credibilitatea acestora şi de abilitatea decidentului de a le utiliza. 

Procesul de luare a deciziilor este orientat spre creşterea competitivităţii 

firmei, adică a menţinerii acesteia pe o piaţă concurenţială şi evolutivă, în 

condiţii de profitabilitate. 

Managementul nu este posibil fără informaţii. 

« Întreprinderile care pierd războiul economic sunt cele care au pierdut  

războiul informaţiilor ».  

 Astăzi, alături de funcţiunile tradiţionale ale întreprinderii: producţie, 

comercială, cercetare – dezvoltare, financiar contabilă, personal (resurse 

umane) şi de protecţie a mediului a fost creată o nouă funcţiune: 

funcţiunea informaţională.  S-a creat un nou domeniu al 

managementului : managementul informaţiei şi corespunzător, din 

perspectiva procesului de luare a deciziilor – managementul strategic al 

informaţiei.  

 Informaţia devine o resursă strategică care trebuie gestionată 

corespunzător. 

Din punct de vedere al procesului de luare a deciziilor, problema esenţială o 

constituie selectarea la fiecare nivel decizional al informaţiilor relevante, în 

absenţa cărora multe din deciziile luate sunt greşite. 

În selecţia informaţiilor relevante trebuie acordată multă atenţie utilităţii în 

conexiune directă cu importanţa şi credibilitatea.  

Principiul Brenard şi Priou : 

utilitatea = importanţa x creditul 

 

O informaţie de credibilitate maximă şi importanţă nulă are o utilitate nulă 

pentru luarea deciziei, iar una de mare importanţă dar eronată are de asemenea o 

utilitate nulă. 

Valoarea informaţiilor deţinute de un departament depinde de cât de bine 

sunt păstrate, de respectarea condiţiilor de confidenţialitate, de tratamentul 
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special acordat informaţiilor sensibile, de asigurarea securităţii şi de gradul lor de 

actualizare. 

Informaţiile valoroase trebuie să se afle în grija unei persoane din 

organizaţie, care să fie recunoscută ca deţinător al lor şi care să-şi asume 

responsabilitatea manipulării lor. 

 

6.2. Sistemul informaţional de management  
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.2. Sistem cu buclă de feed-back 

 

În forma cea mai simplă, un sistem de informaţii este alcătuit din : 

 

 

 

Sistemul informaţional de management este un sistem care converteşte 

datele obţinute din surse interne şi externe în informaţii, şi le comunică într-o 

formă adecvată managerilor de la toate nivelurile şi din toate funcţiunile 

organizaţiei ajutându-i să ia decizii eficace şi oportune în activităţile lor de 

planificare, organizare, antrenare, coordonare şi control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.3. Schema unui sistem informaţional de management 

Intrări Proces de transformare Ieşiri 

Buclă de feed-back 

Date Informaţii Proces de transformare 

 

 

 

 

Lumea 

reală 

Colectarea 

datelor 

Păstrarea fişierelor 

Prelucrarea datelor 

Prelucrare / 

interpretare de 

către utilizatori 

Baze de cunoştinţe 

din memoria 

utilizatorilor 

Utilizatori 

Date 

Informaţii Acţiuni / 

decizii / 

schimbări 

etc. 

Date 

prelucrate 

Date 

prelucrate 

Comunicarea 

datelor 
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Cele mai bune sisteme informaţionale de management sunt cele în care nu 

apar suprapuneri (datele sunt colectate şi procesate numai o singură dată), iar 

prelucrarea se face rapid şi ca un produs secundar al activităţii curente. 

Când se concepe sau se modernizează un sistem informaţional de 

management, este esenţial ca utilizatorii să fie atraşi să participe alături de 

specialişti. 

 

6.3. Îmbunătăţirea managementului informaţiilor din 

organizaţie 
 

6.3.1. Identificarea problemelor şi stabilirea priorităţilor 
 

Principiul lui Pareto 

Principiul spune că 80% din problemele întâmpinate într-o situaţie sunt 

generate de 20% dintre cauzele posibile. 

Exemple :  

 80% din volumul vânzărilor este generat de 20% dintre produsele din 

gama scoasă pe piaţă. 

 80% din totalul zilelor de concediu medical sunt luate de 20% dintre 

angajaţi. 

Ideea de bază este că un număr relativ mic de cauze generează un număr 

relativ mare de efecte.  

O analiză meticuloasă a impactului informaţiilor de slabă calitate asupra 

activităţii vă permite să stabiliţi care sunt cele 20% dintre deficienţele fluxului 

informaţional care generează 80% dintre probleme. Aplicarea principiului lui 

Pareto la problemele existente în managementul informaţiilor arată care sunt 

domeniile  în care trebuie neapărat aduse îmbunătăţiri pentru a obţine maximum 

de beneficii. 

Factorii care trebuie luaţi în considerare în alegerea domeniilor de probleme 

care să fie vizate cu prioritate sunt :  

 resursele aflate la dispoziţie  

 anvergura soluţiilor posibile  

 controlul asupra efectuării schimbărilor  

 limitarea daunelor  

 transferabilitatea soluţiilor  

 şansele de succes 

 

 

 

 

 

 



 23 

6.3.2. Depistarea cauzelor care generează aceste probleme 

Diagrama cauză – efect (diagrama „os de peşte”) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.4.  Exemplu de diagramă „ os de peşte ” 

 

Reprezentarea problemelor sub forma unei diagrame os de peşte este utilă 

pentru că permite concentrarea asupra principalelor surse de probleme în 

sistemul informaţional şi pe această bază, întocmirea unui plan de măsuri pentru 

îmbunătăţirea situaţiei. 

 

 

6.4. Tabloul de bord – suport în procesul  de luare a 

deciziilor 
 
Tabloul de bord este un ansamblu de informaţii pertinente referitoare la 

rezultatele obţinute în domeniul condus, prezentate într-o formă sintetică, 

prestabilită şi transmise operativ beneficiarilor. 

Pentru fiecare nivel decizional, tabloul de bord care cumulează informaţiile 

relevante constituie suportul proceselor de luare a deciziilor. 

 

 

 

Prezenţa unor 

adrese greşite 

în baza de date 

SURSELE DE DATE PERSONALUL ŞI STRUCTURA 

Cei  care 

transmit 

reclamaţiile nu 

ştiu cu cine să 

comunice 

Mentalitatea 

corectării 

greşelilor după 

ce se comit 

Personal 

supraîncărcat 

DATE  DE INTRARE 

Informaţiile 

necesare sunt 

adesea 

amestecate cu 

informaţiile 

inutile 

Nu există nici un 

punct unic de 

recepţie a 

datelor 

Datele nu sunt 

filtrate cum 

trebuie 

PROCESELE 
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Fig. 6.5. Funcţiile tabloului de bord 

 

Fig. 6.6.  Variaţia caracteristicilor tabloului de bord în funcţie de nivelul ierarhic al  

managementului 

 

 

Tablourile de bord sunt specifice: 

- nivelului strategic al întreprinderii (managerul general) 

- funcţiunilor specifice întreprinderii. 

Cel mai important tablou de bord este cel care se referă la nivelul strategic al 

firmei, care cuprinde totdeauna trei secţiuni corespunzătoare celor trei medii ale 

întreprinderii. 

 

 
De evaluare 

 
Decizională 

 
Informaţională 

 
De avertizare 

Funcţiile 

tabloului de 

bord 

 

 

Managementul  

de nivel superior 

 

Managementul  

de nivel mediu 

 

Managementul  

de nivel inferior 

                                Sfera de                    Timpul de                 Numărul de       

                              cuprindere                    răspuns                      indicatori 
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Tabelul nr.6.1 

Nr. 

crt. 

Medii ale 

întreprinderilor 

Tipuri de informaţii 

 

 

1 

 

 

Mediul extern 

general 

 Rata inflaţiei 

 Rata şomajului 

 Cursul de schimb lei/ EURO 

 Rata lunară a dobânzii la credite  

 Modificări ale preţurilor la utilităţi 

 Modificări la taxe şi impozite 

 Fonduri de dezvoltare a întreprinderilor puse la 

dispoziţie de U.E. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Mediul extern 

specific 

 Monitorizarea principalilor concurenţi şi cotele de 

piaţă ale acestora 

 Rata profitabilităţii generale a principalilor 

concurenţi 

 Rezultatul de exploatare al principalilor 

concurenţi 

 Zonele geografice de interes ale principalilor 

concurenţi 

 Produse de substituţie şi servicii apărute pe piaţă 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Mediul intern 

 Rata profitabilităţii generale (Rb/CA,%) 

 Rata rezultatului de exploatare (Rex/CA,%) 

 Ponderea cheltuielilor salariale totale în valoarea 

adăugată (Ch St/VA,%) 

 Raportul dintre plăţi restante şi creanţe (Pr/Cr) 

 Productivitatea muncii (CA/nr. de personal) 

 Salariul mediu pe întreprindere  

 Contul în bănci (lei şi valută) 

 Durata de recuperare a creanţelor )(365 zile
CA

CR
  

 Dinamica vânzărilor în lei 

 

Abilitatea de selecţie a informaţiilor relevante pentru tabloul de bord 

strategic este un atribut al managementului performant.  
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7.Mediul general, mediul specific şi mediul intern al 

întreprinderii 
 

A. Mediul general al întreprinderii 
 

 

Riscurile asociate mediului general al întreprinderii  
 

1. Factori legaţi de intervenţia statului 
Riscuri generate de: 

 politicile fiscale 

 politicile ratei dobânzilor 

 politicile cursului de schimb 

 instabilitatea legislativă 

 

2. Factori legaţi de conjunctura economică: 
Riscuri generate de:  

 inflaţie 

 şomaj 

 instabilitate politică şi socială 

 instabilitatea sistemului financiar-bancar 

 

Factori tehnologici:  

- progresul tendinţelor 

noi, sectoriale 

Factori legaţi de conjunctură economică  

- inflaţie; 

- şomaj; 

- nivelurile veniturilor; 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Factori legaţi de intervenţia statului:  

- obiective ale politicii economice; 

- instrumente ale politici monetare, 

fiscale, sociale 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Reglementări juridice:  

- structura societăţilor; 

- conducerea societăţilor; 

- acţionariat; 

 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .  

 

Factori sociali, culturali:  

- norme culturale (atitudini 

faţă de muncă, schimbare, etc) 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Întreprinderea 
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3. Reglementări juridice: 
Riscuri generate de: 

 structura acţionariatului 

 transparenţa procesului de privatizare 

 politizarea managementului 

4. Factori sociali-culturali 
Riscuri generate de: 

 rezistenţa faţă de schimbare a salariaţilor 

 atitudine faţă de risc a managementului 

5. Factori tehnologici 
Riscuri generate de: 

 lipsa informaţiilor asupra tendinţelor mondiale sectoriale 

 rezistenţa la introducerea tehnologiilor informaţionale în actele 

decizionale 

  

B. Mediul specific al întreprinderii 

Riscurile asociate mediului specific al întreprinderii 
 

 1. Structura concurenţei 

Riscuri generate de: 

 performanţe economice semnificativ mai slabe decât ale concurenţei 

 calitatea relativ mai slabă a produselor în comparaţie cu cele ale 

concurenţei, evaluată printr-un raport defavorabil performanţă/preţ 

Structura tehnologică 

- difuzarea procesului tehnologic 

- diversitatea intenţiilor 

 

Structura concurenţei 

- numărul şi talia concurenţilor 

- comportamentul întreprinderilor 

concurente 

- produsele concurenţei şi 

performanţele 

Structura comercială şi a pieţelor 

- segmentarea 

- distribuţia 

- mod de organizare a pieţelor 

Întreprinderea 
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2. Structura comercială a pieţelor 
Riscuri generate de: 

 canale de distribuţie inadecvate 

 absenţa cercetărilor de piaţă şi pe cale de consecinţă, alegerea greşită a 

ţintelor 

3. Structura tehnologică 

Riscuri generate de: 

 absenţa informaţiilor privind inovaţiile tehnologice din sector 

 absenţa informaţiilor privind oferta produselor de substituţie 

 

C. Mediul intern al întreprinderii 
 

Analiză pe direcţiile: 

• Marketing 

• Tehnologie 

• Resurse umane 

• Financiară 

• Exploatare 

 

Riscurile asociate mediului intern 
 

• Marketing 

Riscuri generate de 

 pierderea pieţei 

 cantonarea exclusivă pe piaţa internă 

• Tehnologie 

Riscuri generate de: 

 reducerea productivităţii muncii 

 creşterea ponderii cheltuielilor energetice în valoarea adăugată 

• Resurse umane 

Riscuri generate de: 

 siguranţa personalului 

 nivelurile salariale 

• Financiar 

Riscuri generate de 

 politici salariale greşite 

 insolvabilitatea clienţilor 

 politici greşite de creditare 

 activităţi pe stoc 

• Exploatare 

Riscuri generate de: 

 flexibilitatea redusă a exploatării 
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8. Principalele orientări decizionale în cadrul 

întreprinderii 
 

8.1.Bilanţul  contabil. Profitul sau pierderea 
 

PASIVELE = datorii ale întreprinderii faţă de : 

- aducătorii de capital (capital social, fondurile proprii, 

dividendele) 

- creditorii pe termen lung şi mediu 

- furnizori, clienţi, salariaţi, stat 

- creditorii pe termen scurt  

- bănci etc. 

ACTIVELE = bunuri corporale şi necorporale, mobile şi imobile aflate în  

posesia întreprinderii  

 

PROFITUL  

 

 

 

 

 

 

Ceea ce are întreprinderea este mai mult decât ceea ce datorează. 

Suma utilizărilor este mai mare decât suma surselor 

 

ÎNTREPRINDEREA A CREAT PROFIT 

 

PIERDEREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceea ce are întreprinderea este mai mic decât ceea ce datorează. 

Suma utilizărilor este mai mică decât suma surselor 

 

ÎNTREPRINDEREA A GENERAT PIERDERE 

Suportată din capitalul propriu! 

PROFIT 

 

PASIVE 

 
 

ACTIVE 

 

ACTIVE 

 

PASIVE 

 

 

 PIERDERE 
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Bilanţul capitalului 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE PASIVE 

 

 

 

 

Imobilizări 

 

 

Capital 

propriu 

 

Capital social 

 
Fonduri 

proprii 

 

Împrumuturi pe termen 

lung şi mediu 

 

 

Datorii pe termen scurt 

Credite bancare  

pe termen scurt 

 
 

Stocuri 

 
Valori realizabile 

pe termen scurt 

Disponibilităţi 
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Fig. 8.1. Schema fluxurilor materiale şi  

financiare ale unei întreprinderi 
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8.2. Structura contului de profit şi pierdere 

 
Are trei secţiuni principale: 

- exploatarea; 

- activitatea financiară; 

- activitatea excepţională. 

Se concretizează prin : 

Rezultatul de exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare 

De dorit ca Veniturile de exploatare să fie practic egale cu Cifra de afaceri 

Rezultatul financiar = Venituri financiare (venituri din dobânzi, plasamente 

etc.) – Cheltuieli financiare (cheltuieli privind dobânzile etc.) 

Rezultatul excepţional = Venituri excepţionale (vânzări de active) – Cheltuieli 

excepţionale (amenzi, penalităţi) 

 

Exploatarea este sursa fundamentală de venituri a unei societăţi comerciale 

Structura principală a exploatării: 

A. Cheltuieli   

1. Cheltuieli materiale – total, cu o componentă foarte importantă : cheltuieli cu 

energie şi apa 

2. Cheltuieli cu lucrări şi servicii la terţi (întreţinere şi reparaţii, chirii, 

colaboratori, studii şi cercetări, comisioane, protocol, reclamă şi publicitate, 

contracte cu terţi (altele decât furnizori de materiale) 

3. Cheltuieli salariale – total ( salariul net + impozite) 

4. Cheltuieli cu impozite, taxe (impozite pe clădiri, terenuri) 

5. Cheltuieli cu amortizările (cota de amortizare a capitalului social) 

B. Venituri de exploatare – în principal cifra de afaceri (se mai adaugă 

subvenţii etc.) 

C. Rezultatul de exploatare = Venituri – Cheltuieli      
Profit             +  

Pierdere         -  

 

Valoarea adăugată  - contribuţia societăţii comerciale la dezvoltarea 

economiei naţionale  

Produsul intern brut al unei ţări se formează din două surse: 

- principală : suma valorilor adăugate ale agenţilor economici şi din agricultură 

- secundară : impozite pe produs (TVA etc.), taxe vamale 

Ponderea valorii adăugate a agenţilor economici în PIB este de circa 70%. 

Condiţia dezvoltării unei ţări este creşterea valorii adăugate a agenţilor 

economici. 

Valoarea adăugată la nivelul agentului economic este formată din: 

- cheltuieli salariale – total                                            - CST 

- amortismente                                                               - A 
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- alte impozite şi taxe                                                     - IT 

- profitul/pierderea de exploatare                                - P/p 

Profitul se adaugă, pierderea se scade. 

Pentru ca un agent economic să contribuie la PIB trebuie să aibă o valoare 

adăugată pozitivă. 

Valoarea adăugată negativă are loc când: 

p > CST +A + IT 

Existenţa unor agenţi economici generatori de valoare adăugată negativă este un 

„nonsens” în economia de piaţă.  

 

 

8.3. Flexibilitatea exploatării, condiţie esenţială de 

menţinere pe piaţă a întreprinderilor 
 

Consideraţii generale  

 

În sens larg, flexibilitatea reprezintă „capacitatea de adaptare a unui 

sistem la schimbările aşteptate sau nu, combinată cu potenţialul de a genera 

rapid variaţia parametrilor sistemului”. 

În sens restrâns, referindu-ne la întreprinderi, flexibilitatea presupune 

capacitatea de menţinere a echilibrului financiar al societăţii comerciale, la 

variaţii bruşte ale mediului extern (piaţa, inflaţia, cursul de schimb, legislaţie 

etc.). Tranziţia economiei româneşti s-a caracterizat, o dată cu liberalizarea 

comerţului exterior, prin importante variaţii conjuncturale de piaţă, cu 

amplitudini mult mai mari decât în cazul economiilor dezvoltate. 

Pragul de rentabilitate – indicator strategic al flexibilităţii exploatării 

Reamintim că structura exploatării este constituită din: 

→ venituri din exploatare (Vex) egală., de regulă., cu cifra de afaceri 

(CA) 

→ cheltuieli de exploatare (Chex)  

→ rezultatul din exploatare (Rex) 

conform relaţiei: Rex = CA - Chex . 

Din punct de vedere al structurii, în raport cu cifra de afaceri, cheltuielile de 

exploatare sunt variabile şi fixe. Cheltuielile variabile sunt dependente de 

volumul de activitate, în timp ce cheltuielile fixe sunt, teoretic, independente de 

volumul de activitate. În parte, cheltuielile fixe sunt consecinţa deciziilor de 

investiţii. Cheltuielile fixe pot fi asimilate în sens larg cu conceptul de „mers în  

gol” al agentului economic. 

În principal, cheltuielile fixe cuprind: 

→ amortismente  

→ chirii 

→ utilităţi generale (la producţie zero)  
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→ cota parte din cheltuielile salariale (din administraţie), cercetare–

dezvoltare, de securitate a firmei, de securitate tehnologică, 

conservare a capacităţilor neutilizate 

→ cota parte din cheltuielile materiale consumabile (parte destinată 

activităţilor curente anterioare)  

Cheltuielile variabile cuprind: 

→ materii prime, materiale, combustibil, energie, piese de schimb, 

costul materialelor vândute  

→ reparaţii utilaje, colaborări, comisioane, publicitate, reclamă 

→ salariile personalului legat de activitatea de producţie şi reparaţii 

→ impozite şi taxe aferente producţiei. 

Prin definiţie, pragul de rentabilitate este punctul în care cifra de 

afaceri acoperă cheltuielile de exploatare, iar rezultatul de exploatare este 

nul. Pragul de rentabilitate mai este cunoscut şi sub denumirile de punct mort 

operaţional sau cifra de afaceri critică. 

Modul de calcul al cifrei de afaceri critice are în vedere următorul set de 

relaţii: 

excr ChCA   

ChFChVCAcr   

ref

V
CA

ChV
R   

ChFCARCA crVcr   

V

cr
R1

ChF
CA


  unde: 

 

CAcr    - cifra de afaceri critică; 

CAref - cifra de afaceri de referinţă (de obicei din ultimul exerciţiu 

financiar);  

ChV   - cheltuielile variabile;  

ChF    - cheltuielile fixe;  

RV       - rata cheltuielilor variabile.  

Flexibilitatea exploatării Fr - în sens restrâns este dată de relaţia 

 

ref

cr
r

CA

CA
1F       [1] 

 
1F0   

 

Valorile apropiate de  1  corespund flexibilităţii maxime,  iar cele apropiate 

de 0 corespund flexibilităţii minime. 

Flexibilitatea definită conform relaţiei [1] se referă la toate cazurile în care 

CAref ≥ CAcr.  
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Cu cât flexibilitatea este mai ridicată, cu atât societatea comercială poate 

suporta mai uşor variaţiile mediului extern (piaţa, inflaţie, curs de schimb). Este 

evident că pentru creşterea flexibilităţii, valoarea CAcr trebuie să fie cât mai 

redusă. 

Dacă luăm în consideraţie capacitatea maximă de producţie a societăţii 

comerciale, caracterizată prin cifra de afaceri maximă, CAmax şi utilizând relaţia: 

maxref CA cCA        unde 

c – gradul de utilizare a cifrei de afaceri maxime, relaţia [1] capătă forma  

max

cr

CAc

CA
1F


    [2] 

şi constituie definiţia în sens larg a flexibilităţii. 

 

Căi de creştere a flexibilităţii exploatării 

 
Sunt identificate trei căi de creştere a flexibilităţii exploatării, ale căror 

influenţe le vom analiza separat, plecând de la un caz A de referinţă. 

 

a. Reducerea cheltuielilor fixe 

 

                                                                      Tabel 8.1.        UM - unităţi 

Nr. crt. Denumire Cazul A Cazul B 

1 Cifra de afaceri de referinţă 100.000 100.000 

2 Cheltuieli fixe 50.000 40.000 

3 Cheltuieli variabile 40.000 40.000 

4 Profit de exploatare 10.000 20.000 

5 RV 0,4 0,4 

6 CAcr 83.333 66.667 

7 C 0,6 0,6 

8 F 0,167 0,334 

 

Se constată că o reducere a cheltuielilor fixe cu 20 % conduce la o creştere a 

indicatorului de flexibilitate de 2 ori. 

Altfel spus, dacă în primul caz, societatea comercială nu poate rezista 

fără a intra în pierdere, decât la o scădere a cifrei de afaceri cu 16,7 %, în al 

doilea caz, aceeaşi societate comercială poate suporta un şoc negativ de 

piaţă de 33,4 % din cifra de afaceri. 
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b. Creşterea productivităţii muncii şi reducerea consumului de 

materiale şi de energie, concretizată prin reducerea cheltuielilor variabile cu  

20 % 

Analizăm influenţa separată pe cazul A de referinţă în tabelul 8.2. 

 

       Tabel 8.2. UM- unităţi 
Nr. crt. Denumire Cazul A Cazul B 

1 Cifra de afaceri de referinţă 100.000 100.000 

2 Cheltuieli fixe 50.000 50.000 

3 Cheltuieli variabile 40.000 32.000 

4 Profit de exploatare 10.000 18.000 

5 Rv 0,40 0,32 

6 CAcr 83.333 73.529 

7 C 0,6 0,6 

8 F 0,167 0,265 

Flexibilitatea a crescut de la 0,167 la 0,265. 

 

c. Creşterea cifrei de afaceri cu 20 % 

 Analizăm influenţa separată pe cazul A de referinţă în tabelul 8.3.. 

 

                                                                      Tabelul 8.3.         UM - unităţi 

Nr. crt. Denumire Cazul A Cazul B 

1 Cifra de afaceri de referinţă 100.000 120.000 

2 Cheltuieli fixe 50.000 50.000 

3 Cheltuieli variabile 40.000 48.000 

4 Profit de exploatare 10.000 22.000 

5 RV 0,40 0,40 

6 CAcr 83.333 83.333 

7 C 0,6 0,72 

8 F 0,167 0,305 
 

Flexibilitatea a crescut de la 0,167 la 0,305. Dacă managementul 

acţionează simultan, utilizând cele trei căi de creştere ale flexibilitătii, se 

obţin rezultatele din tabelul 8.4.. 
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                                                                         Tabelul 8.4.      UM - unităţi 

Nr. crt. Denumire Cazul 

A 

Cazul B 

1 Cifra de afaceri de referinţă  100.000 120.000 

2 Cheltuieli fixe 50.000 40.000 

3 Cheltuieli variabile 40.000 38.400 

4 Profit de exploatare 10.000 41.600 

5 RV 0,40 0,32 

6 CAcr 83.333 58.824 

7 C 0,60 0,72 

8 F 0,167 0,510 
 

Flexibilitatea a crescut de la 0,167 la 0,510. 

În studiul de caz prezentat, aplicarea simultană a reducerii cheltuielilor fixe 

şi a celor variabile cu 20 % şi a creşterii cifrei de afaceri tot cu 20 % conduce la 

creşterea flexibilităţii exploatării de 3,05 ori ! 

Transformări simple ale relaţiei [1] conduc la 

 

maxV CA)cR(1

ChF
1F


   [2] 

 

Condiţia   structurală   fundamentală   la   nivelul   societăţii comerciale 

pentru creşterea flexibilităţii exploatării este:  

 

minim
CA)cR(1

ChF

maxV




 [3] 

Condiţia   structurală   [3]   permite   managementului   evaluarea   continuă   

a   calităţii performanţelor prin determinarea: 

→ ratei anuale de scădere a cheltuielilor fixe 

→ ratei anuale de scădere a cheltuielilor variabile 

→ ratei anuale de creştere a cifrei de afaceri în preţuri comparabile. 
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Managementul exploatării centrat pe conceptul de 

flexibilitate 
 

Managementul exploatării centrat pe conceptul de flexibilitate determină 

orientarea simultană a procesului decizional pe : 

- reducerea cheltuielilor fixe; 

- reducerea cheltuielilor variabile; 

- creşterea cifrei de afaceri. 

Aceasta presupune evaluarea corectă a cifrei de afaceri critice şi programul de 

măsuri specifice pe cele 3 componente. 

Din perspectiva structurii organizaţionale: 

 programele de reducere a cheltuielilor fixe sunt elaborate de sectorul de 

plan strategic în calitate de coordonator cu contribuţia compartimentelor de 

investiţii, mecanoenergetic şi financiar-contabil. 

 programele de reducere a cheltuielilor variabile sunt elaborate de 

compartimentul de organizarea şi normarea producţiei, cu contribuţia 

compartimentelor tehnologice. 

 programele de creştere a cifrei de afaceri sunt elaborate de departamentele 

de marketing cu contribuţia compartimentului de preţuri. 

În final, cele trei programe conduc la creşterea profitului de exploatare. 

Regulile de aur ale managementului exploatării centrat pe flexibilitate: 

1. Fiecare cale de creştere a flexibilităţii creşte profitul de exploatare. 

2. Aplicarea simultană a celor trei programe conduce în toate cazurile la 

cel mai mare profit de exploatare. 
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9. Implicaţii decizionale rezultate din analiza 

culturii organizaţionale 
 

 

Cultura organizaţională constă dintr-un sistem de convingeri, 

mentalităţi şi comportamente format pe baza experienţei anterioare în 

cadrul firmei şi având un foarte înalt grad de stabilitate şi inerţie. 

 

Particularităţile economiilor în tranziţie: 

Schimbarea de sistem implică modificarea culturii organizaţionale de la 

valori specifice economiei de comandă, structurate într-o perioadă lungă la cele 

ale economiei de piaţă. 

În cadrul culturii organizaţionale se identifică două componente: 

 cultura managerială 

 cultura salariaţilor 

 

În general, sistemele de valori şi comportamente ale salariaţilor sunt în 

mare măsură influenţate de valorile şi comportamentele manageriale. 

Cercetările simultane efectuate în ţările în tranziţie din Europa Centrală şi 

de Est au identificat o cultură organizaţională de grup, definită ca acel fond 

cultural comun tuturor ţărilor central-est europene, dobândit în mai mult de patru 

decenii de regim al economiei de comandă. 

 

Miturile manageriale ale « culturii de grup »: 

1. Toate  problemele critice sau dificile se pot rezolva prin apelul la 

organele ierarhice superioare. 

Ca urmare, managementul este absolvit de răspunderea unei conduceri 

strategice, de grija gândirii în viitor. Atunci când survin momente de criză, 

acestea se rezolvă prin apelul la resurse şi soluţii exterioare, multe dintre 

problemele dificile putând fi «pasate» spre rezolvarea centralizată. 

2. Tot ce producem se vinde. Important este să producem ! 

Aceasta a fost consecinţa unei economii centralizate în care aproape totul 

era distribuit prin « repartiţii de plan», concurenţa externă era blocată prin 

«avizarea importurilor», iar concurenţa internă era considerată « un paralelism 

dăunător ». 

3. Salariaţii sunt executanţi docili, întrucât siguranţa locului de muncă le 

este asigurată 

Corolar al sistemului economiei hipercentralizate, aceasta a condus la 

dispariţia, în cele mai multe cazuri, a unor preocupări serioase ale managerilor 

pentru realizarea unui veritabil partener social, pentru stimularea motivării sau 

pentru crearea unui climat de facilitare a inovării. 
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4. Susţinerea politică este esenţială pentru supravieţuirea pe post 

Aceasta presupunea şi pentru persoanele competente compromisul între 

cerinţele deseori contrarii ale factorului politic şi exigenţele eficienţei, 

oportunismul tehnocratic în raport cu puterea. 

5. Arta   de   a   manipula   informaţiile   este   vitală   pentru   a   rezolva   

cerinţele contradictorii ale presiunii politice şi celei economice 

Intervenţia sufocantă a factorului politic a produse „reacţia de apărare” a 

managerilor: manipularea informaţiilor, interpretarea abilă a acestora, astfel încât 

activitatea economică să fie cât de cât protejată. Arta de a manipula informaţiile 

a devenit un criteriu de competenţă şi supravieţuire pe post. 

Valorile dominante ale culturii organizaţionale la nivel managerial sunt 

decisiv influenţate de constrângerile mediului extern. 

Amplitudinea schimbării necesare a valorilor dominante ale culturii 

manageriale la nivelul viziunii strategice, ale politicilor manageriale şi ale 

tehnicilor manageriale sunt prezentate mai jos : 

 
La sfârşitul sistemului economic etatist În faza finală a tranziţiei spre economia 

de piaţă 

Viziunea de viitor 

Stabilirea     de     către     organe     din    

afara întreprinderii   a   căilor   şi 

obiectivelor   de dezvoltare    conduce    la    

o    diminuare    a răspunderii 
managementului pentru atingerea lor.    

Managementul    apelează    la    organele 

superioare atunci când apar 

disfuncţionalităţi 

Elaborarea strategiei şi definirea pe 

termen mediu şi lung constituie o sarcină 

principală a managementului, scenariile 

strategice constituie caracteristica esenţială 

a viziunii de viitor. 

Obedienţa faţă de plan şi lipsa de 

răspundere faţă    de    viitorul    

întreprinderii    determină respingerea 

riscului şi a schimbării 

Schimbarea este văzută ca o oportunitate 

de câştig iar riscul ca un factor inevitabil 

de succes 

Piaţa este reprezentată de «repartiţii». 

Clientul este obligat să cumpere ceea ce i s-

a repartizat 

Piaţa stă în centrul întreprinderii. 

Clientul este autoritatea supremă într-o 

tranzacţie 

Politici manageriale 

Activele      imobilizate      ale     

întreprinderii reprezintă o structură 

statică, pentru un profit fix, bine determinat 

Activele imobilizate ale întreprinderii sunt 

apreciate dinamic, capacitatea de 

adaptare la piaţă este o caracteristică 

esenţială 
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Orice schimbare determină solicitarea de 

noi resurse   de   investiţii,   cât   mai   

generoase. Investiţiile sunt evaluate prin 

sumele de bani cheltuite 

Investiţiile se finanţează din capacitatea de 

autofinanţare şi din creditele bancare. 

Investiţiile se evaluează riguros prin 

posibilităţile de recuperare a fondurilor şi 

prin profitul preliminat 

Structurile organizatorice sunt de tip „pira-

midă” şi au caracter rigid 

Structurile organizatorice sunt de tip 

„reţea”. Ele sunt dinamice, adaptându-se 

la cerinţele strategice 

Politica tehnică şi de calitate este dictată 

de consideraţii    subiective,    urmărind    

alinierea formală la condiţiile de 

performanţă şi calitate de pe piaţa mondială 

Politica dezvoltării tehnice şi de calitate 
este determinată de cerinţele adaptării la 

piaţă şi a diferenţierii faţă de concurenţă 

Politica financiară este bazată pe obţinerea 

de alocaţii de la stat 

Politica financiară este bazată pe creşterea 

cifrei de afaceri şi a profitului precum şi 

pe asigurarea lichidităţilor 

Evaluarea resurselor umane se bazează pe 

factori cantitativi 

Politica resurselor umane urmăreşte 

sporirea instruirii salariaţilor, o cât mai 

completă identificare între obiectivele 

întreprinderii şi cele individuale ale 

acestora şi promovarea sentimentelor de 

apartenenţă la întreprindere 

Tehnici manageriale 

Managerul   este   văzut   ca   « o   curea   

de transmisie » a dispoziţiilor superioare 

Managerul este văzut ca lider 

Managementul este situat în avalul 

procesului. El  se ocupă de îndeplinirea 

planului  şi  de recuperarea restanţelor 

Managementul urcă spre amontele 

procesului, de unde poate sesiza 

ameninţările şi preveni disfunc-ţionalităţile 

prin utilizarea modelelor de previziune 

 

Paradoxul tranziţiei: 

Schimbarea culturii organizaţionale nu a constituit o prioritate 

strategică a managementului în perioada 1990 – 2004! 

→ Nu a fost inclusă în programele de training pe scară largă ale 

managementului finanţate de Uniunea Europeană în cadrul programelor 

PHARE  
→ Nu a fost dezvoltat în mare măsură în firmele româneşti conceptul de 

management strategic al schimbării culturii organizaţionale. 

Pe cale de consecinţă, nu au fost promovate acţiuni concertate de promovare 

a valorilor dominante ale culturii organizaţionale specifice economiei de piaţă. 

Rezultate: 

→ Eşecurile unor privatizări  

→ Eşecurile unor firme private  

→ Blocaje  importante în aplicarea unor schimbări organizaţionale 
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Concluzie: Adaptarea firmei la mediul concurenţial nu poate fi 

efectivă şi eficientă atâta timp cât se rezumă la factori strict structurali, de 

tipul schimbării proprietăţii, a schimbării tehnologiei, a reorganizării 

întreprinderii. 

 

O schimbare ce nu ţine seama de cultura organizaţională se poate 

dovedi foarte repede a fi doar o schimbare de formă, adesea blocată şi 

obstrucţionată de o serie de factori ce ţin de tipul şi modul de înţelegere a 

relaţiilor formale şi informale din cadrul organizaţiei. 

 

 

Schema logică a managementului cu ajutorul culturii 

organizaţionale în firme specifice economiilor de piaţă 

funcţionale 
 

Este o sarcină a managementului de nivel superior care nu poate fi 

transferată 

Cere atât putere cât şi expertiză  

Trebuie să înceapă cu o cunoaştere a configuraţiei culturale a organizaţiei 

Cere o diagnoză culturală 

Necesită opţiuni strategice 
Cultura actuală se potriveşte cu strategia? 

Dacă nu, strategia poate fi adaptată? 

Dacă nu, ce modificare culturală este necesară? 

Această modificare este eficientă - avem oamenii de care este nevoie? 

Care vor fi costurile în condiţiile de preocupare şi de bani ai 

managementului? 

Profiturile scontate vor depăşi costurile? 

Care este perioada de timp necesară pentru aceste schimbări? 

Dacă sunt îndoieli, este mai bine să se modifice într-un anumit fel strategia 

Culturile diferite pot să ceară abordări diferite  

Crearea unei reţele de agenţi de schimb în cadrul organizaţiei 
Câţiva oameni „cheie" la toate nivelurile 

Dacă oamenii „cheie" iniţiază acţiunea, ceilalţi le vor urma exemplul 

Oponenţii pot fi evitaţi? 

Revizuirea politicii de personal 
Reconsiderarea criteriilor de angajare 

Reconsiderarea criteriilor de promovare 

Reconsiderarea criteriilor de instruire  

Continuarea extinderii monitorizării culturii organizaţionale 
Atenţie susţinută, perseverentă 

Repetarea periodică a diagnozei culturale 
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Particularităţi ale mediului în cazul firmelor româneşti 

 

Absenţa în mare măsură a preocupării pentru managementul culturii 

organizaţionale în România presupune o abordare în trepte similară cu cea din 

domeniul calităţii referitoare la trecerea de la controlul calităţii la managementul 

calităţii totale. 

 

 

                                                                                                          t 

                                                                                                                                                                                                 

Asigurarea calităţii - confirmarea competenţelor în medii concurenţiale 

TQM - faza superioară a managementului de proces 

Încercările de trecere directă la TQM s-au dovedit  un eşec! 

 

 

 

 
 

Controlul 

calităţii 

Calitate 

totală 

Asigurarea 

calităţii 

- orientarea spre 

produs 

- control final 

- conformitate cu 

specificaţiile 

- orientarea spre proces 

- accentul de prevenire 

- control în proiectare 

şi producţie 

- activitate specializată 
 

- orientare spre client 

- angajarea conducerii 

- antrenarea personalului 

- toate compartimentele  

- întreaga traiectorie a 

produsului 
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                                                                                                       t 

                                                                               
Oportunitatea majoră la nivelul firmelor româneşti o constituie 

managementul strategic în scopul adaptării valorilor dominante ale culturii 

organizaţionale specifice mediilor concurenţiale şi apoi diversificarea 

valorilor în funcţie de obiectivele strategice fiecărei firme. 

Indiferent de tipul proprietăţii şi de aparenţe, parcurgerea primei 

etape este obligatorie din perspectiva managementului îmbunătăţirii 

continue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori specifice culturii 

organizaţionale ale 

firmelor adaptate la medii 

concurenţiale, în funcţie 

de tipurile de strategii 

alese 

Valori dominante ale 

culturii 

organizaţionale 

specifice mediilor 

concurenţiale 

Valori dominante ale 

culturi organizaţionale 

specifice economiei de 

comandă 
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Schema logică a diagnosticului valorilor dominante ale 

culturii organizaţionale specifice mediilor concurenţiale 
 
 Analiza diagnostic este centrată pe trei obiective majore: 

 

a. Evaluarea „mentalităţii remanente” referitoare la valori ale culturii 

organizaţionale de grup de tip colectivist din ţările Europei Centrale şi de Est, 

cum sunt: 

 Eligibilitatea conducerii întreprinderilor: conducerile întreprinderilor ar 

trebui alese de proprietari şi angajaţi sau angajaţii ar trebui să îşi aleagă 

conducerea; 

 Politici perfecţioniste: statul ar trebui să protejeze (prin impozite 

preferenţiale, taxe vamale, etc.) întreprinderile româneşti de concurenţa celor 

străine; 

 Egalizarea salariilor: salariile ar trebui să fie apropiate ca valoare, 

indiferent de rezultate; 

 Păstrarea locurilor de muncă, indiferent de eficienţa acestora; 

 Importanţa foarte mare acordată factorului politic. 

 

b. Evaluarea opţiunilor managerilor şi salariaţilor referitoare la valori cheie 

ale culturii organizaţionale: 

 Stilul de conducere; 

 Motivaţia diferenţierii salariilor; 

 Motivaţia în alegerea unui loc de muncă; 

 Atitudinile şi comportamentele dezirabile ale conducătorilor; 

 Gradul de acceptare a schimbărilor; 

 Orientarea către piaţă (pentru manageri). 

 

c. Percepţia managerilor şi salariaţilor asupra organizaţiei din care fac 

parte referitoare la: 

 situaţia generală a firmei; 

 competitivitatea firmei; 

 climatul organizaţional; 

 caracteristicile conducătorilor; 

 nivelul comunicării intra-organizaţionale; 

 nivelul activităţii de control al îndeplinirii sarcinilor. 
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Rezultatul diagnosticului la nivelul unui eşantion 

reprezentativ de firme din România, referitor la 

mentalitatea remanentă în anul 2001 

 
1. Există mai multe păreri în legătura cu modul în care ar trebui conduse 

întreprinderile. Care dintre urmatoarele afirmaţii se apropie cel mai mult de 

opiniile dvs.? 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1. proprietarii ar trebui să îşi aleagă singuri 

conducerea; 

50,32 24,02 

2. atât proprietarii cât şi angajaţii ar trebui să 

participe la alegerea conducerii întreprinderii; 
39,07 57,62 

3. angajaţii ar trebui să fie proprietarii 

întreprinderii şi să îşi aleagă conducerea. 
10,61 18,36 

 

 

 
 

2. Credeţi că statul ar trebui să protejeze (prin impozite preferenţiale, taxe 

vamale, etc.) întreprinderile româneşti de concurenţa celor străine? 

 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.da 86,08 85,96 

2.nu   1,50 10,61 

3.nu ştiu 12,42   3,43 
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3. În fiecare întreprindere există persoane cu salarii mai mici, altele cu 

salarii mai mari. Unii consideră că între salarii pot să fie diferenţe oricât de mari 

în funcţie de rezultate şi de activitatea desfăşurată, alţii dimpotrivă, consideră că 

salariile trebuie să fie apropiate, indiferent de activitatea desfăşurată şi de 

rezultatele obţinute. Referitor la întreprinderea în care lucraţi dvs., care este 

opinia dvs.? 

 
 

Manageri,% Salariaţi, % 

1. acceptaţi diferenţe oricât de mari în 

funcţie de rezultate; 
92,93 74,08 

2. salariile trebuie să fie apropiate ca 

valoare indiferent de rezultate. 
  7,07 25,92 
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  4. În general credeţi că ar trebui păstrate locurile de muncă, chiar dacă 

acestea nu ar fi eficiente, numai pentru a evita concedierile ? 
 

Manageri,% Salariaţi,% 

1.da 14,78 30,50 

2.nu 81,39 61,10 

3.nu ştiu   3,83   8,40 
 

                                                                          

   
 

5. Credeţi că relaţiile conducerii cu diverse medii şi grupuri politice sunt 

importante pentru buna funcţionare a întreprinderii? 

 

Manageri, % Salariaţi,% 

1.da 73,66 65,62 

2.nu 23,34 28,28 

3.nu ştiu   3,00   6,10 
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Studiul pilot: Diagnosticul valorilor dominante ale culturii 

organizaţionale pentru companii din Municipiul Piteşti 
 

1. Argument 
In tranziţia spre o economie concurenţială, capacitatea întreprinderilor de a 

iniţia schimbările interne şi de a face faţă celor externe, deci capacitatea de 

schimbare structurală, este determinată cu precădere de caracteristicile resurselor 

umane de care dispun, de la managementul de vârf la executanţii operaţionali, de 

la atitudinile şi convingerile pe care le afişează până la principiile 

şi deprinderile pe care le posedă . 

Efortul de schimbare a culturii organizaţionale, dominată încă de unele 

„mentalităţi remanente ale culturii de bloc a ţărilor Europei Centrale şi de Est” se 

constituie într-o prioritate a managementului românesc. 

Schimbarea organizaţională nu este doar un simplu efect al intenţiei de 

restructurare şi reformare a întreprinderilor româneşti. Ea nu poate fi efectivă şi 

eficientă atâta timp cât se rezumă la factori strict structurali, de tipul schimbării 

proprietăţii, schimbării tehnologiei, organizării întreprinderilor şi strategiile 

manageriale. O schimbare ce nu ţine seama de cultura organizaţională se poate 

dovedi a fi o schimbare de formă, adesea blocată şi obstrucţionată de o serie de 

factori ce ţin de tipul şi modul de structurare şi înţelegere a relaţiilor formale şi 

informale din cadrul organizaţiei. 

Comportamentele şi atitudinile structurate în timp în cadrul unei organizaţii 

sunt nu numai mai dificil de schimbat, datorită inerţiei lor, dar reprezintă practic 

cele mai importante structuri de rezistenţă la schimbare. 

Obiectivul principal al studiului 1-a constituit „diagnosticul valorilor 

dominante ale culturii organizaţionale pentru un eşantion de 11 companii 

din Municipiul Piteşti" cu rol de pilot pentru fundamentarea deciziei de a 

organiza acţiuni orientate spre schimbarea culturii organizaţionale din 

perspectiva aderării României la Uniunea Europeană. 

Studiul a fost elaborat de către Centrul Român de Modelare Economică, în 

parteneriat cu Universitatea din Piteşti şi cu sprijinul logistic al Asociaţiei 

Oamenilor de Afaceri din Piteşti. 
 

2.Obiectivele studiului 
Analiza diagnostic a fost centrată pe trei obiective majore:  

a. Evaluarea  percepţiei  managerilor şi  salariaţilor privind valori  

fundamentale  ale economiei de piaţă versus „mentalităţile remanente ale 

culturii de bloc". Cultura de bloc este acel fond cultural comun tuturor ţărilor 

centrale şi est-europene, dobândit în mai bine de patru decenii de regim al 

economiei de comandă. Ea sintetizează practic întreaga gamă de reminiscenţe 

culturale ale experienţei de 40 de ani, fiind deci un factor de rezistenţă la 
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schimbarea efectivă, un mediu de blocare a proceselor reformatoare. Existenţa 

unei astfel de culturi, cu toate specificităţile ei a fost pusă în evidenţă de o serie 

de cercetări empirice asupra diferitelor componente valorice şi evolutive din 

societatea în tranziţie: 

- proprietatea 

- concurenţa 

- competitivitatea 

- salarizarea 

- siguranţa locului de munca 

- influenţa factorilor politici 

b. Evaluarea opţiunilor managerilor şi salariaţilor referitoare la valori 

cheie ale culturii organizaţionale: 
- stilul de conducere 

- motivaţia diferenţierii salariaţilor 

- atitudinile şi comportamentele dezirabile ale conducătorilor 

- gradul de acceptare a schimbărilor 

c. Percepţia managerilor şi salariaţilor asupra organizaţiei din care fac 

parte, referitoare la: 
- situaţia generală a firmei 

- climatul organizaţional 

- caracteristicile conducătorilor 

- nivelul comunicării intro-organizaţionale 

- nivelul activităţii de control al îndeplinirii sarcinilor.  

Analiza diagnostic este însoţită de recomandări privind programe prioritare de 

schimbare a culturii   organizaţionale   în   sensul   adaptării   acesteia   la   

exigenţele   aderării   la   Uniunea Europeană. 

 

3. Structura eşantionului de companii 
Eşantionul a fost compus dintr-un număr de 11 companii, grupate 

dimensional astfel: 

- 1 companie mare, cu peste 250 de salariaţi 

- 7 companii mijlocii cu un număr de salariaţii cuprins între 50 - 249  

- 3 companii mici cu un număr de salariaţi cuprins între 10-49 

În ansamblu, eşantionul a cuprind un număr de 1005 salariaţi (inclusiv 

manageri). 

La nivelul fiecărei companii, sondajul a fost aleatoriu, cuprinzând în total un 

număr de 31 de manageri şi 184 de salariaţi. 

Particularităţile economice ale companiilor sunt prezentate în tabelul nr.9.1. 
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Tabelul nr. 9.1. 

Nr. 
crt. Denumire companie 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Cifra de 

afaceri 

2004 

mil. 

Euro 

Număr 

salariaţi 

Profit/ 

pierdere 

2004 

mil. 

Euro 

1 

DIRECT AUTO 

ROM SRL 

Ştefăneşti 

343 

Producţia de piese şi 

accesorii pentru 

autovehicule şi 

motoare de 

autovehicule 

10,34 116 0,28 

2 

ALCADIBO 

TRADING SA 

Piteşti 

519 
Alte vânzări cu 

ridicata 
7,45 88 0,23 

3 ZEUS SA Piteşti 452 
Construcţii de clădiri 

şi de genii civili 
5,47 296 0,53 

4 
PROINTERMED 

SRL Piteşti 
252  4,36 82 0,09 

5 

BIFF 

INTERNATIONAL 

SRL Piteşti 

452 
Construcţii de clădiri 

şi de geniu civil 
3,75 99 0,07 

6 

ALBERT 

COMIMPEX SRL 

Piteşti 

602 
Alte transporturi 

terestre 
3,48 66 0,01 

7 
PROREMAT SA 

Bascov 
371 

Recuperarea 

deşeurilor şi 

resturilor de 

materiale reciclabile 

2,78 84 0,17 

8 
CATALI SHOES 

SRL Piteşti 
193 

Fabricarea 

încălţămintei 
1,79 92 0,14 

9 

NEW DESIGN 

COMPOSITE SRL 

Pitesti 

252 
Producţia articolelor 

din material plastic 
0,82 28 0,04 

10 

UNI TRADE 

CORPORATION 

SRL Pitesti 

453 
Lucrări de instalaţii 

şi izolaţii 
0,52 21 0,00 

11 
CAROLINE COM 

SRL Piteşti 
361 

Producţia de 

mobilier 
0,51 33 0,01 

 TOTAL   41,27 1005 1,57 
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Companiile acoperă domenii din industria prelucrătoare (6), construcţii (3), 

comerţ (1) şi servicii de piaţă (1). 

Cifra de afaceri a companiilor din eşantion a avut variabilitate mare,  ceea ce 

a reprezentat un important câştig de reprezentativitate fiind cuprinsă în anul 2004 

între 510 mii EURO şi 10,34 mil EURO. 

Din punct de vedere dimensional, numărul de salariaţi pe companie a variat 

între 21 şi 296. 

O particularitate a eşantionului o constituie faptul că toate companiile 

au fost profitabile sau în stare de echilibru în anul 2004. 

Ratele profitabilităţii generale (profit brut / cifra de afaceri) au variat între 0 

şi +9,7 %, cu o valoare consolidată de +3,8 %, care este apropiată de cea a 

sistemului naţional de companii din anul 2004. Din cele 15 companii contactate 

pentru acceptarea sondajului, rata de succes a fost de 73,3 %, semnificativ mai 

mare decât cea de  44,64 % obţinută în anul 1998, cu ocazia elaborării studiului 

reprezentativ la nivel naţional. 

Principalul câştig al studiului îl constituie interpretarea ansamblului 

rezultatelor. 

Trebuie să menţionăm că rezultate referitoare la cultura organizaţională nu 

depind neapărat de numărul companiilor analizate 

Faptul că sunt posibile studii reprezentative, chiar internaţionale cu un număr 

mic de companii de eşantionare este probat de studiul realizat de Hofstede pe 20 

de organizaţii din Olanda şi Danemarca, organizaţie care acoperă 5 domenii de 

activitate. Studiul realizat de Hofstede (Experimentul IRIC) rămâne şi astăzi un 

punct de referinţă în domeniul culturii organizaţionale. 

 

4.Sinteza rezultatelor obţinute ca urmare a sondajului 

efectuat  
 

a. Mentalitatea remanentă 

 

1. Există mai multe păreri în legătură cu modul în care ar trebui conduse 

întreprinderile. Care dintre următoarele afirmaţii se apropie cel mai mult de 

opiniile dumneavoastră ? 
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% 

Manageri Salariaţi 

1.proprietarii ar trebui să îşi aleagă singuri 

conducerea; 
61,29 44,57 

2.atât proprietarii cât şi angajaţii ar trebui să 

participe la alegerea conducerii întreprinderii; 

32,26 48,91 

3.angajaţii ar trebui să fie proprietarii 

întreprinderii şi să îşi aleagă conducerea. 
 6,45   6,52  

 

61,29

32,26

6,45

44,57
48,91

6,52

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3

Manageri

Salariaţi

 
O primă concluzie este că faţă de problema alegerii conducerii întreprinderii, 

există diferenţe semnificative între opţiunile salariaţilor şi cele ale managerilor, 

cum era de aşteptat. Pentru participarea angajaţilor la alegerea conducerii se 

pronunţă 55,4 % dintre salariaţi (opţiunile 2 şi 3) şi 38,7 % dintre manageri. 

Se constată că salariaţii au o opinie majoritară referitoare la opţiunile 2 şi 3, 

care confirmă inerţia percepţiei referitoare la specificitatea schimbării de sistem 

în România, caracterizată prin alegerea de către salariaţi a conducerii 

întreprinderilor în anul 1990, care a avut rezultate negative în planul 

performanţelor întreprinderilor româneşti prin schimbarea funcţiei obiectiv de la 

maximizarea profitului la protecţia locurilor de muncă şi maximizarea salariilor. 

Totodată la nivelul salariaţilor şi chiar al managerilor nu este foarte clar statutul 

proprietarului care îi conferă acestuia dreptul   de   a decide în privinţa conducerii 

întreprinderilor la care este principalul acţionar. 

 

 

2. Credeţi că statul ar trebui să protejeze (prin impozite preferenţiale, taxe 

vamale, etc.) întreprinderile româneşti de concurenţa celor străine? 
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% 

Manageri Salariaţi 

1.da 58,06 71,74 

2.nu 41,94 16,85 

3.nu ştiu   0,00 11,41 
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3. Credeţi că întreprinderea în care lucraţi poate face faţă unei competiţii cu 

alte întreprinderi din ţară, de profil similar: 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.da 96,77 78,8 

2.nu   0,00   5,43 

3.nu ştiu, nu pot estima   3,23 15,76 
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4. Credeţi că întreprinderea în care lucraţi poate face faţă unei competiţii cu 

alte întreprinderi din străinătate, de profil similar: 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.da 74,19 50,00 

2.nu   9,68 13,59 

3.nu ştiu, nu pot estima 16,13 36,41 
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Opţiunea puternică pentru protecţionism (71,7% salariaţi şi 58,1% manageri) 

se manifestă în ciuda faptului că majoritatea covârşitoare a subiecţilor îşi percep 

propria întreprindere ca făcând faţă concurenţei interne (78,8% salariaţi şi 96,8% 

manageri). Mai mult, aceeaşi opţiune, ceva mai moderată o au subiecţii referitor 

la competiţia externă (50 % salariaţi şi 74,2 % manageri). 

Acest aparent paradox se explică prin lipsa de informare privind bazele 

practice ale competiţiei, în legătură directă cu prevederile aquis-ului 

comunitar privind politicile comerciale şi cele ale concurenţei. Pe de altă 

parte, opţiunile subiecţilor demonstrează importanta rezistenţă la tendinţele de 

liberalizare a comerţului, caracteristică în mare măsură ţărilor în curs de 

dezvoltare şi a celor din blocul ex-comunist. 

 

5. În fiecare întreprindere există persoane cu salarii mai mici, altele cu salarii 

mai mari. Unii consideră că între salarii pot să fie diferenţe oricât de mari în 

funcţie de rezultate şi de activitatea   desfăşurată, alţii dimpotrivă  consideră  că  

salariile  trebuie  să  fie  apropiate, indiferent de activitatea desfăşurată şi de 

rezultatele obţinute. 

Referitor la întreprinderea în care lucraţi, care este opinia dvs? 
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% 

Manageri Salariaţi 

1.acceptaţi diferenţe oricât de mari în funcţie de 

rezultate; 
93,55 60,87 

2.salariile trebuie să fie apropiate ca valoare 

indiferent de rezultate; 

 6,45 39,13 

93,55

6,45

60,87

39,13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2

Manageri

Salariaţi

 
Majoritatea subiecţilor sunt dispuşi să accepte diferenţe salariale oricât de 

mari în concordanţă cu rezultatele individuale, respingând un egalitarism 

principial. Există însă o diferenţă net semnificativă între opţiunile salariaţilor şi 

managerilor (60,9 % salariaţi şi 93,6% manageri). Oricum, sondajul relevă un 

câştig important în reducerea „mentalităţii remanente" referitoare la egalizarea 

salariilor. 
 

 6. În general credeţi că ar trebui păstrate locurile de muncă, chiar dacă 

acestea nu ar fi eficiente, numai pentru a evita concedierile? 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.da   9,68 23,37 

2.nu 87,10 65,22 

3.nu ştiu   3,23 11,41 
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Problema  protecţiei  locurilor  de  muncă,   atât   de  presantă  acum   câţiva  

ani   s-a diferenţiat; putem afirma că asistăm la o deradicalizare a tendinţelor 

anti-reformatoare, în care eficienţa economică era „sacrificată" în orice condiţii 

pentru siguranţa locurilor de muncă. 

Întrebaţi dacă ar trebui păstrate locurile de muncă chiar dacă acestea nu ar fi 

eficiente, numai pentru a evita concedierile, numai o minoritate (9,7 % din 

manageri şi 23,4 % din salariaţi)  răspund cu un da categoric. 

După 15 ani de tranziţie, mentalitatea remanentă în acest domeniu pare să 

dispară. 

 

7. Credeţi că relaţiile conducerii cu diverse medii şi grupuri politice sunt 

importante pentru buna funcţionare a întreprinderii? 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.sunt importante 67,24 59,78 

2.nu sunt importante 25,81 23,91 

3.nu ştiu   6,45 16,30 
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Percepţia subiecţilor care acordă o mare importanţă relaţiilor conducerii cu 

grupurile politice (59,8 % salariaţi şi 67,2 % manageri) exprimă lipsa unei 

delimitări clare între politic şi economic. O astfel de percepţie este şi consecinţa 

unei experienţe relativ recente, care atestă puterea presiunilor şi privilegiilor 

politice neîntemeiate economic asupra sorţii întreprinderii. 

 

b. Valori cheie ale culturii organizaţionale 

 

8. Există mai multe opinii în legătură cu modul în care ar trebui condusă o 

întreprindere pentru a fi eficientă. Către care dintre acestea înclinaţi dvs.: 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.numai o întreprindere condusă de o mână forte 

poate avea succes în condiţiile actuale 
83,87 63,59 

2.numai participarea angajaţilor la conducerea 

întreprinderii poate duce la succesul aceteia în 

situaţia actuală 

12,90 26,09 

3.nu contează cum conduce o întreprindere atâta 

timp cât produsele ei sunt cerute pe piaţă 
 3,23  10,33 
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În raport cu modul de conducere a întreprinderii, dominantă este preferinţa 

pentru o mână forte (63,6 % salariaţi şi 83,9 % manageri) care pare a fi garantul 

unei coerenţe strategice într-un mediu economic supus unor factori conjuncturali 

imprevizibili. 

 

9. Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai utilizate criterii de 

diferenţiere a salariilor: 

Vă rugăm să indicaţi care vi se par cele mai importante 3 criterii  
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Cele mai importante criterii de diferenţiere a salariilor sunt considerate de 

către manageri: rezultatele obţinute (100 %), competenţa şi calificarea (93,6%) şi 

poziţiea în ierarhia întreprinderii (51,6 %). Salariaţii optează prioritar pentru 

competenţă şi calificare (78,8 %), rezultatele obţinute (76,1 %) şi numărul de ore 

lucrate (60,3 %). Vechimea în muncă, în general şi vechimea în întreprindere 

sunt considerate cele mai neimportante criterii pe baza cărora ar trebui 

diferenţiate salariile. O astfel de atitudine conturează o opţiune pentru valori 

moderne, în defavoarea valorilor tradiţionaliste ale vechimii în muncă sau în 

întreprindere. 

 

10. Care sunt cele mai importante două motive în alegerea unui loc de 

muncă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.numărul de ore lucrate 32,26 60,33 

2.poziţia individului în ierarhia întreprinderii  51,61 33,15 

3. competenţa şi calitatea individului 93,55 78,80 

4. rezultatele opţinute de individ (performanţa) în 

muncă 
  100,00 76,09 

5. vechimea în muncă, în general   6,45 26,63 

6. vechimea în întreprindere  16,13 25,00 
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În alegerea unui loc de muncă primează criteriile satisfacţiei profesionale şi 

ale câştigului salarial (cu ordinea inversată la salariaţi). Siguranţa locului de 

muncă ocupă al treilea loc în opţiunile salariaţilor şi al patrulea în opţiunile 

managerilor. Conceptul de „mobilitate a locului de muncă" pare să devină în timp 

câştigător în opţiunile managerilor şi salariaţilor, diferenţele dintre manageri şi 

salariaţi rămânând însă semnificative. 

Reţine atenţia faptul că prestigiul firmei constituie pentru manageri şi 

salariaţi cel mai puţin important criteriu în alegerea unui loc de muncă. 

 

c. Percepţia asupra organizaţiei din care fac parte managerii şi 

salariaţii 

 

11. Care dintre următoarele atitudini şi comportamente le consideraţi 

importante pentru un şef ? Selectaţi primele 3 opţiuni: 

 

 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.un salariu bun 48,39 63,59 

2.un loc de muncă plăcut 12,90 17,39 

3. o activitate care să îmi ofere satisfacţii 

profesionale 
64,52 43,48 

4. un loc de muncă sigur 22,58 42,39 

5. posibilitatea de promovare 41,94 20,11 

6. prestigiul întreprinderii/firmei   9,68 13,04 
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Principala calitate a unui şef bun ar trebui să o constituie pentru majoritatea 

covârşitoare a subiecţilor (86,4 % salariaţi şi 96,8 % manageri) competenţa şi 

profesionalismul. Între primele trei opţiuni se regăsesc atât la manageri cât şi la 

salariaţi interesul şefilor pentru rezolvarea problemelor oamenilor (65,2 % 

salariaţi, 51,6 % manageri). Salariaţii includ în primele trei opţiuni şi criteriul 

motivaţiei salariaţilor, în timp ce managerii îl consideră a patra opţiune, 

înlocuind-o în primele trei cu hotărârea în luarea deciziilor. 

 

 

12. Unii cred că instrucţiunile superiorilor ar trebui urmate, chiar şi atunci 

când nu suntem de acord cu ele. Alţii spun că instrucţiunile superiorilor ar trebui 

urmate numai când suntem convinşi că aceştia au dreptate. Cu care dintre aceste 

doua opinii sunteţi de acord? 

 

 

 

 

 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.să fie amabil  9,68 30,98 

2.să fie competent şi un bun profesionist 96,77 86,41 

3. să sancţioneze atunci când este cazul 25,81 25,00 

4. să ofere recompense pentru cei care îşi fac bine 

treaba 
41,94 48,37 

5. să încerce să rezolve şi să înţeleagă problemele 

oamenilor 
51,61 65,22 

6. să fie hotărât 54,84 29,35 

7. să trateze oamenii numai în funcţie de rezultate 19,35 14,67 
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% 

Manageri Salariaţi 

1.ar trebui urmate instrucţiunile 54,84 31,52 

2. ar trebui să fim mai întâi convinşi că aceştia au 

dreptate 
45,16 68,48 
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Există o diferenţă semnificativă de percepţie între manageri şi salariaţi 

referitoare la modul în care ar trebui urmate instrucţiunile şefilor. Managerii sunt 

mai înclinaţi către respectarea formală a dispoziţiilor (54,8 %), în timp ce 

salariaţii către o respectare informală, cu înţelegerea corectitudinii deciziei 

(68,5%). 

 

13. Cum aţi evalua situaţia întreprinderii in care lucraţi? 
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% 

Manageri Salariaţi 

1. ea este expusă riscului de a falimenta  0,00   2,72 

2. reuşeşte să supravieţuiască  0,00 12,50 

3. are şanse mari de relansare în următorii 2 -3 ani 22,58 21,74 

4. este o întreprindere de succes 77,42 63,04 
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Percepţia majorităţii subiecţilor asupra situaţiei întreprinderii în care 

lucrează este majoritar favorabilă (63 % salariaţi, 77,4 % manageri) şi 

corespunde realităţii, întrucât în majoritate, companiile selectate în eşantion 

sunt profitabile. 

 

14. Ce relaţii credeţi că există între dvs. şi conducerea întreprinderii: 

 

 

100

0 0

90,76

2,17
7,07

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3

Manageri

Salariaţi

15. Cât de des apar conflicte în întreprinderea dvs.? 

 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1.des 19,35   8,70 

2. rar 67,74 77,72 

3. niciodată 14,90 13,59 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1. relaţii de cooperare 100,00 90,76 

2. relaţii de înţelegere     0,00   2,17 

3. nici un fel de relaţie     0,00   7,07 



 64 

19,35

67,74

14,9
8,7

77,72

13,59

0

20

40

60

80

100

1 2 3

Manageri

Salariaţi

 
16. Atmosfera din cadrul colectivului dvs. de muncă este, în general: 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1. plăcută 77,42 46,74 

2. tensionată   3,23   4,89 

3. acceptabilă 19,35 48,37 
 

77,42

3,23

19,35

46,74

4,89

48,37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3

Manageri

Salariaţi

 
Răspunsurile subiecţilor la cele trei întrebări care se referă la climatul 

organizaţional sunt convergente. În mod practic, în aceeaşi măsură, 

managerii şi salariaţii consideră că au relaţii de cooperare cu conducerea 

întreprinderii, frecvenţa conflictelor este rară şi atmosfera din cadrul 

colectivului este plăcută sau acceptabilă. 
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17. Credeţi că şeful dvs. este bun profesionist ? 
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18. Credeţi că şeful dvs. este om corect? 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1. în foarte mare măsură 38,71 48,37 

2. în mare măsură 61,29 39,67 

3. în mică măsură            0,00  3,26 

4. în foarte mică măsură   0,00  2,17 

5. nu ştiu   0,00  6,52 

% 

Manageri Salariaţi 

1. în foarte mare măsură 45,19 38,59 

2. în mare măsură 51,61 44,57 

3. în mică măsură  3,23   3,80 

4. în foarte mică măsură  0,00   2,72 

5. nu ştiu  0,00 10,33 
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19. Credeţi că şeful dvs. este bun organizator? 

 

51,61

45,16

3,23
0 0

41,85
44,02

7,61

1,63
4,89

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

Manageri

Salariaţi

 

Cu mici diferenţe, managerii şi salariaţii apreciază clar majoritar 

calităţile de profesionalism, corectitudine şi capacităţi organizatorice ale 

şefilor.  

 

20. În ce măsură sunteţi informat în legătură cu strategia întreprinderii ? 

% 

Manageri Salariaţi 

1. în foarte mare măsură 51,61 41,85 

2. în mare măsură 45,16 44,02 

3. în mică măsură   3,23   7,61 

4. în foarte mică măsură   0,00   1,63 

5. nu ştiu   0,00   4,89 
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21. În ce măsură sunteţi informat în legătură cu problemele actuale ale 

întreprinderii ? 
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% 

Manageri Salariaţi 

1. în foarte mare măsură 41,94 10,87 

2. în mare măsură 45,16 40,76 

3. în mică măsură  9,68 29,89 

4. în foarte mică măsură  3,23 18,48 

% 

Manageri Salariaţi 

1. în foarte mare măsură 38,71   4,89 

2. în mare măsură 54,84 35,33 

3. în mică măsură   3,23 39,67 

4. în foarte mică măsură   3,23 20,11 
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Comunicarea în întreprindere este percepută în mod diferit de manageri 

şi salariaţi. Managerii sunt informaţi în foarte mare măsură şi mare măsură 

referitor la strategia întreprinderii ( 87%) şi în problemele actuale ale 

întreprinderii (93,5%). În schimb, salariaţii sunt informaţi în proporţie de 

numai 51,6 % referitor la strategie şi de 40,2 % referitor la probleme actuale. 

Această diferenţă de comunicare la cele două niveluri este tipică pentru 

majoritatea companiilor. Rămâne la atitudinea managementului fiecărei 

companii politica specifică privind comunicarea în cadrul companiei, la 

nivelul salariaţiilor. 

 

22. Cât de des sunteţi controlaţi de către şeful dvs.? 
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Există un relativ echilibru între controlul strict şi controlul relativ slab în 

întreprinderile din eşantion. De aici rezultă o poziţie mediană a 

întreprinderilor cercetate privind dimensiunea culturii organizaţionale; 

controlul strict versus controlul slab. 

 

23. După   aderarea   României   la   Uniunea   Europeană, consideraţi   

că întreprinderea dumneavoastră se va confrunta cu o creştere a concurenţei? 

 

 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1. foarte des, la tot pasul 48,39 51,09 

2.numai atunci când îmi închei o anumită 

activitate 
35,48 45,11 

3. aproape niciodată 16,13   3,80 
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Subiecţii au o percepţie relativ optimistă referitoare la creşterea 

concurenţei după aderarea la Uniunea Europeană. Opţiunile se repartizează 

în proporţie de circa 60 - 40 la manageri şi 46 - 27 la salariaţi în percepţia 

creşterii sau a lipsei creşterii concurenţei. 

Reţine atenţia proporţia mare a salariaţilor care nu ştiu şi nu pot 

răspunde la această întrebare (26,1 %). 

 

24. Din ce grupă de vârstă faceţi parte ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

Manageri Salariaţi 

1. în foarte mare măsură 19,35 22,83 

2. în mare măsură 38,71 23,91 

3. în mică măsură 25,81 15,22 

4. în foarte mică măsură  9,68 11,96 

5. nu ştiu, nu pot răspunde  6,45 26,09 

% 

Manageri Salariaţi 

20 – 25   3,23 14,67 

26 – 30 32,26 16,85 

31 – 35 19,35 21,74 

36 – 40 19,35 16,85 

41 – 45  9,68 13,04 

46 – 50  0,00 10,87 

51 – 55 16,13   4,35 

      Peste 55   0,00   1,63 
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Mediile de vârstă ale subiecţilor sunt apropiate – 36,28 ani pentru 

manageri şi de 35,66 ani pentru salariaţi. În ansamblu, eşantionul se 

încadrează în clasa companiilor relativ tinere din punct de vedere al vârstei 

medii a subiecţilor. 

Diferenţele semnificative s-au identificat în clasele marginale de vârstă. 

În grupa de vârstă 20 – 25 ani fac parte 14,7 % din salariaţi dar numai 3,2 % 

din manageri, în timp ce  în grupa de vârstă mai mare  de 50 de ani se  găsesc 

6 % dintre salariaţi şi 16,1 % dintre manageri. Ambele situaţii sunt normale 

în companii. 

 

25. Dacă o întreprindere NU ARE piaţă de desfacere, pentru care 

variantă din cele de mai jos aţi opta ? 
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% 

Manageri 

1. schimbarea conducerii   0,00 

2. reorganizarea activităţii 96,77 

3. această întreprindere trebuie închisă   3,23 
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Se constată o respingere cvasi – totală de către manageri a strategiei de 

închidere a întreprienderilor care nu au pieţe de desfacere. O posibilă 

interpretare a acestei atitudini poate ţine cont de faptul că are o conotaţie anti 

– protecţionistă în plan social (disponibilizări în masă, şomaj cronic etc). 

 

26. Dacă o întreprindere ARE piaţă de desfacere, dar înregistrează 

pierderi financiare importante, pentru care variantă din cele de mai jos aţi 

opta? 
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Semnificativ este faptul că ponderea răspunsurilor care optează pentru 

închiderea întreprinderii deşi foarte redus este dublu faţă de primul caz. 

Aceasta relevă faptul că în opţiunea managerilor existenţa pierderilor 

financiare prevalează în faţa existenţei pieţei de desfacere. 

 

27. Credeţi că este sau nu necesar un departament care să se ocupe de 

sondarea cererii pe piaţă pentru produsele dumneavoastră şi care să facă 

reclamă produselor dumneavoastră? 

 

 

% 

Manageri 

1. schimbarea conducerii 51,61 

2. reorganizarea activităţii 41,94 

3. această întreprindere trebuie închisă   6,45 

% 

Manageri 

1. da 77,42 

2. nu   6,45 

3. nu ştiu, nu pot estima   3,23 

4. există 12,90 
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În majoritate covârşitoare (77,4%), managerii consideră necesară 

existenţa departamentului de sondare a cererii de piaţă. 

Pe de altă parte, semnificativ este faptul că numai în 12,9 % din cazuri, 

subiecţii consideră că acest departament există în cadrul firmei. 
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 5. Recomandări 
 
Specificul recomandărilor noastre ca urmare a realizării studiului 

constă în propunerea pe care o facem Asociaţiei Oamenilor de Afaceri 

din Piteşti de a organiza sesiuni de training privind principalele 

probleme rezultate din diagnosticul valorilor dominante ale culturii 

organizaţionale din perspectiva pregătirii companiilor româneşti pentru 

aderarea la Uniunea Europeană. 

Recomandările pentru temele ce vor fi dezbătute cu ocazia sesiunilor de 

training sau/şi conferinţelor sunt: 

1. Conceptul de competitivitate a firmelor în economia de piaţă. 

Politicile comerciale şi politicile în domeniul concurenţei în Uniunea 

Europeană. 

2. Caracteristici ale societăţilor comerciale cu capital privat. 

Drepturile şi obligaţiile acţionarilor majoritari. Eligibilitatea 

conducerilor întreprinderilor. 

3. Legislaţia românească privind falimentul şi aplicarea acesteia din 

perspectiva aderării României la Uniunea Europeană. 

4. Importanţa studiilor de piaţă şi a publicităţii pentru companiile 

româneşti din perspectiva creşterii performanţelor economice. 
La trainingul sau/şi conferinţele organizate pe cele 4 teme selectate ar 

trebui să participe managerii şi reprezentanţi ai salariaţilor atât de la 

întreprinderile din eşantion cât şi din celelalte întreprinderi membre ale 

AOAR Piteşti. 

Notă. Studiul prezentat este transmis conducerii AOAR Piteşti precum şi 

conducerii fiecărei companii din eşantion pentru a putea compara rezultatele 

obţinute în companie cu cele ale întregului eşantion. 
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MODELE SOCIO-CULTURALE: MODELUL JAPONEZ ŞI 

CEL ROMÂNESC 

 
a) Modelul socio-cultural japonez 
In Japonia se manifestă un înalt nivel de colaborare între forţa de 

muncă şi manageri, care se distinge prin câteva trăsături definitorii: 

 existenţa în timp a unor relaţii specifice de subordonare în 

societatea japoneză, transferate ulterior firmelor, care au 

influenţat atât structura de organizare a întreprinderii moderne 

japoneze, sistemul de promovare profesională, cât şi raporturile 

dintre manageri şi colaboratori; 

  tradiţia în ceea ce priveşte munca extrem de serioasă în condiţiile 

unei populaţii foarte numeroase, lipsa de resurse şi un teritoriu izolat şi 

restrâns ca suprafaţă, care au creat conştiinţa necesităţii unui efort 

susţinut pentru a produce mijloacele necesare supravieţuirii. Acest lucru s-

a transpus în formarea unei conştiinţe naţionale cu privire la crearea 

condiţiilor unor schimburi avantajoase cu pieţele străine, pentru a obţine 

resursele necesare ţării; 

 nivelul superior de educaţie şi cultură, analiza pe termen lung a 

ponderii cheltuielilor pentru învăţământ în PIB situând Japonia în 

perioada 1880-1960 pe primul loc în lume. Miracolul japonez nu a apărut 

pe loc gol şi nici nu poate să fie pus numai pe seama tenacităţii şi a 

spiritului revanşard al japonezilor învinşi în cel de al doilea război 

mondial; 

 spiritul de familie foarte dezvoltat, ataşamentul faţă de valorile 

colective, respectul pentru instituţii, totul având ca rezultat armonia 

organizaţională. De aceea şi mecanismul deciziei în managementul 

japonez se bazează pe faptul că decizia nu trebuie să fie un act de 

autoritate, ci efectul unui consens. 

 

b) Modelul cultural românesc 
Modelul cultural românesc se distinge, la rândul său, prin câteva 

trăsături: 

 capacitatea de mobilizare pe timp limitat, în alternanţă cu perioade 

de pasivitate; 

 managerii, în majoritatea lor, nu agreează riscul şi, de aceea, amână 

deciziile, sunt conservatori şi nu se implică în schimbare; 

 respectul faţă de instituţii, norme şi valori este relativ, fapt ce se 

datorează instabilităţii acestora şi deselor treceri dintr-o sferă de influenţă 

în alta; 

 prioritatea laturii verbale, declarative în raport cu cea de acţiune; 
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 o mentalitate influenţată de un pronunţat spirit de toleranţă, puţin 

ofensiv; 

  disponibilitate spre comunicare, capacitatea de negociere a 

românilor fiind recunoscută prin abilitatea orientată în ocolirea 

dificultăţilor; 

 fidelitatea faţă de întreprindere este înţeleasă de regulă numai ca 

executarea sarcinilor de serviciu, uneori şi în acest sens limitat fidelitatea 

fiind redusă; 

  viaţa familială este bine separată de relaţiile de serviciu sau de 

afaceri; 

  românii nu au un cult al relaţiilor contractuale, deseori contractele 

nefiind respectate; 

  mobilitatea culturală şi socială este destul de accentuată, oamenii 

din clasa de jos îşi însuşesc rapid valorile celor din clasa superioară, 

putând asimila la fel de repede cultura şi obiceiurile dintr-o altă ţară. 
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Utilizarea anumitor principii japoneze de afaceri în 

construirea unei culturii a succesului 
 

Cultura succesului este o cultură calitativă bazată pe echipă. 

 

 1. Fundamentarea şi adoptarea deciziilor prin 

consens (Ringisei) 
 

Procesul decizional este declanşat de către cei direct implicaţi în 

domeniul respectiv de activitate, fiind deci de tipul de jos în sus. Adoptarea 

deciziilor prin consens implică patru faze : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9.1. Fazele deciziei manageriale prin consens 

 

Caracteristici ale procesului decizional prin consens : 

 grad ridicat de complexitate, generat de difuzarea competenţei 

decizionale între un număr mare de manageri şi de numeroase 

intervenţii informaţionale ; 

 frecventele implicări ale cadrelor de conducere pe parcursul procesului 

decizional, prin propuneri care nu sunt însă în mod automat acceptate ; 

 îmbinarea comunicării formale cu cea informală, ultima având, nu 

rareori, rolul decisiv ; 

Formularea  
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 propunerii decizionale 

2 

Implementarea 

 deciziei 

3 Aprobarea 

 deciziei 
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J 

V 

 rolul crucial pe care îl au cadrele de conducere de nivel mediu în 

realizarea consensului necesar adoptării deciziei . 

Luarea deciziilor prin consens necesită o perioadă mai îndelungată, ceea 

ce a condus pe unii specialişti să considere că japonezii pierd anumite 

oportunităţi de pe piaţă şi, implicit, profit. Cu toate acestea, dintr-un studiu 

întreprins de către P. Drucker reiese faptul că dacă luarea deciziilor la 

japonezi durează mai mult decât la occidentali, aplicarea lor durează mult 

mai puţin, aşa cum reiese din următoarea figură : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9.2. Adoptarea  (D) şi aplicarea deciziilor (A) în ţările de vest (V) şi în Japonia 

(J) 

 

Specialiştii japonezi consideră că o perioadă mai lungă de adoptare a 

deciziilor este justificată în multe situaţii dacă se are în vedere importanţa 

unor decizii pe termen lung de care depinde în multe cazuri viitorul 

companiei, realizarea cu eficienţă sporită a obiectivelor cuprinse în strategia 

firmei. În plus, adoptarea deciziilor prin consens presupunând participarea 

întregului personal implicat în domeniul de aplicabilitate al deciziei măreşte 

şansele de reuşită în aplicarea acestor decizii. 
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2. Perfecţionarea continuă ( Kaizen ) 
 

Prin Kaizen se desemnează perfecţionarea continuă a managementului şi 

activităţilor organizaţiei  ce implică fiecare salariat  al organizaţiei, incluzând 

atât managerii, cât şi executanţii, inclusiv muncitorii. În principiu, este vorba 

despre un proces de îmbunătăţire continuă şi de urmărire a producţiei, care 

înglobează mai multe elemente ( fig. 9.3.) 

 

 
Fig. 9.3. Umbrela Kaizen ( după Masaaki Imai ) 

 

 

 Deosebirile esenţiale între concepţia europeană şi cea japoneză de 

îmbunătăţire a performanţei apar prezentate în diagramele următoare : 

 

 Orientare spre consumatori 

 Controlul total al calităţii 

 Robotică 

 Cercurile de calitate 

 Automatizarea producţiei 

 Disciplina la locul de muncă 

 Întreţinerea totală a 

echipamentelor 

 Sistemul de sugestii pentru 

îmbunătăţirea performanţelor 

produsului 

 Perfecţionarea calităţii 

 Sistemul just-in-time 

 Metoda zero defecte 

 Relaţii management-

sindicate de colaborare 

 Ridicarea productivităţii 

muncii 

 Conceperea noilor produse 

 Kanban 

 Desfăşurarea activităţilor de 

analiză şi perfecţionare în 

grupuri mici 
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Fig. 9.4. Concepţia europeană asupra progresului tehnic desfăşurat în salturi 

 

 
Fig. 9.5. Concepţia japoneză Kaizen 

 

 În timp ce europenii obţin un randament mai mare al unei instalaţii 

oarecare prin investiţii făcute din când în când, japonezii, după punerea în 

funcţiune, încep să analizeze cum aceasta poate fi îmbunătăţită şi trec 

imediat la modificarea instalaţiei. Desigur că la momentul efectuării 

investiţiilor este introdusă tehnica cea mai performantă. 

 Kaizen-ul se deosebeşte de perfecţionările manageriale utilizate în 

firmele din alte ţări prin : 

- implicarea fiecărui salariat ; 

- cuprinderea tuturor activităţilor din cadrul firmei ; 

- se exercită permanent ; 

- este o stare de spirit, o caracteristică a culturii firmei . 
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3. Relaţii interne şi externe strânse  
 

Keiretsu reprezintă o grupare sau o familie de companii afiliate, care 

formează o alianţă strânsă şi lucrează în vederea succesului reciproc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9.6. Componentele tipice ale unui Keiretsu 

 

 Banca îndeplineşte, în primul rând, funcţia clasică de asigurare a 

principalelor resurse financiare pentru funcţionarea şi dezvoltarea grupului 

industrial şi, în al doilea rând, realizează şi o funcţie integrativă, prin 

intermediul politicilor financiare pe care le promovează. 

 Compania generală comercială : 

- efectuează cercetări de marketing şi distribuiri ale produselor 

grupului, în schimbul unui comision ; 

- iniţiază dezvoltarea de noi companii, mai ales în ramurile 

industriale noi ; 

- organizează societăţi mixte atât în Japonia cât şi în alte ţări ; 

- furnizează credite furnizorilor şi clienţilor grupului, în special 

întreprinderilor mici ; 

- cumpără acţiuni la bancă pentru furnizorii şi clienţii întreprinderii  

în vederea strângerii relaţiilor cu aceştia. 

Între bancă, întreprinderi şi compania comercială există puternice 

legături economice şi de management, ceea ce conferă acestor grupuri o forţă 

economică impresionantă, demonstrată de evoluţia economiei nipone în 

ultimele decenii. 

Apreciem că aceasta este unica modalitate de a intra în competiţie în 

contextul climatului economic actual. 
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Obiectivele echipei 

(Cultura succesului) 

Obiectivele individuale 

(Competiţia individuală) 

Eliminarea competiţiei interne 

 
 „Cultura competitivă la nivel intern” continuă să submineze 

organizaţiile de toate dimensiunile. Există o diferenţă radicală între o 

întreprindere ce se ghidează în funcţie de obiectivele unei echipe şi una care 

se bazează pe obiective individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9.7. Diferenţierea între obiectivele echipei şi competiţia internă 

 

 Managementul autocratic stimulează competiţia şi 

individualismul în rândurile celor care sunt conduşi. Angajaţii fac tot 

posibilul să-l mulţumească pe managerul dominant, fiind în stare chiar să-şi 

dea la o parte colegii pentru a intra în graţiile şefului. 

 Managementul autocratic este necesar în situaţii de criză. 

Organizaţiile au nevoie de conducători puternici, cu discernământ şi care au 

o imagine de perspectivă, ca să-i poată îndruma pe lucrători în astfel de 

situaţii. 

 Managerii trebuie să ştie când şi cum să fie autocraţi. Există momentul 

şi locul potrivit pentru ambele stiluri (autocratic şi democratic), dar 

indiferent de stilul de conducere, oamenii trebuie să fie trataţi cu respect. 

 Mesaj : Nu puteţi intra în competiţia externă de pe piaţă dacă vă 

aflaţi în competiţie pe plan intern, la nivelul companiei. 

 Competiţia internă atacă organizaţia în punctele vitale. O companie nu 

poate rămâne puternică atunci când este în mod constant sfâşiată din interior, 

indiferent de istoria şi reputaţia de care se bucură. Trebuie dusă o luptă 

crâncenă pentru a învinge şi elimina inamicul din interior – competiţia 

internă. 

 Dacă îi ajutăm pe competitori să-şi îmbunătăţească performanţa, 

ştacheta se va înălţa, ceea ce ajută la îmbunătăţirea propriei performanţe. 

Aceasta este o situaţie numită adeseori win – win şi stă la baza construirii 

unei culturi a succesului. 
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Ghid pentru crearea unei culturi a succesului într-o 

organizaţie 
 

 O condiţie de bază înainte de a putea folosi ghidul este ca 

managementul de top să fie angajat în totalitate, adică să fie dedicat acestei 

sarcini. 

 De asemenea, trebuie efectuat un studiu al istoriei recente a 

companiei, în care să fie incluse informaţii despre performanţa din ultimii 

cinci ani referitoare la statisticile financiare, la schimbările majore de 

personal şi la relaţiile cu clienţii şi furnizorii. Aceste informaţii trebuie 

împărtăşite tuturor angajaţilor. 

 

 Ghidul comportă şase paşi : 

 

 Pasul 1 :  Crearea echipei (echipelor) de la toate nivelurile 

organizaţiei 

 Angajaţii selecţionaţi trebuie grupaţi pe perechi de patru, până la opt 

persoane. În cazul firmelor mici, se poate ca echipa să constituie întreg 

personalul. 

 

 Pasul 2 :     Enumerarea obstacolelor percepute în calea creării 

unei culturi a succesului 

 Se impune utilizarea unui proces de brainstorming pentru elaborarea 

unei liste de obstacole semnificative care împiedică organizaţia să-şi cultive 

un sentiment al proprietăţii şi împuternicirea angajaţilor. 

   

 Pasul 3 :     Clasificarea  obstacolelor pe categorii şi elaborarea 

unei diagrame cauză – efect („os de peşte”) 

 Un exemplu de diagramă este prezentat în continuare  
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Fig. 9.8. Exemplu de schemă Ishikawa ( „ os de peşte ” ) 

 

Discuţiile de grup sunt importante pentru menţinerea unui grad de 

acurateţe în ceea ce priveşte situarea chestiunilor referitoare la obstacole în 

categoria adecvată. 

 

 Pasul 4 :        Cuantificarea informaţiilor referitoare la obstacole şi 

analiza rezultatelor 

 În mod frecvent se utilizează ca instrument de lucru analiza Pareto, 

care ajută la canalizarea energiilor asupra obstacolelor prioritare în calea 

creării unei culturii a succesului. 
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Fig. 9.9. Exemplu de analiză Pareto 

 

Pentru a afla cauza care stă la baza unui obstacol se recomandă 

utilizarea tehnicii „celor cinci de ce” . Această tehnică este o metodă de 

brainstorming menită să fie folosită într-un mediu de echipă. 

 Pasul 5 :     Publicarea rezultatelor şi crearea unui set de obiective 

pentru schimbare  

 Datele şi analiza trebuie publicate şi împărtăşite cu toţi angajaţii. 

Chestiunile care trebuie tratate (cauzele fundamentale ale obstacolelor) devin 

obiectivele schimbării. 

  Pasul 6 :    Formarea echipelor de acţiune şi evoluţia spre un 

progres continuu 

 Echipele de acţiune sunt formate pentru a se începe elaborarea de noi 

procese şi sisteme care să pună bazele schimbării. Acestea pot fi atât aceleaşi 

echipe, cât şi altele noi. 

 Este foarte probabil ca sistemele nou concepute şi procesele ce rezultă 

să necesite schimbări structurale la nivelul organizaţiei şi să facă loc pentru o 

nouă atmosferă de cooperare. Trebuie creată o strategie unită, care poate fi 

împărtăşită tuturor angajaţilor. Cultura succesului nu este o strategie 

temporară, ci un mod de viaţă permanent. 
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10. Riscuri derivate din decizii manageriale 

referitoare la politicile salariale 
 

 

O axiomă a firmei : 

Condiţia necesară a existenţei pe piaţă a unei firme este 

obţinerea unui rezultat de exploatare pozitiv, pe termen scurt, mediu şi 

lung. 

Ca urmare, rata Rex / CA ≥ 0. 

Altfel spus, firma trebuie să aibă în permanenţă o cifră de afaceri CA ≥ CAcr. 

Structura contului de profit şi pierderi cuprinde în principal: 

 Cifra de afaceri 

 Cheltuieli materiale – total  

 Cheltuieli cu terţii 

 Cheltuieli salariale totale 

 Alte taxe şi impozite 

 Amortismente  

 Alte cheltuieli de exploatare          

 Profit / pierdere de exploatare 

Cheltuielile salariale totale constituie o componentă esenţială a 

structurii valorii adăuga nete. 

Valoarea adăugată netă cuprinde : 

 Cheltuieli salariale totale 

 Amortismente 

 Profit / pierdere de exploatare 

 

Pentru compatibilizarea sectoarelor spre deosebire de valoarea 

adăugată brută, care cuprinde şi alte impozite şi taxe în evaluarea politicilor 

salariale se utilizează valoarea adăugată netă. 

România 2001 – 2002 – ponderea cheltuielilor salariale totale în 

valoarea adăugată netă: 

Industrie:   86 – 87 % 

Construcţii:   7 0 –71 %  

Comerţ:   5 0 –5 1 %  

Servicii:   51–52%   

Cheltuielile salariale totale depăşesc 50% din valoarea adăugată 

netă. 

Reamintim ecuaţia valorii adăugate nete : 
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VA netă= ChS T + Amortisment ± Profit / pierdere 

La echilibru: profit de exploatare = 0 

VA netă – Amortisment = ChS T 

netănetă VA

tAmortismen
1

VA

ChST
  

Indicatorul strategic de management care evaluează politicile salariale 

este ponderea cheltuielilor salariale totale în valoarea adăugată netă IS = 

ChST/VAnetă, %. 

Practica internaţională a validat că pragul de alarmă al valorii 

acestui indicator este 85 %. La o valoare mai mare de 95 %, firma intră 

în pierdere de exploatare. 

Obiectivul strategic al parteneriatului social privind politicile 

salariale este creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor, evaluat prin 

raportul: 

 
1-nan 

n an 
preturilor a crestere de Indicele

1-n Smed

n Smed

KS    

În ipoteza Ks > 1 a crescut puterea de cumpărare   

Ks = 1 – aceeaşi putere de cumpărare  

Ks < 1 – s–a redus puterea de cumpărare 

Exemplu: 

 a crescut în anul 2005 salariul mediu cu 30 %, preţurile de consum cu 

22,5% 

Ks = 1,30 / 1,225 = 1,061 – a  crescut puterea de cumpărare. 

 A crescut salariul mediu cu 22,5 %  

Ks= 1,225 / 1,225= 1 – indexare – aceeaşi putere de cumpărare 

 A crescut salariul mediu cu 10 %  

Ks = 1,10 /1,225 = 0,90  –  a scăzut puterea de cumpărare. 

În orice firmă, interesele patronatului şi ale sindicatelor sunt antagonice . 

Patronatul – maximizarea profitului de exploatare  

Sindicatul – maximizarea  salariilor   

VA netă = ChST + Amortisment +  Profit de exploatare  

 

Negocierile între patronat şi sindicate au rolul de a identifica un compromis 

între aceste două tendinţe. 

Maxim Maxim 
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Stilurile de management îşi pun amprenta asupra rezultatului acestor 

negocieri cu implicaţii directe asupra rezultatelor pe termen scut şi mediu ale 

firmelor. 

Stilurile de management în tranziţie 

 

1 – incompetenţă – stil laisesez faire 

2 – orientare netă către monitorizarea profitului 

3 – compromis negociat  (dezirabil ) 

4 – orientarea netă către maximizarea salariilor – populism.  

 

Politicile salariale au particularităţi specifice în funcţie de dinamica cifrei de afaceri: 

 Cifra de afaceri creşte              Prudenţă în creşterea puterii de cumpărare  

şi/sau a numărului de salariaţi 

Relaxare - creştere mare a puterii cumpărare 

şi  / sau angajări maxime de personal 

 Reducerea cifrei de afaceri       Îngheţarea puterii de cumpărare,  combinată  cu 

 disponibilizări de personal 

Creşterea puterii de cumpărare mai mare 

decât  efectul disponibilizării, sau menţinerea 

puterii de cumpărare cu acelaşi număr de 

personal 

 

 

1 

4  3 

2 

Componenta 

socială 

(salarii ) 

Performanţe (profit ) 
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11. Riscuri derivate din decizii manageriale 

referitoare la securitatea financiară a firmei 
 

Prin securitate financiară a firmei se înţelege capacitatea organizaţiei 

de a-şi onora toate obligaţiile financiare contractuale la termenele convenite 

sau stabilite prin lege. 

Obligaţiile financiare ale firmei 

 

Ratele de performanţă care definesc securitatea financiară a firmei sunt: 

→ Plăţile restante raportate la cifra de afaceri PR / CA, % 

→ Cheltuielile financiare raportate la cifra de afaceri ChF / CA, %   

În stadiul actual al economiei româneşti: 

PR/CA ≥  50 % sau 

ChF/CA ≥ 25% constituie praguri de alarmă referitoare la incapacitatea 

de plată. 

 

Sursele de lichidităţi ale firmei: 

→  Rezultatul de exploatare 

→  Amortismentele 

→  Credite curente de la bănci 

→  Emiterea de obligaţiuni pe piaţa de capital 

→  Credite de la acţionarii firmei 

 

După tipul surselor: 

→  Surse proprii 

→  Surse atrase 

De regulă, sursele de finanţare sunt o combinaţie între cele două tipuri. 
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Sursele atrase depind de: 

→  credibilitatea firmei, implicit de existenţa surselor proprii 

 

Indicatorul  strategic  intern  al  securităţii  financiare  al  firmei  este 

gradul de acoperire cu lichidităţi a cheltuielilor lunare de exploatare. 

 

                         Lichidităţi (conturi lei + valută + casa)

Ga, % =                                                                          x 100 

                      Cheltuieli lunare de exploatare 

În practica internaţională, o firmă este pe deplin securizată financiar dacă  

Ga ≥ 100 % 

Pragul de alarmă:  Ga < 80 % 
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Concluzii : 40,2 % din companii au Ga < 7 % în condiţiile în care : 

cheltuielile salariale totale şi cheltuielile energetice reprezintă circa 19 % din 

cheltuielile lunare de exploatare. 

Comportamentele derivate din structura gradelor de acoperire Ga: 

→ solvabilitate minimală (adică asigurarea salariilor nete negociate şi 

plata importurilor directe) 

→ solvabilitatea intermediară (la primul  caz se adaugă plata 

parţială a furnizorilor, dobânzilor şi creditelor bancare, a obligaţiilor 

faţă de bugetul consolidat al statului) 

→ solvabilitatea ridicată neprofitabilă (asigurarea rambursării totale a 

obligaţiilor în condiţiile profitului nul şi a renunţării la investiţii) 
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→ solvabilitate ridicată parţial profitabilă (faţă de cazul precedent 

se utilizează parţial capacitatea de autofinanţare pentru investiţii şi se 

obţine un profit minim) 

maximizarea   profitului   în   accepţiunea   admisă   de   teoria   modernă   a 

funcţionării firmei în regim concurenţial  

Din punct de vedere comportamental în cele mai multe cazuri 

managementul companiilor româneşti supuse „şocurilor negative de piaţă" 

se încadrează în primele două categorii menţionate, acţionând inerţial. 
Concluzii  din perspectiva decizională în  contextul  economiei  

româneşti  în stadiul actual 

→ Condiţia necesară pentru supravieţuirea companiilor în mediul de 

afaceri românesc este constanţa în fiecare exerciţiu financiar a unui 

rezultat de exploatare pozitiv 

→ Valorile asiguratorii ale ratei rezultatului de exploatare raportat la cifra 

de afaceri din punct de vedere al securităţii financiare sunt cele mai 

mari de 10% 

→ Probabilitatea relativ ridicată a apariţiei unor şocuri negative de piaţă de 

amplitudine mare (mai mult de –10% pe an) impune din perspectiva 

securităţii financiare, operaţionalizarea condiţiilor structurale pentru 

creşterea flexibilităţii exploatării: 
 

minim
cCA Rv1

ChF

max




 

prin programe simultane pentru: 

- reducerea cheltuielilor fixe 

- reducerea cheltuielilor variabile 

- diminuarea şocurilor negative de piaţă



12. Funcţia – scor decizională referitoare la riscurile 

majore manageriale pentru companiile româneşti 
 

Practica managementului companiilor româneşti a evidenţiat trei riscuri 

manageriale majore, cu influenţă semnificativă asupra profitabilităţii companiei. 

Cele  trei riscuri manageriale majore se referă la: 

 Politicile salariale ChS/VA netă x 100 

 Politicile privind creditarea de la sistemul financiar bancar ChF/CA x 100 

 Politici privind disciplina plăţilor către bugetul consolidat al statului şi către 

furnizori PR/CA x 100 

Analizele statistice efectuate pe perioada 1995 − 2003, au demonstrat că cele 

trei rate de performanţă influenţează în proporţie de 60 − 70 % profitabilitatea 

generală a unei companii. 

În baza acestor analize s−au stabilit pentru companiile româneşti trei scale de 

risc cu note între 0 şi 100 de puncte, începând cu anul 2003. 

 

Clas

a 

Număr de puncte ChST/VA netă, % ChF/CA, % PR/CA, % 

 

 

 

C 

0 > 130 > 20 > 20 

10 120 − 130 18 − 20 18 − 20 

20 110 − 120 16 − 18 16  − 18 

30 100 − 110 14 − 16 14 − 16 

40  90 − 100 12 − 14 12 − 14 

 

B 

50 80 − 90 10 − 12 10 − 12 

60 70 − 80   8 − 10   8 − 10 

 

 

A 

70 60 − 70 6 − 8  6 −  8 

80 50 − 60 4 − 6 4 − 6 

90 40 − 50 2 − 4  2 −  4 

100 < 40 0 − 2 0 − 2 

  

Din perspectiva fiecărui risc major, managerial, companiile sunt încadrate în 

trei clase: 

 

Clasa A − adaptare bună în mediul concurenţial  (> 60 − ≤ 100 puncte)  

 

Clasa B − echilibru, cu incertitudini privind evoluţia viitoare (> 40 − ≤ 60 puncte) 

 

Clasa C − dificultăţi de adaptare la mediul concurenţial (≥ 0 − ≤ 40 puncte) 

 

Încadrarea companiei în cele trei clase referitoare la riscurile manageriale 

majore impune decizii specifice.  
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1. Ponderea cheltuielilor salariale în valoarea adăugată netă ChST/VA netă 

 

Clasa Decizia 

A Consolidaţi rezultatele obţinute 

 

B 

Identificaţi surse de reducere a cheltuielilor fixe şi de creştere a 

productivităţii 

C Analizaţi toată exploatarea pe structură, pentru minimizarea 

cheltuielilor 

 

2. Cheltuielile financiare raportate la cifra de afaceri ChF/CA, % 

 

Clasa Decizia 

A Consolidaţi rezultatele obţinute 

 

B 

Ţineţi sub control politica de îndatorare la bănci. Nu solicitaţi 

noi credite decât în urma unor fundamentări foarte riguroase 

C Stopaţi orice credit suplimentar la bănci 

 

3. Plăţi restante raportate a cifra de afaceri PR/CA, % 

 

Clasa Decizia 

A Consolidaţi rezultatele obţinute 

B Iniţiaţi acţiuni concertate de recuperare a creanţelor 

 

C 

Analizaţi solvabilitatea clienţilor. Redimensionaţi cifra de 

afaceri, corelată cu nivelul lichidităţilor, în condiţiile asigurării 

rezultatului de exploatare pozitiv 

 

La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, compania se caracterizează printr−o 

diagramă a riscurilor majore de forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerează combinaţiile decizionale esenţiale ale companiei. 

În cazurile limită: 

Diagrama  A − A − A 

Semnal decizional:       „Consolidaţi rezultatele obţinute” 

Diagrama  C − C − C 

Semnal decizional:         „Iniţiaţi de urgenţă un proces de restructurare de  

                                       fond a companiei”  

 A B C 

ChST/VA netă    

ChF/CA    

PR/CA    
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În total sunt 27 de variante posibile de diagrame de risc conform tuturor 

aranjamentelor posibile. 

Combinaţiile decizionale privind riscurile majore ale politicilor manageriale 

 

Nr. crt. ChST/VA netă ChF/CA PR/CA 

1 A A A 

2 A A B 

3 A A C 

4 A B A 

5 A B B 

6 A B C 

7 A C A 

8 A C B 

9 A C C 

10 B A A 

11 B A B 

12 B A C 

13 B B A 

14 B B B 

15 B B C 

16 B C A 

17 B C B 

18 B C C 

19 C A A 

20 C A B 

21 C A C 

22 C B A 

23 C B B 

24 C B C 

25 C C A 

26 C C B 

27 C C C 

 

Fiecare  diagramă decizională  cuprinde  câte trei decizii  corespunzătoare 

celor trei clase. 

Obligaţia managementului este de a evalua lunar diagrama de risc major a 

companiei. 

Ca urmare, obligaţia Direcţiei Economice este elaborarea lunară a contului de 

profit şi pierderi al companiei. În timpul anului, evaluările sunt cumulate. 

Atenţie  la  rata  plăţilor  restante  PR/CA, în scopul obţinerii valorilor 

comparabile la nivelul unui exerciţiu financiar: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12CA

PR
 

6CA

PR
 

4CA

PR
 

3CA

PR
 

4,2CA

PR
 

2CA

PR
 

71,1CA

PR
 

5,1CA

PR
 

33,1CA

PR
 

2,1CA

PR
 

09,1CA

PR
 
CA

PR
 

 

În fiecare lună se elaborează diagrama riscurilor majore şi valorile ratelor 

pentru a se identifica tendinţele în cadrul unei clase. 

 

De exemplu: 

 Diagrama ChST/VA netă ChF/CA PR/CA 

1 lună A − A − A 62,4 7,5 6,2 

2 luni A − A − A 58,6 6,4 7,8 

Trend     
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13. Analiza nodală a sistemelor de companii 

 

Principiul 20/80 
 

Cercetătorii au identificat că în multe domenii ale activităţii umane, 20% din 

cauze determină 80% din efecte. Datorită generalităţii sale, această concluzie a 

condus la statuarea principiului 20/80. 

Din perspectiva managerială, aplicarea principiului 20/80 a condus la apariţia 

unei importante metode de conducere axată pe identificarea priorităţilor, cunoscută 

sub numele de metoda ABC. 

Conform principiului 20/80, metoda ABC afirmă că din totalul componentelor 

ordonate în raport cu mărimea analizată:  

 primele 20% sunt foarte importante şi acoperă 80% din valorile mărimilor 

care fac obiectul analizei; 

 următoarele 20% sunt importante şi corespund unei fracţiuni de încă 10 % 

din valorile mărimilor analizate: 

 celelalte componente au o importanţă redusă şi corespund ultimei 

fracţiuni de 10% din valorile mărimilor analizate. 

 
 

Principiul 20/80 capătă în cazul sistemelor mari de companii (N ≥ 100) 

următorul conţinut, dedus experimental cu o probabilitate de 0,9: 

În sistemele mari de companii (N ≥ 100), ponderea companiilor cu cota de 

piaţă superioară mediei este cel mult 20%, acestea acoperind cel puţin 80% 

din cotele de piaţă, respectiv din cifra de afaceri. 

Aceasta semnifică că, de regulă, în sistemele mari de companii, competiţia 

angajează în mod esenţial mai puţin de 20% din companii care acoperă mai 

mult de 80% din cifra de afaceri. 
În cazul sistemelor mari de companii cu N ≥ 100, media gradelor de acoperire 

a 80% din cifra de afaceri este de 9 – 10 % din numărul total de companii ale unui 

sistem dat. Acest rezultat se confirmă la nivelul sistemelor naţionale de companii 

din ţările Uniunii Europene şi ale SUA. 
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Companiile care acoperă 80% din cifra de afaceri a sistemului naţional au fost 

definite ca noduri şi caracterizează performanţa întregului sistem, întrucât aceste 

companii cumulează, în medie, 80% din valoarea mărimilor definitorii ale 

activităţii economice. 

În cazul României, companiile – noduri ale sistemului naţional reprezintă mai 

puţin de 5 % din totalul companiilor active. 

Companiile – noduri constituie ceea ce numim „competitori vitali” ai 

fiecărui sistem de companii care activează pe o piaţă clasificată. 

Analiza nodală a sistemelor de companii operează cu două instrumente 

metodologice: 

 ponderea companiilor noduri care acoperă 80% din cifra de afaceri (P80); 

 gradul de dominare structurală a liderului (Gdl) 

Aplicarea celor două instrumente metodologice ale analizei nodale a condus 

prin reprezentare matriceală adecvată, la poziţionarea subsistemelor de companii în 

raport cu gradul de apropiere sau depărtare de nivelul concurenţei perfecte. 

 

 

Cu cât ponderea P80 are o valoare mai redusă, cu atât creşte gradul de 

concentrare a companiilor. 

Cadranul I = grade de dominare structurală a liderului şi de concentrare a 

companiilor – noduri, superioare mediei (grad relativ înalt de monopolizare cu un 

lider care domină autoritar piaţa) 

Cadranul II = grade de dominare structurală a liderului superioare mediei şi 

de concentrare a companiilor, inferioare mediei (situaţie intermediară)  

Cadranul  III = grade de dominare structurală a liderului şi de concentrare a 

companiilor – noduri, inferioare mediei (înalt grad de concurenţă, caracterizat de un 

număr relativ mare de companii – noduri şi un lider cu o cotă de piaţă relativ 

redusă). 

Cadranul IV = grade de dominare structurală a liderului inferioare mediei şi 

de concentrare a companiilor – noduri, superioare mediei (situaţie intermediară). 

Reprezentarea matriceală are o considerabilă importanţă metodologică, 

întrucât semnalează subsistemele care pot avea cea mai mare influenţă din punctul 

de vedere al unor distorsiuni induse pe piaţă privind regulile concurenţei. 

 

 

 

IV 

I II 

III 

Gdl 

1 

1 

P80, %  
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Viteza de răspuns a managementului companiilor – noduri 

româneşti la variaţii negative ale cifrei de afaceri 
 

Variaţiile anuale negative semnificative ale cifrei de afaceri le vom numi 

„şocuri negative de piaţă”. 
În toate cazurile, managementul flexibil al companiilor supuse „şocurilor  

negative de piaţă” acţionează pe termen scurt, simultan, asupra: 

 reducerii cheltuielilor fixe  

 reducerii cheltuielilor variabile  
Ambele direcţii de acţiune implică, pe lângă măsuri stricte de economisire a 

materiilor prime, materialelor, energiei, şi o reducere în diferite proporţii a forţei de 

muncă. 

Ca urmare, în cazul „şocuri negative de piaţă” trebuie identificată o corelaţie 

slabă, medie sau tare, dar semnificativă între variaţia anuală a cifrei de afaceri 

şi variaţia anuală a numărului de personal.  
În anul 2000 faţă de anul 1999, viteza de răspuns la „şocuri negative de piaţă”  

ale managementului celor 128 de companii a fost în mare măsură aleatorie.  

 
Nr. 

Crt. 

 
Denumire  

Nr. de 

companii 

Rate consolidate 

CA n+1/CAn, 

% 

NP n+1/NPn, 

% 

RB n / CA n, 

% 

RB n+1/CA n+1, 

% 

1 Companii din UE 35 84,3 87,0 - 0,04  -1,93 
 
2 

Companii din 

România 

 
128 

 
77,7 

 
84,6 

 
- 1,51 

 
-15,93 

 

Acţionând lent, managementul companiilor româneşti a permis scăderea 

semnificativă a rezultatului de exploatare, ceea ce a condus, în condiţiile specifice 

ale blocajului financiar şi ale inflaţiei, la escaladarea gravă a plăţilor restante. 

Datele din următorul tabel sunt edificatoare. 

 
Anul Rex / CA, % PR / CA, % 

1999 8,3 39,0 

2000 4,8 65,5 

 

Rezultatul de exploatare pe ansamblul companiilor analizate s–a redus în anul 

2000 cu 42,1%, plăţile restante crescând cu 68%. 

Managementul a 21 de companii din eşantionul analizat a avut o reacţie rapidă 

la „şocuri negative de piaţă”, acţionând ferm pentru evitarea scăderii productivităţii 

brute a muncii (CA / Np) şi în direcţia reducerii severe a cheltuielilor materiale şi 

energetice. Aceste companii şi–au menţinut sau chiar şi–au crescut rezultatul de 

exploatare în anul în care au înregistrat „şocul negativ de piaţă”.  
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Absenţa unui asemenea comportament al managementului majorităţii 

companiilor – noduri din eşantion a avut o importantă contribuţie la amplificarea 

blocajului financiar în anul 2000. 

În concluzie, analiza reliefează faptul că viteza de răspuns a 

managementului companiilor – noduri româneşti mari, supuse la „şocuri 

negative de piaţă”, este relativ lentă, cu implicaţii deosebite în înrăutăţirea 

performanţelor economice ale companiilor. 

Cauzele unor asemenea comportamente trebuie căutate, în insuficienta 

importanţă acordată de către management funcţiei de previziune şi menţinerii 

productivităţii muncii în limite relativ constante. 

Dacă funcţia de previziune este corect îndeplinită, managementul poate 

dispune de o informaţie pertinentă, încă din anul anterior, referitoare la apariţia 

„şocului negativ de piaţă” şi la caracterul aleatoriu sau sistematic al acestuia.   
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14. Consultanţa în management, o activitate 

esenţială în sprijinul reformei economice  
 

 

14.1. Consultanţa în management – concept, 

terminologie, limite şi dificultăţi, domenii de aplicare 
 

 

Consultanţa în management este un CONCEPT şi un INSTRUMENT 

MODERN şi de mare UTILITATE PRACTICĂ în economiile de piaţă care 

funcţionează raţional şi descentralizat. 

 

Termenii cei mai obişnuiţi folosiţi în consultanţa în management în diverse 

ţări :  

Consultant în management – se aplică acelor persoane care îndeplinesc 

toate sau doar unele dintre funcţiunile consultanţei în domeniul managementului, 

în mod permanent sau temporar. 

Client – se aplică oricărui manager, administrator sau organizaţie care 

foloseşte serviciile consultanţilor în management în firme particulare, 

întreprinderi publice şi în altele. 

Organizaţie de consultanţă – se aplică la orice fel de tip de unitate 

organizaţională a cărui funcţiune este să ofere servicii de consultanţă (unitate de 

consultanţă sau firmă de consultanţă). 

Misiune de consultanţă – munca efectuată de un anumit consultant pentru 

un anumit client (proiect, lucrare, angajament). 

Consultanţa pentru conducere poate fi văzută ca un serviciu profesional 

specializat, fie ca o metodă de a ajuta organizaţiile şi pe conducătorii acestora  

să-şi îmbunătăţească metodele de conducere ca şi performanţele individuale şi 

organizaţionale.  

Consultanţa este în esenţă o activitate de consiliere. 

Raportul dintre cheltuieli şi beneficii este un factor important atunci când 

decidem să folosim un consultant. În principiu, utilizarea unui consultant este 

justificată numai dacă beneficiile sunt mai mari decât cheltuielile. 
Pornind de la natura sau nivelul situaţiei cu care se confruntă beneficiarul i 

se poate cere consultantului : 

- să ajute la corectarea unei situaţii care s-a deteriorat ( problemă de 

corecţie ) ; 

- să creeze o situaţie cu totul nouă ( problemă de creaţie ) ; 

- să îmbunătăţească o situaţie existentă ( problemă de îmbunătăţire ). 

Multe misiuni de consultanţă includ elemente din toate cele trei tipuri de 

probleme. 
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Limite şi dificultăţi în utilizarea consultanţei în management : 

 Profesia este încă necunoscută în România şi majoritatea clienţilor nu 

cunosc posibilităţile şi avantajele profesionale ale consultanţilor în 

management şi de aceea dau dovadă de lipsă de încredere în specialiştii 

din afara firmei . 

 Se manifestă, de asemenea, neîncrederea de a nu divulga „ secrete de 

serviciu ” . 

 Orgoliul unor manageri de a recunoaşte oficial că nu pot rezolva singuri 

sau cu forţe proprii problemele dificile cu care se confruntă afacerea pe 

care o administrează .  

 Cultura managerială precară, ce conduce la neînţelegerea adevăratelor 

cauze care generează criza prin care trece întreprinderea. 

Schimbarea organizaţională este raţiunea de a fi a consultanţei în 

management. Dacă diversele misiuni de consultanţă au o caracteristică ce le este 

comună, aceasta constă în faptul că toate reprezintă un ajutor în planificarea şi 

implementarea schimbării în organizaţiile beneficiare. Numai că schimbarea 

organizaţională este plină de dificultăţi şi capcane. 

În consultanţa pentru conducere, preocuparea pentru cultura 

organizaţională este la fel de importantă ca preocuparea pentru problema 

tehnică specifică. Consultantul trebuie să-şi folosească toată experienţa şi tot 

talentul pentru a afla suficient de multe despre factorii culturali care ar putea fi 

relevanţi pentru misiunea sa. 

Consultanţa în diferite domenii ale managementului  

* consultanţa în managementul general 

* consultanţa în managementul financiar 

* consultanţa în marketing şi distribuţie 

* consultanţa în managementul producţiei 

* consultanţa în managementul resurselor umane 

* consultanţa în managementul intreprenorial 

* consultanţa în aplicaţii informatice pentru conducere 

 

 

14.2. Intervenţii de consultanţă în management 

 
Se pune tot mai acut problema alegerii unor intervenţii adecvate şi 

oportune ale consultanţilor în management, care să producă rezultate 

fezabile şi durabile. 
David Maister împarte intervenţiile de consultanţă în management în patru 

categorii, asemănând firma cu un bolnav ce trebuie tratat pentru a fi mai întâi 

ameliorat şi apoi vindecat. 

1. În cazurile grave în care nu se mai poate apela la soluţii „curative” şi 

pericolul este iminent (întreprinderile  în iminenţa de faliment sau în „faliment 
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mascat”), intervenţia trebuie să fie rapidă şi radicală, ca la o operaţie 

chirurgicală, extirpând până la rădăcină elementele bolnave (costuri inutile, 

personal suplimentar, produse nevandabile, management incompetent şi/sau 

corupt). 

În astfel de cazuri, ca şi în chirurgie, trebuie apelat la consultanţi 

independenţi de marcă, care constituiţi într-o echipă interdisciplinară 

armonizată, să poată realiza cu succes şi responsabilitate operaţia necesară, 

asistenţa la vindecare este strict necesară şi se va face sub coordonarea 

aceleiaşi echipe de consultanţi. 

2. În cazurile de convulsii sociale şi lipsă de autoritate, care generează 

dezordine şi sustrageri, produse de calitate  slabă, muncă neproductivă care 

afectează semnificativ rezultatele firmei, intervenţia consultanţilor în 

management va avea caracterul unei psihoterapii, care aprofundează şi 

rezolvă problemele specifice ale firmei în dificultate. 

Echipa de consultanţi va avea în componenţa sa sociologi şi psihologi şi va 

acţiona cu metode specifice climatului de muncă şi ale managementului 

resurselor umane. 

3. În cazul firmelor cu evoluţii bune, dar cu unele dificultăţi, mai ales 

financiare, de marketing şi vânzări sau de calitate a produselor şi serviciilor, 

intervenţia consultanţilor în management va reprezenta o acţiune conjugată 

a clientului şi consultantului pentru rezolvarea punctuală a problemei şi 

preluarea soluţiei de către client, cu asistenţa „de întreţinere” a 

consultantului. 

Acest tip de  intervenţie statuează o cooperare durabilă, bazată pe încredere 

între consultant şi client. 

4. În cazul firmelor care au o activitate constant bună, dar, din când în 

când, apar unele simptome neplăcute cum ar fi: reţele şi programe pe 

calculatoare ce nu mai satisfac cerinţele managementului, concurenţa pe piaţă se 

ascute şi se simte o scădere a vânzărilor ş.a., se pune problema unor intervenţii 

de tip „farmacie”.  

 Acest mod de colaborare consultant-client reprezintă o relaţie mai 

evoluată, în care clientul îşi determină singur dificultăţile iar consultantul 

alege doar metoda potrivită şi eventual urmăreşte o perioadă, împreună cu 

clientul, efectele aplicării. 
Avantajele consultanţei în management independente şi profesioniste 

oferă: 

- servicii profesionale independente şi de calitate; 

- creşterea competenţei manageriale, mărind nivelul de creativitate şi 

autonomie decizională a managerilor; 

- soluţii fezabile şi nu soluţii tip la comandă, fără adaptarea la specific; 

- consultantul este agentul imparţial şi profesionist al schimbării 

raţionale şi eficiente, în funcţie de cerinţele clientului. 
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14.3. Procesul de consultanţă 

 
Procesul de consultanţă este activitatea comună a consultantului şi 

beneficiarului menită să rezolve o anumită problemă şi să introducă schimbările 

dorite în organizaţia beneficiarului. Acest proces are un început (se stabileşte 

relaţia şi începe activitatea) şi un sfârşit (consultantul pleacă). 

Procesul cuprins între aceste două momente poate fi subdivizat în câteva 

faze de bază. Aceasta ajută atât pe consultant cât şi pe beneficiar să lucreze 

sistematic şi metodic, trecând de la fază la fază şi de la operaţie la operaţie, 

succedându-se unul altuia în desfăşurarea logică şi în timp. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Fig. 14.1. Fazele procesului de consultanţă 

 

 Atunci când aplicăm modelul unei situaţii concrete este posibil ca unele 

faze să se suprapună, de exemplu implementarea poate începe înainte de 

încheierea planificării acţiunii sau este posibil să revenim de la o fază ulterioară 

la alta care o precede. Astfel, evaluarea ne serveşte nu numai pentru estimarea 

finală a rezultatelor acţiunii şi a beneficiilor ce decurg din schimbare (faza de 

încheiere), dar şi pentru a decide dacă e cazul să revenim şi să luăm măsuri de 

corecţie. 

 Primele contacte cu beneficiarul (clientul) 

 Diagnosticul preliminar al problemelor 

 Planificarea misiunii 

 Propuneri referitoare la misiune făcute beneficiarului 

 Contractul de consultanţă 
 

 Identificarea faptelor 

 Analiza şi sinteza faptelor 

 Examinarea detaliată a problemelor  

 Concluziile analizei diagnostic  
 

 Elaborarea soluţiilor  

 Evaluarea variantelor  

 Propuneri făcute beneficiarului  

 Programul pe acţiuni strategice 

 Graficul de implementare 
 

 Asistenţă la implementare  

 Corectarea propunerilor  

 Instruire/Training specific  
 
 Evaluarea  

 Raportul final  

 Îndeplinirea obligaţiilor reciproce  

 Programe pentru urmărirea rezultatelor (monitoring) 

 Retragerea consultanţilor 

                                           

 
1. INIŢIERE 

 
2. DIAGNOSTIC 

3. SOLUŢII ŞI 

PLANIFICAREA  

ACŢIUNILOR 

VIITOARE 

 
4. IMPLEMENTAREA   

 
5. ÎNCHEIERE 


