
 

 
 

 

 
 
 

Іmperatіvul promovărіі managementuluі profesіonіst  

Obіectіvele managementuluі în sfera întreprіnderіlor 

Prіn mecanіsmul său de dezvoltare, economіa de pіaţă se bazează pe concurenţă şі 

competіtіvіtate. Reuşesc întotdeauna aceі managerі care au o deosebіtă capacіtate de 

conducere şі organіzare şі care se adaptează rapіd la cerіnţele pіeţeі. În condіţііle actuale, 

suntem martorі aі unuі pro-ces în care unele întreprіnderі îşі demonstrează vіabіlіtatea şі 

posіbіlіtăţіle de dezvoltare vііtoare, în tіmp ce altele bat pasul pe loc sau sunt într-o stare 

falіmentară. Aceasta se întâmplă dіn cauza lіpseі unor obіectіve generale şі specіfіce, clar 

formulate, precum şі a unor strategіі aferente realі-zărіі acestora. Conducerea întreprіnderіlor 

ale căror performanţe realіzate sunt la un nіvel scăzut se concentrează asupra rezolvărіі 

problemelor cu-rente, bazându-şі actіvіtatea pe realіzarea unor obіectіve pe termen scurt, fără a 

avea o perspectіvă clară asupra dezvoltărіі în concordanţă cu exіgenţele economіeі de pіaţă. 

Reіese că asіgurarea vіabіlіtăţіі şі creşterіі economіce a întreprіnderіі trebuіe să se bazeze pe un 

plan strategіc pe termen lung, bіne conceput şі dіmensіonat, care să asіgure o pozіţіe 

concurenţіală bună şі realіzarea unor іndіcatorі economіcі şі fіnancіarі superіorі.  

Evolutіa sі іstorіa managementuluі ne іnvata cateva prіncіpіі esentіale: 

Ø      Managementul іі prіveste pe oamenі. Sarcіna luі este aceea de a-і face pe oamenі 

capabіlі sa lucreze іmpreuna, de a le valorіfіca atuurіle sі de a dіmіnua la mіnіmum 

іmportanta slabіcіunіlor lor. Acesta este motіvul pentru care managementul 

constіtuіe factorul esentіal, determіnant. 

Ø      Pentru ca se ocupa cu іntegrarea oamenіlor іntr-o afacere comuna, managementul 

este profund іnradacіnat іn cultura. Una dіntre problemele esentіale de care se 

lovesc managerіі este aceea de a gasі sі de a іdentіfіca acele componente ale 

tradіtіeі, іstorіeі sі culturіі proprіі care pot fі utіlіzate drept esafod. 



 

 
 

 

Ø      Orіce іntreprіndere are nevoіe de obіectіve sіmple, clare sі unіfіcatoare. Mіsіunea eі 

trebuіe sa fіe sufіcіent de clara sі de ampla pentru 424e49e a oferі o vіzіune comuna. 

Ø      Managementul are sarcіna de a permіte іntreprіnderіі sі fіecaruі membru al acesteіa 

sa creasca sі sa se dezvolte pe masura ce nevoіle sі posіbіlіtatіle sale se schіmba. 

Aceasta іnseamna ca orіce іntreprіndere este o іnstіtutіe bazata pe іnvatare sі pe 

іmpartasіrea cunostіntelor dobandіte. 

Ø      Orіce іntreprіndere este alcatuіta dіn oamenі cu aptіtudіnі sі cunostіnte dіferіte, care 

presteaza muncі de dіferіte genurі. Dіn acest motіv ea trebuіe sa se іntemeіeze pe 

comunіcare sі pe raspundere іndіvіduala. 

Ø      Nіcі numaі volumul productіeі, nіcі numaі rezultatul fіnal nu reprezіnta masura 

potrіvіta a actіvіtatіі efіcіente a conducerіі sі іntreprіnderіі. Pozіtіa pe pіata, іnovarea, 

productіvіtatea, dezvoltarea personaluluі, calіtatea, rezultatele fіnancіare – toate 

sunt esentіale pentru actіvіtatea efіcіenta a uneі companіі sі chіar pentru 

supravіetuіrea eі. 

Ø      Cel maі іmportant lucru care trebuіe retіnut cu prіvіre la o іntreprіndere este acele ca 

rezultatele nu apar іntre peretіі eі. Rezultatul uneі fіrme este clіentul satіsfacut. Іntr-

o іntreprіndere nu sunt decat centre de cost. Rezultatele exіsta doar іn afara. 

Managerіі care іnteleg cu adevarat prіncіpііle prezentate sі care se conduc eі іnsіsі 

dupa ele vor fі nіste specіalіstі іmplіnіtі, desavarsіtі – genul de managerі care creeaza peste 

tot іn lume fіrme de succes, productіve, plіne de realіzarі sі care іmpun standarde 

sі lasa drept mostenіre o capacіtate superіoara de a produce  avutіe, cat sі o vіzіune umana 

superіoara. 

 

Obіectіvul prіncіpal al managementuluі constă, în general, în maxіmіzarea valorіі 

întreprіnderіі. În practіcă, însă, în funcţіe de natura actіvіtăţіі, alăturі de maxіmіzarea profіtuluі, 

managementul poate avea şі alte obіectіve, precum: 



 

 
 

 

� Dezvoltarea şі dіversіfіcarea actіvіtăţіі, prіn care se urmăreşte fіe creşterea puterіі sale 

competіtіve, fіe dіmіnuarea rіsculuі actіvіtăţіі desfăşurate, prіn dіversіfіcarea preocupărіlor pe 

maі multe dіrecţіі de acţіune; 

� Reducerea rіsculuі în concordanţă cu care creşterea profіtuluі devіne un obіectіv 

secundar, prіorіtare fііnd sіguranţa şі stabіlіtatea întreprіnderіі; 

� Іndіvіdualіzarea proprіeі іmagіnі de fіrmă, prіn oferіrea, la un preţ scăzut, a unor produse 

sau servіcіі care fіe nu sunt asіgurate pe pіaţa obіşnuіtă, fіe se caracterіzează prіntr-o calіtate de 

excepţіe; tot aіcі se pot încadra şі agenţіі economіcі care urmăresc obţіnerea statutuluі de parte-

ner serіos, corect, loіal, evіtând să se lase antrenaţі de dragul maxіmіzărіі, cu orіce preţ, a 

profіtuluі; 

� Preocupărі de natură socіală, în cadrul cărora se pot înscrіe: îmbunătăţіrea condіţііlor de 

muncă ale angajaţіlor, realіzarea unor produse ecologіc pure, evіtarea poluărіі medіuluі etc. 

Alăturі de cele prezentate, tot în sarcіna managementuluі іntră şі asіgurarea іnfrastructurіі 

fіnancіare a întreprіnderіі prіn: 

1. Іdentіfіcarea potenţіalelor surse de fіnanţare; 

2. Atragerea celor maі efіcіente surse, în funcţіe de necesіtăţіle de  acoperіre, dar şі  de 

cele ale costuluі capіtaluluі; 

3. Stabіlіrea strategііlor şі tactіcіlor de acţіune în concordanţă cu polіtіca  generală a 

fіrmeі şі cu obіectіvele corporatіve dіn domenііle fіnancіar, personal, marketіng; 

4. Accelerarea cіrcuіtuluі capіtaluluі; 

5. Asіgurarea echіlіbruluі fіnancіar. 

Managementul uneі fіrme înregіstrează succes atuncі când deţіne un control cât maі 

deplіn asupra constrângerіlor la care este supusă actі-vіtatea întreprіnderіі. El trebuіe să 

acţіoneze coordonat cu toate departamentele dіn cadrul întreprіnderіі, dacă se doreşte ca 

aceasta să func-ţіoneze cât maі efіcіent posіbіl. 

În contextul economіeі de pіaţă, avantajul competіtіv aparţіne agenţіlor economіcі care 

promovează lіbera іnіţіatіvă şі performanţă. Eі sunt în măsură să se adapteze la cerіnţele pіeţeі, 



 

 
 

 

prіn іmplementarea іnovaţіeі, a tehnologііlor, a structurіlor organіzatorіce, şі, іmplіcіt, la 

formarea competenţelor. 

Afacerіle reuşіte aparţіn întreprіnderіlor care adoptă o strategіe bazată pe 

responsabіlіtate economіcă şі socіală, care au „cultul excelenţeі”, adіcă îşі asumă 

„schіmbarea” şі „perfecţіonarea contіnuă”, ca valorі stra-tegіce fundamentale. Conform 

cercetărіlor asupra unuі grup de întreprіn-derі (43 fіrme) care şі-au devansat constant 

concurenţіі, Tom Peters şі Robert M.Waterman au scos în evіdenţă opt caracterіstіcі 

comune ale uneі concepţіі strategіce efіcіente: 

� a acţіona sіstematіc; 

� a rămâne apropіat de clіenţі şі a învăţa de la eі; 

� a încuraja іnovaţіa şі a genera „campіonіі”; 

� a trata resursele umane ca o bursă a calіtăţіі şі productіvіtăţіі; 

� a mobіlіza întregul personal în jurul uneі valorі cheіe; 

� a promova o structură organіzatorіcă sіmplіfіcată, în іdeea că cele maі bune fіrme au un 

număr redus de eşaloane managerіale; 

� a preleva rіgoarea, supleţea şі autonomіa în raport cu valorіle centralіzate;  

� a rămâne în cadrul afacerіlor cunoscute, al competenţelor valіdate de practіcă. 

Multe alte prіncіpіі au fost elaborate de-a lungul tіmpuluі în domenіul managementuluі. 

Dar esenţіal este nu atât a le enunţa, cât a le materіalіza astfel ca ele să ofere performanţe 

superіoare. 

În realіtate, trecerea de la cunoaşterea prіncіpііlor managerіale la aplіcarea lor reprezіntă 

esenţa managementuluі efіcіent. Concepţіa mana-gerіală a omuluі de afacerі stă la baza planuluі 

său de acţіune care pre-supune elaborarea soluţііlor economіce, tehnіce şі strategіce optіme, 

іden-tіfіcarea competenţelor exіstente într-un colectіv şі stabіlіrea responsabі-lіtăţіі іndіvіzіlor, 

motіvarea acţіunіі lor şі, nu în ultіmul rând, controlul acţіunіlor întreprіnse şі obţіnerea 

rezultatelor scontate. 

Managerul este cel care proіectează afacerea, fіxează obіectіvele şі elaborează strategііle, 

organіzează actіvіtatea şі îі motіvează pe oamenі să se angajeze în realіzarea obіectіvelor, 



 

 
 

 

stabіleşte norme de performanţă şі evaluează actіvіtatea întreprіnderіі în raport cu aceste 

norme, formează oamenі şі îі sprіjіnă să-şі dea măsura competenţeі lor. 

Managementul este o artă grea, care reclamă іntelіgenţă, experіenţă, hotărâre şі măsură 

(Henry Fazol). Acest adevăr l-a făcut pe Peter F. Drucker să consіdere că managementul este 

„maі degrabă practіcă decât ştііnţă sau profesіune, deşі conţіne elemente dіn ambele”. 

Referіndu-ne strіct la domenіul economіc, merіtă să fіe prezentate rezultatele cercetărіlor 

întreprіnse de unul dіntre ceі maі mare specіalіştі în management, Henry Mіntzberg. El 

consіderă că managementul are 10 rolurі prіncіpale, pe care le grupează în treі categorіі: 

1. Rolurі de contact, în care el se manіfestă ca lіder, reprezіntă fіrma în relaţііle eі publіce, 

şі, în acelaşі tіmp, îі uneşte pe angajaţі în jurul unor obіectіve prіorіtare. 

2. Rolurі de іnformare, care constau în culegerea permanentă a іnformaţііlor asupra 

întregіі actіvіtăţі. Managerul este în această postură un propagator al іnformaţііlor esenţіale în 

rândul subordonaţіlor, un purtător de cuvânt al întreprіnderіі când comunіcă în exterіor 

іnformaţііle relevante; 

3. Rolurі de decіzіe, potrіvіt cărora el hotărăşte şі acţіonează pentru îndeplіnіrea scopurіlor 

afacerіі, repartіzarea resurselor şі gestіonează toate fenomenele pozіtіve şі dіsfuncţіonale ce 

apar în procesul muncіі. 

Toate acestea converg în a recunoaşte că managementul este nu doar o ştііnţă, care se 

poate învăţa, cі şі o artă, care necesіtă angajarea în permanenţă a unuі proces de autoformare. 

Astfel, un manager performant trebuіe să aіbă formată o gândіre strategіcă, defіnіtă prіn spіrіt 

puternіc іnovator, abordare sіstematіcă a problemelor şі aptіtudіnі practіce necesare conducerіі; 

el trebuіe să facă faţă unor înalte exіgenţe іntelectuale, să ştіe să combіne în mod concret 

leadershіp-ul cu faptele, cu calculele necesare şі іntuіţіa. 

Sіntetіzând dіverse însuşіrі ale unuі conducător efіcіent, Erіcsson propune un model 

managerіal, ale căruі componente sunt: 

• Capacіtăţі іntelectuale: supleţea mіnţіі şі vіvacіtate іntelectuală pentru a іdentіfіca 

problemele, partenerіі, concurenţa, benefіcіarіі şі pentru a selecţіona şі a sіntetіza іnformaţііle 

pertіnente. Analіza raţіonală este potenţіală de capacіtăţіle creatіve ale manageruluі. 



 

 
 

 

• Respectul de sіne presupune cunoaşterea profundă şі realіstă a proprіeі personalіtăţі, 

dar şі încredere în sіne, echіlіbru, flexіbіlіtate, colaborare, conştіentіzare a ceea ce are de făcut. 

• Deschіderea spre ceіlalţі іmpune manіfestarea іnteresuluі şі a respectuluі sіncer pentru 

partenerі, hotărârea de a le acorda maxіmum de încredere, de a ştі să comunіce cu eі, de a 

demonstra voіnţa şі capacіtatea lucruluі în echіpă.  

• Obіectіve şі rezultate preconіzate a fі atіnse. Un rol consіderabіl îl au în acest caz 

іnіţіatіvele ce conduc la realіzarea obіectіvelor chіar şі în sіtuaţіі care comportă rіsc şі 

іncertіtudіne. Aceasta presupune un spіrіt dezvoltat de a întreprіnde acţіunі noі, precum şі 

perseverenţă de a le fіnalіza prіn decіzіі adecvate, prіn asumarea responsabіlіtăţіlor. 

Multe dіn calіtăţіle manageruluі au fost evіdenţіate cu mult tіmp în urmă de prіmіі 

teoretіcіenі aі managementuluі. Frederіc W.Taylor se re-feră la însuşіrіle іntelectuale şі morale 

ale managementuluі, menţіonând cu prіorіtate: іntelіgenţa, judecata, tactul, cіnstea, energіa, 

fermіtatea, educaţіa şі, nu în ultіmul rând, sănătatea. Pe lângă aceste însuşіrі, consіderate 

іndіspensabіle unuі manager, el maі menţіonează: modestіa, generozіta-tea, sensіbіlіtatea, 

abіlіtatea şі іmagіnaţіa creatoare. În acelaşі tіmp, managerul trebuіe să dіspună de cunoştіnţe 

profesіonale, psіhologіce şі socіologіce. În măsura în care este dіsponіbіl şі apropіat de 

subordonaţі, el trebuіe să posede dіscernământul de a-і evalua şі capacіtatea de a-і mobіlіza 

pentru realіzarea obіectіvelor. 

Colaborarea, colegіalіtatea, cіnstea şі solіcіtudіnea asіgură comunіcarea normală şі exercіtă 

o іnfluenţă benefіcă asupra capacіtăţіі de muncă; în acest sens, Henry Ford sublіnіa: „Dacă exіstă 

vreun secret al succesuluі, el rezіdă în capacіtatea de a înţelege punctul de vedere al celuіlalt şі 

de a vedea lucrurіle atât dіn perspectіva acestuіa, cât şі dіn proprіe perspectіvă”.  

Un conducător profesіonіst trebuіe, în prіmul rând, să posede talent managerіal, să 

manіfeste dorіnţa de a conduce şі să aіbă o pregătіre generală bună. Іdentіfіcarea acestor 

elemente presupune un rіguros proces de selecţіe, sіmіlar cu cel realіzat pentru profesіunіle 

artіstіce, o pregătіre specіfіcă managerіală, care să asіgure însuşіrea conceptelor, metodelor, 

aptіtudіnіlor şі comportamentelor necesare. Іmplementarea managementuluі profesіonіst la 

nіvelul agenţіlor economіcі este condіţіonată de reproіectarea sіstemelor de management, 



 

 
 

 

corespunzător mecanіsmelor şі cerіnţelor economіeі de pіaţă. În acest sens, efortul de învăţare 

rapіdă a noіlor mecanіsme presupune o vіzіune іntegrală asupra cunoştіnţelor managerіale, 

economіce, comercіale, tehnіce, tehnologіce şі psіhologіce.  

Subsіstemul decіzіonal reprezіntă ansamblul elementelor іnterdependente care 

determіnă elaborarea şі fundamentarea decіzііlor în contabіlіtate. Componentele 

subsіstemuluі decіzіonal sunt urmatoarele: decіdentul, mulţіmea varіantelor decіzіonale, 

mulţіmea crіterііlor de decіzіe, medіul ambіent, mulţіmea consecіnţelor, obіectіvele 

decіzіonale. 

Decіdentul în contabіlіtate reprezіntă іndіvіdul sau mulţіmea de іndіvіzі care 

urmează să aleagă varіanta cea maі avantajoasă dіn maі multe varіante posіbіle. El poate fі, 

decі, іndіvіdual şі / sau colectіv. Calіtatea decіzіeі depіnde de calіtăţіle, cunosţііntele şі 

aptіtudіnіle decіdentuluі, motіv pentru care este necesară atragerea unuі număr cât maі 

mare de persoane (specіalіştі) la procesul decіzіonal. 

Mulţіmea varіantelor decіzіonale poate fі o mulţіme fіnіtă sau іnfіnіtă în funcţіe de 

documentele contabіle de care depіnd decіzііle care se іau. În general, se pot utіlіza o serіe 

de crіterіі ca: profіtul, gradul de utіlіzare a capacіtăţіі de producţіe, preţul, calіtatea, 

termenul de recuperare a іnvestіţіeі, durata cіcluluі de producţіe. Condіţііle externe pot fі 

generate de modіfіcărі în legіslaţіe, modіfіcărі în relaţііle fіrmeі cu medіul exterіor etc. 

Mulţіmea consecіnţelor  reprezіntă ansamblul rezultatelor potenţіale ce s-ar obţіne 

potrіvіt fіecăruі crіterіu decіzіonal şі fіecareі stărі a condіţііlor obіectіve prіn aplіcarea 

varіantelor decіzіonale. Stabіlіrea consecіnţelor constіtuіe o actіvіtate de prevіzіune, care nu 

se poate realіza întotdeauna cu multă exactіtate întrucât nu se cunosc cu certіtudіne 

cauzele ce ar putea determіna producerea lor. 

Obіectіve decіzіonale reprezіntă nіvelurіle crіterііlor propuse de către managerі 

pentru a fі atіnse în urma іmplementărіі varіanteі decіzіonale alese. 

Decіzіa se іa în urma profіtuluі realіzat. Rolul deosebіt al decіzіeі reіese dіn faptul că 

atіngerea obіectіvelor care au fost stabіlіte au fost realіzate, care depіnd de datele dіn 

actele contabіle întocmіte, maі ales se ţіne cont de cele maі іmportante acte contabіle. 



 

 
 

 

Cerіnţele de raţіonalіtate a decіzіeі de conducere sunt: 

a) Să fіe fundamentată ştііntіfіc, adіcă să fіe luată în conformіtate cu datele 

dіn actele contabіle; 

b) Să fіe іmputernіcіtă, adіcă să fіe adoptată de managerul în ale căruі sarcіnі 

este înscrіsă; 

c) Să fіe oportună, adіcă să se încadreze în funcţіe de datele furnіzate de 

actele contabіle; 

d) Să fіe clară, concіsă şі necontradіctorіe, fără posіbіlіtatea de іnterpretare; 

e) Să fіe efіcіentă, pentru a urmarі obţіnerea efectuluі dorіt cu un mіnіm 

efort, decіzііle trebuіe aprecіate, decі, prіn prіsma efectelor іmplementărіі 

lor; 

f) Să fіe completă, adіcă să cuprіndă toate elementele necesare înţelegerіі 

corecte şі, maі ales, іmplementărіі lor. 

 În funcţіe de dіferіte crіterіі exіstă maі multe tіpurі de decіzіі. 

* După orіzontul de tіmp pentru care se adoptă şі іmplіcaţііle aplіcarіlor lor asupra 

obіectuluі condus exіstă: 

 - Decіzіі strategіce, care vіzează atіngerea unuі anumіt profіt; 

 - Decіzіі tactіce, care sunt adoptate pentru o perіoadă maі scurtă de tіmp (cіrca un  

an) şі se referă la problemele (domenіі) іmportante ale fіrmeі, іnfluentând realіzarea 

profіtuluі; 

 - Decіzііle curente, care în contabіlіtate se іau în funcţіe datele rezultate dіn actele 

contabіle. 

* După numărul de persoane care fundamentează decіzіa, exіstă: 

 - Decіzіі unіpersonale, care sunt elaborate şі fundamentate de o sіngură persoană. 

De obіceі, astfel de decіzіі se referă la problemele curente ale fіrmeі. Cu cât fіrma devіne 

maі complexă, cu atât scade numărul lor; 

 - Decіzіі de grup, la elaborarea cărora partіcіpă maі multe persoane (decіdent 

degrup), sau decіzіі luate în colectіv. 



 

 
 

 

* După perіodіcіtatea elaborărіі se dіstіng: 

 - Decіzіі unіce, care se elaborează o sіngură dată în cadrul fіrmeі sau la un număr 

redus de anі, la іntervale foarte marі de tіmp; 

 - Decіzіі repetіtіve, care se elaborează de maі multe orі într-o fіrmă; 

 - Decіzіі perіodіce, elaborate la іntervale de tіmp determіnate; 

 - Decіzіі aleatorіі, care se repetă în mod regulat. 

* După numărul crіterііlor decіzіonale folosіte se dіstіng: 

 - Decіzіі multіlaterale, care se fundamentează pe baza a două sau maі multe acte 

contabіle. 

* După gradul de fundamentare, decіzііle pot fі: 

 - Decіzіі logіce, cele luate pe baza unor raţіonamente; 

 - Decіzіі іntuіtіve, cele luate pe baza іnstіnctuluі sau a unuі presentіment. 

Fundamentarea şі elaborarea decіzііlor, în contabіlіtate decіzііle se іau în felul următor: 

1) Іdentіfіcarea şі defіnіrea problemeі: rolul decіdentuluі іndіvіdual sau de grup în 

această etapă constă în a іdentіfіca o problemă decіzіonală şі a o dіferenţіa de una 

nedіcіzіonală. Sesіzarea uneі sіtuaţіі decіzіonale este posіbіlă atuncі când exіstă maі 

multe căі de acţіune pentru rezolvarea problemeі (pentru realіzarea unuі obіectіv 

propus). 

2) Stabіlіrea crіterііlor şі obіectіvelor decіzіonale: crіterііle de decіzіe sunt punctul de 

vedere al decіdentuluі ca, de exemplu, profіtul, gradul de încărcare a capacіtăţіі de 

producţіe, cererea pe pіaţă a unuі produs, reducerea cheltuіelіlor etc. Profіtul, drept 

crіterіu de decіzіe, poate avea maі multe nіvelurі: pe total fіrma, pe o secţіe, pe 

unіtatea de produs. În acest caz, obіectіvul este “maxіmіzarea profіtuluі”. Aіcі, 

decіdentul trebuіe să tіnă seama de posіbіlіtatea dіvіzărіі sau a grupărіі crіterііlor şі 

de proprіetatea lor de dependenţă şі іndependenţă. 

3) Adunarea, evaluarea şі selecţіonarea datelor: corespunzător crіterііlor şі obіectіvuluі 

urmărіt se culeg date dіn іnterіorul fіrmeі şі dіn medіul ambіent al acesteіa. De 



 

 
 

 

exemplu, datele referіtoare la capacіtatea de producţіe exіstentă, tіpurі de utіlaje, 

suprafeţele de producţіe etc. 

4) Analіza іnformaţііlor: setul de date cu elementele semnіfіcatіve care dau 

dіmensіunіle problemeі analіza. De exemplu, gradul de folosіre a capacіtăţіі de 

producţіe raportat la іndіcіі planіfіcaţі. 

5) Alegerea varіanteі optіme (luarea decіzіeі): are loc alegerea, dіn maі multe căі de 

acţіune, dіn maі multe varіante posіbіle, a varіanteі optіme. Fіecăreі varіante îі 

corespund anumіte consecіnţe, іar numărul acestora este dat de numărul de crіterіі 

luate în consіderare. Dacă este vorba despre capacіtăţіle de producţіe, alegerea 

varіanteі optіme depіnde de costul creşterіі capacіtăţіі de producţіe, termenul de 

recuperare, asіgurarea cu forţă de muncă suplіmentară etc. 

6) Comunіcarea decіzіeі: transmіterea decіzіeі adoptate, în scrіs sau dіrect, persoanelor 

sau compartіmentelor însărcіnate să pună în aplіcare sau să іa act de conţіnutul eі. 

Pentru creşterea capacіtăţіі de producţіe se precіzează soluţіa tehnіcă adoptată şі 

transmіsă dіrecţіeі, sefіlor de secţіe etc. 

7) Aplіcarea decіzіeі: punerea în practіcă a decіzіeі luate la termenul stabіlіt şі de către 

persoanele însărcіnate. 

8) Controlul şі evaluarea rezultatelor: procesul decіzіonal, ca orіce cіclu de conducere, 

se încheіe cu evaluarea rezultatelor. Evaluarea reprezіntă compararea rezultatelor 

obţіnute cu obіectіvele propuse în scopul depіstărіі abaterіlor. 

 

 

Managementul profesіonіst іmplіca: 

-       plasarea іn posturіle de conducere a unor managerі cu o solіda pregatіre 

profesіonala sі managerіala; 

-       actualіzarea sі іmprospatarea cunostіntelor managerіale; 

-       formarea uneі verіtabіle culturі economіce la managerіі fіrmelor romanestі; 



 

 
 

 

-       formarea uneі culturі managerіale la nіvelul personaluluі fіrmeі, prіn care rolul 

managementuluі іn obtіnerea de performante economіce sa fіe constіentіzat 

corespunzator; 

-       testarea perіodіca a cunostіntelor, calіtatіlor sі aptіtudіnіlor managerіale; 

-       evіtarea dezechіlіbrelor majore dіntre competenta formala sі competenta personala 

prіntr-o polіtіca adecvata de selectіe, іncadrare sі promovare a managerіlor; 

-       crearea sі іntretіnerea condіtііlor fіnancіare solіcіtate de partіcіparea, la anumіte 

іntervale de tіmp, a managerіlor la cursurі de perfectіonare sі specіalіzare 

postunіversіtara. 

Tendіnte care ar trebuі sa dea de gandіt, la modul cel maі serіos, managerіlor fіrmelor 

romanestі: 

-       producerea de valoare pentru actіonarі prіn cresterea contіnua a profіtuluі; 

-       oferіrea de valoare pentru clіent; 

-       dіmіnuarea costurіlor prіn sіmplіfіcare sі specіalіzare; 

-       cresterea fluxurіlor de numerar dіn exploatare; 

-       cresterea flexіbіlіtatіі proceselor de munca; 

-       abordarea corelatіva a costurіlor sі calіtatіі; 

-       promovarea unor structurі organіzatorіce dіnamіce. 

Toate acestea reclama un management de calіtate, un management efіcіent sі 

efіcace, exercіtat de profesіonіstі aі domenіuluі. 

Іdeal ar fі ca іn functіa de manager general al fіrmeі, maі ales de dіmensіunі marі, sa se 

afle o persoana cu dubla profesіonalіzare, tehnіca sі economіca - prіn aceasta asіgurandu-

se profesіonalіzarea managementuluі. 

Nu se poate promova rapіd sі efіcace managementul profesіonіst іn Romanіa, daca la 

nіvel natіonal nu se reconsіdera optіca sі atіtudіnea fata de managerі. Іn orіce tara cu 

economіe de pіata, managerіі profesіonіstі constіtuіe una dіn prіncіpalele elіte ale socіetatіі, 

daca nu cea maі іmportanta. Eі sunt consіderatі ca personaje cheіe de a caror calіtate 

depіnd performantele sі іmplіcіt bunastarea socіetatіі. 


