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Unit ăŃi de competen Ńă -  competen Ńe 
 
• UC 11 Planificarea opera Ńional ă 
          C1 – Analizează structura organizatorică a unităŃii economice 
           
După parcurgerea acestui capitol, elevii vor fi capabil i : 
� să identifice factorii de influenŃă a tipurilor de structuri 
organizatorice; 
� să enumere tipurile de structuri organizatorice ; 
� să stabilească poziŃia sa în cadrul structurii organizatorice; 
� să determine relaŃiile ce se stabilesc în cadrul structurii 
organizatorice. 
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        PLANIFICAREA OPERA łIONALĂ 

C1  ANALIZEAZ Ă STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNITĂłII 
ECONOMICE  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONłINUTURI TEMATICE ASOCIATE COMPETENłELOR: 
� Identificarea factorilor de influenŃă a tipurilor de structuri 
organizatorice:  

- tipul şi complexitatea producŃiei de bunuri şi servicii;  
- dimensiunile întreprinderii;  
- calificarea personalului;  
- cadrul juridic şi statutul juridic de funcŃionare;  
- strategia dezvoltării. 

� Tipuri de structuri organizatorice:  
- complexe;  
- simple.  

� Stabilirea poziŃiei sale în structura organizatorică: 
- în cadrul firmei, în cadrul compartimentelor, în cadrul birourilor 

� Determinarea relaŃiilor ce se stabilesc în cadrul structurii 
organizatorice: 

- ierarhice;  
- funcŃionale;  
- de cooperare;  
- de reprezentare;  
- de stat major; 
- de control. 

UC 11 
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1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A 
ÎNTREPRINDERII 

 

Structura unei întreprinderii este considerată cadrul, scheletul 

acesteia.  

Scopul ei este să reducă sau să uniformizeze incertitudinea privind 

comportamentul salariaŃilor.  

Din perspectivă managerială, structura organizatorică a unei 

întreprinderi presupune atingerea următoarelor scopuri:  

� Stabileşte compartimentele şi sarcinile posturilor individuale, 

precum şi responsabilii de realizarea sarcinilor 

�  Clarifică ierarhia organizaŃională, adică cine este superiorul şi 

cine este subordonatul 

� Stabileşte canalele de comunicare ( comunicarea se desfăşoară 

între compartimente şi posturile definite) 

� Permite  managerilor să aloce resurse către obiectivele definite 

prin plan.  

 

 

 

 

 

 

Structura organizatoric ă reprezintă un ansamblu de funcŃii şi 

de relaŃii care asigură dirijarea sistemului către obiectivele propuse. 

Reprezentarea schematica a structurii organizatorice a unei 

întreprinderii poartă numele de organigram ă. 

REłINEłI 
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Exemplu de organigramă simpla a unei întreprinderi 

  

Structura organizatorică a unei întreprinderi prezintă trei 

caracteristici principale: specializare, coordonare, formalizare .  

• Specializarea  indică gradul de divizare şi omogenitate a muncii 

în compartimentele firmei. Aceasta pune problema găsirii modului de 

definire a activităŃilor din cadrul unei întreprinderi. De cele mai multe ori, 

structura trebuie să Ńină cont simultan de mai multe căi de specializare.  

• Coordonarea  se referă la modul de asigurare a cooperării între 

compartimente şi indivizi. Se bazează pe viziunea piramidală a structurii 

care a fost enunŃată încă de la începutul secolului, de Henry Fayol prin 

câteva principii simple ce îşi păstrează valabilitatea şi în zilele noastre. 

RelaŃiile verticale superior-subordonat sunt completate cu mecanisme ce 

favorizează relaŃiile orizontale: comisii, formaŃii de muncă etc. Coordonarea 

se bazează, de asemenea, pe mecanisme de circulaŃie a informaŃiei, care 

contribuie la eficacitatea supleŃei legăturilor ierarhice şi orizontale.  

• Formalizarea  marchează gradul de precizie în definirea 

funcŃiilor şi legăturilor. Aceasta reprezintă un instrument care, pentru o 

anumită perioadă, dă cadrul de funcŃionare a organizaŃiei şi stabileşte 

legăturile cu exteriorul. Se explicitează printr-un regulament de organizare 

şi funcŃionare (ROF).  

 

 

 

CONDUCERE 
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CONTABILITATE  

 
SECRETARIAT  
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1.1 FACTORII DE INFLUENłĂ A TIPURILOR DE  
STRUCTURI ORGANIZATORICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. TIPUL ŞI COMPLEXITATEA PRODUCłIEI DE BUNURI ŞI SERVICII 

  Orice unitate de producŃie are ca obiectiv principal producerea de 

bunuri materiale şi servicii care se realizează prin desfăşurare unor 

procese de producŃie. Aceste unităŃi productive îşi realizează funcŃiunea de 

producŃie prin desfăşurarea în bune condiŃii a acestor procese. 

Structura organizatorică şi organizarea activităŃii de producŃie din 

cadrul întreprinderii se află într-o dependenŃă directă faŃă de tipul 

produc Ńiei . 

 Prin tip de producŃie se înŃelege o stare organizatorică şi 

funcŃională a întreprinderii, determinantă de: 

� volumul producŃiei executate pe fiecare poziŃie din 

nomenclatură, 

� gradul de specializare a întreprinderii, secŃiilor şi locurilor de 

muncă, 

Factorii care 
influen Ńează 

concep Ńia unei 
structuri 

Tipul şi complexitatea produc Ńiei 
de bun uri şi servicii  

 

Dimensiunile întreprinderii 

 

Calificarea personalului 

 

Cadrul juridic şi statutul juridic 
de func Ńionare 

 

Strategia dezvolt ării adoptate 
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� modul de deplasare a diferitelor materii prime, materiale, 

semifabricate de la un loc de muncă la altul. 

 Procesul de producŃie contribuie atât la obŃinerea diferitelor 

produse, lucrări şi servicii, cât şi la crearea unui ansamblu de relaŃii de 

producŃie între persoane ce concura la realizarea acestuia. 

 

 

 

 

 

 

Organizarea producŃiei în secŃiile de bază este influenŃată într-o 

măsură foarte mare de tipul de producŃie existent la un moment dat în 

cadrul întreprinderii. 

În întreprinderile de producŃie există trei tipuri de producŃie şi 

anume: 

•  tipul de producŃie în masă; 

• tipul de producŃie în serie; 

• tipul de producŃie individual. 

 

 

 

 

În funcŃie de mărimea lotului de fabricaŃie, tipul de produc Ńie în serie  

poate fi:  

� tip de producŃie de serie mare; 

� tip de producŃie de serie mijlocie; 

� tip de producŃie de serie mică. 

REłINEłI 

Procesul de produc Ńie reprezintă totalitatea acŃiunilor 

conştiente ale angajaŃilor unei întreprinderi, îndreptate cu ajutorul 

diferitelor maşini, utilaje sau instalaŃii asupra materiilor prime, 

materialelor sau a altor componente în scopul transformării lor în 

produse, lucrări sau servicii cu anumită valoare de piaŃă. 

PRODUCłIE ÎN 
MASĂ 

PRODUCłIE 
ÎN SERIE 

PRODUCłIE 
INDIVIDUALĂ TIPUL  

PRODUCłIE 
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ExistenŃa în cadrul întreprinderii a unui tip de producŃie sau altul 

determină în mod esenŃial metodele de organizare a producŃiei şi a muncii, 

managementului, activităŃilor de pregătire a fabricaŃiei noilor produse şi 

metodelor de evidenŃă şi control a producŃiei. Astfel, pentru tipul de 

producŃie de serie mare şi de masă, metoda de organizare a producŃiei 

este sub forma liniilor de producŃie în flux, iar pentru tipul de producŃie de 

serie mică şi individuală organizarea producŃiei se face sub forma grupelor 

omogene de maşini. Pentru tipul de producŃie de serie mijlocie se folosesc 

elemente din cele două metode prezentate anterior. 

Practica arata însă, ca în cadrul întreprinderilor de producŃie industrială 

nu există un tip sau altul de producŃie în formele prezentate, ci în cele mai 

multe cazuri pot să coexiste elemente comune din cele trei tipuri de 

producŃie.  

• Tipul de produc Ńie de mas ă 

În cadrul întreprinderilor de producŃie tipul de producŃie de masă 

ocupă încă o pondere însemnată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici ale produc Ńiei de mas ă 

� fabricarea unei nomenclaturi reduse de produse, în mod 

neîntrerupt şi în cantităŃi mari sau foarte mari; 

� specializare înaltă atât la nivelul locurilor de muncă, cât şi la nivelul 

întreprinderii; 

� deplasarea produselor de la un loc de muncă la altul se face 

bucată cu bucată, în mod continuu cu ajutorul unor mijloace de transport 

specifice, cu deplasare continuă, de felul benzilor rulante, conveiere sau 

planuri înclinate; 

� din punct de vedere organizatoric, locurile de muncă şi forŃa de 

muncă care le utilizează au un grad înalt de specializare fiind amplasate în 

succesiunea operaŃiilor tehnologice sub forma liniilor de producŃie în flux. 
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Tipul de producŃie de masă creează condiŃii foarte bune pentru 

folosirea pe scară largă a proceselor de producŃie automatizate, cu efecte 

deosebite în creşterea eficienŃei economice a întreprinderii. 

• Tipul de produc Ńie în serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul tipului de producŃie de serie, de fapt, se întâlnesc 

caracteristici comune atât tipului de producŃie de masă, cât şi tipului de 

producŃie individual (unicate). 

În funcŃie de nomenclatura mai  largă sau mai restrânsă de produse 

realizate în loturi de mărime diferite, producŃia de serie poate fi: 

� produc Ńie de serie mare , caracterizată printr-o nomenclatură de 

produse relativ mică obŃinută în cantităŃi mari;  

� produc Ńie de serie mic ă, caracterizată printr-o nomenclatură de 

produse relativ mare realizată în cantităŃi relativ mici;  

Caracteristici ale produc Ńiei în serie  

� acest tip de producŃie este specific întreprinderilor care fabrică o 

nomenclatură relativ largă de produse, în mod periodic şi în loturi de 

fabricaŃie de mărime mare, mica sau mijlocie; 

� gradul de specializare al întreprinderii sau locurilor de muncă este 

mai redus decât la tipul de serie mare, fiind mai ridicat sau mai scăzut în 

funcŃie de mărimea seriilor de fabricaŃie; 

� deplasarea produselor de la un loc de muncă la altul se face cu 

mijloace de transport cu deplasare discontinuă (pentru seriile mici de 

fabricaŃie) - cărucioare, electrocare, etc. sau cu mijloace cu deplasare 

continuă, pentru seriile mari de fabricaŃie; 

� locurile de muncă sunt amplasate după diferite criterii în funcŃie de 

mărimea seriilor de fabricaŃie. Astfel, pentru serii mari de fabricate locurile 

de muncă sunt amplasate după criteriul liniilor tehnologice, iar pentru 

seriile mici de fabricaŃie după criteriul grupelor omogene de maşini. 
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� produc Ńie de serie mijlocie , este o formă de producŃie 

intermediară între producŃia de serie mare şi de serie mică. 

• Tipul de produc Ńie individual ă (unicate) 

Acest tip de producŃie capătă în prezent o amploare din ce în ce mai 

mare, datorită diversificării într-o măsură foarte ridicată a cererii 

consumatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipologia serviciilor 

 

 

Serviciile se pot clasifica într-o varietate de modele, dar cele mai 

reprezentative criterii sunt: 

• După con Ńinutul lor: 

� G – comerŃul cu ridicata şi amănuntul; reparaŃii de autovehicule, 

Caracteristicii ale produc Ńiei individuale (unicate)  

� fabricarea unei nomenclaturi foarte largi de produse, în cantităŃi 

reduse, uneori chiar unicate; 

�  repetarea fabricării unor produse are loc la intervale de timp 

nedeterminate, uneori fabricarea acestora putând să nu se mai repete 

niciodată; 

� utilajele din dotare au un caracter universal, iar personalul care le 

utilizează, o calificare înaltă; 

�  deplasarea produselor între locurile de muncă se face bucată cu 

bucată sau în loturi mici de fabricaŃie, cu ajutorul unor mijloace de 

transport cu deplasare discontinuă; 

�  amplasarea locurilor de muncă în secŃiile de producŃie se face 

conform principiului grupelor omogene de maşini. 

 

 Standardele ISO SR EN 9000 : 2001 definesc serviciul astfel: 
“rezultatul a cel pu Ńin unei activit ăŃi necesare, realizat ă la 
interfa Ńa dintre furnizor şi client ce este în general intangibil,  
imaterial “  
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motociclete şi bunuri personale casnice; 

� H – hoteluri şi restaurante; 

� I - transporturi, depozite şi telecomunicaŃii; 

� J – activităŃi de intermediere financiara 

� K - activităŃi imobiliare, de închiriere şi servicii pentru întreprindere 

� L –administraŃie publica şi apărare, asigurările sociale   obligatorii; 

� M – educaŃie 

� N – sănătate şi asistenta sociala; 

� O – alte activităŃi colective, sociale şi personale; 

� Q – organizaŃii extrateritoriale. 

• După func Ńiile economice îndeplinite: 

� Servicii de distribuŃie: transport, comunicaŃii, stocare, comerŃ cu 

ridicata şi cu amănuntul; 

� Servicii de producŃie: finanŃare, asigurări, cercetare-dezvoltare, 

contabilitate, publicitate 

� Servicii sociale: sănătate, educaŃie, apărare; 

� Servicii personale: hoteluri şi restaurante, reparaŃii, turism, îngrijire 

personală, casnice: 

• După participarea la formarea Produsului Intern Brut (P IB): 

� Servicii materiale 

� Servicii nemateriale  

� Servicii productive 

� Servicii neproductive 

� Servicii pure 

� Servicii asociate bunurilor tangibile 

• După prezen Ńa şi respectiv na şterea rela Ńiilor de pia Ńă 

� Servicii market – sunt procurate prin intermediul activităŃii de 

vânzare-cumpărare, în cadrul relaŃiilor de piaŃă; 
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� Servicii non-market – sunt distribuite prin mecanisme din afara 

pieŃei; 

• După forma de proprietate/ modul de organizare a 

prest ărilor de servicii : 

� servicii din sectorul public: tribunale, spitale, etc. 

� servicii din sectorul asociativ: asistenta, biserici, muzee,etc. 

� servicii din sectorul privat: companii aeriene, organisme financiare 

etc. 

• După posibilit ăŃile de comercializare:  

� servicii transferabile,  

� servicii netransferabile,  

� servicii care presupun deplasarea ofertantului,  

� servicii care presupun deplasarea consumatorului; 

Serviciile comerciale  reprezintă o categorie importanta de servicii care 

pot fi abordate: 

� în calitate de sector integrat în cadrul activităŃilor comerciale, 

atunci când acestea grupează activităŃile terŃiare în procesul de vânzare a 

mărfurilor (exemplu activităŃi bancare, unele activităŃi meşteşugăreşti etc.) 

� ca un element al politicii de marketing a întreprinderii – 

producătoare sau comerciale – care sunt preocupate sa ofere 

comparatorilor utilităŃi adiŃionale ale produsului sau punctului de vânzare. 

 

 

 

 

 

  

 

REłINEłI 

Asocia Ńia american ă de marketing define şte serviciul comercial 

ca o “activitate oferit ă cu ocazia actului de vânzare, care asigur ă 

avantaje şi satisfac Ńii c omparatorului, f ără a antrena un schimb fizic 

sub forma unui bun” 
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După modul de manifestare a serviciilor comerciale, se disting trei mari 

categorii: 

• Servicii înainte de cumpărare 

� Informarea clientului asupra resurselor pieŃei 

� Orientarea clientului în funcŃie de nevoile sale 

� Educarea acestora în utilizarea produselor 

• Servicii în timpul vânzării, ce urmăresc două obiective: 

� Asigurarea confortului la cumpărare 

� Crearea unor condiŃii optime de vânzare 

• Servicii după vânzare 

 

B. DIMENSIUNILE ÎNTREPRINDERII  

Dimensiunea întreprinderii influenŃează divizarea muncii şi tratarea 

volumului informaŃional. O întreprindere mică începe cu o structură simplă, 

dar, pe măsură ce se dezvoltă, apare necesitatea construirii unor niveluri 

intermediare între sistemul director şi cel de execuŃie.  

Complexitatea unei structuri nu influenŃează eficacitatea acesteia. O 

structură simplă a unei întreprinderi mici poate fi la fel de bună ca o 

structură complexă a unei întreprinderi mari.  

Criterii de clasificare a întreprinderilor : 

 

 

 

 

 

 

După forma de 
proprietate  

PRIVATE 

PUBLICE 

MIXTE 
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. . . 

 

După forma 
juridic ă de 
organizare: 

Societ ăŃi 
comerciale 

Societ ăŃi de 
persoane, 

organizate sub 
form ă de: 

Societ ăŃi în nume 
colectiv 

Societ ăŃi în comandit ă 
simpl ă 

Societ ăŃi de 
capital, care se 

pot  
organiza în:  

Societ ăŃi în comandit ă 
pe ac Ńiuni  

Societ ăŃi pe ac Ńiuni 

Societ ăŃi cu 
răspundere limitat ă 

Regii autonome  

După ramura 
în care 

func Ńionează: 

Întreprinderi industriale 

Întreprinderi agricole 

Întreprinderi de construc Ńii  

Întreprinderi de transporturi 

Întreprinderi de comer Ń 

Întreprinderi de servicii  

După tipul 
produselor 
realizate: 

Întreprinderi care produc bunuri materiale  

Întreprinderi care produc servicii 

etc. 
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C. CALIFICAREA PERSONALULUI  

EficienŃa serviciilor şi producŃiei din cadrul unei organizaŃii este 

determinată şi de calitatea personalului. Aceasta calitate a personalului 

este data de nivelul de calificarea a acestuia.  

Ridicarea nivelului pregătirii profesionale, are ca scop principal 

realizarea unor rezultate mai bune de către personalul întreprinderii. 

Metodele de pregătire profesionala sunt numeroase. Alegerea 

acestora se face în funcŃie de mai multe criterii:  

� proporŃiile colectivului care trebuie instruit 

� experienŃa colectivului 

După factorul 
de produc Ńie 
predominant:  

Întreprinderi care folosesc munca vie 

Întreprinderi care folosesc capitalul fix  
 

Întreprinder i care folosesc capitalul 
circulant  

 
După mărime:  

Întreprinderi mici 

Întrepr inderi mijlocii  
 

Întreprinderi mari  

După apropierea 
de sursele de 
aprovizionare 
şi/sau de pie Ńele 

de desfacere: 

Întreprinderi  care depind de 
aprovizionarea cu materii prime 
(energie, materii prime agricole) 

Întreprinderi  care depind de pie Ńele de 
desfacere cu materii prime (exploat ări 

miniere, şantiere navale etc.)  

Întreprinderi  dependente de un anumit 
loc (care produc produse agricole 

perisabile etc.)  
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� aptitudinile personalului 

� cheltuielile pe care le implica metodele de instruire în 

comparaŃie cu rezultatele scontate. 

În mod deosebit alegerea metodei este determinata de scopul 

urmărit,  care poate fi: 

� îmbogăŃirea cunoştinŃelor teoretice 

� îmbogăŃirea aptitudinilor 

� influenŃarea atitudinilor sau schimbarea comportamentului 

Pregătirea şi perfecŃionarea 

profesională nu constituie un scop în 

sine ci o atitudine permanentă care 

începe în momentul în care angajatul 

soseşte pentru prima oară în societate 

şi continuă atâta timp cat va activa în 

cadrul acesteia. 

Descrierea  principalelor forme de calificare folosite frecvent în 

practica  sunt următoarele: 

� Instructajele de acomodare , sunt realizate în general de şeful 

direct, pe baza unui manual privind activitatea în cadrul întreprinderii, 

structurat în funcŃie de succesiunea problemelor pe care le va întâmpina 

lucrătorul pe măsura ce se acomodează cu atribuŃiile ce-i revin. După 

însuşirea principalelor cunoştinŃe, lucrătorul este îndrumat sa observe 

direct activitatea personalului cu experienŃă şi să participe la unele 

demonstraŃii practice efectuate de specialişti. Acestea au rolul de a trezi 

interesul şi dorinŃa lucrătorului de a trece la executarea efectivă a atribuŃiilor 

proprii. După începerea muncii independente, îndrumătorul asistă din când 

în când pentru a se convinge de  modul în care lucrătorul şi-a însuşit corect 

elementele teoretice şi practice 
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� Rota Ńia pe diverse posturi  se organizează pentru angajaŃii 

cărora la este necesara o experienŃa mai ampla în cadrul întreprinderii. De 

obicei sunt selecŃionaŃi lucrătorii care au obŃinut rezultate bune la testele de 

cunoştinŃe. Aceştia, pe baza unui program, trec prin diferite activităŃi. După 

acumularea cunoştinŃelor practice, angajaŃii participă la cursuri de 

perfecŃionare profesională, precum şi la efectuarea unor lucrări practice sub 

îndrumarea unui specialist din cadrul firmei. 

� Cursurile  sunt necesare mai 

ales când angajatorul nu a mai 

lucrat niciodată în domeniul în care 

va fi încadrat. Cursurile se axează în 

mod deosebit pe predarea anumitor 

informaŃii referitoare la caracte-

risticile producŃiei sau serviciilor.  

Participare activă la lecŃii se va asigura prin folosirea unor metode şi 

mijloace diversificate cum sunt: simpozioanele, analiza unor cazuri 

concrete, jocuri economice, rezoluŃiile, încredinŃarea unor roluri etc. Un rol 

deosebit în calificarea personalului o au filmele cu aspecte din activitatea 

practică  

O întreprindere, încadrată cu suficiente resurse materiale şi 

financiare, dar cu personal nepregătit profesional şi managerial, nu va 

obŃine rezultatele propuse. Sunt situaŃii în care conducerea unor 

întreprinderi din România neglijează pregătirea profesională şi managerială 

a personalului şi menŃine un număr de persoane mult mai mare decât cel 

necesar, înlocuind calitatea prin cantitate. 

Toate funcŃiile din cadrul unei oraganizatii solicită pregătire 

profesională. Este necesar să se acorde o atenŃie suplimentară pregătirii 

profesionale a persoanelor, care exercită funcŃii de conducere, cât şi 

personalului care ocupă funcŃii de execuŃie.  
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O persoană ce va ocupa una din funcŃiile departamentului “resurse 

umane”  trebuie să aibă următoarele categorii de competenŃe: competenŃa 

profesională; competenŃa managerială; competenŃa politică; competenŃa 

etică. 

 

  

PerformanŃa este dependentă de competenŃă, iar performanŃa unei 

persoane ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentul “resurse 

umane” influenŃează performanŃa întreprinderii. 

Caracteristicile managerului de întreprindere sunt atribute esenŃiale, 

proprii tuturor persoanelor care deŃin funcŃii de conducere, indiferent de 

profesia lor de bază, specificul postului, respectiv natura activităŃii 

desfăşurate în  cadrul sistemului. 

Orice persoană din cadrul unei întreprinderi trebuie să aibă o 

pregătire generală, specifică domeniului în care lucrează. Atingerea unor 

performanŃe de către aceştia poate fi rezultatul unui proces permanent care 

conduce la competenŃă profesională.  

Pentru persoanele cu funcŃii de conducere, care trebuie să 

acŃioneze ca manageri, sunt necesare câteva caracteristici esenŃiale 

indiferent de profesia lor de bază, nivelul ierarhic pe care se situează, 

respectiv specificul activităŃii. 

CompetenŃa, respectiv performanŃa, marchează momentul final al 

unui proces permanent de pregătire şi perfecŃionare a pregătirii 

personalului în domeniul de specialitate şi al managementului, în special. 

Valoarea unei întreprinderii constă nu atât în mijloacele materiale şi 

financiare de care dispune, cât mai ales în potenŃialul său uman;               

REłINEłI 

Competen Ńa este capacitatea unei persoane de a realiza, în mod 
corespunzător şi cu eficienŃă maximă, sarcinile care îi revin. 
 



 18 

Multidimensionalitatea şi caracterul de sinteză al managementului 

unei organizaŃii determină o specializare a personalului pe posturi şi funcŃii, 

determinând o pregătire generală diversificată care se dezvoltă prin rotaŃia 

pe posturi şi funcŃii. 

Calificarea  personalului este data de nivelul de pregătire al acestuia 

Niveluri de calificare adoptate în România 

• Nivel 1  – nivel de calificare – muncitor – căruia i se asociază 

competenŃe profesionale care implică aplicarea cunoştinŃelor în activitatea 

profesională, din diferite domenii de activitate, activitate caracterizată prin 

rutină şi sarcini de lucru previzibile; 

• Nivelul 2  – nivel de calificare – muncitor calificat – căruia i se 

asociază competenŃe profesionale care implică aplicarea cunoştinŃelor   

într-o anumită activitate profesională, cu sarcini de lucru nerutiniere, care 

presupun responsabilitate şi muncă în echipă; 

• Nivelul 3  – nivel de calificare – tehnician – căruia i se asociază 

competenŃe profesionale care implică aplicarea cunoştinŃelor într-o arie 

extinsă a activităŃii profesionale, cu sarcini de lucru diverse şi complexe 

care exclud rutina. Sarcinile de lucru presupun luarea unor decizii, 

responsabilitate şi, uneori, munca în echipă cu atribuŃii de coordonare; 

• Nivelul 4  – nivel de calificare căruia i se asociază competenŃe 

profesionale, cu sarcini de lucru diverse şi complexe, caracterizate printr-un 

grad semnificativ al responsabilităŃilor personale, ale coordonării activităŃii 

şi alocării resurselor necesare desfăşurării eficiente a respectivelor activităŃi 

profesionale; 

• Nivelul 5  - nivel de calificare căruia i se asociază competenŃe 

profesionale care implică folosirea cunoştinŃelor în contexte ale activităŃii 

profesionale deosebit de diverse, complexe şi neprevizibile. Decizii 

independente şi responsabilitate profesională ridicată, alături de sarcini 
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privind coordonarea personalului şi alocarea de resurse în activităŃi de 

analiză, diagnosticare, proiectare, planificare, execuŃie şi control. 

Pregătirea personalului întreprinderii este un proces complex şi 

continuu. 

Complexitatea rezultă din succesiunea treptelor de învăŃământ pe care 

un angajat trebuie să le parcurgă, iar continuitatea din preocuparea pentru 

perfecŃionarea continuă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificarea personalului se poate realiza în scoli de specialitate şi în 

întreprinderi.  

Personalul cu experienŃă poate contribui la pregătirea tinerilor 

angajaŃi şi la rezolvarea unor situaŃii complexe împreună cu aceştia. 

 

 

Forme de 
perfec Ńionare  a 

pregătirii 
profesionale 

Participarea la cursuri organizate  în 
institu Ńie sau în altele precum şi în 
centre de  perfec Ńionare a preg ătirii 

special constituite 

 
Instruirea la 

locul de 
munc ă sub 
controlul 
direct al 
şefului  

Implicarea în 
programe 

personale de 
perfec Ńionare 

precum şi 
verificarea 
periodic ă a 

cuno ştin Ńelor 
asimilate 

Participarea la stagii de preg ătire, specializ ări în 
Ńară şi str ăinătate, în înv ăŃământul superior, 

postuniversitar 
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D. Cadrul juridic şi statutul juridic de func Ńionare  

În etapa de tranziŃie la economia de piaŃă, 

desfăşurarea unei activităŃi normale trebuie să se sprijine 

pe o legislaŃie naŃională corespunzătoare, prin care 

cerinŃele obiective ale economiei de piaŃă să fie 

respectate, în care statul să apară ca un factor esenŃial 

de sprijinire şi ocrotire, care să permită integrarea 

fiecărei întreprinderi în ansamblul pieŃei naŃionale.  

Pornind de la aceste cerinŃe stringente, de creare a unui cadru 

legislativ corespunzător proceselor economice, sociale şi politice care au 

loc, în ultimii ani în Ńara noastră s-a desfăşurat o amplă acŃiune de 

elaborare a unui pachet important de noi acte normative în paralel cu 

abrogarea unora sau modificarea altora. Actuala legislaŃie economică 

cuprinde o paletă largă de reglementări, care se răsfrânge asupra modului 

în care se desfăşoară activitatea de piaŃă a întreprinderii. Ea asigură cadrul 

necesar favorizării laturilor care corespund intereselor agenŃilor economici, 

dar şi ale economiei naŃionale şi în acelaşi timp previne orientarea activităŃii 

în direcŃii nejustificate, precum şi apariŃia unor fenomene negative. 

În orice societate, indiferent de tipul sau nivelul ei de organizare nici 

o activitate, oricât de neînsemnată ar fi, nu se poate desfăşura în afara 

legilor. Tot ce omul întreprinde, de la cele mai simple şi mai obişnuite fapte 

zilnice până la cele mai complexe, uluitoare şi chiar irepetabile activităŃi, 

respecta una sau mai multe legi, fie ele scrise sau nescrise.  

ÎnfiinŃarea unei întreprinderi, fie ea mica sau mare, este un proces 

complex, care trebuie sa respecte ca orice alta activitate, un cadru legal 

corespunzător. 

IniŃierea unei afaceri presupune o cunoaştere exacta a legilor în 

vigoare, a reglementarilor privind fiecare pas de parcurs, până la obŃinerea, 

statutului de persoana juridică, cu drepturi legale de existenŃă şi 
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funcŃionare. Este deosebit de importantă cunoaşterea cadrului juridic de 

constituire a societăŃilor comerciale.  

Cadrul juridic  este reprezentat de sistemul legislativ din spaŃiul 

economic-geografic în care îşi desfăşoare activitatea întreprinderea, de 

cadrul legislativ al pieŃelor externe, dar şi de sistemul instituŃional naŃional şi 

internaŃional. 

 

 

 

 

Factorii juridici  se referă la mijloacele de control stabilite pentru 

apărarea intereselor societăŃii. 

Sistemul institu Ńional-legislativ  stabileşte cadrul în care 

întreprinderea îşi poate desfăşura activitatea asigurând utilizarea 

resurselor, finalizarea profitabilă pe piaŃă, protejarea intereselor economiei 

naŃionale, dar şi prevenirea orientării în direcŃii nefavorabile. 

LegislaŃia reglementează conduita în afaceri prin trei tipuri de legi :  

� Legi menite să apere concurenŃa şi care cer ca practicile de 

marketing să fie corecte şi egale pentru toŃi partenerii (Legea nr.11/1990 

privind protecŃia concurenŃei neloiale, Legea nr. 64/1991 privind brevetele 

şi invenŃiile Legea concurenŃei nr. 21/1996);  

� Legi care protejează cumpărătorul împotriva produselor 

necalitative, poluate fizic sau moral, împotriva preŃurilor prea mari, care 

obligă la etichetarea corectă (sinceră) a produselor etc. (Legea nr.11/1994 

privind protecŃia consumatorului prin care se modifică OrdonanŃa 

Guvernului nr. 21/1992; Hotărârea Guvernului nr. 665/1995 privind 

înlocuirea, remedierea şi restituirea produselor care prezintă deficienŃe de 

calitate etc.).;  

Sistemul 
legislativ 

Cadrul 
legislativ 

Sistemul 
institu Ńional  

CADRUL 
JURIDIC 
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�  Legi care protejează interesele generale ale societăŃii - 

îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii, conservarea mediului ecologic, conservarea 

resurselor naturale, protecŃia economiei şi a pieŃii naŃionale (ex. OrdonanŃa 

Guvernului nr.31/1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutul juridic de func Ńionare  a unei întreprinderii este unul dintre 

documentele de formalizare a structurii organizatorice a acesteia, şi este o 

componentă a regulamentului de organizare şi funcŃionare.     

 Constituirea societ ăŃilor în nume colectiv şi în comandit ă 

simpl ă se realizează prin: 

• Întocmirea contractului de societate 

• Dobândirea personalităŃii juridice a societăŃii 

A
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Legea nr. 15/1990  referitoare la reorganizarea 
unităŃilor economice de stat ca regii autonome şi 
societăŃi comerciale. 
 

Legea 26/1990 privind Registrul 
ComerŃului, act normativ deosebit pentru 
economia românească. 
 

Legea nr.31/1990 referitoare la constituirea de 
societăŃi comerciale cu participare în asociere cu 

persoane juridice sau fizice româneşti sau cu 
capital străin integral 

Legea nr.12/1990 referitoare la protecŃia 
împotriva speculei 

 

Legea nr.11/1994 privind protecŃia 
consumatorului 

 

Legea nr.11/1990 privind combaterea concurenŃei 
neloiale 
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În conformitate cu articolul 3 al Legii nr. 31/1990, aceste societăŃi se 

constituie prin contract de societate, care trebuie sa cuprindă: 

� numele, prenumele, domiciliul şi cetăŃenia persoanelor fizice 

asociate, sau denumirea, naŃionalitatea, sediul persoanelor juridice 

asociate; 

� forma, denumirea şi sediul societăŃii care se constituie; 

� obiectul de activitate al societăŃii; 

� capitalul social subscris şi vărsat cu menŃiunea aportului 

fiecărui asociat, în numerar sau alte bunuri, valoarea lor şi modul evaluării, 

precum şi data la care va vărsa integral capitalul social subscris; 

� asociaŃii care administrează şi reprezintă societatea, cu 

stabilirea limitei puterii lor; 

� partea fiecărui asociat la beneficiile sau pierderile 

înregistrate; 

� localităŃile din Ńară sau străinătate, unde societatea 

înfiinŃează sucursale sau filiale 

� durata societăŃii; 

� modul de lichidare şi de dizolvare a societăŃii.  

• Dobândirea personalităŃii juridice a societăŃii 

 După încheierea contractului de societate în formă autentică, 

administratorii sau oricare dintre asociaŃi îl vor înregistra la instanŃa în a 

cărei rază teritorială îşi va avea sediul, societatea şi după verificarea 

conformităŃii lui cu articolul 3 din Legea 31/1990, judecătorul va dispune 

înscrierea actului în registrul comerŃului  şi la administraŃia financiară unde 

societatea îşi are sediul, precum şi publicarea lui în Monitorul Oficial. 

 Din ziua înmatriculării ei în registrul comerŃului, societatea 

comercială devine persoană juridică, şi conform articolului 5 din Legea 

31/1990, reprezentanŃii societăŃii sunt obligaŃi să depună la registrul 

comerŃului în termen de 15 zile semnăturile lor, dacă au fost numiŃi prin 
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contractul de societate, şi în termen de 15 zile de la data alegerii lor, dacă 

au fost numiŃi  ulterior în timpul funcŃionării societăŃii. 

 ÎnfiinŃarea de sucursale sau de filiale ale societăŃii în afara judeŃului 

în care îşi are sediul, presupune conform articolului 6 din Legea 31/1990, 

înmatricularea acesteia în registrul comerŃului din judeŃul respectiv, precum 

şi depunerea semnăturilor reprezentanŃilor filialei sau sucursalei în aceleaşi 

condiŃii ca şi la articolul 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În cazul neîndeplinirii acestor formalităŃi, în conformitate cu articolul 

7, din aceeaşi lege, oricare dintre asociaŃi are dreptul să ceară rezilierea  

acestora sau, dacă societatea nu a fost înmatriculată, dizolvarea sau 

lichidarea ei. 

 AsociaŃii şi toŃi cei care înainte de constituirea legala a societăŃii au 

lucrat în numele ei răspund direct, nelimitat şi solidar pentru operaŃiunile 

societăŃii la care au luat parte. 

           Schematic, înfiinŃarea societăŃilor comerciale în nume colectiv şi în 

comandită simplă se prezintă astfel: 

 

 



 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIATII 

CONTRACT DE SOCIETATE 

INREGISTRAREA CONTRACTULUI DE 
SOCIETATE 

INREGISTRAREA 
ACTULUI ÎN 
REGISTRUL 

COMERTULUI 

PUBLICAREA LUI 
ÎN MONITORUL 

OFICIAL 

SOCIETATE CU 
PERSONALITATE 

JURIDICA 

REPREZENTANTII 
SOCIETATII 

DEPUNEREA 
SEMNATURILOR LA R.C. 

S.C ÎN NUME COLECTIV SAU ÎN 
COMANDITA SIMPLA 

SUCURSALE 
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    Constituirea societ ăŃilor pe ac Ńiuni şi în comandit ă pe acŃiuni 

• Întocmirea contractului şi a statutului societ ăŃii  

SocietăŃile pe acŃiuni şi în comandita pe acŃiuni se constituie pe 

baza de contract de societate şi statut, semnate fie de toŃi asociaŃii, fie, în 

cazul subscripŃiilor publice, de membrii fondatori. 

Numărul acŃionarilor nu poate fi mai mic de 5. Capitalul societăŃii nu 

poate fi mai mic de 1 milion lei. Contractul de societate şi statutul societăŃii, 

încheiate în forma autentica, trebuie sa cuprindă: 

♦ Numele, prenumele, domiciliul şi cetăŃenia acŃionarilor, când 

aceştia sunt persoane fizice, şi denumirea, sediul şi naŃionalitatea 

acŃionarilor, când aceştia sunt persoane juridice; 

♦ Denumirea şi sediul societăŃii, al sucursalelor sau al filialelor; 

♦ Forma şi obiectul de activitate al societăŃii; 

♦ Capitalul social subscris şi vărsat, care la constituire nu va putea 

fi mai mic de 30% din  capitalul subscris, daca nu exista alte prevederi ale 

legii; 

♦ Valoarea bunurilor aduse ca aport în natura în societate, modul 

lor de evaluare şi numărul de acŃiuni acordate pentru acestea; 

♦ Numărul şi valoarea nominala a acŃiunilor, cu specificarea daca 

sunt nominative sau la purtător şi numărul lor pe categorii. 

            AcŃiunile nominale sunt acŃiunile care au înscrise numele 

posesorului, spre deosebire de cele la purtător, care conferă drepturile 

cuprinse în acŃiunile celui care o deŃine; 

♦ Numele, prenumele şi cetăŃenia administratorilor, numărul lor, 

garanŃia ce trebuie sa o depună, puterile acestora, precum şi drepturile 

acestora, precum şi drepturile de reprezentare şi administrare acordate 

unora dintre ei; în cazul societăŃilor în comandita pe acŃiuni, se trec numele, 
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prenumele, cetăŃenia şi domiciliul comanditaŃilor persoane juridice, arătând 

care dintre ei reprezintă şi administrează societatea; 

♦ CondiŃiile pentru valabilitatea deliberărilor adunării generale şi 

modul de exercitare a dreptului de vot; 

♦ Numele, prenumele şi cetăŃenia cenzorilor, precum şi numărul 

acestora; 

♦ Durata societăŃii; 

♦ Modul de distribuire a beneficiilor; 

♦ AcŃiunile comanditarilor în societatea în comandita pe acŃiuni; 

♦ OperaŃiuni încheiate de acŃionari în contul societăŃii ce se 

constituie şi pe care societatea urmează sa le preia, precum şi sumele 

plătite pentru operaŃiuni. 

Daca societatea se constituie prin subscripŃie publica, fondatorii vor 

întocmi un prospect de emisiune, şi va fixa data închiderii subscripŃiei. 

Prospectul de emisiune semnat de fondatori va fi depus la registrul 

comerŃului din judeŃul în care îşi are sediul societatea şi apoi publicat în 

Monitorul Oficial. 

Subscrierea pe ac Ńiuni 

Subscrierile de acŃiuni, vor cuprinde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Numele, prenumele, domiciliul sau denumirea şi sediul 

 subscriitorului; 

♦ Numărul acŃiunilor subscrise; 

♦ Data subscrierii; 

♦ DeclaraŃia subscriitorului din care sa rezulte cunoaşterea  şi 

acceptarea prospectului cu emisiune. Prospectele de emisiune care nu 

cuprind toate aceste menŃiuni legale sunt nule. 
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Adunarea general ă a societ ăŃii 

În termen de 15 zile de la data închiderii subscrierii, fondatorii vor 

convoca adunarea constitutivă, prin înştiinŃare publică în Monitorul Oficial, 

precizând locul şi data adunării, precum şi obiectul discuŃiilor. 

Societatea se poate constitui, 

numai dacă întregul capital a fost subscris 

şi fiecare acceptant a vărsat în numerar 

jumătate din valoarea acŃiunilor subscrise 

la Banca NaŃionala sau CEC. 

Adunarea Constitutivă alege un preşedinte şi 2 sau mai mulŃi 

secretari. Dacă în societatea în care se constituie există aporturi în natură, 

avantaje rezervate fondatorilor, operaŃiuni încheiate de fondatori în contul 

societăŃii ce se constituie, adunarea constitutivă numeşte unul sau mai 

mulŃi experŃi care să îşi dea avizul asupra evaluărilor, desemnarea 

experŃilor putând fi făcută de preşedinte numai în cazul în care majoritatea 

ceruta nu poate fi întrunită. 

Obliga Ńiile adun ării generale sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu articolul 21 din Lege, obligaŃiile adunării generale 

sunt: 

♦ Verifica existenta vărsămintelor; 

♦ Determina valoarea altor aporturi decât cele în numerar; 

♦ Aproba participările la beneficii ale fondatorilor; 

♦ Aproba operaŃiunile efectuate în contul societăŃii; 

♦ Discuta şi aproba contractul de societate şi statutul  societăŃii cu 

participarea membrilor prezenŃi care îi reprezintă şi pe cei absenŃi; 

♦ Desemnează persoanele care se vor ocupa de îndeplinirea 

formalităŃilor necesare constituirii societăŃii; 

♦ Numeşte administratorii şi cenzorii 
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Autoritatea de func Ńionare a societ ăŃii  

FuncŃionarea societăŃii pe acŃiuni trebuie supusa autorizării instanŃei 

în a cărei raza teritorială îşi va avea sediul societatea. Pentru autorizare se 

vor depune la instanŃă: 

♦ Contractul de societate; 

♦ Statutul societăŃii; 

♦ Cererea de autorizare; 

♦ Dovada efectuării vărsămintelor; 

♦ Actele privind proprietatea aporturilor (altele decât cele în 
numerar); 

♦ Actele corespunzătoare operaŃiunilor încheiate în contul 

societăŃii aprobate de adunarea constitutiva. 

Preşedintele instanŃei, fixează un termen de înfăŃişare şi cere avizul 

consultativ al Camerei de ComerŃ şi Industrie din judeŃul respectiv  privind 

utilitatea societăŃii, mărirea capitalului faŃă de scopul urmărit, onorabilitatea 

fondatorilor şi în unele cazuri şi a asociaŃilor, dispunând eventual 

efectuarea de expertize. SentinŃa definitiva, împreuna cu contractul, sunt 

depuse şi înscrise la registru comerŃului şi apoi împreuna cu statutul vor fi 

publicate în Monitorul Oficial. 

Societatea devine persoana juridica din ziua înmatriculării ei în 

registrul comerŃului. 

• Fondatorii 

Semnatarii contractului de societate, cât şi persoana care au un rol 

determinat în constituirea societăŃii, sunt numiŃi fondatori şi ei au 

următoarele obligaŃii: 
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Fondatorii şi primii administratori ai societăŃii sunt solidar 

răspunzători, faŃă de terŃi şi de societatea pentru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituirea unei societăŃii pe acŃiuni şi în comandită pe acŃiuni este 

redată schematic astfel:  

 

 

 

OBLIGA łIILE 
FONDATORILOR 

Sa predea administratorilor documentele şi 

corespondenŃa referitoare la constituirea 

societăŃii 

 
Sunt răspunzători nelimitat şi solidar atât 

pentru neîndeplinirea formalităŃilor legale 

pentru constituirea societăŃii, cât şi pentru 

obligaŃiile asumate la constituire 

 
Iau asupra lor toate consecinŃele actelor şi 

cheltuielilor necesare constituirii  

 

Subscrierea integrală a capitalului 
social 

 

Efectuarea vărsămintelor stabilite 
prin lege sau statut 

Efectuarea altor aporturi decât cele 
în numerar 

Sinceritatea  publicaŃiilor făcute în 
vederea constituirii societăŃii 

 

RĂSPUNDERILE 
FONDATORILOR 
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Constituirea societ ăŃilor cu r ăspundere limitat ă 

Întocmirea contractului şi statutului societ ăŃii 

În conformitate cu Legea 31/1990, SocietăŃile cu Răspundere 

Limitata se vor constitui pe baza contractului de societate şi statut, 

ACTIONARI  

STATUTUL 
SOCIETATII 

CONTRACT DE 
SOCIETATE 

PROSPECT DE EMISIUNE 

IMATRICULARE LA 
R.C 

PUBLICARE ÎN M.O 

CONVOCAREA ADUNARII CONSTITU TIVE A 
SOCIETATII 

INSTANTA JUDECATOREASCA 

SENTINTA 

IMATRICULARE LA R.C PUBLICARE 
ÎN M.O 

SOCIETATE CU PERSONALITATE JURIDICA 
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încheiate în forma autentica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul S.R.L –urilor  prestaŃiile în munca şi creanŃele nu pot fi 

constituite aport, iar părŃile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri 

negociabile, administratorii putând insa elibera la cerere un certificat care 

sa ateste drepturile asupra părŃilor sociale. 

Dobândirea personalit ăŃii juridice a societ ăŃii 

Contractul de societate şi statutul vor fi depuse la instanŃa în a cărei 

raza teritoriala şi-a stabilit sediul societatea respectiva, care după 

consultarea Camerei de ComerŃ şi Industrie din judeŃul respectiv va elibera 

sentinŃa, care va fi depusa împreuna cu contractul şi statutul societăŃii la 

registrul comerŃului şi la AdministraŃia Financiara şi vor fi publicate în 

Monitorul Oficial. 

CONTRACTUL VA CONłINE: 
 
� Numele, prenumele, domiciliul şi cetăŃenia asociaŃilor, persoane 

fizice, sau denumirea, sediul şi naŃionalitatea asociaŃilor, persoane 

juridice; 

� Forma, denumirea şi sediul societăŃii care se constituie 

� Obiectul de activitate al societăŃii 

� Capitalul social subscris şi vărsat, cu menŃiunea aportului 

fiecărui asociat, valoarea bunurilor, modul de evaluare şi data la care 

se vărsă integral capitalul social subscris; 

� AsociaŃii care administrează şi reprezintă societatea 

� Partea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi 

� LocaŃiile din tara sau străinătate, unde societatea îşi înfiinŃează 

filiale sau sucursale 

� Modul de dizolvare sau lichidare a societăŃii 

� Repartizarea părŃilor sociale 
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SocietăŃile cu răspundere limitata dobândesc personalitatea juridica 

din momentul în care au fost înscrise în registrul comerŃului, pe baza 

dovezii ca s-a solicitat publicarea în Monitorul Oficial. 

Schematic, constituirea unei SocietăŃi cu Răspundere Limitata se 

prezintă astfel: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONARI  

STATUTUL 
SOCIETATII 

CONTRACT 
DE 

SOCIETATE 

INSTANTA JUDECATOREASCA  

SENTINTA 

IMATRICULARE LA R.C 
PUBLICARE 

ÎN M.O 

S.R.L CU PERSONALITATE JURIDICA 

FILIALE SAU SUCURSALE 
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E. Strategii de dezvoltare 

În economia de piaŃă, orice organizaŃie 

concepe o strategie de dezvoltare, prin care îşi 

desemnează direcŃiile de evoluŃie în viitor, precum şi 

modalităŃile concrete de înfăptuire a acesteia, 

strategie ce trebuie să-i asigure permanenŃa pe piaŃă 

şi mai ales dezvoltarea de ansamblu.  

O componentă de bază a strategiei de dezvoltare a întreprinderii 

este politica de marketing care-i oferă posibilitatea receptării prompte şi 

reale a semnalelor pieŃei şi-i permite adaptarea rapidă la modificările 

apărute pe piaŃă, cu maximă eficienŃă. Astfel, întreprinderea poate să 

evalueze corect parametrii pieŃei şi să aloce resursele de care dispune 

corespunzător cererii reale, poate să sesizeze segmentele neacoperite de 

pe piaŃă şi avantajele comparative faŃă de concurenŃi. 

În condiŃiile în care mediul ambiant devine tot mai complex şi mai 

dinamic, nici o întreprindere nu-şi permite să activeze fără a avea o 

strategie de dezvoltare clară, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, 

care  să-i asigure subzistenŃa, dar şi raŃionalitatea şi eficienŃa. 

În activitatea oricărei organizaŃii alegerea strategiei de dezvoltare 

marchează un moment important, ce finalizează etapa în care s-au definit 

misiunea şi scopurile urmărite, pe baza unei analize atente şi pertinente a 

situaŃiei sale. 

 Strategia de dezvoltare reprezintă un complex care defineşte: 

• ansamblul obiectivelor pe care conducerea unei unităŃi economice 

îşi propune sa le realizeze 

• acŃiunile care trebuiesc întreprinse pe diferite orizonturi de timp 

• modul de alocare a resurselor în vederea menŃinerii competitivităŃii 

şi a dezvoltării viitoare 
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Din definirea acestui concept reiese ca stabilirea obiectivelor 

reprezintă o componenta de baza. 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare reprezintă rezultatul unor 

procese strategice de conducere la nivelul unei întreprinderi. 

  Elaborarea unei strategii de dezvoltare presupune parcurgerea unor 

etape:  

� Analiza situaŃiei curente – în cadrul acestei etape se identifica 

misiunea întreprinderii, iar în raport cu aceasta se face o identificare a 

strategiilor trecute şi prezente. 

� Examinarea perspectivelor pentru viitor – în aceasta etapa se 

stabilesc obiectivele pe termen lung ale întreprinderii. În acest scop pot fi 

utilizate Analiza SWOT, Analiza ASOA, Analiza PEST a organizaŃiei, 

EvoluŃia performanŃei etc. 

� Elaborarea unui set de alternative strategice pentru viitor şi 

alegerea strategiei de urmat. 

� Punerea în practica a strategiei alese – în cadrul acestei etape 

este necesară precizarea masurilor prin care sa se pună în aplicare 

strategia adoptată.  

Un rol important în aplicarea cu succes a strategiei adoptate îl are 

activitatea de evaluare şi control făcuta asupra strategiei care a fost 

adoptată. 

REłINEłI 

Strategia de dezvoltare defineşte obiectivele de dezvoltare viitoare 

ale întreprinderii, modul de alocare a resurselor şi acŃiunile ce trebuie 

întreprinse pe orizonturi de timp bine precizate Ńinând cont de accentuarea  

competiŃiei pe diferite pieŃe şi de cerinŃele asigurării unei anumite 

rentabilităŃi pentru activităŃile desfăşurate. 
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1.2.  TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE 
 

În cadrul organizaŃiei, chiar dacă există oameni de bună calitate, 

care doresc să coopereze, aceştia vor munci cu mult mai multă eficienŃă 

dacă îşi cunosc “rolurile” şi  atribuŃiile, precum şi felul în care rolurile lor se 

leagă în cadrul activităŃii din organizaŃie.  

O structură organizatorică trebuie proiectată pentru a clarifica locul 

şi rolul oamenilor  într-o organizaŃie. Fiecare trebuie să ştie: Cine este? Ce 

să facă? Cine este responsabil şi pentru ce rezultate?  

Problematica structurii organizatorice a constituit obiectul unor 

preocupări chiar de la începutul managementului ca ştiinŃă, iar pe parcurs 

aceste preocupări s-au accentuat. În prezent, există opinii privind criteriile 

de grupare a structurilor şi, implicit, tipurile de structuri organizatorice.  

Criterii de clasificare a structurilor organizatori ce:  

� morfologic 

� specializarea activităŃilor şi divizarea pe compartimente;  

� modul de exercitare a autorităŃii în interiorul organizaŃiei;  

� capacitatea de adaptare a organizaŃiei la mediu;  

� gradul de structurare a activităŃilor şi de concentrare a 

autorităŃii;  

� influenŃa predominantă exercitată de anumite părŃi ale 

structurii.  

Potrivit criteriului morfologic, care are în vedere modul de plasare a 

componentelor structurale, tipurile de structuri, identificate sunt:  
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• Structura ierarhic ă (liniară) este adoptată, de regulă, de 

organizaŃiile de dimensiuni mici sau aflate la începutul activităŃii, care 

dispun de un grad scăzut de dotare tehnică şi se caracterizează prin:  

⇒ număr redus de compartimente operaŃionale, în care se 

desfăşoară activităŃile principale;  

⇒ conducătorul fiecărui compartiment exercită toate funcŃiile 

managementului, ceea ce solicită cunoştinŃe profesionale diversificate;  

⇒  fiecare persoană este subordonată unui singur şef.  

• Structura func Ńional ă a fost concepută ulterior, pentru a 

elimina deficienŃele structurii ierarhice (tendinŃa de supraaglomerare a 

managerilor, lipsa specializării pe domenii de activitate, informare 

defectuoasă ş.a.), pe măsură ce dimensiunile organizaŃiilor cresc. Se 

caracterizează prin:  

⇒ apariŃia compartimentelor funcŃionale alături de cele 

operaŃionale;  

⇒ managerii nu mai trebuie să fie „universal“ pregătiŃi, ci pot fi 

specializaŃi pe domenii, deoarece beneficiază de asistenŃa 

compartimentelor funcŃionale;  

⇒ executanŃii primesc ordine şi răspund atât faŃă de şefii 

ierarhici, cât şi faŃă de şefii compartimentelor funcŃionale, fiind dublu 

CRITERIUL 
MORFOLOGIC CARE 

ARE ÎN VEDERE 
MODUL DE PLASARE 
A COMPONENTELOR 

STRUCTURALE 

STRUCTURA IERARHICĂ 
(LINIARĂ) 

STRUCTURA 
FUNCłIONALĂ 

STRUCTURA IERARHIC 
FUNCłIONALĂ 



 38 

subordonaŃi.  

• Structura ierarhic-func Ńional ă, constituind o îmbinare a 

precedentelor tipuri se caracterizează prin următoarele aspecte:  

⇒  este alcătuită din compartimente operaŃionale şi funcŃionale;  

⇒  executanŃii primesc ordine şi răspund numai în raport cu 

şeful ierarhic;  

⇒ se elimină dubla sau multipla subordonare, aplicându-se 

principiul unităŃii de decizie şi acŃiune;  

⇒ se utilizează în organizaŃiile de dimensiuni mari.  

 

 

 

 

 

 

 

• Structura antreprenorial ă este adoptată de organizaŃiile de 

mici dimensiuni şi îi sunt caracteristice următoarele trăsături:  

⇒  şeful organizaŃiei îşi conduce în mod direct angajaŃii;  

⇒ singura funcŃiune cu un manager este cea de producŃie;  

⇒  formalizarea structurii este ignorată;  
⇒ polivalenŃa competenŃei şi inexistenŃa unor responsabilităŃi 

precise;  

⇒ la nivelul şefului organizaŃiei, ponderea ierarhică este 

ridicată, de regulă, peste 7-8 persoane subordonate direct.  

• Structura func Ńional ă este adoptată des de organizaŃii şi se 

caracterizează prin:  

CRITERIUL 
SPECIALIZĂRII 

ACTIVITĂłILOR ŞI 
DIVIZĂRII PE 

COMPARTIMENTE 

STRUCTURĂ 
ANTREPRENORIALĂ 

STRUCTURĂ 
FUNCłIONALĂ 

STRUCTURĂ MATRICEALĂ 
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⇒ specializarea activităŃilor şi integrarea lor în funcŃiuni 

distincte;  

⇒ existenŃa compartimentelor funcŃionale şi operaŃionale în 

care se desfăşoară activităŃile grupate după diverse criterii;  

⇒ coordonarea compartimentelor de însuşi şeful organizaŃiei.  

Principalul avantaj al acestui tip de structură îl constituie coordonarea 

unitară şi controlul complet asupra întregii organizaŃii, iar dezavantajul 

principal este generat de caracterul secvenŃial dintre activităŃi, de rupturile 

relative dintre funcŃiuni.  

În practică, sunt promovate, în funcŃie de modul de divizare a 

activităŃilor şi de grupare în compartimente, următoarele forme ale structurii 

funcŃionale:  

 

 

 

 

 

 

 

• Structura matriceal ă este un tip evoluat, care încearcă să 

combine formele structurii funcŃionale şi criteriile de specializare aflate la 

baza lor. Adoptată de organizaŃiile mari, cu o mare diversitate a 

nomenclatorului de produse şi cu o largă răspândire teritorială, structura 

matriceală se caracterizează prin:  

STRUCTURI 
FUNCłIONALE 

STRUCTURA FUNCłIONALĂ 

PROPRIU-ZISĂ 

STRUCTURA FUNCłIONALĂ 

TERITORIALĂ 

STRUCTURA FUNCłIONALĂ PE 

BENEFICIARI  

STRUCTURA FUNCłIONALĂ PE 

PRODUS 
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⇒ existenŃa unor compartimente operaŃionale şi funcŃionale 

grupate după diferite criterii (produs, zonă geografică, proiect ş.a.);  

⇒ exercitarea pe două planuri a coordonării şi controlului 

(vertical, la nivelul funcŃiunilor şi orizontal la nivelul produsului, zonei 

geografice etc.);  

⇒  reacŃia cea mai mare la cerinŃele mediului;  
⇒ crearea, în anumite condiŃii, de conflicte şi confuzie, atât 

printre executanŃi, cât şi printre manageri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Structura tradi Ńional ă, în care autoritatea conducătorului se 

bazează pe obiceiuri şi tradiŃii, are următoarele caracteristici principale:  

⇒ drepturile, obligaŃiile şi perspectivele diferitelor grupuri şi 

persoane sunt reglate prin obiceiuri şi cutume;  

⇒ conducătorii deŃin autoritatea în virtutea unei succesiuni 

ereditare;  

⇒ se manifestă mentalitatea că ce s-a întâmplat din totdeauna 

se întâmplă şi se va întâmpla în continuare;  

⇒ dimensiunile autorităŃii sunt stabilite şi consolidate prin 

obiceiuri, ritualuri, rituri specifice culturii organizaŃionale.  

MODUL DE 
EXERCITARE A 
AUTORITĂłII ÎN 
ORGANIZAłIE 

 

STRUCTURA TRADIłIONALĂ 

STRUCTURA 
CHARISMATICĂ; 

 

 

STRUCTURA 
BIROCRATICĂ (RAłIONAL-

LEGALĂ). 
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• Structura birocratic ă (sau raŃional 

legală), în care autoritatea conducătorului 

se bazează pe reguli şi proceduri adecvate 

postului ocupat şi oficializate prin 

documente scrise, se caracterizează, în 

principal, prin:  

⇒ existenŃa unor metode, reguli şi proceduri – scrise şi 

detaliate – prin care se reglementează funcŃionarea întregii organizaŃii;  

⇒ se elimină arbitrariul, deoarece diferitele situaŃii se rezolvă 

conform unor reguli şi proceduri precise şi nu pe baza inspiraŃiei sau 

dispoziŃiei personale a conducătorului;  

⇒ statutul şi rolul fiecărui membru al organizaŃiei este bine 

delimitat şi exprimat în scris, fapt pentru care autoritatea conducătorului 

faŃă de subordonaŃi este limitată (deoarece aceştia beneficiază de protecŃia 

reglementărilor scrise);  

⇒ relaŃiile şef-subordonat sunt impersonale, iar comunicările 

oficiale;  

⇒ funcŃiile şi posturile sunt ordonate într-o ierarhie strictă, în 

care fiecare nivel ierarhic subordonează, succesiv şi integral, pe cele 

inferioare;  

⇒ presupune disciplină şi supunere „oarbă“, necondiŃionată 

faŃă de ordinea reglementată prin documente scrise;  

⇒ membrii organizaŃiei manifestă o atitudine caracterizată prin 

lipsa de motivaŃie, dezinteres, motivaŃie scăzută;  

⇒ selecŃia şi promovarea se realizează în funcŃie de vârstă şi 

vechime şi nu de eficienŃa şi competenŃa individuală;  

⇒ în timp devine ineficientă, deoarece acceptă cu greu 

schimbările, având cea mai ridicată tendinŃă spre rigidizare.  
 

 



 42 

 

 

 

 

 

Caracteristicile principale ale structurilor grupat e după 
capacitatea de adaptare la mediu  

Structura mecanicist ă  Structura organic ă  

⇒ capacitate de funcŃionare în condiŃiile 

unui mediu stabil, liniştit şi slabă 

capacitate de adaptare la modificările de 

mediu  

⇒ capacitate de adaptare la 

condiŃiile instabile ale mediului  

⇒ activităŃile şi sarcinile sunt 

descompuse în compartimente 

specializate şi regrupate în 

compartimente  

⇒ apariŃia frecventă a unor 

situaŃii şi probleme noi nu mai 

permit descompunerea şi atribuirea 

sarcinilor pe specializări stricte  

 

Structura mecanicist ă  Structura organic ă  

⇒ fiecărui post i se stabileşte 

precis conŃinutul  

⇒ sarcinile individuale sunt permanent 

modificate pentru a fi adaptate noilor 

probleme  

⇒ se comunică, în special, pe 

verticala sistemului (şef-

subordonat), strict în problemele 

de serviciu  

⇒ comunicările formale scrise, 

descendente, au o prioritate scăzută;  

⇒ de regulă, comunicările sunt stabilite 

ca urmare a cerinŃelor de rezolvare a 

CAPACITATE DE 
ADAPTARE LA 

NEVOI 

STRUCTURA 

MECANICISTĂ 

 

STRUCTURA ORGANICĂ 
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problemelor;  

⇒ se elimină caracterul imperativ al 

ordinelor şi deciziilor, ele fiind înlocuite de 

un sistem de consiliere reciprocă  

⇒ grad înalt de specializare, 

standardizare şi formalizare  

⇒ absenŃa divizării, standardizării şi 

formalizării, elimină barierele în comunicare, 

sporeşte interesele faŃă de mediu şi oferă 

posibilitatea reacŃiilor rapide şi adecvate  

⇒ este o structură care 

funcŃionează ca un mecanism cu 

tendinŃe accentuate spre 

îmbătrânire  

⇒ este o structură suplă, dinamică  

Prin utilizarea criteriului de structurare a activit ăŃilor şi 

concentrare a autorit ăŃii se aprofundează structurile de tip birocratic 

luând în considerare anumiŃi parametri de caracterizare a structurii, cum 

sunt: specializarea, standardizarea şi centralizarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de 
structurare a 
activit ăŃilor şi 

cercetare a 
autorit ăŃii 

BIROCRAłIA DE PERSONAL  

BIROCRAłIA DE FLUX  

BIROCRAłIA DEPLINĂ 

NONBIROCRAłIA 
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Gruparea structurilor organizatorice în func Ńie de influen Ńa 

predominant ă exercitat ă de anumite p ărŃi ale structurii aparŃine lui H. 

Mintzberg. Acesta susŃine că părŃile cheie ale structurii organizatorice sunt:  

⇒ vârful strategic, care corespunde managementului de vârf;  

⇒ tehnostructura, care include personalul din compartimentele 

funcŃionale;  

⇒ nucleul operator, care include personalul compartimentelor 

operaŃionale;  

⇒ linia de mijloc, care corespunde managementului mediu situat 

între vârful strategic şi nucleul operator;  

⇒ personalul de suport, prin care se urmăreşte menŃinerea 

controlului organizaŃiei asupra influenŃelor exercitate de mediul intern şi 

extern acesteia.  
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1.3. STABILIREA POZI łIEI  SALE  ÎN  
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

 Pentru stabilirea poziŃiei unui post în cadrul firmei, în cadrul unui 

compartiment, sau în cadrul unui birou avem nevoie de o reprezentare 

grafică a structurii organizatorice. 

 Structura organizatorica se reprezintă grafic prin organigrame , care 

evidenŃiază elementele componente ale acesteia, modul lor de grupare şi 

de subordonare, precum şi legăturile dintre acestea.  

 

 

 

 

 

Toate acestea se redau prin semne distincte, anumite simboluri 

adecvate, astfel:  

⇒  elementele structurii (organismele şi posturile, 

compartimentele) se reprezintă sub forma de dreptunghi sau cerc în care 

se pot înscrie şi unele informaŃii precum denumirea organismului, a postului 

sau a compartimentului, numărul total de personal, funcŃia de management, 

numărul executanŃilor;  

⇒ legăturile dintre elemente se reprezintă prin vectori, care au 

vârful săgeŃii orientat spre postul subordonat.  

 Organigramele care conŃin toate tipurile de relaŃii (legături) sunt mai 

complete, dar devin greu de urmărit, de aceea, de regula, sunt redate 

REłINEłI 

Organigrama evidenŃiază clar numărul nivelurilor ierarhice, al liniilor 

ierarhice, felul fiecărui compartiment, numărul cadrelor de conducere şi al 

executanŃilor. 
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numai legăturile caracteristice, adică cele de autoritate, care formează 

scheletul organigramei. 

Legăturile de autoritate ierarhica se reprezintă printr-o linie 

continua, cele de autoritate funcŃionala prin linii întrerupte, iar cele de 

cooperare prin linii punctate.      

Organigrama constituie o importantă sursă de informare asupra 

structurii organizatorice, un important instrument de studiu şi analiza critica 

a structurii existente, precum şi a posibilităŃilor de perfecŃionare a acesteia. 

Prin intermediul organigramei se pot evidenŃia deficientele privind 

subordonarea unor cadre de conducere şi compartimente.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organigramele piramidale  (ordonate rectangular vertical) sunt 

organigrame în care scara ierarhica apare verticală, nivelurile ierarhice fiind 

ordonate de sus în jos. În raport cu numărul nivelurilor ierarhice 

organigramele piramidale pot fi înalte sau aplatizate. Acest tip de 

organigramă este sugestivă şi uşor de construit.  

 

 

TIPURI DE 
ORGANIGRAME 

DUPĂ MODUL DE 
REPREZENTARE 

GRAFICĂ 

ORGANIGRAME PIRAMIDALE 

ORGANIGRAME ORDONATE DE 
LA STÂNGA LA DREAPTA 

ORGANIGRAME RABATATE 

ORGANIGRAME CIRCULARE 
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Organigramă piramidală 

• Organigramele ordonate de la stânga la dreapta  se 

caracterizează prin ordonarea nivelurilor ierarhice de la stânga la dreapta, 

marcând sensul delegării de autoritate. Deşi nu sunt utilizate frecvent, 

acest tip are avantajul ca respectă sensul normal de scriere, sunt mai 

simple şi mai compacte.  

 

 

 

 

 

Organigramă ordonata de la stânga la dreapta 
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• Organigramele rabatate  – reprezintă o combinaŃie  între 

organigrama piramidală şi cele ordonate de la stânga la dreapta şi se obŃin 

prin rabatarea unor linii. 

•  La organigramele circulare  scara ierarhica este radială, iar 

elementele structurale se reprezintă pe diferite cercuri concentrice care 

constituie nivelurile ierarhice. Cadrele de conducere de vârf sunt în cercul 

din mijloc.  

Alcătuirea corecta a organigramelor evidenŃiază modul de transmitere 

a autorităŃii şi locul fiecărui individ în organizaŃie, asigurând prin aceasta un 

instrument de control în vederea caracterizării şi motivării personalului. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Organigramă circulară 
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 Organigrama unui restaurant tradiŃional francez 

 
DIRECTOR 

RESTAURANT 

ŞEF DE SALĂ 

OSPĂTAR ŞEF 
SECłIE 

OSPĂTAR PENTRU VINURI 

OSPĂTAR DE RANG 

OSPĂTAR DEMI-CHEF DE 
RANG 

AJUTOR OSPĂTAR 

AJUTOR DE OSPĂTAR 

COMMIS DEBARASATOR 
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 Nivelul ierarhic este o component ă a structurii organizatorice. 

 

 

 

 

 

  Într-o organigramă nivelele ierarhice sunt reprezentate prin 

liniile orizontale şi determinate de poziŃiile succesive pe care le au faŃă de  

organul de conducere, conducătorii compartimentelor de muncă situaŃi la 

aceeaşi distanŃă ierarhică. 

 Numărul de niveluri ierarhice în structura organizatorică care 

condiŃionează supleŃea acesteia şi desfăşurarea proceselor de conducere 

se stabileşte Ńinând cont de o serie de factori de influenŃă, dintre care cei 

mai importanŃi sunt: 

♦ Dimensiunea instituŃiei sau unităŃii 

♦ Complexitatea şi diversitatea activităŃilor şi atribuŃiilor  

♦ Autoritatea persoanelor de conducere,  

♦ CompetenŃa conducătorilor  

Numărul nivelurilor ierarhice are o importanŃă deosebită pentru 

buna desfăşurare a activităŃii manageriale. O diminuare a numărului de 

niveluri ierarhice are ca efect simplificarea şi micşorarea circuitelor 

informaŃionale, creşterea operativităŃii activităŃilor, diminuarea posibilităŃilor 

de deformare a informaŃiilor etc. 

Nivelul ierarhic - poziŃia pe care se situează toate funcŃiile şi 

compartimentele care au acelaşi grad de subordonare faŃă de organul de 

conducere dintr-o instituŃie, sau unitate economico-socială. 

REłINEłI 
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Exemplu: 

Şef recep Ńie  (front Office manager)  
Nivel ierarhic în cadrul hotelului –  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel ierarhic în cadrul compartimentului – 2 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT CAZARE 
Nivel ierarhic în cadrul biroului –1  
 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECTOR CAZARE 

SEF RECEPłIE GUVERNANTĂ 

 

ŞEF REZERVERI  CONCIERGE ŞEF RECPłIONER ŞEF 
DE TURĂ 

DIRECTOR CAZARE 

ŞEF RECEPłIE GUVERNANTĂ 
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Exemplu : Contabil şef  
Nivel ierarhic în cadrul întreprinderii –  4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel ierarhic în cadrul compartimentului –  2 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Nivel ierarhic în cadrul biroului - 1 

 

 

 

 

 

 

ADUNAREA GENERAL Ă A 
ACłIONARILOR 

CONSILIUL DE ADMINISTRA łIE 

DIRECTOR GENERAL 

 

BIROU 
CONTABILITATE  
CONTABIL ŞEF 

SERVICIUL 
FINANCIAR 

 
BIROU CALCUL 

SALARII 

DIRECTOR 
ECONOMIC 

BIROU CONTABILI TATE 
CONTABIL ŞEF 

SERVICIU 
FINANCIAR 

BIROU CALCUL 
SALARII 

CONTABIL 
ŞEF 

CONTABIL 
PRIMAR 

CONTABIL 
OPERAłII 
BANCARE  

CONTABIL 
OPERAłII 
DIVERSE 
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1.4. RELAłIILE CE SE STABILESC ÎN CADRUL 
STRUCTURII ORGANIZATORICE 

 

RelaŃiile organizatorice constituie o altă componentă a structurii 

organizatorice şi exprimă totalitatea legăturilor care se stabilesc între 

celelalte subdiviziuni organizatorice (posturi, compartimente etc.) instituite 

prin reglementări oficiale.  

Ele evidenŃiază complexitatea raporturilor ce se stabilesc între 

componentele primare (post, funcŃie) şi cele agregate (compartimente) ale 

structurii, relaŃiile organizatorice divid în funcŃie de conŃinutul lor în: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAłII 
ORGANIZATORICE 

 

RELAłII DE 
AUTORITATE 

RELAłII DE 
AUTORITATE 
IERARHICĂ 

RELAłII 
FUNCłIONALE 

RELAłII DE STAT 
MAJOR 

RELAłII DE 
COOPERAR

E 

RELAłII 
BENEFICIAR-

FURNIZOR 

RELAłII DE 
INFORMARE 

RELAłII DE 
CONTROL 

RELAłII DE 
REPREZENTARE 
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• RelaŃiile de autoritate  sunt instituite prin reglementări oficiale, 

iar exercitarea lor este obligatorie. Acestea rezultă ca urmare a investirii 

unui titular de post sau a unui compartiment cu dreptul de a transmite altor 

titulari subordonaŃi ordine şi dispoziŃii cu caracter imperativ şi de a primi de 

la acestea informaŃii cu privire la realizarea sarcinilor atribuite. RelaŃiile de 

autoritate se caracterizează prin faptul că exercitarea lor este obligatorie, 

asigură conducerea unitară şi condiŃionează în mod decisiv buna 

desfăşurare a activităŃilor din unitatea economică. 

RelaŃiile de autoritate sunt, în general, bilaterale, iar transmiterea de 

informaŃii se face în ambele sensuri, fiecare element al structurii fiind, în 

acelaşi timp, atât sursă de informaŃii, cât şi primitor al acestora. Aceste 

relaŃii se manifestă pe cale ierarhica prin faptul că, la deciziile sau 

dispoziŃiile unui conducător, subordonaŃii trebuie să răspundă prin informaŃii 

despre desfăşurarea activităŃilor, factorii de influenŃă, nivelul de realizare a 

sarcinilor la anumite date prestabilite etc. 
La rândul lor, relaŃiile de autoritate pot fi grupate în: relaŃii de 

autoritate ierarhică, funcŃională şi de stat major.  

⇒ RelaŃiile ierarhice , prin care 

se exprimă raporturile stabilite între titularii 

posturilor de conducere şi cei ai posturilor 

de execuŃie;  

În virtutea acestor relaŃii, structura organizatorică poate fi reprezentată 

printr-o piramidă ierarhică, a cărei înălŃime este variabilă în funcŃie de 

„densitatea“ relaŃiilor ierarhice; Sunt concretizate în dispoziŃii, ordine 

transmise descendent, precum şi rapoarte transmise ascendent. Ele 

precizează subordonările şi responsabilităŃile. 

 

 

 EXEMPLU: RelaŃiile ierarhice din compartimentul de marketing sunt 

reflectate de raporturile de subordonare a acestui compartiment faŃă de 

conducere, de la care primeşte sarcini în conformitate cu atribuŃiile ce-i 

revin prin regulamentul de organizare şi funcŃionare a întreprinderii. 
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⇒ RelaŃiile func Ńionale  rezultă din exercitarea autorităŃii 

funcŃionale de care dispun anumite compartimente şi se concretizează în 

regulamente, indicaŃii metodologice, studii, recomandări etc.;  

Daca autoritatea ierarhica stabileşte ce este de f ăcut , cea 

funcŃională precizează cum trebuie f ăcut . RelaŃiile organizaŃionale 

funcŃionale servesc la transmiterea reglementarilor, a îndrumărilor, şi 

sugestiilor privitoare la modul de acŃiune intr-un anumit domeniu al 

organizaŃiei.  

 

 

 

 

⇒ RelaŃiile de stat major  se stabilesc prin delegarea sarcinilor, 

autorităŃii şi responsabilităŃii de către managementul superior unor 

persoane sau colective în vederea soluŃionării unor probleme complexe ce 

afectează obiectivele unuia sau mai multor compartimente.  

Caracteristic acestui tip de relaŃii este faptul că fiecare din 

membrii echipei acŃionează numai în contextul autorităŃii 

delegate şi nu în raport de atribuŃiile conferite postului pe 

care-l ocupă în ierarhia managementului unităŃii.  

 

 

… directorul economic cuprins într-o asemenea echipă, nu-şi 

manifestă autoritatea funcŃională, ci numai pe cea profesională, în limitele 

sarcinilor delegate? 

Ştia Ńi că…….

EXEMPLU:  

RelaŃii funcŃionale ce apar în raporturile compartimentului de 

marketing cu celelalte compartimente sunt acelea conform cărora, 

compartimentul, transmite acestora recomandări, prevederi, prescripŃii ce 

asigură înfăptuirea unei viziuni unitare în abordarea problemelor de piaŃă. 
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Rezultatele cercetării acŃiunilor efectuate nu se materializează în 

decizii imperative formulate de echipă, ele constituie baza informaŃională 

pentru conducătorul unităŃii în vederea adoptării deciziilor ce se impun 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RelaŃiile de cooperare  se stabilesc între titularii posturilor pe 

acelaşi nivel ierarhic, dar în compartimente diferite, în scopul realizării în 

comun a unor acŃiuni sau sarcini complexe. Instituirea lor are marele 

avantaj de a simplifica rezolvarea unor probleme care apar cu o anumită 

frecvenŃă, prin evitarea folosirii liniilor ierarhice, asigurând creşterea 

operativităŃii. Aceste relaŃii apar din nevoia realizării în comun a 

unor lucrări sau în mod accidental.  

Pentru rezolvarea unor acŃiuni în comun se recomandă ca obligaŃiile 

şi drepturile fiecărei părŃi să fie consemnate într-un document organizatoric. 

RelaŃiile de cooperare pot fi:  

⇒ relaŃii de furnizare sau relaŃii beneficiar-

furnizor, care au loc între secŃiile de producŃie şi 

sectoarele de servire, se consemnează în 

documente organizatorice de tip contract: 

⇒ relaŃii de informare, au un caracter de 

colaborare şi se stabilesc între diferiŃi conducători 

aflaŃi pe acelaşi nivel ierarhic, exprimă relaŃii de 

colaborare. 

Exemplu: 

RelaŃii de stat major  din cadrul compartimentului de marketing 

intervin în situaŃia în care conducerea cedează unele atribuŃii acestui 

compartiment, prin care sunt rezolvate probleme ce afectează celelalte 

compartimente, întrucât el îndeplineşte rolul de centru al informaŃiilor, care 

depozitează şi filtrează informaŃiile ce vor fundamenta deciziile adoptate, 

ce se regăsesc în programele de acŃiuni necesare înfăptuirii obiectivelor 

propuse. 
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• RelaŃiile de control  apar şi funcŃionează între compartimentele 

specializate de control (CFI, CTC) şi celelalte compartimente ale structurii;  

 

Exemplu: 

  ACTIVITATE:  

  

•  RelaŃiile de reprezentare se stabilesc între managerii de nivel 

superior sau reprezentanŃii autorizaŃi ai organizaŃiei şi reprezentanŃii altor 

organizaŃii.  

 

….. şeful compartimentului financiar-contabil este subordonat ierarhic 

conducătorului unităŃii economice în cadrul căreia funcŃionează, iar 

din punct de vedere funcŃional, şi conducătorului compartimentului 

financiar-contabil al organului ierarhic superior.  

 În lipsa conducătorului compartimentului financiar-contabil, toate 

atribuŃiile sale se exercita de către înlocuitorul sau de drept sau, în 

lipsa acestuia, de angajatul numit de conducătorul unităŃii economice 

la propunerea conducătorului compartimentului financiar-contabil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLU: RelaŃiile de control din compartimentul de marketing apar 

doar situaŃional, manifestându-se în raporturile cu organele specializate de 

la nivelele superioare, când acest compartiment acŃionează în numele 

conducerii întreprinderii. 

Ştia Ńi că…….
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 GLOSAR DE TERMENI 

 

Servicii market  – sunt procurate prin intermediul activităŃii 

de vânzare-cumpărare, în cadrul relaŃiilor de piaŃă; 

Servicii non-market  – sunt distribuite prin mecanisme din afara pieŃei; 

Lege - Normă cu caracter obligatoriu, stabilită şi apărată de puterea de 

stat. 

Compartiment  - Sferă, sector, domeniu (de activitate) într-o întreprindere, 

într-o instituŃie etc. 

Subordonat - Dependent de cineva sau de ceva, aflat într-o relaŃie de 

subordonare 
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SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ 
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BUNURI ŞI SERVICII 

DIMENSIUNILE 
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CALIFICAREA 
PERSONALULUI 

CADRUL JURIDIC ŞI 
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DE COOPERARE 
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DE STAT MAJOR 
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IERARHICE 
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Verifica Ńi-vă cuno ştin Ńele! 

1. DefiniŃi noŃiunea de “Structura organizatorică” 

2.PrecizaŃi caracteristicile structurii organizatorice şi descrieŃi fiecare 

caracteristică. 

3.DefiniŃi procesul de producŃie. 

4. EnumeraŃi criteriile de clasificare a serviciilor 

5. DefiniŃi conceptul de nivel ierarhic. 

6.EnumeraŃi relaŃiile organizatorice din cadrul întreprinderii. 

7.GrupaŃi structurile organizatorice după criteriul morfologic. 

 

 

1. ApreciaŃi cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele afirmaŃii: 

a) Structura organizatorică reprezintă un ansamblu de funcŃii şi de relaŃii 

care asigură dirijarea sistemului către obiectivele propuse; 

b) Dimensiunea întreprinderii nu influenŃează structura organizatorică a 

acesteia; 

c) ProducŃia de masă se caracterizează prin fabricarea unei 

nomenclaturi reduse de produse, în mod neîntrerupt şi în cantităŃi mari sau 

foarte mari; 

d) După funcŃia economică îndeplinită, serviciile de educaŃie sunt 

servicii de distribuŃie; 

e) EficienŃa serviciilor şi producŃiei din cadrul unei organizaŃii nu este 

determinată de calitatea personalului.    

Evaluare oral ă 
 

Test de evaluare a cuno ştin Ńelor 
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2. AsociaŃi tipurile de întreprinderi cu criteriile de clasificare a lor, înscriind 

în spaŃiul din stânga numărului de ordine din prima coloană, literele 

corespunzătoare din coloana a II-a. 

………… 1. După forma de proprietate  A. industriale   

………….2. După ramura în care funcŃionează B. private 

………… 3. După mărime     C. agricole 

  D. publice 

  E. mixte 

  F. mari 

  G. de comerŃ 

  H. mijlocii 

3. ÎncercuiŃi răspunsurile corecte:  

Formele  de perfecŃionare  a pregătirii profesionale sunt: 

a) instruirea la locul de muncă sub conducerea directă  a şefului; 

b) participarea la cursuri organizate în cadrul organizaŃiei sau în altele; 

c) pregătirea profesională printr-un sistem de formare iniŃial; 

d) implicarea în programe personale de perfecŃionare care presupun şi 

verificarea periodică a cunoştinŃelor; 

e) participarea la stagii de pregătire în Ńară şi în străinătate.  

4. CaracterizaŃi tipul de producŃie în serie. 

5. În afirmaŃiile de mai jos, completaŃi spaŃiile libere cu cuvinte potrivite: 

a) RelaŃiile de cooperare se stabilesc între ………… 

…………………………………………………………………………, dar în 

compartimente diferite, în scopul realizării ………………………….. …… 

…………………………………………………………………………………  

b) ……………………………………….. exprimă raporturile stabilite între 

titularii posturilor de conducere şi cei ai posturilor de execuŃie.  

6. AlcătuiŃi un eseu de maximum 2 pagini cu tema „Forme moderne de 

perfec Ńionare a preg ătirii profesionale ” 
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Activitatea 1:  
Lucru individual 

Fişă de lucru 

CompletaŃi următorul tabel particularizând caracteristicile tipurilor de 
producŃie:  
Nr. 
crt. 

Factorii ce caracterizează 
tipul de producŃie 

ProducŃia 
în masă 

ProducŃia în 
serie 

ProducŃia 
individuală 

1 Nomenclatorul producŃiei 
fabricate într-o anumită 
perioadă de timp 

   

2 Volumul (cantitatea) 
producŃiei realizate 

   

3 Gradul de specializare a 
locurilor  de muncă, a 
secŃiilor şi unităŃii 

   

4 Modul de organizare a 
mişcării obiectelor muncii 
de la un loc de producŃie la 
altul 

   

Timp de lucru: 30 minute  

Pentru evaluare schimbaŃi fişa de lucru cu cea a colegului de bancă  

Activitatea 2  
Lucru individual 

CompletaŃi următorul tabel după modelul dat: 

Serviciu ConŃinutul 

serviciilor 

FuncŃia economică 

îndeplinită 

Participarea la 

PIB 

Forma de 

proprietate 

Educa Ńie M Servicii sociale Nematerial  Public / Privat 

Turism     

Comer Ń cu 
ridicata 

    

Sănătate     

Transport     

Aplica Ńii pentru  laborator tehnologic  
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Alimenta Ńie     

Comer Ń cu 
amănuntul 

    

Repara Ńii     

Publicitate      

Timp de lucru: 20 minute 

FolosiŃi exemplele din manual pentru autoevaluare 

 
Activitatea 3  

Lucru în echip ă 
 CompletaŃi următorul tabel cu exemple concrete de servicii înainte 

de cumpărare, în timpul cumpărării, şi după vânzare pe care le oferiŃi 

clienŃilor voştri, prin firma de exerciŃiu în care activaŃi: 
Fişă de lucru 

Nr. 
crt. 

Servicii înainte de 
cumpărare 

Servicii în timpul 
vânzării 

Servicii după vânzare 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Timp de lucru: 50 minute 

Evaluarea va fi realizată de coordonatorul firmei de exerciŃiu 
pe baza unei grile. 

 
Activitatea 4  

Lucru în echip ă 
Întreprinderea S.C. Elev S.A. este o întreprindere pe acŃiuni, acŃiuni 

ce sunt deŃinute în proporŃie de 51% de statul roman, 30% de investitori 

străini şi restul de acŃiuni de angajaŃii societăŃii. Întreprinderea oferă servicii 

de poştă şi telecomunicaŃii, iar în cadrul acesteia activează un număr de 90 
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de angajaŃi.  

AnalizaŃi întreprinderea descrisă mai sus, încercând să folosiŃi toate 

criteriile de clasificare prezentate. ÎncadraŃi şi firma de exerciŃiu în care 

activaŃi în cel puŃin trei dintre criteriile de clasificare a întreprinderilor. 
Timp de lucru: 50 minute 

Evaluarea va fi realizată de coordonatorul firmei de exerciŃiu 
pe baza unei grile. 

 

 

Activitatea 5  
Lucru în echip ă 

 PrezentaŃi relaŃiile ce se stabilesc în  cadrul structurii 

organizatorice  a  firmei voastre de exerciŃiu.  

Timp de lucru: 3 ore 

Evaluarea va fi realizată de coordonatorul firmei de exerciŃiu 
pe baza unei grile. 

 
 

Activitatea 6  
Lucru în echip ă 

RealizaŃi un eseu care să prezinte structura organizatorică a firmei 

voastre de exerciŃiu comparativ cu structura organizatorică a firmei mamă,   

având în vedere: 

a) tipul şi complexitatea producŃiei de bunuri şi servicii 

b) dimensiunile întreprinderii 

c) calificarea personalului 

d) cadrul juridic şi statutul de funcŃionare 

e) strategia de dezvoltare 

f) organigrama 

g) relaŃiile ce se stabilesc în cadrul întreprinderii 
Timp de lucru: 3 săptămâni 

Pentru evaluare realizaŃi o prezentare PowerPoint pe care o 

veŃi susŃine în faŃa colegilor.
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Unit ăŃi de competen Ńă -  competen Ńe 
 
• UC 11 Planificarea opera Ńional ă 
          C2 – Organizează activităŃi în funcŃie de obiective 
           
După parcurgerea acestui capitol, elevii vor fi capabil i : 
� să identifice obiectivele pentru diferite poziŃii în structura 
organizatorică; 
� să stabilească un plan  pentru realizarea activităŃii; 
� să analizeze resursele necesare activităŃii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 

2 

 

 
ORGANIZAREA 

ACTIVITĂłII  
 

CUVINTE CHEIE 
 

Subdiviziune Plan  

Obiectiv  Activitate  

Pondere Strategie  
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        PLANIFICAREA OPERA łIONALĂ 

C1  ORGANIZEAZĂ ACTIVITĂłI ÎN FUNCłIE DE OBIECTIVE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONłINUTURI TEMATICE ASOCIATE COMPETENłELOR: 
� Identificarea obiectivelor pentru diferite poziŃii în structura 
organizatorică:  

- post;  
- funcŃie;  
- compartiment;  
- agent economic. 

� Stabilirea unui plan  pentru realizarea activităŃii:  
- individual;  
- colectiv.  

� Analizarea resurselor necesare activităŃii: 
- materiale;  
- financiare;  
- umane. 

UC 11 
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2. ORGANIZAREA   ACTIVIT ĂłII 
 

2.1. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR PENTRU 
DIFERITE POZIłII ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

 Organizarea  reprezintă un proces esenŃial al activităŃii într-o 

întreprindere şi depinde de capacitatea întreprinzătorului de a asigură 

gruparea proceselor de muncă pe formaŃii de lucru, compartimente pentru 

simplificarea realizării lor şi creşterea eficienŃei.  

H. Fayol defineşte procesul de organizare prin aprovizionarea 

întreprinderii cu resursele necesare pentru funcŃionarea ei: materii prime, 

utilaje, bani şi personal. 

Organizarea întreprinderii poate fi procesual ă şi constă în 

determinarea unor activităŃi diferite şi coordonate ce au loc într-o 

organizaŃie şi structural ă sub forma stabilirii componentelor de lucru sub 

forma direcŃiilor şi altor subdiviziuni organizatorice. 

 

 

Organizarea procesual ă grupează activităŃile după criterii de 

omogenitate şi complementaritate în funcŃiuni. 

 

 

 

 

ORGANIZAREA 
INTREPRINDERII 

PROCESUALA 

STRUCTUALA 

Func Ńiunea  întreprinderii reprezintă un ansamblu de activităŃi 

omogene sau complementare, respectiv identice, asemănătoare sau 

înrudite care au o logică în manifestarea lor propriu-zisă şi contribuie la o 

mai bună gestionare a resurselor şi creşterea eficienŃei de ansamblu a 

întreprinderii. 

REłINEłI 
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FuncŃiunile de bază dintr-o întreprindere sunt: 

� funcŃiunea de cercetare-dezvoltare care cuprinde activităŃile 

de studiere, concepere şi elaborare a cadrului tehnic şi tehnologic. 

�  funcŃiunea de producŃie se referă la activităŃile de bază ale 

întreprinderii şi include acŃiuni care contribuie la desfăşurarea normală a 

proceselor de producŃie, inclusiv a celor auxiliare etc.; 

� funcŃiunea comercială include totalitatea activităŃilor care 

vizează relaŃiile întreprinderii cu exteriorul, respectiv activităŃile de 

aprovizionare şi desfacere.   

�  funcŃiunea financiar-contabilă înglobează activităŃile de 

obŃinere şi folosire raŃională a disponibilităŃilor băneşti, controlul operaŃiilor 

în care s-au investit fonduri băneşti, stabilirea necesarului de mijloace 

financiare şi găsirea de noi surse de finanŃare a activităŃii etc.; 

�  funcŃiunea de personal reprezintă un ansamblu de activităŃi 

care urmăresc procesele la care se supun resursele umane, cum ar fi 

asigurarea întreprinderii cu forŃă de muncă calificată, recrutarea 

personalului, selecŃionarea, încadrarea, promovarea, retribuirea salariaŃilor, 

pregătirea şi specializarea angajaŃilor. De asemenea, în cadrul acestei 

funcŃiuni sunt analizate problemele sociale, de asistenŃă medicală şi 

raporturile manager-salariaŃi, şi sunt incluse activităŃi administrative, de 

secretariat şi protocol. 

Organizarea structural ă a unei întreprinderi se concretizează în 

structura organizatorică a acesteia. 

 

 

 

Structura organizatoric ă desemnează un ansamblu de 

subdiviziuni  organizatorice constituite prin gruparea unor activităŃi 

corelate în vederea funcŃionării normale a întreprinderii precum şi relaŃiile 

care se manifestă între acestea. 

REłINEłI 
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Prin urmare, structura organizatorică este un sistem care include 

mai multe componente, relaŃiile dintre acestea, dar şi persoanele implicate 

în desfăşurarea activităŃii acestora, cu competenŃe şi responsabilităŃi 

adecvate poziŃiilor pe care le ocupă. 

 

 

 

 

 

 

Postul reprezintă subdiviziunea primara sub raport organizatoric ce 

se defineşte prin totalitatea  sarcinilor, competentelor şi responsabilităŃilor 

ce revin permanent şi în mod organizat unui membru al colectivului de 

salariaŃi dintr-o întreprindere, la un loc de munca. 

Posturile sunt ,,cărămizile" ce compun structurile organizatorice. 

Proiectarea postului reprezintă, de fapt, procesul prin care managerii 

stabilesc sarcinile de serviciu şi autoritatea.  

Proiectarea posturilor şi reproiectarea tehnicilor, dintr-o 

întreprindere, presupune:  

� identificarea celor mai importante nevoi ale angajaŃilor şi ale 

organizaŃiei;  

� înlăturarea tuturor obstacolelor de la locurile de muncă ce ar 

impieta asupra acestor nevoi.  

Componentele  
structurii 

organizatorice  

POSTUL 

FUNCTIA 

PONDEREA IERARHICA  

COMPARTIMENTUL 

NIVELUL IERARHIC 

RELATIILE 
ORGANIZATORICE 
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În mod practic, numărul posturilor trebuie sa fie egal cu numărul 

locurilor de muncă din cadrul structurii funcŃionale. Postul reprezintă cea 

mai simplă subdiviziune organizatorică a întreprinderii  

 

 

 

Sarcinile postului sau analiza postului reprezintă procesul de 

determinare a sarcinilor proprii postului, precum şi a caracteristicilor şi 

responsabilităŃilor ce sunt cerute unui individ pentru a acoperi cu succes 

obligaŃiile ce-i revin. InformaŃiile pentru obŃinerea elementelor unui post 

sunt conŃinute în fişele privind ,,descrierea postului" şi ,,specificarea 

postului". Aceşti termeni sunt folosiŃi pentru a descrie posturile 

nonmanageriale. Atunci când se descriu posturile manageriale, se folosesc 

termenii ,,descrierea poziŃiei" şi ,,specificarea poziŃiei".  

Sarcinile postului furnizează informaŃii ce pot fi folosite de fiecare 

manager în cadrul organizaŃiei.  

Analiza funcŃională a postului focalizează atenŃia asupra factorilor 

tehnologici şi a sarcinilor de serviciu. Acest gen de analiză se concentrează 

pe următoarele aspecte:  

 

 

 

 

POSTUL 

Sarcini 

Competen Ńe 
Responsabilit ăŃi 

Obiective 

 

Sarcinile  
active ale 
postului 

Ce întreprinde un muncitor privind cunoştinŃele 
profesionale, oamenii şi posturile? 

Ce metode şi tehnici utilizează muncitorul? 

Ce maşini-unelte şi echipament utilizează 
muncitorul? 
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…. în cadrul unei întreprinderi al cărei obiect de activitate îl 

reprezintă producerea şi comercializarea produselor de 

încălŃăminte, la nivelul postului de “muncitor croitor piele”, încadrat 

în structura secŃiei ConfecŃii încălŃăminte, atelierul Croit feŃe şi 

căptuşeli, sunt stabilite următoarele sarcini : 

- cunoaşterea în cel mai mic detaliu a modelului 

tehnologic de realizare a produsului finit 

- croirea pieselor de încălŃăminte conform 

standardelor de calitate şi modelului 

tehnologic stabilit 

- verificarea defectelor vizibile şi ascunse ale fiecărei piese de 

încălŃăminte 

- verificarea din punct de vedere calitativ şi cantitativ a materiilor 

prime şi materialelor de confecŃionare a produselor finite, 

înscrise în fisa de lucru, etc. 

Prin realizarea efectiva a tuturor sarcinilor enunŃate anterior, titularul 

postului de “muncitor croitor piele” contribuie la promovarea calităŃii 

produsului finit, care reprezintă una din principalele atribuŃii stabilite la 

nivelul departamentului de producŃie, respectiv la nivelul secŃiei şi atelierului 

din structura căruia postul de muncitor croitor piele se regăseşte.  

• Competentele (autoritatea formal ă) se concretizează în 

libertatea decizională a titularului unui post şi sunt reprezentate de mijloace 

pe care acesta le poate folosi pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin. În 

PerformanŃele 
postului  

Ce materiale, produse sau servicii 
realizează muncitorul? 

Ştia Ńi că …. 
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afara autorităŃii formale titularii posturilor trebuie sa aibă şi competenŃe sau 

autoritate profesională.  

Autoritate profesionala reprezintă nivelul de pregătire şi experienŃa 

de care dispune titularul unui post  şi prin care el dobândeşte 

recunoaşterea meritelor şi a contribuŃiilor personale atât din partea şefilor, 

cât şi din partea celorlalŃi colegi. 

Competenta organizaŃionala precizează limitele în cadrul cărora 

titularul de post poate acŃiona  pentru realizarea obiectivului individual. În 

funcŃie de competenŃă se stabilesc şi mijloacele care pot fi utilizate pentru 

îndeplinirea sarcinilor.  

Competenta organizaŃională este precizata în regulamentul de 

organizare şi funcŃionare sau prin reglementările interne ale întreprinderii. 

 

…. în cadrul unei întreprinderii al cărui obiect de activitate îl 

reprezintă producerea şi comercializarea produselor de 

încălŃăminte, pentru ocuparea postului de muncitor “croitor piele”, 

este necesar ca titularul postului sa fie absolvent al unei şcoli 

tehnice sau profesionale în specialitatea “confecŃii încălŃăminte”. 

Competen Ńele postului sunt:  

- adoptă măsuri cu privire la utilizarea cât mai raŃională a materiilor 

prime, astfel încât să se încadreze în consumul specific normat; 

- adoptă măsuri de retragere din fluxul productiv a pieselor 

necorespunzătoare din punct de vedere calitativ 

- adoptă decizia de oprire a 

echipamentului de lucru în situaŃia în 

care constată că există un pericol 

foarte mare de incendiu etc. 

 

Ştia Ńi că ... 
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Obiectivele individuale exprima rolul ce revine titularului unui post 

în realizarea obiectivelor de ansamblu ale întreprinderii  şi reprezintă 

definirea cantitativă şi calitativă a scopurilor avute în vedere prin crearea 

lui. 

Aceste obiective pun în evidenŃă utilitatea postului şi contribuŃia lui 

la realizarea scopului final al activităŃii întreprinderii. Pe baza obiectivelor 

postului se efectuează şi evaluarea muncii salariatului  căruia îi este atribuit 

postul.  Obiectivele postului se realizează prin intermediul sarcinilor. 

 

… obiective postului de “muncitor croitor piele” sunt:   

- realizarea unei productivităŃii zilnice a muncii de …….. lei 

- realizarea unui număr de cel puŃin 2000 de 

produse finite pe lună etc. 

Postul de „muncitor croitor piele” este subordonat maistrului de la 

atelierul „croit feŃe şi căptuşeli”. 

Responsabilit ăŃile sunt reprezentate de obligaŃiile ce îi revin 

titularului unui post în îndeplinirea sarcinilor ce decurg din obiectivul 

individual. Ele se concretizează în atitudinile şi răspunderea (materială, 

morală, penală, juridică etc.) a titularului postului faŃă de modul de realizare 

a obiectivelor.  

… titularului postului de”muncitor croitor piele” îi revin 

următoarele responsabilităŃi: 

- răspunde în cazurile de nerespectare a standardelor de 

calitate pentru producŃia realizată;  

- respectarea procesului şi modelului tehnologic de realizare a 

produselor este obligatoriu; 

- respectarea, în activitatea desfăşurată, a normelor de 

Ştia Ńi că ... 

Ştia Ńi că ... 
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protecŃie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor este 

obligatorie 

- este responsabil pentru lansarea în fluxul de producŃie a unor 

piese necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ, 

calitativ etc. 

Eficacitatea activităŃii unui salariat este condiŃionată în mare măsură 

de corelarea sarcinilor, competenŃelor şi responsabilităŃilor, exprimate 

metaforic printr-un triunghi numit “triunghiul de aur al organiza Ńiei ” 

 

 

 

 

 

   Triunghiul de aur al organiza Ńiei 

Prezentarea în detaliu a tuturor elementelor caracteristice unui post 

este cuprinsă într-un document numit  “ Fişa postului” . 

 

 

 

 

 
OBIECTIVE 

Sarcini 
CompetenŃe 

ResponsabilităŃi 

Fişa postului desemnează locul şi contribuŃia unui post la 

realizarea obiectivelor organizaŃionale, individuale, constituind baza 

contractului de angajare. 

REłINEłI 



 75 

 

 

 

 

 

Descrierea postului include toate informaŃiile esenŃiale referitoare la 

elementele, componentele şi variabilele care caracterizează postul: 

� funcŃia titularului postului 

� serviciul titularului 

� direcŃia (compartimentul sau departamentul) unde este 

încadrată persoana 

� relaŃiile ierarhice (cui îi este subordonat titularul postului şi 

pe cine are în subordine) 

� relaŃii funcŃionale (interne şi externe) 

� descrierea sarcinilor care îi revin titularului postului 

� descrierea responsabilităŃilor titularului pentru rezolvarea 

sarcinilor ce I-au fost atribuite 

� limitele de competenŃă sau libertatea decizională a titularului 

Cerin Ńele postului se refer ă la: 

� studiile necesare (pregătirea de baza, specializarea, 

perfecŃionarea etc.) 

� vechimea necesară 

� calităŃi personale (capacitate, aptitudini, calităŃi etc.) 

 

 

FIŞA 
POSTULUI 

descrierea postului   constă în redactarea 

tuturor aspectelor importante ale postului sau în 

prezentarea funcŃiilor postului. 

cerin Ńele postului cuprinde ansamblul 

informaŃiilor referitoare la cerinŃele pe care 

trebuie să le îndeplinească o persoană pentru 

ocuparea postului respectiv. 
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FIŞA POSTULUI 
 
 
DESCRIEREA POSTULUI 
 
1. Denumirea postului:         Manager de resurse umane   
2. Compartimentul:         Resurse umane  
3. Nivelul ierarhic:            3 
4. Ponderea ierarhica:       6 angaja Ńi 
5. RelaŃii organizatorice:  

5.1 de autoritate: 
- ierarhice: este subordonat managerului general; are în 

subordine persoanele care fac parte din cadrul compartimentului, 
resurse umane; 

- func Ńionale:  transmite compartimentelor firmei elementele 
metodologice necesare pentru întocmirea statelor de plata a angajaŃilor 
firmei 

5.2 de cooperare:  
- cu posturi similare aflate pe acelaşi nivel ierarhic 
5.3 de control:  
- exercita controlul ierarhic asupra personalului din subordine 
5.4 de reprezentare:  
- reprezintă interesele de ansamblu ale firmei în determinarea 

numărului de persoane necesare realizării obiectivelor firmei 
6. Obiectivele individuale: 

- dimensionarea obiectivelor referitoare la resursele umane 
- elaborarea şi implementarea unor sisteme motivaŃionale 

adecvate realizării obiectivelor firmei 
- realizarea planurilor şi programelor în domeniul resurselor 

umane etc. 
7. Autonomia:  postul primeşte supraveghere şi direcŃionare doar în 

situaŃii deosebite din partea managerului general. Postul are deplina 
libertate pentru a realiza şi/sau dezvolta strategii pentru realizarea 
obiectivelor generale ale firmei 

8. Sarcini:  
- stabileşte obiectivele generale privind resursele umane ale 

firmei, pe baza strategiilor şi politicilor globale şi parŃiale adoptate; 
- organizează şi coordonează elaborarea statelor de plată ale 

angajaŃilor la nivel de firmă  
- avizează fişele de post pentru întregul personal al firmei  

9. Competen Ńe: 
- propune numărul şi structura resurselor umane necesare 
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 funcŃionarii întreprinderii 
- convoacă ori de câte ori este nevoie consiliul consultativ pentru 

armonizarea şi adoptarea deciziilor privind resursele umane  
- face propuneri de motivare a personalului din subordine 

10. Responsabilit ăŃi: 
- răspunde material, disciplinar sau penal pentru consecinŃele 

deciziilor adoptate 
- răspunde de luarea în considerare a prevederilor contractului 

colectiv de munca şi în ceia ce priveşte motivarea personalului 
- răspunde de elaborarea, în termenul prevăzut de conducerea 

societăŃii, statelor de plată ale angajaŃilor firmei etc. 
CERINłELE POSTULUI 
11.Competen Ńa profesional ă: 

11.1 Pregătire: economică, certificată de diplomă de absolvire a 
unei instituŃii de învăŃământ superior; 

11.2 Experien Ńa: minim trei ani într-un post asemănător 
12 Cunoştin Ńe profesionale: 

- Cunoaşterea particularităŃilor produselor ce fac obiectul 
comercializării; 

- Cunoaşterea legislaŃiei în domeniu; 
- CunoştinŃe în domeniul negocierii contractelor  comerciale 

13 Calit ăŃi şi aptitudini manageriale: 
- InteligenŃă , dinamism 
- rezistenŃă fizică şi nervoasă 
- capacitate de analiză şi sinteză 
- capacitate de conducere 
- abilitate în a conduce oamenii 
- spirit de organizare 

14 Cerin Ńe specifice:  
- obŃinerea unui punctaj minim de …………puncte la testul de 

cunoştinŃe, calităŃi şi aptitudini profesionale 
- obŃinerea unui punctaj minim de ………….puncte la testul de 

competenŃe manageriale 
- posesor al permisului de conducere categoria B 

Data: 
Semnătura managerului general 
…………………………………. 
Modificări: ….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
Data:       Am luat la cunoştinŃă, 
               Semnătura angajatorului 
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FIŞA POSTULUI 
 
DESCRIEREA POSTULUI 
 
1. Denumirea postului:         Manager  zonal vânz ări  
2. Compartimentul:         Vânzări  
3. Nivelul ierarhic:            4 
4. Ponderea ierarhica:       4 angaja Ńi 
5. RelaŃii organizatorice:  

5.1. de autoritate: 
- ierarhice: este subordonat managerului naŃional de vânzări; 

                        are în subordine superviser - il zonali de vânzări 
- func Ńionale:  transmite superviser-ilor zonali  elementele 

metodologice privind derularea unor acŃiuni complexe de promovare a 
vânzărilor; 

5.2. de cooperare:  
- cu departamentul de marketing 
- cu departamentul de resurse umane  
5.3. de control:  
- exercita controlul ierarhic asupra superviser-ilor zonali 
5.4. de reprezentare:  
- reprezintă interesele de ansamblu ale firmei în zona alocata în 

relaŃiile cu terŃii 
6. Obiectivele individuale: 

- ObŃinerea unui nivel al profitului de minimum …………….. mil lei 
- Realizarea unui nivel al cheltuielilor de maximum ……1000 lei 

C.A 
- Dezvoltarea afacerii în zona alocata prin creşterea numărului 

lunar de clienŃi noi etc. 
7. Autonomia:  postul primeşte supraveghere şi direcŃionare doar în 
situaŃii deosebite din partea managerului de nivel superior. Postul are 
deplină libertate pentru a realiza şi/sau dezvolta strategii pentru 
realizarea obiectivelor generale ale firmei în zona alocată 
8. Sarcini:  

- Organizează, coordonează şi verifică activitatea echipelor de 
vânzări 

- Asigură derularea corespunzătoare a activităŃii de promovare a 
produselor firmei în regiunea alocată 

- Întocmeşte rapoarte lunare de vânzări şi le transmite către 
managerul general de vânzări etc. 
9. Competente:  

- Adoptă măsurile necesare pentru îndeplinirea de către echipele 
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de vânzări a planului de activitate 
- SancŃionează orice neregulă intervenită în activitatea echipei de 

vânzări; 
- Adoptă deciziile şi masurile ce se impun pentru soluŃionarea 

litigiilor survenite în relaŃiile contractuale cu clienŃii etc. 
10. Responsabilit ăŃi: 
- răspunde de veridicitatea conŃinutului rapoartelor lunare de 

vânzări 
- răspunde de organizarea programului lunar de activitate al 

echipei de lucru 
- răspunde de deteriorarea sau pierderea oricărui document 
- răspunde de modul de executare a contractelor scrise etc. 

CERINłELE POSTULUI 
11.Competen Ńa profesional ă: 

11.1 Pregătire: economică, certificată de diploma de absolvire a 
unei instituŃii de învăŃământ superior; 

11.2 Experien Ńa: minim trei ani intr-un post asemănător 
12 Cunoştin Ńe profesionale: 

- o solidă pregătire profesională 
- cunoaşterea în detaliu a managementului resurselor umane 
- cunoaşterea legislaŃiei muncii; 

13 Calit ăŃi şi aptitudini manageriale: 
- InteligenŃă , dinamism 
- rezistenŃă fizică şi nervoasă 
- capacitate de analiză şi sinteză 
- capacitate de conducere 
- abilitate în a conduce oamenii 
- spirit de organizare 

15 Cerin Ńe specifice:  
- obŃinerea unui punctaj minim de …………puncte la testul de 

cunoştinŃe, calităŃi şi aptitudini profesionale 
- obŃinerea unui punctaj minim de ………….puncte la testul de 

competenŃe manageriale 
- posesor al permisului de conducere categoria B 

Data: 
Semnătura managerului general 
…………………………………. 
Modificări: ….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
Data:       Am luat la cunoştinŃă, 
               Semnătura angajatorului 
 



 80 

 

 

 

 

 

Exemplu: 

Posturile de ospătar, contabil sau şef de unitate, din cadrul aceleiaşi 

unităŃi de alimentaŃie publică, având asemănătoare competenŃa 

organizatorică, autoritatea profesională de ospătar, de contabil, de şef de 

unitate.  

 

 

…… funcŃiei de manager resurse umane îi sunt subordonate 

mai multe posturi din domeniul resurse umane? 

….. funcŃiei de contabil şef îi sunt subordonate mai multe posturi 

din domeniul financiar – contabil? 

….. funcŃiei de director de marketing îi sunt subordonate mai 

multe posturi din domeniul vânzări? 

În general prin denumirea funcŃiei  se exprimă competenŃele, 

autoritatea şi responsabilităŃile stabilite pentru  persoana care va exercita 

funcŃia. După conŃinutul obiectivelor, sarcinilor şi responsabilităŃilor, funcŃiile 

se grupează în: 

 

 

Ştia Ńi că ... 

Func Ńia  se defineşte prin totalitatea posturilor care au aceleaşi 

sarcini şi atribuŃii din punct de vedere al naturii şi complexităŃii lor, şi care 

sunt în subordinea unei persoane din structura organizatorica a 

întreprinderii. Posturile care au principalele caracteristici  

asemănătoare alc ătuiesc func Ńia 

REłINEłI 
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Func Ńia de conducere  se caracterizează prin faptul că, aceasta 

cuprinde sarcini de coordonare a activităŃii persoanelor subordonate, având 

astfel un grad mare de responsabilitate şi competenŃă. 

FuncŃia de conducere implică atribuŃii de coordonare a activităŃii, 

cum sunt: previziunea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi controlul, 

adoptarea de decizii etc. 

 

 

 

 

Principalele funcŃii de conducere din cadrul unei întreprinderii sunt: 

� Manager (director) general 

� Manager (director) adjunct 

� Manager tehnic / economic / comercial 

� Contabil – sef 

� Inginer – sef 

FUNCTII 

Functie de 
conducere 

Functie de 
executie 

Functia de executie cu 
caracter general 

Functia cu sarcini de revizie 
contabila 

FuncŃia pentru activitatea de 
resurse umane 

Exemplu:  

În cadrul unei unităŃii de alimentaŃie publica, şeful de sala, 

coordonează activitatea tuturor salariaŃilor care îşi îndeplinesc atribuŃiile 

ce le revin în sala pentru servirea consumatorilor. Pentru o buna 

conducere, seful de sala trebuie sa prevadă anumite aspecte, sa 

organizeze activitatea, sa controleze şi sa evalueze munca efectuata de 

salariaŃii din subordine. 
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� Sef de secŃie 

� Sef de serviciu 

� Maistru  

 

 

 

 

Func Ńia de execu Ńie cuprinde sarcini de executare a lucrărilor sau 

de rezolvare a unor probleme, fără ca lor să le revină şi sarcini de 

coordonare. 

FuncŃia de execuŃie se concretizează în obiectivele individuale, 

precum şi în execuŃia unor competenŃe şi responsabilităŃi mai reduse. 

Practic cei care deŃin funcŃii de execuŃie pun în aplicare deciziile emise de 

către cei care deŃin funcŃii de conducere.  

FuncŃiile de execuŃie de specialitate   sunt: 

� FuncŃii de execuŃie cu caracter general (inginer principal, 

economist principal, inginer, economist, etc.) 

� FuncŃii cu sarcini de revizie contabila (revizor contabil principal, 

revizor contabil etc.) 

� FuncŃii pentru activitatea de resurse umane (selecŃie, evaluare, 

formare profesionala etc.) 

• Ponderea ierarhic ă se defineşte prin numărul de persoane 

conduse în mod direct de un cadru de conducere. 

łinând cont că, activitatea de coordonare presupune stabilirea unor 

relaŃii între manager şi subordonaŃi pe baza cărora se stabilesc acŃiunile de 

realizat, rezultă că eficienŃa activităŃii  de conducere este direct influenŃată 

de stabilirea unor ponderi ierarhice optime. 

Mărimea ponderii ierarhice pentru un manager din cadrul unei 

întreprinderi este determinata de următorii factori: 

Managerul  este acea persoana care ia decizii şi initiaza actiuni 

prin care influenteaza activitatea altor persoane aflate în subordine sa. 

REłINEłI 
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� Natura activităŃii colectivului subordonat  

� Gradul de independenŃă a sarcinilor ce revin subordonaŃilor 

(executanŃilor) 

� Nivelul de pregătire profesională şi capacitatea organizatorica a 

managerului şi subordonaŃilor acestuia; 

� Dispersia teritoriala a posturilor care intra în subordinea 

managerului; 

łinând cont de aceşti factori, se apreciază că ponderea ierarhică 

optimă a cadrelor ce activează la niveluri ierarhice superioare este de 4-8 

subalterni, iar la cadrele de la niveluri de baza acesta creşte în raport de 

particularităŃile activităŃilor respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul este alcătuit din totalitatea persoanelor care, 

subordonate aceluiaşi conducător, efectuează munci omogene sau 

complementare pentru realizarea unor anumite obiective. Formele concrete 

de organizare a unui compartiment din cadrul unei întreprinderii sunt:: 

� Biroul se constituie pentru activităŃi omogene, de regulă, ce 

reclamă o organizare distinctă, atunci când volumul de muncă necesită un 

număr de minimum cinci persoane 

� Serviciul  se organizează pentru realizarea unor activităŃi 

omogene cu un volum mare de muncă sau pentru activităŃi complementare 

Exemplu:  

În cadrul departamentului de producŃie al SocietăŃi ModConf, 

ce are ca domeniu de activitate producŃia de confecŃii de damă, şeful 

de echipă are în subordine croitoresele, călcătoresele, muncitorii 

necalificaŃi etc.  

În cadrul unei unităŃi de alimentaŃie publică, şeful de secŃie are 

în subordine 3 ospătari, 2 bucătari şi un picol. Ponderea ierarhică a 

şefului de sală este de 6 persoane.  
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care necesită o conducere unitară, atunci când volumul de activitate solicită 

de regulă minimum opt persoane. Daca serviciul necesită peste zece 

persoane, atunci se pot organiza birouri în componenŃa sa. 

� SecŃia reprezintă o unitate determinanta sub aspect 

administrativ, în cadrul căreia se exercită fie un produs sau o parte a 

acestuia, fie o parte a procesului tehnologic. Pentru constituirea unei secŃii 

trebuie ca volumul de muncă să necesite un anumit număr de ateliere de 

producŃie sau formaŃii de lucru. În funcŃie de rolul pe care îl au în procesul 

de producŃie se deosebesc secŃii de bază, auxiliare, de servire şi anexe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema secŃiilor unei regii autonome şi societăŃi comerciale din industrie 

Secti i ale unei regi i autonome şi societati comerciale din 
industrie  

Secti i de 
baza 

Sectii auxiliare Sectii de deservire Sectii anexe 
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� Atelierul:  reprezintă o unitate ce se poate constitui 

independent sau în cadrul unei secŃii de producŃie şi reuneşte mai multe 

locuri de muncă la care fie se execută aceeaşi operaŃie tehnologica, fie se 

efectuează toate operaŃiile tehnologice necesare obŃinerii unei  piese sau 

unui produs. În funcŃie de profilul lor, atelierele pot fi de producŃie, de 

montaj, service sau alte activităŃi. 

� Locul de munc ă  reprezintă o anumita suprafaŃă de producŃie, 

înzestrată cu mijloace de muncă şi organizată pentru realizarea unei 

operaŃii sau lucrări de către un muncitor sau un grup de muncitori, în 

condiŃii de muncă precizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentele existente în cadrul unei întreprinderi 

În cadrul unei întreprinderi activează următoarele compartimentele 

care au atribuŃii specifice: 

 

 

� selectează şi repartizează corespondenŃei primită de la 

colaboratori, clienŃi furnizori etc.; 

� pregăteşte şi convoacă şedinŃe de lucru; 

� administrează bunurile proprietate publică şi privată aflate în 

patrimoniul unităŃii pe care o administrează potrivit prevederilor legale; 

DESFACERE 
APROVIZIONARE 
 

ÎNTREPRINDEREA 

MARKETING 

FINANCIAR-
CONTABIL 

 

ADMINISTRATIV -
JURIDIC 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV -  JURIDIC  
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� asigură obŃinerea tuturor avizelor de funcŃionare a unităŃii 

economice; 

� procură rechizitele de lucru; 

� reprezintă interesele unităŃii în faŃa instanŃelor judecătoreşti, a 

altor organe de jurisdicŃie, organelor de urmărire penală, notariatelor, 

precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi persoanele fizice, în limita 

competenŃelor acordate de conducerea instituŃiei;  

� propune măsuri de respectare a dispoziŃiilor legale cu privire la 

aprobarea şi conservarea patrimoniului, a drepturilor şi intereselor legitime 

ale personalului, analizând cauzele care generează infracŃiuni şi litigii;  

� propune măsurile necesare pentru recuperarea creanŃelor prin 

obŃinerea de titluri executorii şi sprijină organele abilitate în executarea 

acestora;  

� avizează asupra legalităŃii contractelor economice, contractelor de 

muncă, încetarea raporturilor de muncă, deciziilor de imputare, altor 

proiecte de acte cu efect juridic, precum şi asupra legalităŃii oricăror măsuri 

menite să angajeze răspunderea materială şi patrimonială a unităŃii ori să 

aducă atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale 

personalului angajat în instituŃie;  

� întocmeşte dispoziŃii, regulamente, ordine şi instrucŃiuni, precum şi 

orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuŃiile şi 

activitatea instituŃiei;  

� Ńine evidenŃa actelor normative şi asigură aducerea la cunoştinŃă 

şi aplicarea acestora întocmai de către întreg personalul instituŃiei;  

� colectează actele normative din domeniul IT care se introduc în 

biblioteca juridică, semnalând factorilor de decizie sarcinile, respectiv 

termenele prevăzute în acestea;  

� răspunde de aplicarea legalităŃii în toate domeniile de activitate 

ale instituŃiei.  
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� elaborează strategiile de marketing, programele de marketing ce 

cuprind: obiective, strategii, tactici şi bugete corespunzătoare; coordonează 

şi controlează îndeplinirea acestora. 

� efectuează cercetările de marketing care vizează conceperea şi 

exercitarea studiilor de piaŃă, efectuează previziuni de marketing şi 

cercetări pentru fundamentarea politicilor de marketing globale şi ale 

submixurilor de marketing. Ele se pot înfăptui de către o grupă de 

specialişti încadraŃi în compartiment la “serviciul de studii”, sau solicitând 

firme specializate în elaborarea unor astfel de studii sau îmbinând cele 

două formule, apelând şi la specialiştii compartimentului şi la consultantul 

exterior, 

� fundamentează deciziile, în acest caz îndeplinind rolul de 

coordonator al activităŃii tuturor compartimentelor, analizând deciziile ce 

urmează a fi supuse adoptării de către conducere; 

� desfăşoară activităŃi de vânzare cu toate activităŃile ce decurg de 

aici şi care se poate realiza fie printr-un “serviciu comercial” sau “serviciu 

de vânzări”, fie printr-o direcŃie comercială independentă. Practica a validat 

eficienŃa sporită a primei variante, întrucât asigură o mai bună coordonare 

a tuturor activităŃilor,  

� asigură comunicarea cu consumatorul real sau 

potenŃial sub toate formele: publicitate, merchandising, relaŃii 

publice (se poate realiza atât cu personalul compartimentului 

cât şi cu prestatorii externi); 

� are atribuŃii operaŃionale, de execuŃie în domeniul politicilor de 

produs, preŃ, plasare (distribuŃie), promovare, deci a submixurilor de 

marketing, ca şi în domeniul cercetării-dezvoltării, utilizării sistemelor 

informaŃionale, serviciilor de marketing etc.; 

COMPARTIMENTUL MARKETING  
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� studiază necesarul de aprovizionat pentru o desfăşurare a ciclului 

de producŃie în cele mai bune condiŃii; 

� selectează ofertele de materii prime, materiale, ambalaje, etc. cele 

mai avantajoase din punct de vedere al calităŃii şi al preŃului; 

� tine evidenŃa nominala a furnizorilor de materii prime şi materiale, 

întocmind liste pe categorii de furnizori; 

� asigură condiŃii optime de păstrare şi depozitare a mijloacelor 

materiale şi nemateriale ce intră în cadrul circuitului de producŃie, a 

produsului final; 

 

 

� verifică şi centralizează comenzile primite 

� Ńine evidenŃa nominala a clienŃilor 

� întocmeşte documente de livrare 

� urmăreşte expedierea bunurilor pentru fiecare comandă în parte 

� Ńine evidenŃa operativă a bunurilor gestionate 

 

 

� asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităŃii 

financiare a unităŃii economice în conformitate cu dispoziŃiile legale; 

� organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare 

financiară, precum şi de planificare a preŃului de cost atunci când 

compartimentul financiar-contabil cuprinde şi sectorul preŃ de cost;  

� analizează cheltuielile de producŃie sau de circulaŃie, după caz, şi 

ia sau propune măsuri de reducere continuă a preŃului de cost şi în mod 

deosebit a cheltuielilor materiale atât pe total cât şi pe fiecare produs, 

activitate sau serviciu prestat. La unităŃile economice care au compartiment 

COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE 

COMPARTIMENTUL DESFACERE 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 
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distinct de preŃ de cost sau analiza economică, conducătorul 

compartimentului financiar-contabil colaborează cu organele respective 

pentru stabilirea măsurilor de reducere a preŃului de cost;  

�  organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante şi 

propune măsuri împreună cu conducătorii celorlalte compartimente de 

resort, pentru readucerea în circuitul economic a stocurilor disponibile, 

supranormative , fără mişcare sau cu mişcare lentă, precum şi alte măsuri 

pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri, pentru accelerarea vitezei de 

rotaŃie a mijloacelor circulante;  

� analizează şi propune măsuri pentru 

creşterea rentabilităŃii atât pe total cât şi pe fiecare 

produs, activitate sau serviciu prestat;  

� participa la orice acŃiune întreprinsă în cadrul unităŃii economice 

având drept scop creşterea eficientei activităŃii economice;  

� asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziŃiile legale, a 

obligaŃiilor unităŃii economice către bugetul statului, unităŃile băncii şi terŃi;  

� organizează contabilitatea atât în cadrul unităŃii economice cât şi 

la cele subordonate, în conformitate cu dispoziŃiile legale şi asigură 

efectuarea corecta şi la timp a înregistrărilor;  

� asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziŃiile legale a 

balanŃelor de verificare, bilanŃurilor anuale şi trimestriale, precum şi a 

situaŃiilor lunare privind principalii indicatori economici-financiari;  

�  angajează unitatea economică prin semnătură, alături de 

conducătorul unităŃii economice, în toate operaŃiile patrimoniale;  

� răspunde de îndeplinirea atribuŃiilor ce revin compartimentului 

financiar - contabil pentru asigurarea integrităŃii avutului obştesc;  

� răspunde de îndeplinirea atribuŃiilor ce revin compartimentului 

financiar - contabil cu privire la controlul financiar preventiv în conformitate 

cu dispoziŃiile legale;  
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� participă la organizarea sistemului informaŃional al unităŃii 

economice, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităŃii;  

� asigură întocmirea, circulaŃia şi păstrarea documentelor 

justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă 

de mecanizarea lucrărilor din domeniul financiar-contabil;  

� rezolva orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare 

la activitatea financiar-contabila.  

Compartimentele se clasifica după diferite criterii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) În func Ńie de obiectivele atribuite  compartimentele sunt: 

� Compartimente operaŃionale sunt organizate şi încadrate cu 

personal care prin sarcinile realizate contribuie la obŃinerea producŃiei, la 

furnizarea unor servicii sau produse etc. Aceste compartimente se 
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După 
obiectivele 

atribuite 

Compartimente 
opera Ńionale 

Compartimente 
func Ńionale 

După stuctura intern ă şi 
de modul de distribuire a 

competen Ńei ierarhice  

Compartimente 
de bază 

Compartimente 
de ansamblu 

După natura 
competen Ńelor 

Compa rtimente 
ierarhice 

Compartimente 
func Ńionale 

Compartimente de stat -
major 
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caracterizează prin faptul ca, în cadrul lor se fabrica produse sau părŃi ale 

produselor şi se furnizează servicii.  

 

  

� Compartimente funcŃionale sunt organizate şi încadrate cu 

personal de specialitate care prin analize, studii, recomandări, pregătesc 

deciziile pentru manager, acordă asistenŃă de specialitate (economică, 

tehnică, managerială, financiară, organizatorică) compartimentelor 

operaŃionale  şi asigură schimbul de informaŃii între compartimentele 

funcŃionale.  

 

 

 

 

b) În func Ńie de structura intern ă şi de modul de distribuire a 

competen Ńei ierarhice  se întâlnesc:  

� Compartimente de baza reprezintă o grupare de persoane asupra 

cărora îşi exercită autoritatea numai şeful respectiv, subalternii având în 

exclusivitate numai sarcinii de execuŃie;  

� Compartimente de ansamblu  reprezintă o grupare de persoane 

din care o parte pot fi subordonate direct şefului de compartiment, iar o altă 

parte  indirect, prin intermediul şefului unui compartiment de baza.  

Compartiment de bază 

 

 

 

Exemplu : serviciul de producŃie, serviciul comercial, serviciul de 
aprovizionare etc. sunt compartimente operaŃionale. 

Exemplu : serviciul de programare-dezvoltare pe baza studiilor 

efectuate  oferă recomandări serviciilor de producŃie şi comercial în 

legătură cu structura producŃiei, extinderea suprafeŃei de vânzare etc. 

Sef serviciu 

Laborant  
Merceolog  
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Compartiment de ansamblu 

 

 

 

 

c) După natura competentelor  , compartimentele se împart în: 

� Compartimente ierarhice, în cadrul cărora managerii dispun de 

autoritate ierarhică asupra managerilor compartimentelor situate pe o 

treaptă inferioară şi astfel au dreptul să dea ordine, dispoziŃii şi să fie 

informaŃi în legătură cu modul în care se transpun în practica dispoziŃiile 

date; 

� Compartimentele funcŃionale, în cadrul cărora managerii acestora 

dispun de autoritate funcŃională în raport cu alte compartimente, având 

astfel posibilitatea de a da îndrumări, instrucŃiuni, etc. în domeniul în care 

sunt specializaŃi; 

� Compartimente de stat major,  care au rolul de a acord asistenŃă 

de specialitate conducerii unităŃii, elaborând studii, analize, informării etc. 

care să ajute la pregătirea deciziilor 

 

 

 Totalitatea treptelor ierarhice şi legăturilor structurale dintre 

compartimentele de muncă aferente pe diferite niveluri ierarhice formează 

piramida ierarhic ă. 

 Orice piramidă ierarhică se caracterizează prin două elemente:  

înălŃimea şi baza.  ÎnălŃimea piramidei ierarhice defineşte numărul de 

Exemplu:  compartimentul de marketing 

Manager Departament 
produc Ńie 

 

Şef sec Ńie 
 

Şef serviciu CTC  Inginer 
 

Laborant  
 

Merceolog  
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niveluri ierarhice ale structurii organizatorice, iar mărimea bazei sale este 

influenŃată direct de numărul compartimentelor din întreprindere. 

 Mărimea piramidei ierarhice depinde de o serie de factori, şi anume: 

mărimea întreprinderii, numărul compartimentelor, numărul personalului, 

etc. În raport cu aceşti factori, piramida ierarhică poate avea un număr mai 

mare sau mai mic de niveluri ierarhice. O piramidă ierarhică înaltă este 

specifică întreprinderilor mari, în timp ce întreprinderile mijlocii şi mici au o 

piramidă aplatizată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramida ierarhică 

Comitetul de Direc Ńie 
 

Preşedintele consiliului de 
administra Ńie 

 
Directorul executiv 

 
Compartimente func Ńionale 
 

Consiliul de 
administra Ńie 

AGA 

Comitetul de direc Ńie 
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2.2. STABILIREA UNUI PLAN PENTRU REALIZAREA 
ACTIVITĂłII 

 

 Motivul pentru care oamenii lucrează în echipă este existenŃa unui 

Ńel sau scop comun pe care cred că îl vor îndeplini mai bine muncind 

împreună mai degrabă decât pe cont propriu. Această noŃiune de plan 

constituie elementul definitoriu pentru activitatea grupului. 

La nivelul unităŃilor economice desfăşurarea organizata a acŃiunilor 

prevăzute şi aplicarea cu succes a strategiei economice adoptate necesită 

o anumita activitate de planificare. Planificarea reprezintă o funcŃiune de 

bază a managementului ce trebuie efectuată la un nivel ştiinŃific 

corespunzător, folosind metode şi tehnici de lucru adecvate. 

            A planifica înseamnă a concretiza în documente scrise cu caracter 

imperativ prevederile strategiei şi politicii adoptate pentru o anumită 

perioadă, sub formă de: 

� indicatori cantitativi şi calitativi;  

� termenele de realizare;  

� resursele ce trebuie alocate pentru îndeplinirea lor,  

� sarcinile concrete care revin executanŃilor la nivel de conducere şi 

compartimente funcŃionale, 

� măsurile ce trebuie aplicate pentru crearea condiŃiilor necesare   

� modul de urmărire şi control al felului cum sunt îndeplinite 

prevederile pe toate nivelele ierarhice. 

Planificarea economică se concretizează într-un ansamblu de 

planuri care devin instrumente esenŃiale în activitatea de conducere şi 

organizare. 
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Planificarea economică are un caracter complex  şi se clasifică  în 

funcŃie de mai multe criterii: 
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În raport cu gradul de 
importan Ńă a indicatorilor 
stabili Ńi şi cu orizontul de 

timp la care se refer ă 

Strategi că - se realizeaz ă de 
regul ă la nivelul conducerii 

de  vârf pe termen lung 

Tactic ă -  concretizeaz ă  
acŃiunile şi activit ăŃile la 

nivelul unit ăŃii economice 
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 Planul poate fi reprezentat sub forma unui copac al cărui triunghi 

este misiunea, iar ramurile reprezintă obiectivele, scopurile şi strategiile de 

acŃiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin plan  se înŃelege documentul elaborat sub o anumita forma 

scrisa pe baza unei metodologii bine precizate, prin care se concretizează 

prevederile strategiei economice, luata în ansamblul ei sau pe diferite 

componente şi se precizează sarcinile care revin compartimentelor de 

producŃie şi funcŃionale pe anumite perioade de timp. 

REłINEłI 
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Obiectivele  sunt Ńinte, scopuri, Ńeluri, niveluri ale rezultatelor stabilite 

pentru activităŃile organizaŃiei economice. Ele reprezintă nu numai 

finalitatea planificată a activităŃilor organizaŃiei, dar şi scopul către care se 

focalizează celelalte funcŃii manageriale - organizarea, conducerea şi 

controlul.  

Strategia de acŃiune reprezintă un program general de acŃiune, de 

dimensionare şi alocare a resurselor necesare obŃinerii obiectivelor. 

Strategia conturează modalitatea în care managementul organizaŃiei 

planifică să realizeze obiectivele.  

A planifica înseamnă: 

⇒ a lista acŃiunile incluse într-o activitate  

⇒ a defini gradele de prioritate ale diferitelor sarcini 

⇒ a defini rezultatul aşteptat pentru fiecare dintre ele 

⇒ a evalua duratele de realizare . 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerin Ńele / 
dimensiunile 

planului 
 

 
OBIECTIVELE PLANULUI TREBUIE 

ENUNłATE CU CLARITATE 
 

 

OBIECTIVELE TREBUIE SĂ FIE 
ACCESIBILE ORICĂREI PERSOANE 

CARE INTRĂ ÎN CONTACT CU PLANUL 
INDIVIDUAL ŞI COLECTIV 

 

 
TREBUIE SĂ EXISTE UN GRAD MARE 

DE COOPERATIVITATE ÎNTRE 
OBIECTIVE 

 
 

PLANUL TREBUIE DEZVOLTAT PE 
FIECARE POST ÎN PARTE, DACĂ ESTE 

NECESAR 
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Planul de activitate reprezintă inten Ńiile  legate de viitorul 

întreprinderii. Aceste intenŃii vor fi realizate prin programe şi activităŃi 

concrete. Planul de activitate se întocmeşte  pentru o perioadă de timp şi 

reprezintă mijlocul prin care vor fi atinse Ńintele strategice ale întreprinderii.  

Planul este organizat pe programe care, la rândul lor, cuprind 

activităŃi concrete. 

Important este ca întreprinderea să identifice acele programe şi 

acŃiuni care, folosind cel mai eficient resursele disponibile, să ducă la 

atingerea Ńintelor strategice propuse. 

Fiecare program cuprinde activităŃi al căror număr nu trebuie s ă fie 

prea mare  pentru a nu f ărâmi Ńa resursele disponibile şi pentru a 

uşura urm ărirea şi evaluarea lor . Nu este productivă multiplicarea 

activităŃilor. Un plan care cuprinde prea multe activităŃi  este greu de 

realizat şi de evaluat. 

Pentru fiecare activitate se stabilesc obiectivele, resursele, 

termenele, responsabilit ăŃile şi indicatorii de realizare  (sau „indicatorii 

de performanŃă“). 

ELEMENTELE 
PLANULUI 

 
� conformitate cu obiectivele organizaŃionale 
� necesităŃile clientului/ destinatarului 
serviciilor 
� calitatea serviciilor, a produselor sau a 
funcŃionării 
� natura relaŃiilor din echipă  
� valoarea pentru societate în ansamblu  
� satisfacŃia şi perfecŃionarea membrilor  
� relaŃiile cu alte echipe şi departamente din 
organizaŃie  
� relaŃiile cu alte echipe şi indivizi aparŃinând 
altor organizaŃii 
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Elementele planului de activitate: 

• Obiectivele  stabilesc rezultatele aşteptate în urma realizării 

activităŃii la care se referă. 

• Resursele alocate : 

� Resursele financiare şi materiale - materialele, 

echipamentele şi, nu în ultimul rând, fondurile alocate pentru atingerea 

obiectivelor respective. 

� Resursele umane necesare (persoanele implicate în 

realizarea activităŃii respective - număr de persoane, ore de muncă 

estimate). Alocarea resurselor umane se face Ńinând cont de expertiza 

necesară (cunoştinŃele, deprinderile, competenŃele şi experienŃa) pentru 

ducerea la bun sfârşit a activităŃilor respective. 

� Resursele de informaŃie - documentaŃia necesară. 

� Resursele de timp - trebuie alocate, având în vedere că 

timpul este una dintre cele mai preŃioase resurse din întreprindere. 

�  Resursele de autoritate şi putere - dacă este nevoie de 

aprobări din partea unor foruri / instituŃii. 

Orice resursă identificată şi alocată diferitelor activităŃi trebuie, până 

la urmă, transformată într-un buget al activităŃii respective. 

• Responsabilit ăŃile şi termenele  trebuie să fie foarte precise. 

• Indicatorii  de realizare  (sau de performanŃă) reprezintă 

elemente observabile ale nivelului de realizare a obiectivelor stabilite. 

Aceşti indicatori sunt foarte utili în fazele ulterioare, de realizare concretă şi 

de evaluare a aplicării planului. Pe baza acestor indicatori, se stabileşte 

dacă rezultatele au fost obŃinute sau în ce măsură aceste rezultate au fost 

realizate. 
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EXEMPLU 

ELABORAREA UNUI PLAN DE ACTIVITATE AL 

ÎNTREPRINDERII  ÎN 8 ETAPE 

1. Numirea unui responsabil pentru realizarea planului . 

Ideal este ca responsabilul să fie o persoană care să aibă capacitate de 

analiză a situaŃiei existente, de identificare a punctelor tari şi a punctelor 

slabe şi de a  formula judecăŃi pertinente. 

2. Auditul activit ăŃilor critice ale întreprinderii.  Înainte de 

elaborare planului de activitate este important să fie listate activităŃile 

întreprinderii considerate ca fiind critice. În acest scop sunt intervievaŃi 

responsabilii fiecărei activităŃi pentru a identifica punctele tari şi punctele 

slabe. 

3. Realizarea unui document de sintez ă (raport de activitate).  

Documentul cuprinde o clasificare a activităŃilor după nivelul critic 

precizând în acelaşi timp legăturile existente între ele pentru a funcŃiona 

buna funcŃionare a întreprinderii. 

4. Validarea nivelelor critice. Clasificarea activităŃilor este validată 

de un comitet de pilotaj alcătuit din responsabilii compartimentelor 

administrative şi financiare şi ai departamentelor corespunzătoare 

activităŃilor critice identificate. 

5. Elaborarea unui caiet de sarcini. Pe baza documentului de 

sinteză elaborat se realizează un caiet de sarcini.  Pentru fiecare 

activitate se trec în revistă elementele necesare pentru  continuarea şi 

îmbunătăŃirea activităŃii (resurse materiale, resurse umane, resurse 

financiare).  

6. Alegerea unui responsabil pentru punerea în prac tică a 

planului de activitate. Se recomandă aducerea unui responsabil din 
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exteriorul întreprinderii care poate garanta realizarea acŃiunilor propuse. 

7. Formalizarea planului  constă în descrierea clară a acŃiunilor şi a 

resurselor umane şi materiale necesare pentru realizarea lor. 

8. Baza de testare şi mentenan Ńă. Înainte de punerea în practică a 

acŃiunilor se recomandă efectuarea de teste pentru a identifica 

eventuale dificultăŃi tehnice care ar putea interveni în desfăşurarea 

activităŃii. (Antoiune Crochet-Damais, JDN Solutions) 

 

 

 

 

Managerul de la hotelul “Raza Soarelui” din Braşov, 

consideră că resursa umană este principala valoare a organizaŃiei sale şi 

ea este cea care asigură supravieŃuire şi dezvoltarea acestui hotel pe piaŃă. 

Pentru aceasta, împreună cu alŃi manageri ai altor departamente, a 

construit un plan colectiv. Acest plan se bazează pe următoarele 

obiective:  

O1 - Respectarea tuturor clienŃilor (tuturor fiinŃelor umane) 

O2 - Implicarea  tuturor angajaŃilor în stabilirea scopurilor şi în 

luarea deciziilor 

O3 - Promovarea progresului şi a mulŃumirii clienŃilor dar şi a 

angajaŃilor 

O4 - ÎmbunătăŃirea serviciilor oferite clienŃilor 

O5 - AspiraŃia către performanŃă maximă în toate domeniile de 

activitate 

O6 - ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de orice serviciu oferit 

clienŃilor 

O7 – Participarea activă la toate activităŃile din cadrul hotelului, 

însoŃită de recompensarea adecvată a salariaŃilor merituoşi 

Lectur ă suplimentar ă 
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Aceste obiective sunt derivate direct din planul echipei (planul 

colectiv) şi din misiunea stabilită, descriind exact scopurile generale pe 

care trebuie să le aibă în vedere membrii echipei din cadrul hotelului. 

Obiectivului  (O2) “Implicarea  tuturor angajaŃilor în stabilirea 

scopurilor şi în luarea deciziilor” cuprinde următoarele scopuri: 

S1 – să încurajam persoanele din 

toate compartimentele sa participe la şedinŃe, 

indiferent de funcŃia deŃinută în cadrul 

compartimentului 

S2 – să încurajam persoanele să-şi exprime părerea legata de 

activitatea din cadrul hotelului 

S3 – să încurajam pe toŃi membrii echipei să-şi împărtăşească 

informaŃiile astfel încât să obŃină suficiente cunoştinŃe despere activitatea 

desfăşurata pentru scopurile stabilite 

S4 – să-i încurajam pe toŃi membrii personalului să interacŃioneze 

regulat pentru a exercita o influenŃă comună asupra acŃiunilor practice 

S5 – să-i încurajăm pe toŃi membrii personalului să-şi exprime 

punctele de vedere, astfel încât să poată influenŃa într-o oarecare măsură 

deciziile ce se iau în cadrul echipei 

Aceste scopuri pot fi transformate direct în strategii de acŃiune 

(planuri individuale), adică punerea în aplicare a iniŃiativelor luate pentru 

atingerea scopului propus, ceea ce ajuta la realizarea obiectivelor din 

cadrul organizaŃiei. 

Pentru atingerea scopului – S1 “sa încurajăm persoanele din toate 

compartimentele să participe la şedinŃe, indiferent de funcŃia deŃinută în 

cadrul compartimentului” se iau următoarele măsuri: 

- să organizeze şedinŃe săptămânale în fiecare marŃi, între 

orele13.00 – 14.00, imediat după terminarea pauzei de masă. ToŃi membri 

sunt încurajaŃi să participe. Planul întâlnirii va fi afişat de către manager cu 
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24 de ore în avans, pentru ca toŃi angajaŃii să ia la cunoştinŃa şi să se 

documenteze în legătură cu problema sau problemele, legate de 

neatingerea obiectivelor propuse, şi care vor fi dezbătute în cadrul 

organizaŃiei. 

- Managerul va dedica o zi la jumătate de an pentru şedinŃa de 

recapitulare a obiectivelor, strategiilor şi proceselor, care va fi organizată 

într-un loc agreabil şi va fi moderată de un membru. ToŃi indivizii sunt 

încurajaŃi să participe la întâlnire şi să-şi exprime părerile legate de 

activitatea grupului. Pentru această zi, se vor desemna înlocuitori care să 

asigure funcŃionarea normală a activităŃilor în lipsa membrilor propriu-zişi.  

Exemplu:  Elaborarea unei strategii la S.C ELEV S.A  
• Prezentarea componentelor strategiei 

S.C. ELEV S.A. are un profil divers de fabricaŃie, ce cuprinde 

proiectarea, producerea şi comercializarea de agregate echipate cu 

motoare pentru mică industrie şi agricultură. 

Produsele şi serviciile sale sunt destinate atât pieŃei interne, cât şi 

pieŃei externe. 

Managementul acesteia urmăreşte optimizarea sistemului de interese 

economice şi obŃinerea unei calităŃii superioare pentru clienŃi, în condiŃiile 

modernizării continue a produselor şi serviciilor oferite. Managementul de la 

S.C. ELEV S.A. consideră că resursa umană este principala valoare a 

organizaŃiei şi ea este cea care asigură supravieŃuirea şi dezvoltarea 

competitivă a acesteia. 

 În cadrul societăŃii se promovează un ansamblu de valori, cum ar fi: 

⇒  credinŃa că oamenii sunt bunul cel mai de preŃ din firmă; 

⇒ respectul şi demnitatea pentru toŃi salariaŃii; 

⇒ recunoaşterea realizărilor individuale şi de grup; 

⇒ participarea activă la viaŃa organizaŃiei, însoŃită de 

recompensarea adecvată a salariaŃilor merituoşi; 
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⇒ dezvoltarea personală şi profesională armonioasă; 

⇒ dezvoltarea sentimentului de protecŃie şi apartenenŃă la 

organizaŃie; 

• Elaborarea strategiei la S.C. ELEV  S.A.  

⇒  şanse egale de învăŃare şi îmbogăŃire a cunoştinŃelor 

profesionale pentru toŃi salariaŃii; 

⇒ încurajarea unei comunicări deschise, atât formale, cât şi 

informale, între toate nivelele ierarhice; 

⇒ amplificarea iniŃiativei şi a responsabilităŃii individuale şi 

colective, afirmarea spiritului de echipă; 

⇒ orientarea către performanŃă şi manifestarea entuziasmului în 

obŃinerea acesteia; 

⇒ pregătirea continuă a personalului atât în cadrul, cât şi în afara 

organizaŃiei; 

⇒ crearea unui climat organizaŃional plăcut, stimulativ, favorizant 

obŃinerii de rezultate competitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective strategice ale S.C. ELEV S.A în următorii 4 ani sunt 

următoarele: 

   MISIUNEA S.C. ELEV S.A.  

 S.C. ELEV S.A. îşi propune să fie un lider naŃional în domeniul 

fabricaŃiei de echipamente care, treptat, să devină o firmă competitivă şi 

cunoscută şi pe piaŃa externă. Fundamentul dezvoltării sale îl constituie 

abordarea, dezvoltarea şi valorificarea complexă a resurselor umane de 

care dispune, pe baza unei viziuni manageriale şi economice dinamice, 

implementată în mod profesionist. Se are în vedere realizarea unei culturi 

organizaŃionale caracterizată prin motivare, creativitate, participare şi 

eficacitate, care pune pe primul plan obŃinerea de satisfacŃii de către 

salariaŃi, dezvoltarea spiritului de echipă şi realizarea de performanŃe 

economice durabile. 
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O1-  Privatizarea societăŃii. 

O2 - Creşterea cu 15 % a cifrei de afaceri în fiecare dintre anii 

O3 - Creşterea anuală cu 5% a profitului. 

O4- Practicarea unui management profesionist bazat pe 

remodelarea sistemului de management. 

 Principalele op Ńiuni strategice  pentru realizarea obiectivelor sunt: 

� Promovarea unei politici investiŃionale intense  

� Identificarea potenŃialilor investitori străini. 

� Constituirea unor alianŃe strategice cu parteneri români sau 

străini puternici şi/sau complementari, 

� Diversificarea ofertei societăŃii. 

� Extinderea exportului. 

� Retehnologizarea societăŃii. 

� ÎmbogăŃirea şi modernizarea instrumentarului managerial. 

� Organizarea unor cursuri de pregătire în domeniul 

managementului. 

� Creşterea informatizării proceselor de muncă,  

� Realizarea sistematică de cercetări de marketing şi analize 

SWOT. 

� Dezvoltarea resursei umane  

 Resurse 

� Resurse materiale: 

- echipamente pentru retehnologizare; 

- cuptoare cu inducŃie; 

- linii automate de formare; 

- agregate pentru prelucrări mecanice speciale; 

- maşini cu comandă numerică; 

- echipamente pentru control. 

� Resurse umane: 
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- resursele umane existente, care prezintă un potenŃial 

profesional ridicat, valorificat numai parŃial; 

- angajarea de noi specialişti în domeniile deficitare şi 

pentru a acoperi pierderile  

� Resurse financiare: 

- totalul resurselor necesare este de 30.000.000 RON 

� Resurse informaŃionale externe şi interne: 

- soft, brevete, licenŃe, studii de marketing,  proiecte de 

management, cărŃi de specialitate, internet, participarea la simpozioane şi 

conferinŃe naŃionale şi internaŃionale specifice domeniului de activitate. 

  Termene 

- termen final: sfârşitul anului 4 

- termene intermediare: sfârşitul fiecărui an  
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2.3. ANALIZA RESURSELOR NECESARE ACTIVIT ĂłII 
 

CondiŃia de bază a funcŃionării oricărei întreprinderi, indiferent de 

profil, dimensiune, formă de proprietate etc. o constituie asigurarea cu 

resurse  economice.  

Resursele întreprinderi sunt structurate în: resurse materiale, 

resurse financiare şi resurse umane.  

• Resursele materiale  reprezintă, prin natura lor, componentele 

fizice ale capitalului fix şi circulant şi cuprind:  

⇒ Clădirile;  

⇒ Utilajele de producŃie;  

⇒ Materiile prime şi materialele;  

⇒ Resursele energetice.  

• Clădirile  reprezintă componenta pasivă a capitalului fix şi 

servesc pentru efectuarea proceselor de muncă. Clădirile participă la mai 

multe cicluri de producŃie,  se consumă şi îşi transmit valoarea asupra 

produselor sau a serviciilor create în  timp, în mod treptat. Recuperarea 

valorii transmise se realizează prin amortizare.  

• Utilajul de produc Ńie este componentă activă a capitalului fix şi 

reprezintă ansamblul maşinilor, instalaŃiilor, mijloacelor de transport, 

uneltelor, aparatelor,  echipamentelor şi accesoriilor destinate realizării 

procesului de producŃie.  Ca şi clădirile, principala caracteristică a utilajului 

de producŃie este aceea  că participă la mai multe cicluri de producŃie, se 
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consumă şi îşi transmite valoarea  asupra produselor sau a serviciilor 

create în mod treptat. Recuperarea valorii  utilajelor de producŃie se 

realizează prin amortizare.  

În întreprinderi se întâlnesc utilaje de producŃie specializate şi utilaje 

de producŃie universale. Utilajele specializate sunt destinate executării în 

mod repetat a unor operaŃii sau procese, pentru o gamă forte redusă de 

produse. Utilajele universale se folosesc la executarea de operaŃii sau 

procese pentru o mare varietate de produse. Astfel de utilaje necesită 

întreruperi frecvente în funcŃionare şi deci au un randament inferior faŃă de 

utilajele specializate. Utilajele universale prezintă însă avantajul că pot fi 

folosite la fabricarea mai multor tipuri de produse.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ca forme superioare de agregare a utilajelor de producŃie,  se 

disting liniile automate. Agregarea mai multor linii automate conduce la 

apariŃia unor subunităŃi de producŃie automatizate şi chiar la întreprinderi 

automatizate.  

 

UTILAJE DE 
PRODUCłIE 

Maşini simple de 
prelucrare 

Maşini agregate 

Maşini semiautomate 

Maşini automate 
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• Materiile prime şi materialele  sunt acele bunuri asupra cărora 

se acŃionează în cadrul proceselor de producŃie din întreprinderi, cu ajutorul 

tehnicii şi tehnologiei. Materiile prime şi materialele sunt componente ale 

capitalului circulant.  

În raport de rolul şi funcŃiile materiilor prime în procesul de 

producŃie, acestea se pot grupa în: materii prime de bază şi materii prime 

auxiliare. Materiile prime de bază sunt acelea care, după procesul 

prelucrării, se regăsesc în produsul finit. Materiile prime auxiliare ajută sau 

condiŃionează desfăşurarea procesului de producŃie, dar în timpul 

prelucrării îşi pierd substanŃa şi nu se mai regăsesc în corpul material al 

produselor finite.  

Pentru întreprinderi, preocupările principale 

constau în aprovizionarea ritmică cu materii prime şi 

materiale şi în asigurarea unui consum raŃional al 

acestora în producŃie.  

• Resursele energetice  fac parte din categoria resurselor 

materiale şi  reprezintă cantitatea de energie care poate fi exploatată sau 

utilizată într-o anumită perioadă de timp, prin folosirea surselor energetice.  

Sursa energetică defineşte un purtător de energie sub formă 

concentrată. Întreprinderile, mai ales cele mari consumatoare de energie, 

manifestă preocupări constante atât în direcŃia asigurării necesarului de 

resurse energetice cât şi a gospodăririi lor raŃionale. Pentru aceasta 

apelează la următoarele căi:  

⇒ modernizarea tehnologiilor de fabricaŃie; 



 110 

⇒ reducerea ponderii produselor energointensive; 

⇒ reducerea pierderilor de energie din reŃelele de transformare,  

transport, distribuŃie şi consum; 

⇒ folosirea raŃională în timp a utilajului de producŃie; 

⇒ stabilirea ştiinŃifică a consumurilor de energie şi urmărirea  

respectării lor. 

Folosirea raŃională a resurselor energetice contribuie, pe de o parte, 

la reducerea costurilor de producŃie şi, pe de altă parte, la slăbirea presiunii 

asupra economiei naŃionale în ceea ce priveşte cererea de resurse 

energetice.  

• Resursele financiare  desemnează potenŃialul întreprinderii sub 

forma mijloacelor băneşti, inclusiv valutare. 

 Resursele financiare sunt utilizate de  întreprindere pentru 

achiziŃionarea factorilor de producŃie şi satisfacerea altor necesităŃi legate 

de fabricarea şi comercializarea produselor.  

Resursele financiare necesare desfăşurării normale a activităŃii 

întreprinderii se obŃin astfel:  

⇒ pe calea finanŃării de la buget, în cazul regiilor autonome; 

⇒ pe calea creditării de la sistemul bancar;  

⇒ pe calea autofinanŃării; 

⇒ prin vânzarea de acŃiuni şi obligaŃiuni pe piaŃa financiară. 

În condiŃiile economiei de piaŃă principala cale de formare a 

resurselor financiare ale întreprinderii o constituie autofinanŃarea. Aceasta 
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reprezintă acoperirea financiară a cheltuielilor cerute de activităŃile 

economice şi sociale ale întreprinderii, din profit şi amortizare.  

În cazul resurselor financiare obŃinute pe calea creditării, 

întreprinderea are obligaŃia atât a rambursării creditului cât şi a dobânzii. 

Creditele pentru investiŃii şi plata dobânzii se rambursează din mijloacele 

băneşti constituite din profit. Creditele pentru producŃie şi comercializare se 

rambursează din încasările curente.  

• Resursele umane  sunt acele persoane cu care întreprinderea a 

încheiat contracte de muncă. Resursele umane sau salariaŃii întreprinderii 

reprezintă elementul activ, creator al producŃiei, cel puŃin din următoarele 

consideraŃii:  

⇒ produc şi reproduc factori obiectivi ai producŃiei; 

⇒ creează şi stimulează introducerea tehnicii şi tehnologiei; 

⇒ reprezintă singurul factor de producŃie 

care are capacitatea să creeze valori noi; 

⇒ influenŃează într-o măsură decisivă 

eficacitatea utilizării resurselor materiale şi 

financiare. 

Problemele principale în legătură cu resursele umane sunt:  

⇒ determinarea necesarului de salariaŃi; 

⇒ recrutarea, selecŃia şi încadrarea salariaŃilor pe posturile de 

muncă existente în întreprindere; 

⇒ calificarea şi perfecŃionarea salariaŃilor; 
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⇒ aplicarea principiilor de remunerare a muncii şi perfecŃionarea  

formelor de stimulare materială a salariaŃilor; 

⇒ evaluarea şi promovarea salariaŃilor; 

⇒ asigurarea condiŃiilor corespunzătoare de muncă şi asistenŃă 

medicală. 

Toate aceste probleme intră în atribuŃiile compartimentului de 

resurse umane din întreprindere. 
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  GLOSAR DE TERMENI 

 

 

SUBDIVIZIUNE - Parte obŃinută prin împărŃirea unei părŃi dintr-un tot care a 

mai fost împărŃit; subîmpărŃire. 

OBIECTIV - Scop precis spre care tinde cineva,  Ńintă, Ńel. 

PONDERE - ImportanŃă, valoare (în cadrul unui ansamblu de elemente şi 

în raport cu acestea). 

PLAN - Proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de 

operaŃii destinate să ducă la atingerea unui scop; program (de lucru). 

ACTIVITATE - Ansamblu de acte fizice, intelectuale şi morale făcute în 

scopul obŃinerii unui anumit rezultat; 

STRATEGIE - Ansamblu de operaŃii, realizate în vederea atingerii unei 

scop. 
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SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

PONDEREA 
IERARHICĂ 

COMPARTIMENTUL 

Marketing 

Desfacere 

Financiar-contabil 

Administrativ-juridic  

Aprovizionare 
NIVELUL IERARHIC  

RELAłIILE 
ORGANIZATORICE 

Sarcini 

Obiective 

Responsabilit ăŃi 

Competen Ńe POSTUL 

FUNCłIA De conducere 

De execu Ńie 

 
S
T
R
U
C
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U
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A 
  

O
R
G
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N
I 
Z
A
T
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PLAN DE ACTIVITATE  

Formularea misiunii  Stabilirea obiectivelor  Strategii de ac Ńiune  
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Verifica Ńi-vă cuno ştin Ńele! 

 

1. NumiŃi componentele structurii organizatorice a întreprinderii 

2. DefiniŃi funcŃia 

3. ExemplificaŃi funcŃii de execuŃie de specialitate dintr-o 

întreprindere. 

4. PrezentaŃi atribuŃiile compartimentului marketing dintr-o 

întreprindere. 

5. EnumeraŃi etapele realizării unui plan de activitate. 

6. DescrieŃi resursele materiale ale întreprinderii.  

 

1. Cu ajutorul săgeŃilor, realizaŃi corespondenŃa dintre tipurile de funcŃii din 

prima coloană şi exemplele de funcŃii din a doua coloană. 

FuncŃii de execuŃie      manager general   

        contabil şef 

FuncŃii de conducere      sudor 

   inginer 

   şef de secŃie 

   economist 

 2. ApreciaŃi cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele afirmaŃii: 

a) FuncŃiunea întreprinderii reprezintă un ansamblu de activităŃi 

omogene sau complementare, respectiv identice, asemănătoare sau 

înrudite care au o logică în manifestarea lor propriu-zisă şi contribuie la o 

Evaluare oral ă 
 

Test de evaluare a cuno ştin Ńelor 
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mai bună gestionare a resurselor şi creşterea eficienŃei de ansamblu a 

întreprinderii; 

b) Utilajele de producŃie sunt resurse financiare; 

c) Selectarea şi repartizarea corespondenŃei primită de la colaboratori, 

clienŃi furnizori, etc. reprezintă una dintre atribuŃiile compartimentului 

financiar-contabil; 

d) Compartimentul aprovizionare selectează ofertele de materii prime, 

materiale, ambalaje etc. cele mai avantajoase din punct de vedere al 

calităŃii şi al preŃului; 

e) În raport cu gradul de instituŃionalizare şi de formalizare, planificarea 

economică este: pe termen lung sau de perspectivă; curentă.    

3. În afirmaŃiile de mai jos, completaŃi spaŃiile libere cu cuvinte potrivite: 

a) Resursele financiare desemnează …..…………………… 

……………………………………………………………..…………… sub forma  

…………………………………………………………………………………  

b) ………………………………………………….. reprezintă elementul 

activ, creator al producŃiei într-o întreprindere.   

4. ÎncercuiŃi răspunsurile corecte:  

Resursele materiale reprezintă componentele fizice ale capitalului fix şi 

circulant şi cuprind: 

f) materiile prime şi materialele; 

g) resursele energetice; 

h) mijloacele băneşti; 

i) clădirile; 

j) utilajele de producŃie.  

5. PrezentaŃi atribuŃiile compartimentului financiar – contabil dintr-o 

întreprindere. 

6. RealizaŃi un eseu de maxim 2 pagini cu tema: Resursele necesare 

pentru participarea la un târg al firmelor de exerciŃiu.   
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Activitatea 1  
Lucru individual 

Fişă de lucru 

CompletaŃi următorul tabel cu sarcinile, competentele şi  

responsabilităŃile ce le aveŃi în postul pe care îl ocupaŃi în cadrul firmei 

voastre de exerciŃiu  

Nr. 

crt. 

SARCINI COMPETENłE RESPONSABILITĂłI 

1    

2    

3    

4    

 Timp de lucru: 50 minute 

Evaluarea va fi realizată de managerul compartimentului 

Resurse umane  din cadrul firmei de exerciŃiu.  

 

Activitatea 2  
Lucru individual 

Fişă de lucru 

CompletaŃi următorul tabel cu sarcinile, competenŃele şi  

responsabilităŃile pe care le are managerul de marketing în cadrul unei 

întreprinderi: 

Aplica Ńii pentru  laborator tehnologic  
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Nr. 
crt. 

SARCINI COMPETENłE RESPONSABILITĂłI 

1    

2    

3    

4    

Timp de lucru: 30 minute  

Pentru evaluare schimbaŃi fişa de lucru cu cea a colegului de 

bancă  

 

Activitatea 3  
Lucru în echip ă  

În grupuri de câte 5 elevi, completaŃi următoarea fişă a postului 

pentru  postul director economic  din cadrul firmei voastre de exerciŃiu. 

 

 

 

 

ACTIVITATEA DE LUCRU NUM ĂRUL 3 

FISA DE LUCRU: 

 

 

 

 

FISA POSTULUI  
 
DESCRIEREA POSTULUI 
1. Denumirea postului:          
2. Compartimentul:        
3. Nivelul ierarhic:             
4. Ponderea ierarhica:        
5. RelaŃii organizatorice:  

5.1 de autoritate: 
- ierarhice:  
- func Ńionale:   

5.2 de cooperare:  
5.3 de control:  
5.4 de reprezentare:  

6 Obiectivele individuale: 

7 Autonomia:   
8 Sarcini:  
9 Competente: 
10 Responsabilit ăŃi: 
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 Timp de lucru: 3 ore  

Pentru evaluare comparaŃi fişa realizată de voi cu fişa 

postului pentru director economic  care există în cadrul firmei mamă.   

 
Activitatea 4  

Lucru în echip ă  

CompletaŃi tabelul de mai jos, încadrând următoarele funcŃii: 

manager general, maistru, muncitor calificat, conta bil, revizor, agent 

vânzări, director de marketing muncitor necalificat, sec retară, 

manager resurse umane, şef atelier, inginer, electrician, merceolog, 

lăcătuş mecanic şi asistent manager , în funcŃii de conducere şi funcŃii de 

execuŃie 

CERINłELE POSTULUI 

11.Competen Ńă profesional ă: 

11.1  Pregătire:  

11.2  Experien Ńa:  

12 Cuno ştin Ńe profesionale: 

13 Calit ăŃi şi aptitudini  manageriale: 

14 Cerin Ńe specifice:  

Data: 
Semnătura managerului general 
…………………………………. 
Modificări: …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Data: 
 
       Am luat la cunoştinŃă, 
      Semnătura angajatorului 

……………………………………. 
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FUNCłII DE CONDUCERE FUNCłII DE EXECUłIE 

 

 

 

Timp de lucru: 15 minute  

Evaluarea va fi realizată de către profesor.   

 

Activitatea 5  
Lucru individual  

Compania “Sticlăria” SA este o societate comercială pe acŃiuni, care 

are ca obiect de activitate producŃia de sticlă. În cadrul acestei societăŃi 

lucrează 32 de persoane ce au următoarele funcŃii: 

� Manager Departament de producŃie (1 post) 

� Lăcătuş mecanic (2 posturi) 

� Merceolog (1post) 

� Laborant (1post) 

� Electrician (2posturi) 

� Şef serviciu C.T.C. (1post) 

� Muncitor necalificat (3posturi) 

� Şef de secŃie (3posturi) 

� Topitori (10posturi) 

� Şef de echipă (6posturi) 

� Maistru (1post) 

� Inginer (1post) 
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PrecizaŃi ponderea ierarhica pentru următoarele funcŃii: Manager 

Departament de producŃie, Şef serviciu CTC, Şef de secŃie, Maistru, Şef de 

echipă. 

Timp de lucru: 30 minute  

Elevii se autoevaluează pe baza planşei cu răspunsuri 

corecte prezentată de către profesor.   

 

Activitatea 6  
Lucru în echip ă 

CompletaŃi fisele de lucru de mai jos cu atribuŃiile  pe care le are 

fiecare compartiment în cadrul firmei voastre de exerciŃiu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE MARKETING  

 

Elaborarea planului de marketing prin …………………. 

……………………………………………………………….….… 

Elaborarea catalogului, stabilirea sortimentului, a condiŃiilor 

de livrare, etc. 

Efectuarea de ac Ńiuni publicitare prin ……………… ………  

……………………………………… prin reduceri de preturi, 

produse gratuite, concursuri cu premii, recompense, etc. 

……………………………………..prin realizarea de materiale 

publicitare, desfăşurarea târgului, colectarea de informaŃii 

legate de târg de la ROCT, etc. 

Activit ăŃi de rela Ńii publice prin…………………………. … 

Atragerea de clien Ńi noi prin …………………………. ……… 

 

 

FIŞĂ DE LUCRU 
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COMPARTIMENTUL DESFACERE 

 

Elaborarea ofertelor şi a ………………………………………... 

Procesarea comenzilor şi verificarea existentei m ărfii în stoc 

prin întocmirea………………., transmiterea avizului şi 

…………………… documentelor 

Rezolvarea reclama Ńiilor clien Ńilor prin …………………………. 

…………………………………………………………………. 

Controlul listei clien Ńilor 

Întocmirea unei ………………………. a  vânzărilor pe grupe de 

clienŃi şi pe grupe de articole. 

FIŞĂ DE LUCRU 

FIŞĂ DE LUCRU 
 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT / ASISTEN łĂ 

Procesare intr ărilor prin po ştă prin înregistrarea în registru intrări a 

corespondenŃei primite şi transmiterea acesteia spre alte compartimente …… 

…………………………………. prin înregistrarea în registrul ieşirilor a 

corespondenŃei. 

Direc Ńionarea mesajelor telefonice, transmiterea/ primire a faxurilor 

Administrarea şi …………………… materialelor de birou 

Stabilirea de contacte cu firme de exerci Ńiu 

Organizarea de şedin Ńe ………………………. 

Întocmirea şi administrarea de formulare prin ……………… 

……………………………………. 

Primirea vizitatorilor 

Întocmirea unei ………………………. prin centralizarea adreselor şi 

actualizarea acestora ……………………………………. prin folosirea de mape 

volante pentru îndosariere, bibliorafturi, dosare cu şină etc. 
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Timp de lucru: 50 minute  

Pentru evaluare comparaŃi răspunsurile voastre cu modele de 

COMPARTIMENTUL ACHIZIłII 

 

Culege informa Ńii cu privire la necesarul de stoc ……… 

……………………………………... prin studierea ofertei, preturilor 

şi condiŃiilor de livrare. 

Elaborarea cererilor de oferta 

Negocierea tranzac Ńiilor cu furnizorii ……..……………… 

……………………………………..……………………………………

……………………………………….. documentelor. 

Rezolvarea litigiilor cu furnizorii 

Gestionarea stocurilor 

COMPARTIMENTUL DE EVIDENTA CONTABILA 

 

Transmiterea catre ROCT a specimenelor de semnaturi  

Prelucrarea ……………….. justificative prin verificare 

…………………,……………………, inregistrare în conturi şi 

intocmirea notei contabile. 

Inregistrarea operatiilor contabile în ………………..………  

Evidenta registrului de casa şi registrului de incasari şi pl ăŃi 

Efectuarea platilor prin  ………………………………… 

Intocmirea balantei de verificare şi a ……………….. 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

FIŞĂ DE LUCRU 

FIŞĂ DE LUCRU 
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atribuŃii ale unor compartimente din firme reale, prezentate de către 

profesor.   

 

Activitatea 7  
Lucru individual 

DeterminaŃi nivelul ierarhic, pe care îl aveŃi în cadrul firmei 

de exerciŃiu în care va desfăşuraŃi activitatea. ObservaŃie: determinaŃi 

pentru început funcŃia pe care o deŃineŃi, pentru ca mai apoi sa determinaŃi 

compartimentul din care faceŃi parte. PuteŃi utiliza şi piramida ierarhică şi 

organigrama firmei. 

Timp de lucru: 30 minute  

Evaluarea este realizată de către profesor.   

 

 

Activitatea 8  
Lucru individual 

 

Alege o activitate pe care doreşti să o realizezi în viitorul apropiat. 

Elaborează un plan de activitate care să cuprindă: obiectivele (rezultatele 

aşteptate), resursele necesare (timp, bani, informaŃie) pentru realizarea 

acestei activităŃi, termene şi câŃiva indicatori de realizare.  

Timp de lucru: 1săptămână 

Pentru evaluare, după realizarea activităŃii, răspunde la 

următoarele întrebări:  

- Planul elaborat a fost bun?  

- Obiectivele şi termenele au fost realiste?  

- Resursele au fost suficiente?  

- Indicatorii de realizare au fost suficient de concreŃi? 

- Cum ar trebui să-Ńi îmbunătăŃeşti modul de planificare?  
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UNITĂłI DE COMPETENłĂ -  COMPETENłE 
 
• UC 11 Planificarea opera Ńional ă 
          C3 – Evaluează rezultatele obŃinute 
După parcurgerea acestui capitol, elevii vor fi capabil i : 
� să-şi autoevalueze propriile rezultate şi să evalueze rezultatele 
obŃinute de către colectiv, utilizând diferite instrumente; 
� să descrie rezultatele evaluării; 
� să propună măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii organizaŃiei, 
respectiv, a firmei de exerciŃiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 

3 

 

EVALUAREA 
REZULTATELOR 

ACTIVITĂłII 
 

CUVINTE CHEIE 
 

REZULTAT PROBLEMA 
DIAGNOSTIC INSTRUMENT DE 

EVALUARE 
RECONCILIERE PLAN DE 

ÎMBUNĂTĂłIRE 
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        PLANIFICAREA OPERA łIONALĂ 

C3  – EVALUEAZĂ REZULTATELE OB łINUTE  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONłINUTURI TEMATICE ASOCIATE COMPETENłELOR: 

 

� Alegerea modalităŃilor de evaluare feed-back:  

- autoevaluarea;  

- evaluarea internă (la nivel de unitate operativă de execuŃie);  

- evaluarea externă.  

� Utilizarea instrumentelor de evaluare:  

- fişe de autoevaluare;  

- fişe de evaluare cu indicatori de calitate specifici.  

� Descrierea rezultatelor evaluării: raport de activitate: 

� Măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii organizare, resurse 

 

UC 11 
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3.1. ALEGEREA MODALIT ĂłILOR DE EVALUARE  
FEED-BACK  

 

EVALUAREA  

Scopul fundamental al planificării  

activităŃii  este creşterea calităŃii acesteia. 

Planificarea nu are  rost dacă nu dorim, cu 

adevărat, să îmbunătăŃim activitatea 

întreprinderii.  

Este important să ştim cum anume să evaluăm efectele ob Ńinute  în urma 

aplicării planurilor elaborate. 

Scopurile evalu ării  sunt: 

a) Stabilirea raportului dintre rezultatele obŃinute şi cele intenŃionate. 

b) Corectarea rezultatelor în sensul dorit. 

Prin procesul de evaluare se urmăreşte: 

� Progresul înregistrat în raport cu obiectivele şi termenele 

propuse. 

� Costurile – gradul de utilizare a resurselor planificate. 

� Rezultatele -  respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor 

propuse. 

� Calitatea -  nivelul realizării obiectivelor propuse („valoarea 

adăugată“ şi „valoarea creată“). 

Evaluarea este percepută, de cele mai multe ori, ca o activitate mai 

puŃin plăcută, chiar ca o ameninŃare, deoarece oamenii  confundă 

evaluarea cu controlul şi se tem de consecinŃe.  
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Evaluarea nu înseamnă a controla dacă un anumit lucru s-a făcut 

sau nu, dacă o persoană a făcut sau nu ceea ce se aştepta de la ea. 

Evaluarea înseamnă a acorda valoare unui anumit rezultat. 

Principiile evalu ării: 

� FuncŃia principală a evaluării este dezvoltarea  şi nu judecarea . 

Prin evaluare se identifică ce anume mai trebuie făcut fără a încerca să se 

identifice vinovaŃii pentru nerealizările înregistrate.  

� Evaluarea este transparentă (criterii stabilite sunt cunoscute de 

toŃi cei implicaŃi)  şi eficientă (utilizează metode şi instrumente adaptate la 

toate aspectele activităŃii evaluate). 

� Evaluarea este cantitativă şi calitativă. 

� Evaluarea ia în considerare progresul realizat („valoarea 

adăugată“ şi „valoarea creată“). 

� Evaluarea se realizează pe parcursul desfăşurării activităŃii 

(evaluare formativ ă) şi la finalul activităŃii (evaluare sumativ ă). 

� Evaluarea poate fi realizată de cel care desfăşoară activitatea 

(auto-evaluare ),  de către ceilalŃi participanŃi la realizarea activităŃii (inter-

evaluare ) şi de către terŃe persoane (evaluare extern ă). 

 

  

 

 

 

Procesul de evaluare începe prin identificarea de către evaluator a 

întreprinderii de evaluat şi a bazei de evaluare şi se încheie odată cu 

raportarea către client a concluziilor. 

 Evaluarea rezultatelor activităŃii unei întreprinderii este un proces 

complex şi sistemic, nici una din etapele avute în vedere neavând un scop 

Procesul de evaluare reprezint ă o procedur ă sistematic ă 

utilizat ă pentru a estima într-o manier ă credibil ă o anumit ă 

valoare a întreprinderii. 

REłINEłI 
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în sine ci servind la judecata valorii finale care va fi estimată de către 

evaluator. 

 În procesul de evaluare a activităŃii rezultatelor unei întreprinderi 

trebuie parcurse următoarele etape: 

♦ Definirea problemei 

♦ Diagnosticarea activităŃii întreprinderii 

♦ Aplicarea uneia dintre abordările practicate (active, venit şi 

comparaŃie) 

♦ Reconcilierea valorii şi estimarea valorii finale 

Reprezentarea schematică a etapelor ce trebuie urmate în evaluare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definirea problemei 

 Primul pas într-o evaluare este formularea clară a obiectului şi 

scopului raportului pe care-l va realiza evaluatorul (echipa de evaluare). 

Aceasta etapă va preciza clar, atât pentru evaluator cât şi pentru terŃi, 

bazele şi limitele evaluării şi va elimina orice neclaritate în legătură cu 

speŃa respectivă. 

 În definirea problemei trebuie parcurse următoarele etape: 

 

 

 

PROCESUL DE 
EVALUARE 

(etape) 

DEFINIREA PROBLEMEI 

DIAGNOSTICUL 
ÎNTREPRINDERII  

APLICAREA ABORD ĂRII 
ACTIVE/VENIT/COMPARA łIE  

RECONCILIEREA VALORII ŞI 
ESTIMAREA VALORII FINALE  
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� Identificarea întreprinderii evaluate 

 Aceasta presupune stabilirea coordonatelor firmei ce va face 

obiectul evaluării:  

� denumirea;  

� forma de proprietate;  

� sediul social; 

� ramura de activitate; 

� proprietarii;  

� managementul etc. 

� Identificarea ac Ńiunilor ce trebuie evaluate 

 Se vor stabili exact acŃiunile ce trebuie evaluate şi compartimentul 

în care se desfăşoară aceste acŃiuni.  

� Scopul evalu ării şi destinatarul raportului 

 Scopul se referă la  destinaŃia  informaŃiilor din raportul de evaluare. 

Tot în cadrul acestei etape va fi prezentată destinaŃia raportului. 

� Definirea valorii estimate 

 Prezentarea scrisă a valorii estimate explică informaŃiile selectate şi 

modul lor de analiză, susŃinere logică şi credibilitatea valorii finale. 

� Data evalu ării şi data raportului de evaluare 

DEFINIREA 
PROBLEMEI 

IDENTIFICAREA INTREPRINDERII 

IDENTIFICARE ACTIVITĂłILOR CE 
TREBUIE EVALUATE  

SCOPUL EVALUĂRII 

DEFINIREA VALORII ESTIMATE 

DATA EVALUARII ŞI DATA 
RAPORTULUI  

IPOTEZE ŞI CONDIłII LIMITATIVE 
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 Data evaluării trebuie specificată datorită faptului că factorii care 

influenŃează valoarea firmei se modifică permanent.  Data raportului de 

evaluare este întotdeauna o dată prezentă, respectiv data la care s-a 

redactat acel raport. 

� Ipoteze şi condi Ńiile limitative 

 Acestea se includ în raportul de evaluare 
pentru: 

 - a proteja evaluatorul; 

 - a informa utilizatorii raportului de evaluare. 

  Aceste ipoteze şi condiŃii limitative definesc sfera responsabilităŃii 

evaluatorului. 

 Diagnosticul întreprinderii 

 Prin diagnosticarea unei firme, în vederea evaluării, se urmăreşte 

sintetic evidenŃierea a doi parametri cheie: 

� rentabilitatea  

�  riscul.  

Cunoaşterea tuturor laturilor activităŃii întreprinderii, respectiv 

comercială, juridică, tehnică, resurse umane, financiară etc. precum şi a 

punctelor forte şi punctelor slabe corespunzătoare fiecăreia este de natură 

să permită evaluatorului fundamentarea judecaŃii valorii întreprinderii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICUL 
ÎNTREPRINDERII 

COMERCIAL 

JURIDIC 

OPERAłIONAL 

RESURSE UMANE ŞI DE 
MANAGEMENT 

ECONOMICO-FINANCIAR 
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 Diagnosticul furnizează informaŃiile necesare aprecierii situaŃiei 

trecute şi prezente, care constituie o bază pentru estimarea elementelor şi 

variabilelor „cheie” ce trebuie avute în vedere în cazul aplicării diferitelor 

metode de evaluare. 

 Realizarea diagnosticului unei firme în scopul evaluării presupune 

parcurgerea următoarelor etape: 

 

 Referitor la asigurarea informaŃiilor şi analiza acestora, evaluatorul 

trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că toate sursele de 

informaŃii care s-au folosit sunt adecvate şi credibile pentru derularea 

evaluării. 

 Standardul de evaluare al afacerii (SEV 5) precizează că 

“…evaluatorul va urma etapele rezonabile pentru verificarea acurateŃei şi 

credibilităŃii surselor de informaŃii, precum şi dacă acestea sunt în 

concordanŃă cu uzanŃele de pe pieŃele şi locurile unde se efectuează 

evaluarea”. 

 Pentru evaluarea unei întreprinderi, diagnosticul poate fi structurat 

astfel:  

ASIGURAREA 
INFORMAłIILOR 
ŞI ANALIZA 

DOCUMENTELOR 

ANALIZA ŞI 
PREZENTAREA 

REZULTATELOR 
ÎNTR-UN RAPORT 

STABILIREA 
PROBLEMEI 

SUPUSE 
ANALIZEI  
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a) diagnosticul comercial  ce vizează analiza pieŃei pe care 

operează întreprinderea. Obiectivul urmărit este estimarea pieŃei actuale şi 

potenŃiale a întreprinderii şi a poziŃiei sale pe piaŃa. 

 b) diagnosticul juridic  are drept scop analiza aspectelor legale 

privind activitatea firmei evaluate. 

 c) diagnosticul opera Ńional presupune o analiză detaliată a 

factorilor tehnici de producŃie, a tehnologiilor de fabricaŃie a produselor, 

precum şi a organizării producŃiei şi a muncii. 

 d) diagnosticul resurselor umane şi a 

managementului  are în vedere cunoaşterea 

de către evaluator a resurselor umane din punct 

de vedere al evoluŃiei, structurii, 

comportamentului şi eficienŃei utilizării lor, 

precum şi prezentarea şi analiza echipei de 

conducere a întreprinderii. 

 e) diagnosticul financiar  urmăreşte înŃelegerea de către evaluator 

a performanŃelor financiare ale întreprinderii pentru estimarea capacităŃii 

acesteia de a genera venituri. 

… aşa cum prezintă şi standardul de evaluare a 

întreprinderii SEV 5, analiza financiară  urmăreşte: 

�  ÎnŃelegerea performanŃelor realizate şi riscurilor 

inerente în activitatea întreprinderii, precum şi a 

perspectivelor de performanŃă financiară viitoare, inclusiv 

prin analiza tendinŃelor care s-au manifestat   de-a lungul 

timpului; 

� Ajustarea situaŃiilor financiare istorice pentru a 

estima abilităŃile întreprinderii de a genera fluxuri de venit 

pentru furnizorii de capital precum şi perspectivele 

acesteia; 

Ştia Ńi că ... 
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� Compararea cu întreprinderi similare pentru a 

stabili parametrii de risc, rentabilitate şi de valoare. 

 Diagnosticul întreprinderii reprezintă interfaŃa necesară pentru 

aplicarea metodelor de evaluare şi judecarea valorii finale, el se finalizează 

printr-o sinteză a concluziilor rezultate din analiza firmei. 

 Aplicarea celor trei abord ări ale evalu ării întreprinderii 

 Procesul de evaluare este util pentru estimarea credibilă a valorii 

definite, bazată pe analiza tuturor informaŃiilor disponibile. Evaluatorul va 

estima valoarea firmei prin metode şi tehnici specifice, care reflectă trei 

abordări distincte în evaluarea firmei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ModalităŃi de evaluare 

 

…. în principiu, un evaluator poate folosi într-un raport de 

evaluare toate cele trei abordări în toate estimările de 

valori ale întreprinderii. Utilizarea metodelor care se 

înscriu în abordările respective depinde de tipul de 

întreprindere, situaŃia acesteia la data evaluării, calitatea 

şi cantitatea informaŃiilor disponibile, scopul evaluării etc. 

  

Ştia Ńi că ... 

ABORDARE PE BAZ Ă DE 
ACTIVE 

ABORDARE PE 
BAZĂ DE 

VENIT 

ABORDARE 
PRIN 

COMPARAłIE 

MODALITĂłI DE 
EVALUARE 
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(A) Abordarea pe baz ă de active (patrimonial ă) 

 Abordarea bazată pe active se bazează în 

mod esenŃial pe principiul substituŃiei care spune ca 

un activ nu valorează mai mult decât costul de 

înlocuire al tuturor părŃilor sale componente.  

În cadrul acestei abordări evaluatorul va corecta bilanŃul care 

reflectă valori contabile (influenŃate în mare măsura de costul istoric) cu un 

bilanŃ care reflectă pentru toate activele (atât corporale cat şi necorporale) 

şi toate datoriile, valoarea lor de piaŃă sau o altă valoare corespunzătoare 

(adecvată). 

 (B) Abordarea pe baz ă de venit 

 Aceasta abordare se bazează în primul rând pe principiul anticipării 

care afirmă că valoarea provine din beneficiile viitoare anticipate care 

urmează a fi generate de proprietatea deŃinută . 

 În abordarea pe bază de venit se estimează valoarea unei 

întreprinderi, prin determinarea valorii prezente a veniturilor anticipate. Cele 

două metode uzuale ale abordării prin venit sunt capitalizarea profitului şi 

actualizarea          cash flow - ul (sau a dividendelor). 

 (C) Abordarea prin comparaŃie 

 Atunci când sunt disponibile mai multe 

tranzacŃii cu întreprinderi similare şi relevante, 

aceasta este poate cea mai bună abordare 

pentru a realiza o estimare credibilă a valorii 

de piaŃa.  

În abordarea prin comparaŃie, evaluatorul este pus în situaŃia de a aprecia 

gradul de similitudine intre firma evaluata şi tranzacŃiile comparabile dar şi 

diferenŃele intre acestea. 
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Reconcilierea valorii şi estimarea valorii finale 

 Etapa finală a procesului de evaluare o reprezintă analiza sistemică 

a rezultatelor obŃinute din aplicarea mai multor metode şi stabilirea unei 

opinii în legătura cu valoarea finală. Chiar dacă evaluatorul trebuie să 

revadă toata activitatea realizată, totuşi aceasta este etapa cu cel mai mic 

volum de muncă dar care implica poate cel mai mult judecata şi experienŃa 

evaluatorului. El trebuie să analizeze credibilitatea şi aplicabilitatea fiecărei 

abordări la speŃa respectivă, să înŃeleagă şi să explice diferenŃele între 

rezultatele aplicării mai multor metode, să analizeze gradul de credibilitate 

şi relevanta al tuturor informaŃiilor care au stat la baza aplicării fiecărei 

metode etc. şi astfel să propună o valoare (sau un interval de valori). 

CLASIFICAREA SI NECESITATEA EVALU ĂRII ÎNTREPRINDERII 

 Clasificarea evalu ărilor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÎN FUNCłIE  DE 
OBIECTUL SUPUS 

EVALUĂRII 

EVALUĂRI DE PROPRIETĂłI 
IMOBILE, BUNURI MOBILE, 

STOCURI, CREANłE 

EVALUĂRI DE ACTIVE 
INTANGIBILE 

EVALUĂRI DE UNITĂłI 
OPERAłIONALE 

EVALUĂRI DE SOCIETĂłI 
COMERCIALE 

ÎN FUNCłIE DE 
SCOPUL EVALUĂRII 

EVALUĂRI 
ADMINISTRATIVE 

EVALUĂRI 
ECONOMICE 
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În funcŃie de destinatarul evaluării distingem: 

- evaluări pentru proprietarii afacerii sau proprietăŃi evaluate 

- evaluări pentru instituŃii financiar-bancare şi fiscale  

- evaluări pentru instituŃii sau organisme 

publice; 

- evaluări pentru instanŃele judecătoreşti 

- evaluări pentru persoane fizice 

 

AUTOEVALUAREA    

 Autoevaluarea constituie primul pas şi cel mai elaborat al 

procesului de evaluare. Principalele scopuri ale au toevalu ării sunt: 

� prezentarea sintetică, dar completă, obiectivă şi clară a 

viziunii  unei unităŃi economice şi secŃiilor care o compun luând în 

considerare şi impactul activităŃilor de cercetare asupra  procesului de 

producŃie;  

� analiza punctelor forte şi a celor slabe ale obiectivului supus 

autoevaluării şi propunerea unui plan de acŃiune care să conŃină 

îmbunătăŃiri;  

� furnizarea cadrului necesar evaluării externe, prin efectuarea 

unui audit neutru şi competent de evaluare, reprezentând punctul terminus 

al procesului.  

Pentru a conduce procesul de autoevaluare o întreprinde, trebuie să 

dispună, prin sistemul de asigurare a calităŃii, de proceduri de lucru ce au 

fost elaborate anterior evaluării , însoŃite de ghiduri şi chestionare specifice 

pentru autoevaluare.  

Principalul scop al autoevaluării este îmbunătăŃirea propriei 

performanŃe. Printr-o autoevaluare eficientă întreprinderea poate:  

� să-şi identifice punctele tari şi punctele slabe;  

� să compare propria performanŃă cu cea a altor întreprinderi;  
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� să identifice posibilităŃi de îmbunătăŃire;  

� să stabilească obiective şi Ńine; 

� să-şi organizeze, în ordinea priorităŃii, acŃiunile necesare pentru 

realizarea obiectivelor şi Ńintelor.  

Autoevaluarea trebuie să sprijine dezvoltarea organizaŃională. Ea 

trebuie efectuată ca parte integrantă  a planificării strategice şi operaŃionale 

şi să se integreze reglementărilor întreprinderii vizând asigurarea calităŃii. În 

activitatea de autoevaluare trebuie implicat personalul de la toate nivelurile. 

În acest scop, toŃi salariaŃii trebuie să fie încurajaŃi să îşi monitorizeze  şi să 

îşi evalueze propria performanŃă pentru identificarea acelor domenii care 

necesită îmbunătăŃire.  

Procesul de autoevaluare şi îmbunătăŃire continuă trebuie să 

cuprindă:  

� evaluarea performanŃei; 

� raportul de autoevaluare; 

� planul de îmbunătăŃire; 

� monitorizare internă; 

� evaluare externă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monitorizare 
intern ă şi 
evaluare 
extern ă 

 
evaluarea 

performan Ńei 

 
raport de 

autoevaluare

 
plan de 

îmbun ătăŃire  

CICLUL PROCESULUI  
DE AUTOEVALUARE 
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 ….raportul de autoevaluare este mijlocul cel mai 

important pentru a furniza informaŃii asupra stării unei 

activităŃi desfăşurate în cadrul unei unităŃi economice? 

         Raportul de autoevaluare permite: 

� reflexii critice referitoare la procesul managerial;  

� evidenŃierea modului în care este tratată calitatea ca 

element al strategiei decizionale;  

� identificarea cauzelor care generează punctele slabe.  

Înaintea evaluării externe se introduc corecŃii, acolo unde este posibil, 

care să înlăture sau cel puŃin să diminueze punctele slabe.   

  

EVALUAREA INTERN Ă 

Evaluarea intern ă se realizeaz ă la nivel de unitate operativ ă de 

execu Ńie (compartiment, sec Ńie, etc.) . 

Evaluarea internă presupune atât controale permanente, în cadrul 

unităŃii operative de execuŃie, privind buna funcŃionare a activităŃii 

desfăşurate în cadrul acesteia cât si controale periodice efectuate de către 

persoanele competente sau persoanele însărcinate cu realizarea evaluării 

interne (autoevaluare).  

Şeful compartimentului  ce este supus evaluării interne examinează 

eficacitatea normelor interne aplicate în cadrul compartimentului pentru a 

verifica dacă procedurile de asigurare a calităŃii  misiunilor, stabilite de 

unitatea economică sunt aplicate în mod satisfăcător, garantând calitatea 

activităŃii desfăşurate.  

 Evaluarea internă conduce la:  

� depistarea insuficienŃelor din 

cadrul compartimentului analizat  

Ştia Ńi că ... 
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� întreprinderea îmbunătăŃirilor necesare unei derulări cores-

punzătoare a viitoarelor misiuni  

� planificarea activităŃii de perfecŃionare profesională.  

 

 

EVALUAREA EXTERN Ă 

  

Evaluarea extern ă reprezint ă evaluarea realizat ă de persoane abilitate 

din afara unit ăŃii economice. 

Procesul de autoevaluare îşi poate atinge scopurile numai dacă 

este integrat într-un feed-back adecvat oferit de evaluatori externi. 

Autoevaluarea dobândeşte gradul necesar de obiectivitate şi siguranŃa unei 

judecăŃi solide care să genereze îmbunătăŃiri numai atunci când este 

comparată cu evaluările externe realizate de terŃe părŃi competente.  

Autoevaluarea şi evaluarea externă  sunt două feŃe ale aceleaşi 

monede. Evaluarea externă validează procesul de autoevaluare, raportul 

de autoevaluare şi planul de îmbunătăŃire, contribuind, în acest fel, la 

menŃinerea  unor standarde de calitate ridicate în activitatea întreprinderii.  

Autoevaluarea este realizată de personalul implicat în realizarea 

activităŃii întreprinderii. Faptul că personalul este familiarizat  cu activitatea 

îi permite acestuia să sesizeze rapid aspectele importante. Costurile 

prevăzute pentru autoevaluare reprezintă, în general, aproximativ 5% din 

costurile totale ale activităŃii.  

Evaluarea externă este realizată de o terŃă persoană abilitată sau 

de o instituŃie externă. Costurile evaluării externe reprezintă aproximativ 10-

15% din costurile totale ale activităŃii. Credibilitatea ridicată a rezultatelor 

evaluării externe este asigurată de independenŃa persoanelor/instituŃiilor 

externe. 
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AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE AUTOEVALU ĂRII SAU EVALUĂRII 

INTERNE  ŞI EVALUĂRII EXTERNE 

Avantaje/Dezavantaje Autoevaluarea Evaluarea extern ă 

CunoştinŃe în domeniul 
evaluării şi experienŃă 
specifică 

În general 

scăzută  

Ridicată  

Necesarul de resurse 
financiare 

Scăzut Ridicat 

Necesarul de resurse umane Ridicat  Scăzut  

CunoştinŃe privind activitatea 
evaluată  

Ample  Limitate  

Credibilitatea rezultatelor  Scăzută  Ridicată 

Pericolul de a declanşa teamă 
şi rezistenŃă din partea 
persoanelor implicate 

Scăzut  Ridicat 
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o 3.2. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE  
EVALUARE  

 

Metodele şi instrumentele de evaluare trebuie să corespundă 

scopurilor şi obiectivelor urmărite. Pot fi realizate portofolii de evaluare 

cuprinzând instrumente de evaluare adaptate activităŃilor evaluate. 

Tipuri de instrumente de evaluare: 

� Fişe de auto-evaluare şi declaraŃii de intenŃie. 

� Ghiduri pentru interviuri. 

� Ghiduri de observaŃie.  

� Diferite tipuri de proiect. 

� Rapoarte de activitate. 

� Fişe de apreciere. 

� Fişe de analiză a documentaŃiei. 

� Înregistrări video. 

� Obiecte concrete - rezultatele „materiale“ ale activităŃii. 

Atunci când se face alegerea unui  tip de evaluare este important să 

se aleagă gradul corect de complexitate, pentru a corespunde structurii 

organizatorice, complexităŃii si diversităŃii postului, compartimentului, 

domeniului de activitate, dimensiunii unităŃii, etc.  

 Pentru asigurarea certitudinii ca firma va avea un sistem eficace si 

semnificativ de evaluare a rezultatelor activităŃii este necesar să se 

desfăşoare o analiza atenta a firmei pentru a stabili nevoile si capacităŃile ei 

de a menŃine în funcŃie sistemul ales.   

 

 

  

 

REłINEłI 

Sistemul de evaluare a performanŃei trebuie să fie adaptat întregii 
activităŃi a întreprinderii. 
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Sistemul de evaluare trebuie să Ńină cont de:  

� mărimea si diversitatea activităŃilor firmei incluzând şi  numărul 

angajaŃilor ; 

� varietatea posturilor de munca, diversitatea produselor ; 

� dacă firma are o organizare centralizată sau puternic 

descentralizată. 

Dacă sistemul de evaluare este prea complex si dificil de menŃinut, 

atunci există toate şansele ca el să eşueze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cel mai important lucru pentru sistemul de evaluare a rezultatelor 

activităŃii este acela de a avea sprijinul tuturor nivelelor de management. 

Fără implicarea si efortul managementului procesul de evaluare a 

performantei nu poate fi eficace sau semnificativ. Dacă manageri fac 

evaluări de slabă calitate, fără date amănunŃite si valabile , sistemul poate 

deveni un exerciŃiu inutil pe hârtie, iar în unele cazuri periculos.  

EXEMPLU:  

Într-o firmă cu structură relativ plată, cu mulŃi angajaŃi si puŃini 

manageri, va fi necesar să se implementeze cel puŃin două tipuri de 

evaluări.  

O parte din procedurile de menŃinere a procesului de evaluare ar 

implica: 

� asigurarea că evaluările se fac pentru toŃi angajaŃii prevăzuŃi, 

cu regularitate; 

� asigurarea ca evaluările se fac corespunzător, documentat, 

prin discuŃii şi aprobate de părŃile în cauză; 

� sprijinirea managerilor în realizarea evaluării; 

� asigurarea ca toŃi managerii responsabili de a realiza 

evaluarea să primească instruirea adecvata; 

� corelarea evaluării cu planificările si cu deciziile luate. 
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 Instrumentele de evaluare a rezultatelor activităŃii pot fi concretizate 

în: fişe de autoevaluare, fişe de evaluare cu indicatori de calitate specifici 

etc. 

 Exemplu : 

FORMULARUL DE AUTOEVALUARE A PERSONALULUI 

 

Data …..… 

Numele şi prenumele ....................................................  

Data naşterii ……………………………………….  

Vechimea în unitate ……………………….. 

Calificarea actuală ……………………………………… 

 Locul de muncă ……………………………………………….. 

 Vechimea la locul de muncă actual …………………………………………… 

I. Aprecierea performan Ńei (se încercuieşte numărul corespunzător; 1 – 

performanŃă minimă, … 5 – performanŃă maximă) 

1. Cunoaşterea lucr ărilor 

1.1 Cunosc corespunzător lucrările?              

2. Calitatea lucrului prestat 

2.1 Calitatea lucrului este corespunzătoare?  

2.2 Dacă nu, cum o poŃi ameliora? ………………………………………….. 

3. Volumul produselor sau serviciilor realizate de salariat 

3.1 Volumul este satisfăcător?  

3.2 Dacă nu, de ce?  ……………………………………………………………. 

4. Respectarea reglement ărilor  

4.1 Respectarea reglementărilor privind 

activităŃile atribuite  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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4.2 Respectarea reglementărilor privind 

protecŃia muncii  

4.3 Precizări privind rezolvarea aspectelor negative ……………………… 

5 Capacitatea de asimilare a 

instruc Ńiunilor  privind munca   

6. Capacitatea de adaptare la noi tehnologii  

7. Calit ăŃi personale 

7.1 Memorie  

7.2 Spirit de echipă  

7.3 IniŃiativă  

7.4 Creativitate  

7.5 Care vă sunt calităŃile specifice? ………………………………………..… 

7.6 Sistematic, care sunt punctele slabe ale dumneavoastră? …………..… 

Se însumează punctajele parŃiale constituindu-se punctajul general, pe 

baza căruia poate fi  stabilită performanŃa la momentul actual. 

a) salariatul se află în progres evident faŃă de evaluarea anterioară …… 

……………………………………………………………………………………. 

b) salariatul a progresat  ……………………………………………………… 

c) salariatul are aceeaşi performanŃă ………………………………………… 

d) salariatul a regresat ………………………………………………………….. 

Se completează de către şeful compartimentului în care activează pe baza 
rezultatelor punctajelor anterioare şi actuale. 
 

II. Orientarea profesional ă 

A. SunteŃi  încadrat corespunzător pe locul pe care îl ocupaŃi? ………… 

(Da – 5 puncte, Nu – zero puncte) 

B. SunteŃi calificat pentru alte lucrări? (care şi de ce?) …………………….. 

………………….……………………………………………………………….... 

(Da – 5 puncte, Nu – zero puncte) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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III. Poten Ńialul 

PotenŃial de conducere (aveŃi cunoştinŃe şi competenŃe pentru a ocupa 

funcŃii de conducere?  

PotenŃial de promovare (aveŃi cunoştinŃe şi competenŃe pentru a ocupa 

funcŃii superioare?  

C. Care este postul pe care credeŃi că aŃi putea fi promovat? ……………… 

…………………………………………………………………………………….. 

D. Care este funcŃia pe care o puteŃi deŃine? ………………………………… 

Prezentul chestionar a fost completat la data de………………………… 

Semnătura…………………………………………. 

 

 Fişele de evaluare cu indicatori de calitate specifici vor fi construite 

în colaborare de către toate compartimentele din cadrul organizaŃiei. 

Aceste fişe au rolul de a conduce organizaŃia spre performanŃă. 

 Exemple de indicatori: creşterea vânzărilor, satisfacŃia clienŃilor, 

creşterea profitului etc. 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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o 3.3. DESCRIEREA REZULTATELOR  EVALUĂRII 
 

 Cel mai adesea în cadrul unei organizaŃii, descrierea rezultatelor 

activităŃii se face prin  raportul de activitate.  

  Exemplu: 

RAPORT  DE ACTIVITATE 
 

 
Pentru exerciŃiul financiar ………………………………………. 
Denumire societate…………………………………………….. 
Sediul social……………………………………………………..  
Numărul de telefon - fax ………………………………………  
Codul fiscal…………………………………………………… 
Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului ComerŃului ……………….. 
……………………………………………………………………………………… 
Capital social subscris şi vărsat………………………………………………  
 
1. Analiza activit ăŃii societ ăŃii 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
1.1 Descrierea societăŃii 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
1.2. Elemente de evaluare generală aferente exerciŃiului financiar încheiat  
- Profit net  
- Venit net  
- etc. 
 
1.3 Evaluarea nivelului tehnic  
 
1.4 Evaluarea activităŃii de aprovizionare tehnico-materială 
 
1.5 Evaluarea activităŃii de vânzare 
 
1.6 AngajaŃi 
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1.7  Evaluarea aspectelor legate de impactul activităŃii de bază a societăŃii 
asupra mediului înconjurător 
 
1.8 Evaluarea activităŃii de cercetare-dezvoltare 
 
1.9 Evaluarea activităŃii societăŃii privind managementul riscului 
 
1.10 Elemente de perspectivă privind activitatea Băncii 
a) SituaŃia lichidităŃii 
b) Cheltuieli de capital în 2005 
c) Evenimente şi schimbări intervenite în 2005 
 
2. Active corporale………………………………………………  ……. … 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3. PiaŃa valorilor mobiliare emise  (dac ă este cazul) 
 
4. Conducerea societ ăŃii 
4.1 Consiliul de AdministraŃie 
4.2 Comitetul de DirecŃie 
 
5. Situa Ńia financiar – contabil ă 
 
Activul bilanŃier…………………………………………………………… ……. 
……………………………………………………………………………………… 
CreanŃe asupra clientelei ………………………………………………………. 
Casa, disponibilităŃi la bănci centrale şi creanŃe asupra instituŃiilor de credit 
Imobilizări 
• Imobilizări corporale,……………………………………………………………..  
• Imobilizări necorporale, ………………………………………………………… 
• Imobilizări financiare…………………………………………………………… 
 
Pasivul bilanŃier 
Datorii privind clientela în exerciŃiu anterior ……………………………………. 
Datorii privind instituŃiile de credit……………………………………………….. 
Datorii constituite prin titluri………………………………………………………. 
Capitalurile proprii ……………………………………………………………. 
Capitalul social………………………………………………………….. 
Rezervele societăŃii ……………………………………………………… 
Rezultatele financiare……………………………………………………………. 
Venitul net ………………………………………………………………………… 
6. Lista filialelor 
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3.4. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂłIRE A ACTIVITĂłII 
 

 

Rezultatele procesului de evaluare pot 

indica mai multe domenii în care trebuie făcute 

îmbunătăŃiri.  

După întocmirea raportului de autoevaluare, în care au fost formulate 

judecăŃi asupra performanŃei întreprinderii, au fost identificate punctele 

tari, punctele slabe şi aspectele care au nevoie de îmbunătăŃire se 

stabilesc acŃiuni necesare pentru realizarea îmbunătăŃirilor.  Se  

examinează fiecare soluŃie propusă şi se identifică domeniile în care este 

cel mai mult necesară o îmbunătăŃire, după ce aceste domenii au fost 

grupate pe teme comune de interes şi prioritizate. 

Pentru pregătirea planului de îmbunătăŃire, conducerea întreprinderii 

poate utiliza o abordare structurată care să conŃină următoarele aspecte: 

„Unde vrem să ajungem în următorii ani?” (definirea strategiei şi a 

obiectivelor) 

„Ce tip de acŃiuni trebuie să întreprindem pentru a atinge aceste 

obiective?” (plan de acŃiuni/definirea sarcinilor). 

După prioritizarea domeniilor şi după încercarea de a răspunde la 

cele două întrebări, se trece la elaborarea efectivă a unui plan de acŃiuni.  

Structura planului de îmbunătăŃire: 

� Descrie domeniile de activitate care au nevoie de îmbunătăŃiri 

� Stabileşte Ńinte pentru îmbunătăŃire 

� Descrie acŃiunile necesare pentru realizarea îmbunătăŃirilor, 

inclusiv costurile 
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� Precizează rezultatele aşteptate în urma fiecărei acŃiuni specifice 

� Defineşte modalităŃile de măsurare a gradului de îndeplinire a 

acŃiunilor 

� Stabileşte responsabilităŃi pentru realizarea acŃiunilor  

� Defineşte termene şi obiective intermediare pentru îndeplinirea 

acŃiunilor şi atingerea rezultatelor aşteptate 

� Stabileşte modalităŃi de monitorizare, evaluare şi raportare a 

progresului realizat 

Planul este revizuit şi actualizat în mod regulat. 

Persoanele care au participat la procesul de evaluare vor fi implicate 

în elaborarea şi implementarea activităŃilor prevăzute în planul de 

îmbunătăŃire.  

 După ce a fost elaborat planul de acŃiune şi a început implementarea 

lui, este important să se verifice impactul pe care l-au avut acŃiunile 

întreprinse.  

 Este recomandabil să se introducă o monitorizare continuă pentru a 

susŃine procesul de fixare a obiectivelor şi cererea de resurse financiare.  

Pentru a observa impactul măsurilor care au fost luate şi pentru a 

identifica noile priorităŃi, se va relua ciclul de auto-evaluare.  

Dacă se acŃionează în sensul remedierii dificultăŃilor evidenŃiate de 

evaluare, credibilitatea programului de îmbunătăŃire a instituŃiei va spori, iar 

rezultatele imediate nu vor întârzia să apară.  

 

 

 

 

GLOSAR  
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REZULTAT - Ceea ce rezultă dintr-o acŃiune, dintr-un fapt, 

dintr-un calcul; consecinŃă, urmare, efect. 

DIAGNOSTIC - Determinarea precisă 

RECONCILIERE - împăcare 

PROBLEMĂ - Chestiune care prezintă aspecte neclare, discutabile, care 

necesită o lămurire, o precizare, care se pretează la discuŃii. 

INSTRUMENT DE EVALUARE – lucru care serveşte pentru determinarea 

unor rezultate 

TERł – Persoană care nu figurează ca parte în acte, în litigii sau în 

convenŃii nici direct, nici prin reprezentare si faŃă de actul juridic ori 

hotărârea pronunŃată în cauză nu are efecte.  
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SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ 
EVALUAREA   REZULTATELOR  ACTIVIT ĂłII  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapele 
procesului de 
evaluare a 
întreprinderii 

Definirea 
problemei 

Diagnosticul 
întreprinderii 

Aplicarea unei 
abordări de 

evaluare 

Reconcilierea 
valorii şi estimarea 

valorii finale 

Identificarea întreprinderii 

Identificarea activităŃilor 
ce trebuie evaluate 

Scopul evaluării 

Definirea valorii estimate 

Data evaluării şi data 
raportului 

Ipoteze şi condiŃii 
limitative 

Comercial  

Juridic  

OperaŃional  

Resurse umane şi de 
management 

Economico-financiare 

Abordări pe bază de venit 

Abordări pe bază de 
active 

Abordări prin comparaŃie 
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Formele evaluării 

Autoevaluarea  

Interevaluarea  

Evaluarea exterbnă 

Instrumente de 
evaluare 

Portofoliul de evaluare 
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Test de evaluare a cuno ştin Ńelor 
 

 

 

 

 

 

Verifica Ńi-vă cuno ştin Ńele! 

1. DefiniŃi procesul de evaluare a întreprinderii.  

2. NumiŃi etapele evaluării activităŃii întreprinderii. 

3. ExplicaŃi în ce consta diagnosticarea activităŃii întreprinderii 

4. PrezentaŃi criteriile de clasificare a modalităŃilor evaluărilor 

întreprinderilor. 

5. ClasificaŃi evaluările în funcŃie de obiectul supus evaluării. 

6. NumiŃi cel puŃin trei instrumente de evaluare. 

 

 

 

 

1. ApreciaŃi cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele afirmaŃii: 

a) Procesul de evaluare reprezintă o procedura sistematică utilizată 

pentru a estima intr-o maniera credibilă o anumită valoare a întreprinderii; 

b) Diagnosticul comercial are drept scop analiza aspectelor legale 

privind activitatea firmei evaluate ; 

c)  Abordarea bazata pe active se bazează în mod esenŃial pe principiul 

substituŃiei care spune ca un activ nu valorează mai mult decât costul de 

înlocuire al tuturor parŃilor sale componente; 

d) Principalul scop al autoevaluării este elaborarea planului de activitate 

a întreprinderii; 

e)  Prin diagnosticarea unei firme, in vederea evaluării, se urmăreşte 

sintetic evidenŃierea a doi parametrii cheie: rentabilitatea si riscul. 

Evaluare oral ă 
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2. AsociaŃi tipurile de evaluări cu criteriile de clasificare a lor, înscriind în 

spaŃiul din stânga numărului de ordine din prima coloană, literele 

corespunzătoare din coloana a II-a. 

………… 1. După obiectul supus evaluării         A. evaluări administrative   

………….2. După scopul evaluării                    B. evaluări pentru                                                                                                                                                                                       

persoane fizice                                         

………… 3. După destinatarul evaluării        C. evaluări active intangibile 

                                                                            D. evaluări de unităŃi 

operaŃionale  

                                                                            E. evaluări pentru instituŃii 

sau                          organisme publice 

                                                                            F. evaluări de societăŃi 

comerciale 

 

3. ÎncercuiŃi răspunsurile corecte:  

Principalele elemente de evaluare sunt: 

a) Fişe de auto-evaluare şi declaraŃii de intenŃie. 

b) Ghiduri pentru interviuri. 

c) Ghiduri de observaŃie. 

d) Plan de îmbunătăŃire. 

e) Diferite tipuri de proiect. 

f) Rapoarte de activitate. 

g) Plan de activitate. 

h) Fişe de apreciere. 

i) Fişe de analiză a documentaŃiei. 

j) Înregistrări video. 

k) Obiecte concrete - rezultatele „materiale“ ale activităŃii. 
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4. ExplicaŃi în ce constă definirea problemei în cadrul procesului de 

evaluare a activităŃii întreprinderii . 

 

5. În afirmaŃiile de mai jos, completaŃi spaŃiile libere cu cuvinte potrivite: 

a) Abordarea pe baza de venit se bazează în primul rând pe principiul 

………… ………, care afirmă ca  ………………………….. …… 

……………………………………………………………………… .  

      b) ……………………………………………………… trebuie să cuprindă: 

evaluarea performanŃei, raportul de autoevaluare, planul de îmbunătăŃire, 

monitorizare internă, evaluare externă.  

6. AlcătuiŃi un eseu de maximum 2 pagini cu tema „Forme de evaluare a 

activit ăŃii întreprinderii ” 
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Activitatea 1:  
Lucru în echip ă 

Fişă de lucru 

ConcepeŃi o listă de verificare care să cuprindă toate activităŃile 

planificate pentru luna curentă în cadrul firmei voastre de exerciŃiu. 

CompletaŃi lista după modelul de mai jos: 

Activitatea  Termen de 
realizare  

Realizat ă la 
termen 
DA/NU 

Motivele 
nerealiz ării  

Măsuri 
întreprinse  

Activitatea 1 
 

    

Activitatea 2 
 

    

……………     

Timp de lucru: 1 lună  

 Evaluarea va fi realizată de coordonatorul firmei de exerciŃiu.  

 

 

Activitatea 2  
Lucru în echip ă 

În grupe de câte 5 elevi, concepeŃi un chestionar (listă scrisă de 

întrebări) sau un ghid de interviu (listă de întrebări pe care să le folosiŃi în 

discuŃii) pentru evaluarea nivelului de satisfacŃie a participanŃilor la una 

dintre acŃiunile firmei de exerciŃiu realizate în şcoală. 

Timp de lucru: 50 minute 

EvaluaŃi chestionarele sau ghidurile realizate de celelalte 

grupe.  

Aplica Ńii pentru  laborator tehnologic  
 



 158 

 

Activitatea 3  
Lucru în echip ă 

 
ÎntocmiŃi un Raport de activitate  pentru firma voastră de exerciŃiu 

având structura exemplului prezentat in manual. După evaluarea activităŃii, 

elaboraŃi un plan de îmbunătăŃire pe care să îl implementaŃi în perioada 

următoare.  

Timp de lucru: 3 săptămâni. 

 Pentru evaluare, prezentaŃi rapoartele de activitate şi planurile 

de îmbunătăŃire  in faŃa clasei 

 
. 

 
 

Activitatea 4  
Lucru în echip ă 

 

În grupe de câte 5 elevi, construiŃi o fişa de evaluare cu indicatori 

specifici, pentru un hotel, ce urmăreşte creşterea profitului şi îmbunătăŃirea 

calităŃii serviciilor oferite. 

 
Timp de lucru: 3 săptămâni 

Evaluarea fişei elaborate de fiecare echipă va fi realizată de 

către celelalte echipe, pe baza unei grile stabilite prin acordul tuturor 

grupelor de elevi . 

 

 

 

 


