MANAGEMENT

CUPRINS
CAPITOLUL 1. FUNCŢIA DE PLANIFICARE ÎN ORGANIZAŢII
1.1. Definirea şi etapele procesului de planificare
1.2. Planurile şi factorii de contingenţă în planificare
CAPITOLUL 2. INSTRUMENTE DE PLANIFICARE ŞI DE IMPLEMENTARE A
PLANURILOR
2.1. Previziunea sau prognoza
2.2. Analiza SWOT
2.3. Managementul prin Obiective
CAPITOLUL 3. FUNCŢIA DE ORGANIZARE
3.1. Funcţia de organizare şi funcţiunile unei întreprinderi
3.2. Proiectarea structurii organizaţionale

Conf. dr. Adina Letiţia NEGRUŞA

1

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA DE PLANIFICARE ÎN ORGANIZAŢII

Obiective urmărite:
 identificarea etapelor de planificare şi a caracteristicilor
acestora;
 înţelegerea organizaţiei ca un sistem deschis la factorii din
mediu;
 descrierea obiectivelor şi strategiilor de creştere intensivă,
respectiv extensivă;
 explicarea diferenţelor dintre tipurile de planuri şi a
avantajelor acestora.

1.1. Definirea şi etapele procesului de planificare
Planificarea este considerată cea mai importantă funcţie a procesului managerial.
Atunci când este realizată corespunzător, planificarea stabileşte direcţiile pentru organizare,
leadership şi control. Mai devreme am definit planificarea ca fiind funcţia ce implică
stabilirea de obiective şi a modalităţilor celor mai potrivite pentru atingerea lor. Acum
trebuie să înţelegem mai bine acest concept.
Planificarea, ca funcţie esenţială a managementului este procesul formal care
cuprinde: (1) definirea obiectivelor şi scopurilor atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung,
(2) obiectivele şi scopurile dezvoltate la nivel organizaţional, departamental şi chiar
individual, (3) alegerea unor strategii pentru atingerea acestor obiective, precum şi (4)
dezvoltarea unor ierarhii corespunzătoare de planuri prin care se decid alocările de resurse
necesare pentru atingerea obiectivelor şi se coordonează activităţile organizaţionale. În
concluzie, planificarea este interesată, pe de o parte, de finalitatea organizaţiei, ceea ce
trebuie realizat, iar, pe de altă parte, de mijloacele necesare pentru atingerea finalităţii –
respectiv cum să fie realizată această finalitate.
În cadrul organizaţiilor se pot identifica două tipuri de planificare: planificarea
strategică şi planificarea tactică. Planificarea strategică este procesul prin care se analizează
şi se stabilesc misiunea organizaţiei, obiectivele şi strategiile generale, respectiv se stabilesc
şi alocările generale de resurse. Scopul acestei planificări este acela de a face faţă
schimbărilor apărute în mediu, pentru ca organizaţia să fie cât mai pregătită în confruntarea
cu acestea. Planificarea tactică reprezintă procesul de detaliere, pe termen scurt – maxim 1
an, a ceea ce trebuie realizat, de către cine (ce părţi ale organizaţiei sunt implicate) şi cum se
va realiza. Procesul include următoarele sarcini: dezvoltarea bugetelor anuale pentru fiecare
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departament, birou sau proiect, alegerea celor mai potrivite tactici de a implementa strategiile
stabilite şi cuantificarea celor mai bune modalităţi de a realiza activităţile cuprinse în planul
strategic. Scopul acestui proces este de a implementa planificarea strategică şi de regulă se
regăseşte pe domeniile generale ale unei organizaţii: producţie, marketing, resurse umane,
finanţe etc. Planificarea tactică este conectată de planificarea strategică la nivelul planurilor.
Etapele recomandate în procesul sistematic de planificare descris în figura 1.1 includ
următoarele:
Etapa 1. Fundamentarea – Determinarea locului unde ne aflăm
În cadrul acestei etape are loc o definire a organizaţiei sau o reevaluare a poziţiei,
strategiilor de acţiune şi a filosofiei pe care a adoptat-o organizaţia în ultima perioadă de
timp.
În mod evident şi esenţial, procesul de definire a organizaţiei pleacă de la misiunea
organizaţională, respectiv raţiunea fundamentală pentru care există firma sau pentru
care activităţile sunt desfăşurate de organizaţie. În general, misiunea descrie organizaţia
din perspectiva bunurilor şi serviciilor pe care le oferă, a pieţelor pe care acţionează în
prezent sau pe care intenţionează să pătrundă în viitor sau a nevoilor clienţilor, pe care
doreşte să le satisfacă, astfel încât să reflecte elementele prin care se delimitează de celelate
organizaţii de acelaşi tip.
Definirea acestei misiuni însă nu are însemnătate dacă nu îi stimulează şi motivează
pe toţi membrii unei organizaţii să gândească şi să acţioneze strategic. Pentru a pune în
evidenţă importanţa expunerii misiunii organizaţionale, amintim ceea ce cunoscutul specialist
în management, Peter Drucker, arăta: „Numai o definire clară a misiunii organizaţionale face
obiectivele firmei posibile şi realiste”.
Etapa a 2-a. Analiza – Dezvoltarea premiselor privind condiţiile viitoare şi
formularea de obiective
Aceasta reprezintă etapa procesului de diagnosticare şi de analiză a mediului extern şi
intern al organizaţiei, în care se încearcă să se răspundă la următoarele tipuri de întrebări:
Care sunt forţele mediului specific ce influenţează concurenţa în domeniul de activitate al
organizaţiei?; Care sunt obiectivele şi scopurile concurenţilor?; Care sunt implicaţiile
strategiei concurenţilor?; Ce tendinţe la nivelul factorilor de macromediu se manifestă mai
intens pe piaţă? etc.
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Figura 1.1 Etapele procesului de planificare
Un instrument des utilizat în analiza condiţiilor de mediu, util pentru identificarea
ulterioară a strategiei este analiza SWOT. Aceasta presupune identificarea şi alegerea
strategiei care asigură acordul punctelor forte şi slabe cu ameninţările şi oportunităţile
identificate în mediul extern.
Oportunităţi. Mediul extern al unei afaceri se află într-o permanentă schimbare; o
oportunitate apare atunci când schimbarea creează o nevoie sau posibilitatea de acoperire a
unei nevoi. Deşi organizaţiile nu recunosc întotdeauna ocaziile sau nu profită de ele, acestea
există în mediul extern şi le pot ajuta să îşi realizeze sau chiar să îşi depăşească obiectivele.
Ameninţări. Schimbarea poate produce însă şi ameninţări: noi produse, schimbarea
preferinţelor şi gusturilor consumatorilor, a prevederilor legislative sau a condiţiilor
economice reprezintă doar câţiva dintre factorii care pot crea ameninţări. Analiza resurselor
interne permite identificarea avantajelor şi dezavantajelor competiţionale ale organizaţiei, a
punctelor forte şi slabe în raport cu principalii concurenţi.
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Punctele forte ale unei organizaţii reprezintă competenţele sale în termenii
produselor, serviciilor, talentului managerial, resurselor financiare şi aşa mai departe. Acestea
permit unei firme să profite de condiţiile favorabile de mediu şi să evite efectele condiţiilor
nefavorabile.
Punctele slabe reprezintă incapacitatea organizaţiei de a furniza suficiente resurse
pentru a fructifica oportunităţile şi pentru a se feri de ameninţări.
După încheierea analizei mediului extern şi a resurselor interne, este posibilă
observarea potrivirii sau nepotrivirii dintre oportunităţi/ameninţări şi puncte forte/slabe. Dacă
între performanţele anticipate şi obiectivele organizaţionale apar nepotriviri, conducerea
organizaţiei va înţelege mai bine gradul în care trebuie introdusă schimbarea strategică. În
această analiză comparativă patru concepte sunt importante pentru managerii care doresc să
ia decizii strategice bune: acord, constrângeri, vulnerabilităţi şi probleme.
Acordul apare atunci când forţele interne sunt potrivite cu ocaziile identificate în
analizarea mediului extern. Existenţa acestei potriviri sprijină o strategie care să profite de
aceste ocazii.
Constrângerile există atunci când ocaziile existente în mediu nu se potrivesc cu
punctele forte ale organizaţiei, iar pentru a profita de aceste ocazii, organizaţia are nevoie de
resurse suplimentare.
Vulnerabilităţile apar atunci când condiţiile de mediu reprezintă o ameninţare la
adresa punctelor forte ale firmei. Deşi organizaţia are un comportament potrivit, punctele sale
forte îi pot fi ameninţate de evenimente din afara firmei.
Problemele apar când punctele slabe ale unei organizaţii coincid cu o ameninţare din
mediul extern. Această problemă poate fi suficient de mare pentru a pune în pericol existenţa
organizaţiei, sau poate afecta strategiile existente până în momentul în care ea este rezolvată.
Lista cu forţe
(S)
Lista cu oportunităţi

(T)

(W)

Acord

Constrângeri

Vulnerabilităţi

Probleme

(O)
Lista cu ameninţări

Lista cu slăbiciuni

Figura 1.2 Cele patru situaţii rezultate din analiza SWOT
Etapa a 3-a. Decizia – Construirea variantelor strategice şi luarea deciziei cu privire
la modalităţile de implementare a acestora
Etapa presupune enumerarea şi evaluarea cu grijă a acţiunilor posibile care pot fi
întreprinse, alegerea variantei cu cea mai mare probabilitate de a atinge obiectivele,
descrierea etapă cu etapă a ceea ce trebuie făcut pentru a urma cursul de acţiune ales.
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În funcţie de situaţia în care se află organizaţia, se recomandă aplicarea uneia dintre
următoarele strategii:

Lista cu
oportunităţi (O)

Lista cu slăbiciuni (W)

Acord
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Strategii SO –

Strategii WO –

transformarea de resurse
Vulnerabilităţi

Lista cu
ameninţări (T)

Lista cu forţe (S)

Strategii ST –
diversificarea activităţilor

redirecţionarea resurselor
Probleme
Strategii WT – evitarea
condiţiilor în care slăbiciunile
sunt preponderente

Figura 1.3 Strategiile recomandate pentru fiecare situaţie în parte
Într-un mediu concurenţial activ, fundamentarea strategică la nivel organizaţional
necesită desfăşurarea unei combinaţii de acţiuni care pleacă de la poziţia concurenţială a
firmei pe piaţă şi de la componenţele unice ale acesteia, ducând la rezultatele pe care firma le
doreşte. Varietatea de opţiuni strategice este nelimitată; astfel, se poate spune că există atâtea
strategii câte firme. Însă, dacă se analizează caracteristicile esenţiale ale strategiilor aplicate
se pot identifica câteva tipologii generale.
În funcţie de sfera de cuprindere a activităţii organizaţiei se pot
identifica:


Strategii globale, care se referă la ansamblul

activităţilor firmei şi se caracterizează printr-o complexitate ridicată;


Strategii parţiale, care se referă numai la anumite domenii de

activitate şi vizează de obicei cele mai bune sau deficitare componente ale
organizaţiei.
În funcţie de sfera produselor oferite de firmă se pot identifica:
D

Strategia de specializare este utilă când se urmăreşte

restrângerea gamei de produse şi îmbunătăţirea performanţelor tehnice,
economice şi sociale ale acestora;
D

Strategia de diversificare se concentrează pe lărgirea gamei sau adăugarea în

fabricaţie de componente ale produselor de bază.
În funcţie de dinamica principalelor obiective se disting următoarele
strategii:
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¾

Strategia de redresare este folosită când obiectivele stabilite sunt îndreptate

spre eliminarea unor deficienţe şi sunt superioare obiectivelor perioadei anterioare;
¾

Strategia de consolidare este recomandată când se stabilesc obiective

cantitative la nivelul perioadei anterioare, dar se pune accentul pe perfecţionarea calitativă a
unor tendinţe;
¾

Strategia de dezvoltare cuprinde un sistem de obiective de creştere

cantitativă şi calitativă de la o perioadă la alta.
În funcţie de poziţia firmei pe piaţă se pot identifica:


Strategii

ofensive,

ce

presupun

câştigarea

luptei

cu

concurenţii, prin stabilirea unor obiective de pătrundere pe noi pieţe sau prin
creşterea poziţiei deţinute pe piaţă.


Strategii defensive, care implică ignorarea acţiunilor concurenţilor sau chiar

retragerea prin renunţarea la anumite pieţe sau diminuarea cotei de piaţă pe anumite
segmente.
În funcţie de modul de obţinere a avantajului competitiv se remarcă:
1.

Strategia leadership-ului de cost, care presupune obţinerea

unei poziţii mai bune pe piaţă prin intermediul costului redus al unui produs
standardizat oferit unui consumator-tip. Astfel se stabilesc obiective de
reducere a costurilor de producţie, care să permită o reducere a preţului faţă de produsele
concurente. Ea este aplicabilă atunci când organizaţia are o cotă de piaţa suficient de largă şi
mizează pe realizarea unui volum ridicat de vânzări ce să permită obţinerea economiilor la
scară şi valorificarea curbei de experienţă.
Firmele care folosesc această strategie şi doresc să îşi menţină succesul trebuie să
depună în mod constant eforturi pentru a reduce costurile comparativ cu concurenţii, acestea
pot consta în:
•

investiţii pentru perfecţionarea dotării tehnice;

•

realizarea unui control riguros al costurilor generale şi de producţie;

•

reducerea costurilor aferente vânzărilor, cercetării-dezvoltării.

Această strategie poate conduce la afectarea negativă a performanţei dacă piaţa
înregistrează o tendinţă de fragmentare. Atunci când consumatorii solicită produse
personalizate nu mai consideră preţul ca fiind un criteriu important. De aceea, termenul
„cost” trebuie abordat în termeni relativi, nu absoluţi.
Obţinerea unui nivel al costurilor sub cel al concurenţilor conferă câteva avantaje:
•

menţinerea unei rentabilităţi ridicate chiar în condiţiile unei presiuni concurenţiale
ridicate;
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•

protejarea organizaţiei în faţa unor clienţi puternici care impun limita inferioară a
preţului;

•

protejarea organizaţiei în faţa furnizorilor care cresc preţurile;

•

protejarea organizaţiei în faţa concurenţilor potenţiali, costul redus reprezentând o
barieră în calea pătrunderii acestora pe piaţă.

Cu toate că strategia este atractivă, totuşi ea prezintă şi anumite riscuri:
•

inovaţiile tehnologice ale concurenţilor pot elimina avantajele în privinţa costului
deţinute de lider;

•

concentrarea exclusivă asupra reducerii costului poate face ca firma lider să nu
sesizeze schimbările semnificative în nevoile consumatorilor;

•

concurenţii pot imita cu succes strategia urmată de firma lider în privinţa costului,
fapt pentru care această firmă trebuie să găsească variante pentru a mări valoarea
oferită de produsele sau serviciile sale.

2.

Strategia de diferenţiere urmăreşte crearea unui produs cu valoare ridicată

pentru consumatori prin unicitatea caracteristicilor lui. Diferenţierea se poate realiza prin
calitatea produsului, tehnologia încorporată, imaginea de marcă, caracteristicile de utilizare
ale produsului etc. Întrucât prin diferenţierea produselor firmele reuşesc să satisfacă nevoi
specifice ale consumatorilor, ele vor pretinde preţuri mai mari. Pentru organizaţiile care o
aplică strategia conduce la un nivel al ratei rentabilităţii superior mediei din sector.
Oferă o poziţie avantajoasă prin crearea loialităţii consumatorului faţă de marcă şi
conduce la reducerea elasticităţii cererii în funcţie de preţ. De asemenea, firmele care adoptă
o atare strategie acordă o atenţie deosebită inovării produselor şi fundamentării unor
caracteristici ale produselor apreciate de către consumatori.
Aplicarea acestei strategii asigură organizaţiilor o serie de avantaje:
•

se formează bariere înalte la intrarea în sector;

•

se reduce forţa celor care produc produse substituibile;

•

se reduce puterea de influenţă a consumatorilor prin personalizarea produselor.

Nu toate organizaţiile pot adopta o astfel de strategie deoarece ea ridică probleme la
nivelul costurilor investiţionale necesare pentru cercetare, proiectare, asigurarea calităţii etc.
De asemenea, în unele cazuri, respectiv produse, consumatorii nu sunt dispuşi să plătească un
preţ mai ridicat, chiar dacă recunosc valoarea superioară a produsului.
Adoptarea strategiei de diferenţiere prezintă următoarele riscuri:
•

consumatorii pot considera că diferenţa de preţ dintre produsele diferenţiate şi cele
standardizate este prea mare, ceea ce înseamnă că gradul de diferenţiere este mai
mare decât ceea ce consumatorii sunt dispuşi să plătească;

•

modalităţile folosite de către firme pentru a-şi diferenţia produsele nu mai oferă
valoare consumatorilor;
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•

ca urmare a experienţei dobândite de către consumatori se reduce perceperea de
către ei a valorii aduse prin diferenţiere;

•

necesită o cotă de piaţă stabilă pentru a putea avea succes cu această strategie;

•

determină o vulnerabilitate sporită în faţa furnizorilor.

3.

Strategia orientată urmăreşte ca firma să îşi folosească competenţele

esenţiale de care dispune pentru a satisface nevoile unui grup restrâns de consumatori.
Strategia conţine un set integrat de acţiuni prin care se adresează:
•

unui grup specific de consumatori;

•

unui segment diferit al unei linii de produse;

•

unei pieţe geografice diferite.

Firmele preferă să adopte o strategie orientată din următoarele considerente:
•

sunt capabile să servească mult mai eficient un segment îngust de consumatori, în
comparaţie cu concurenţii lor;

•

concentrarea pe un singur segment asigură un raport beneficiu-cost ridicat, care
permite realizarea unor volume ridicate de vânzări şi valorificarea economiilor la
scară;

•

permite dezvoltarea competenţelor organizaţionale prin care firma va putea să
răspundă rapid la schimbările cerinţelor clienţilor;

•

există segmente înguste cărora nu li s-a adresat încă nici o ofertă.

Strategia orientată se poate baza fie pe cost, fie pe diferenţiere:
a) Strategia orientată bazată pe cost este adoptată atunci când firmele se adresează
unor grupuri restrânse de consumatori, care au nevoi specifice şi cumpără cantităţi mai mici,
astfel încât firmele concurente nu le pot satisface nevoile la un preţ scăzut.
b) Strategia orientată bazată pe diferenţiere se adoptă atunci când firmele se
adresează unui segment îngust de consumatori cu produse diferenţiate.
Riscurile ataşate acestei strategii sunt următoarele:
- perspectiva restrângerii segmentului respectiv în viitor va afecta negativ stabilitatea
firmei şi aceasta va fi nevoită să caute rapid un alt segment mai atractiv;
- diferenţele mari între costurile organizaţiilor care operează pe întreaga piaţă şi a
celor de pe un singur segment;
- segmentul de piaţă căruia i se adresează firma nu are exigenţe bine individualizate,
nevoile segmentului devin similare celor ale pieţei.

În concluzie principalele caracteristici ale planificării pot fi
sintetizate astfel:
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•

este o activitate prin excelenţă decizională şi creativă;

•

presupune identificarea unor oportunităţi din mediu şi utilizarea lor;

•

planurile elaborate au la bază descoperirea şi dezvoltarea celor mai eficace
mijloace de realizare;

•

stabileşte sau determină coordonarea eforturilor tuturor membrilor organizaţiei,
respectiv presupune o cale de urmat, atât pentru manageri, cât şi pentru
nonmanageri;

•

anticipează consecinţele acţiunilor adoptate de manageri ca răspuns la
schimbările din mediu.

1.2. Planurile şi factorii de contingenţă în planificare
În atingerea obiectivelor stabilite o parte esenţială o deţine conceperea unor planuri de
acţiune specifice şi parcurgerea acestora. Importanţa dezvoltării planurilor de acţiune apare
mai pregnant atunci când considerăm că ele reprezintă mai mult decât un mijloc de atingere a
unor obiective specifice, respectiv un instrument managerial.
În acelaşi mod în care obiectivele organizaţiei diferă în funcţie de nivelurile acesteia
şi planurile se prezintă la nivel: strategic, tactic şi operaţional.
Planurile strategice detaliază acţiuni pentru întreaga organizaţie pentru a atinge
obiectivele strategice. Planurile strategice presupun soluţionarea unor probleme care vizează
reacţia organizaţiei la schimbarea condiţiilor de mediu sau alocarea de resurse, acţiuni ce vor
fi întreprinse pentru a determina un efort unic şi a mobiliza capacitatea întregii organizaţii.
Planurile strategice sunt, în general, dezvoltate de managementul de vârf, cu asistarea
consiliului de administraţie şi în colaborare cu managementul de mijloc. În mod caracteristic,
planurile strategice acoperă un orizont de timp relativ lung, care se poate extinde la 3-5 ani
sau mai mult în viitor.
Planurile tactice sunt mijloace construite să sprijine implementarea planurilor
strategice şi atingerea obiectivelor tactice. Planurile tactice tind să se concentreze pe
orizonturi de timp de 1-3 ani. În cea mai mare parte, planurile tactice sunt dezvoltate de
managerii de mijloc, care consultă managerii nivelurilor inferioare înaintea obţinerii
creditului din partea managerilor de vârf. Planurile tactice schiţează principalele acţiuni pe
care departamentele specifice le vor întreprinde pentru atingerea obiectivelor tactice, având la
bază o anumită strategie.
Planurile operaţionale sunt mijloace concepute să sprijine implementarea planurilor
tactice şi atingerea obiectivelor operaţionale. În general, planurile operaţionale iau în
considerare orizonturi de timp mai scurte, mai mici de un an. Aceste planuri sunt de obicei
elaborate de managerii de nivel inferior, în strânsă legătură cu managerii nivelului de mijloc.
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Planurile operaţionale detailează în mod specific ce trebuie realizat, îndeplinit în perioade
scurte de timp pentru a atinge obiectivele operaţionale.
Indiferent de nivelul la care se va concepe planul de acţiune, el va aloca resursele
limitate de care dispune organizaţia sau compartimentul pentru realizarea obiectivelor. Astfel,
managerii vor stabili la nivelul variantelor de acţiune şi bugetul planului, respectiv totalitatea
resurselor antrenate, capabile pentru atingerea obiectivelor de performanţă.
O altă abordare a planurilor organizaţionale, în funcţie de specificarea obiectivelor şi
a acţiunilor de urmat, conduce la două categorii importante de planuri utilizate în planificarea
activităţii organizaţiilor, şi anume:
1. Planuri specifice – cu obiective şi acţiuni clar definite şi stabilite pentru fiecare
activitate în parte;
2. Planuri direcţionale – ce indică linii generale de ghidare cu concentrare pe
anumite activităţi, fără a da însă managementului obiective sau cursuri de acţiune specifice.
Intuitiv ar părea corect ca planurile specifice să fie întotdeauna preferabile planurilor
direcţionale. Totuşi, planurile specifice nu sunt lipsite de probleme. Ele necesită deopotrivă
claritate şi sens, o posibilitate de previziune care adesea nu există. În anumite condiţii,
planificarea strategică este preferată, în altele nu. Similar, în unele situaţii planurile
direcţionale sunt mult mai eficace decât cele specifice. Care sunt aceste condiţii?
1. Nivelul de management în organizaţie. Cu cât managerii cresc în organizaţii prin
promovare, rolul lor devine mult mai orientat pe strategie. Efortul de planificare al
executivilor de vârf în organizaţiile mari este în mod esenţial strategic. Astfel nivelul unui
plan reflectă nivelul organizaţiei pe care îl vizează planul.
2. Ciclul de viaţă al organizaţiei. Organizaţiile au şi ele un ciclu de viaţă pe care îl
străbat. Începând cu faza de constituire (iniţiere), organizaţiile cresc, ajung la maturitate şi
apoi urmează o fază a declinului. Planificarea nu este omogenă în toate aceste etape. Aşa cum
se poate vedea în figura 1.4 există o specificitate şi o lungime de orizont a planurilor, ce se
ajustează în funcţie de fiecare etapă.
Constituire
(Formare)

Maturitate

Planuri pe termen
scurt

Planuri specifice pe
termen lung

Declin
Planuri pe termen
scurt mult mai
direcţionale

Performa

Planuri
direcţionale

Creştere

Figura 1.4 Planificarea şi ciclul de viaţă al organizaţiei
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În etapa de constituire este dorită şi necesară flexibilitatea, întrucât disponibilitatea
resurselor este mult mai incertă, iar identificarea clienţilor şi previziunea vânzărilor este mult
mai neclară, de aceea obiectivele vor fi formulate mai mult sub formă de intenţii. În această
fază, planurile direcţionale permit managerilor să facă schimbări în funcţie de necesităţi.
În timpul perioadei de creştere, planurile devin mult mai specifice cu cât resursele
sunt mult mai sigure şi cu cât loialitatea consumatorilor este mult mai puternică. Modelul se
schimbă atunci când intrăm în zona declinului. De la maturitate la declin planurile necesită o
mişcare, o transformare de la specific la direcţional, astfel obiectivele sunt reconsiderate,
resursele realocate şi alte ajustări sunt întreprinse.
Când organizaţia este în faza de maturitate, capacitatea de previziune este de cea mai
mare importanţă şi organizaţia are această capacitate. De asemenea, în această etapă sau fază
a ciclului de viaţă planurile specifice sunt cele mai potrivite.
Orizontul de timp al planului este, de asemenea, influenţat de faza ciclului de viaţă.
Planurile pe termen scurt oferă flexibilitatea cea mai mare şi ca atare acestea vor fi
preponderente în fazele de formare şi declin. Maturitatea reprezintă etapa cea mai stabilă din
ciclu când planurile pe termen lung pot aduce cele mai mari dividende sau rezultate
financiare.
3. Nivelul incertitudinii mediului. Cu cât este mai mare incertitudinea mediului, cu
atât mai mult, planurile vor fi direcţionale şi accentuează necesitatea planurilor pe termen
lung. În condiţii de incertitudine ridicată a mediului, planurile devin tot mai direcţionale.
Deci, dacă o organizaţie se află în faţa unui mediu schimbător, managementul va căuta
flexibilitatea. Aceasta se traduce prin plasarea unui mai mare accent pe planurile pe termen
scurt.
4. Durata încredinţărilor viitoare. Acesta reprezintă un alt factor de contingenţă
care este strâns legat de orizontul de timp al planurilor. Cu cât planurile curente afectează mai
mult îndatoririle şi sarcinile viitoare, cu atât este mai mare perioada pentru care managerul
planifică. Deciziile elaborate astăzi devin o îndatorire pentru realizarea unei acţiuni viitoare.
Deciziile de angajare ale universităţilor americane – şi nu numai – de profesori
universitari sunt exemple excelente pentru a ilustra cum lucrează conceptul de încredinţare.
La angajarea unui profesor, se realizează o încredinţare prin care se prevede o angajare pe
termen lung pentru acel profesor. Decizia de angajare trebuie să reflecte o evaluare de către
managementul universităţii – şef de catedră, decan şi senatul universităţii – că pretendentul,
pe lângă calităţile necesare, va avea asigurată o perioadă de activitate suficientă în viitor.
Dacă universitatea angajează un profesor în vârstă de 35 ani, atunci universitatea va trebui
să planifice pentru aceasta un orizont de activitate de 35-40 ani.
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De asemenea, planurile pot fi clasificate în funcţie de extinderea utilităţii şi repetării
lor, în două mari categorii: planuri de unică folosinţă (unice) şi planuri permanente (curente),
(vezi figura 1.5).
Planurile unice (cu o singură folosire) sunt planurile care ţintesc la atingerea unui
obiectiv, sau car, după atingerea obiectivului, nu se vor mai repeta. Aceste planuri unice sunt
următoarele:
A. Un program, care este un plan cuprinzător ce coordonează o mulţime complexă
de activităţi în strânsă corelaţie cu un obiectiv principal care nu va mai apărea în viitor sau cu
o probabilitate foarte mică de repetare. Programele, în mod tipic, implică câteva
departamente ale organizaţiei; de asemenea, ele sunt compuse din câteva proiecte şi pot
necesita mai mult de un an pentru a fi îndeplinite.

Programe

Planuri de
folosinţă unică

Proiecte

Planuri de afaceri

Planuri
organizaţionale
Politici

Planuri permanente
(curente)

Proceduri

Reguli

Figura 1.5 Planurile în funcţie de durata utilităţii şi repetării lor
B. Proiectul, care este un plan ce coordonează un set de activităţi limitate ca scop.
Proiectele au propriile lor bugete. De exemplu, programul de instalare de reţele din fibră
optică al firmei Astral a constat din mai multe proiecte mai mici, implicând montarea
cablului de fibră optică în diferite localităţi şi zone.
C. Planul de afaceri. Atunci când oamenii încep un nou business (o nouă afacere),
fie unul independent, fie ca o componentă nouă a unei organizaţii mai mari, ei pot beneficia
mult din deţinerea unui bun plan de afaceri. Acesta este un plan care descrie toate detaliile
necesare pentru a stabili direcţia unui nou business şi pentru a obţine finanţarea necesară
exploatării lui. Băncile şi alte instituţii financiare doresc să vadă planul de afaceri înainte ca
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ele să împrumute bani sau să îi investească într-o nouă afacere, managerii superiori doresc să
vadă planul de afaceri înainte ca ei să aloce resursele limitate ale organizaţiei pentru un nou
proiect.
Principalele probleme care vor trebui incluse într-un plan de afaceri sunt prezentate
succint în tabelul 1.1.
Tabelul 1.1 Ce trebuie să includă un plan de afaceri
Sumarul pentru executivi – o privire generală asupra scopului
afacerii şi iluminarea elementelor cheie ale planului.
Analiza industriei – natura industriei, includerea tendinţelor
economiei, probleme de reglementări sau juridice importante, şi riscurile
potenţiale.
Descrierea companiei – misiunea, proprietarii şi forma legală.
Descrierea produselor şi serviciilor – bunurile şi serviciile principale,
cu concentrare principală pe unicitate vis-à-vis de concurenţă.
Descrierea pieţei – mărimea pieţei, punctele forte şi punctele slabe ale
concurenţilor, obiectivele vânzărilor pe cinci ani.
Descrierea operaţiilor (activităţilor de bază) – metode de fabricaţie
sau servire, aprovizionare şi furnizori şi procedurile de control.
Descrierea personalului – managementul şi deprinderile sau
capacităţile personalului necesar şi disponibil, compensarea şi sistemele de
management privind resursele umane.
Proiecţia situaţiei financiare – proiecţia privind cash-flow-ul pe 1-5
ani.
Necesităţile de capital – suma de fonduri necesare pentru a funcţiona
business-ul, cantitatea disponibilă, cantitatea necesară din noile resurse.
Planurile permanente (curente) sunt planuri ce prevăd dirijarea funcţionării pe
activităţi care se repetă în execuţie. Există trei tipuri de planuri permanente (curente):
A. Politica reprezintă o ghidare generală pentru membrii organizaţiei în vederea
atingerii obiectivelor organizaţionale. Politicile nu dictează exact care acţiuni vor fi
întreprinse sau urmate. Ele prevăd, mai degrabă, limitele şi graniţele generale de acţiune.
Multe magazine, cu amănuntul, de exemplu, practică o politică care reclamă ca mărfurile
returnate să fie însoţite de bonul de cumpărare. Deci în acest mod politicile cer cel mai
adesea schiţarea unor acţiuni dezirabile.
B. Procedura este o mulţime prescrisă de etape strâns legate, ce trebuie întreprinse în
anumite circumstanţe care au un caracter repetitiv. Procedurile bine stabilite şi formalizate
adesea, sunt numite proceduri standard de operare (PSO). Spre deosebire de politici, care
tind să fie mai generale şi mai flexibile, procedurile prevăd instrucţiuni detaliate etapă cu
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etapă, cu ceea ce trebuie făcut. În acest fel ele nu dau flexibilitate sau, altfel spus, nu permit
abateri. De exemplu, în mod tipic, băncile au proceduri standard de operare ce guvernează
activităţile funcţionarilor, casierilor care mânuiesc bani şi chiar ale clienţilor. Deoarece ele
specifică în mod detailat acţiunile dorite în circumstanţe care apar, procedurile standard de
operare sunt în mod frecvent instrumente eficiente pentru instruirea salariaţilor.
C. Regula este o expunere, care detaliază acţiuni specifice de întreprins sau nu într-o
situaţie dată. Spre deosebire de proceduri, regulile, în mod normal, nu specifică o serie sau o
mulţime de trepte, etape. În schimb, ele specifică exact ceea ce trebuie făcut sau nu, lăsând
puţină flexibilitate sau loc redus de abatere.
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CAPITOLUL 2. INSTRUMENTE DE PLANIFICARE ŞI DE
IMPLEMENTARE A PLANURILOR

Obiective urmărite:
 identificarea tehnicilor de planificare;
 înţelegerea aplicării Managementului prin Obiective (MBO);
 Stabilirea etapelor şi analizei specifice Managementului prin
Proiecte.

Instrumentele utilizate de manageri în procesul de planificare reprezintă o serie de
tehnici necesare fie pentru a analiza şi evalua mai bine mediul de afaceri şi implicit pentru o
alegere mai potrivită a obiectivelor şi strategiilor, fie pentru a concepe mai bine planurile de
acţiune şi pentru a le implementa rapid în cadrul organizaţiilor. Pe parcursul acestei unităţi
vom trece în revistă câteva dintre cele mai utilizate instrumente şi vom detalia modalitatea de
aplicare pentru unele dintre ele.
2.1. Previziunea sau prognoza
Previziunea reprezintă procesul de estimare, proiectare a factorilor şi condiţiilor din
mediu şi a evoluţiilor viitoare ale acestora care vor influenţa funcţionarea organizaţiei. În
general, firmele aplică acest instrument pentru a previziona factori importanţi din cadrul
mediului cum ar fi: piaţa, tehnologia, atitudinea clienţilor, tendinţele politice şi cele
internaţionale.
Tehnici de previziune
a) Extrapolarea
Este cea mai utilizată formă de previzionare. Ea presupune o proiectare în viitor a
tendinţelor manifestate de un factor în trecut sau în prezent. Cele mai simple extrapolări sunt
cele care folosesc analiza seriilor cronologice. Adică pe baza evoluţiei unui factor într-o
perioadă de timp, de exemplu vânzările unui produs în ultimii 7 ani, se determină modelul
după care a variat acest factor, respectiv tendinţa şi se aplică modelul în vederea stabilirii
valorii probabile a factorului, vânzărilor, pentru perioada următoare, de pildă pentru anul
viitor. Modelele pot să fie şi mai complexe şi respectiv să ia în considerare nu doar factorul
timp ca şi factor de influenţă a vânzărilor.
De exemplu o firmă producătoare de echipament tehnologic pentru producţia
alimentară ar putea fi interesată de următoarele analize:
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•

stabilirea legăturii dintre vânzările din sectorul de activitate al firmei şi
indicatorii naţionali economici şi sociali;

•

stabilirea impactului pe care îl vor avea restricţiile guvernamentale privind
activitatea firmelor din sectorul alimentar asupra vânzărilor de echipamente
tehnologice specifice acestui sector;

•

estimarea potenţialului de creştere a vânzărilor firmei prin extinderea
eforturilor de marketing pe pieţele actuale.

b) Tehnica Delphi sau metoda opiniilor grupului de experţi
Este o metodă de previziune care se bazează pe consensul opiniilor unui grup de
experţi. Această metodă a fost dezvoltată de Rand Corporation la începutul anilor 1950
pentru a evalua impactul unui război atomic asupra SUA. Ulterior metoda a fost utilizată
frecvent de către organizaţiile mari pentru a-şi dezvolta noi capacităţi şi capabilităţi în diferite
situaţii. Cel mai frecvent este utilizată la previzionarea vânzărilor, atunci când grupul de
experţi este format din directorii de vânzare ai diferitelor reprezentanţe sau a unităţilor de
vânzări. Tehnica presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Chestionarea unui grup de experţi – se întocmeşte un chestionar ce cuprinde
o serie de întrebări referitoare la evoluţia viitoare a unui factor de mediu şi
care este trimis un grup de experţi care rămân anonimi unul faţă de altul. Li se
cere acestora să estimeze numeric evoluţiile factorului în timp şi probabilităţile
corespunzătoare fiecărei posibilităţi.
2. Pregătirea raportului pentru prima rundă – presupune calcularea mediei,
medianei şi deviaţiei standard obţinute la răspunsurile primite. Acest raport
este retrimis experţilor împreună cu un chestionar refăcut. În cea de a doua
rundă li se cere experţilor să îşi revizuiască datele estimate anterior dacă
apreciazăă că este necesar sau să justifice opinia iniţială.
3. Pregătirea raportului pentru runda a doua – care pe baza răspunsurilor
primite prezintă ideea de consens care a rezultat la nivelul grupului de experţi.
Raportul este din nou trimis experţilor şi li se cere acestora să indice dacă
sprijină sau nu ideea de consens rezultată şi să îşi justifice răspunsul. Pentru a
evita un acord tacit din partea experţilor se promovează ideea de a prezenta
motivele pentru care nu acceptă acest consens.
Deoarece această tehnică se bazează, în general pe intuiţie sau pe presupuneri derivate
din experienţa acumulată a experţilor, previziunea ce va rezulta va fi o combinaţie de opinii
pertinente. Tehnica se foloseşte cu succes la previziunea vânzărilor, astfel încât să se poată
adopta decizii cu privire la necesitatea realizării de noi angajări, dacă este necesară
extinderea fabricii sau la necesitatea contractării unui credit etc.
c) Simularea
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Simularea reprezintă un proces prin care un sistem real este transpuns într-un model
pe care se fac o serie de experimente în vederea înţelegerii modului în care se va comporta
sistemul real la presiunea unor factori din mediu sau pentru evaluarea diferitelor strategii de
acţiune pentru sistemul analizat. Acest instrument a cunoscut o creştere a utilizării în diferite
domenii, inclusiv în afaceri, datorită posibilităţii de a rezolva probleme în care intervin
mărimi probabilistice şi pentru care nu se pot utiliza metodele matematice analitice. Astfel,
sistemului real îi este ataşat un model matematic care este analizat în diferite situaţii cu
ajutorul unui computer.
Simularea reprezintă una dintre cele mai folositoare tehnici de management.
Popularitatea acesteia derivă din posbilitatea aplicării la un număr foarte mare şi variat de
probleme: producţie – planificarea liniei de afbricaţíe/asamblare, marketing – analiza
comportamentului consumatorilor, financiar – estimarea cash-flow-ului, aprovizionare –
controlul stocului de marfă/materii prime. Pentru rezolvarea unor probleme de management
sau planificare s-au dezvoltat o serie de modele de simulare: Simularea Monte Carlo,
Simularea evenimentelor discrete, Metoda Lanţurilor Markov, Modele analitice pentru
producţie şi stocare, (modelul EOQ) etc.
Metoda de simulare Monte Carlo se aplică pentru analiza problemelor în condiţii de
risc, atunci când aceeaşi variantă de acţiune poate conduce la obţinerea mai multor consecinţe
pentru care se pot calcula probabilităţile de apariţie.
Metoda de analiză Markov este un instrument probabilistic care furnizează informaţii
despre probabilitatea de a apărea o anumită situaţie în urma adoptării unei decizii.
La acestea se poate adăuga şi simularea de tip joc de afaceri – simularea unei
întreprinderi. De exemplu, o astfel de simulare presupune existenţa unei singure pieţe pe
care se află mai mulţi concurenţi ce oferă produse similare. Fiecare se află în competiţie în
vederea atingerii unor indicatori de rezultat cât mai buni. Astfel, sarcina jucătorului este de
a conduce activitatea unei întreprinderi şi de a adopta decizii referitoare la cantitatea
produsă, preţul de vânzare, costurile investiţionale de extindere a activităţii, numărul
angajaţilor etc.
Factorii care au favorizat creşterea utilizării simulării în management au fost:
1. dezvoltarea tehnologică şi în special de tip software
2. generarea unui volum mare de date şi informaţii de sistemele informatice
3. dezvoltarea unor pachete pentru simularea unor probleme specifice
întreprinderilor
4. utilizarea acestor pachete de simulare nu necesită o experienţă tehnică ridicată

18

2.2. Analiza SWOT
Este un instrument utilizat pentru realizarea planificării strategice. Aşa cum am văzut
în cadrul procesului de planificare, el presupune identificarea punctelor forte/slabe ale firmei
şi a oportunităţilor/ameninţărilor apărute în cadrul mediului.
În identificarea punctelor forte şi slabe ale unei organizaţii sunt luaţi în calcul o serie
de factori, a căror analiză le permite managerilor să decidă care strategii pot fi implementate
pe baza resurselor pe care organizaţia le are la dispoziţie sau pe care le poate obţine. Unul
dintre instrumentele folosite de manageri pentru a identifica punctele forte şi punctele slabe
ale organizaţiei îl reprezintă analiza resurselor interne (vezi tabelul 2.1).
În analiza resurselor interne, C. W. Hofer şi D. Schendel sugerează parcurgerea a
patru faze:
1. crearea unui profil al resurselor şi abilităţilor principale ale unei organizaţii în
următoarele domenii: financiar; fizic; organizaţional şi uman; tehnologic,
2. determinarea cerinţelor esenţiale pentru ca produsul să aibă succes şi a segmentelor
de piaţă cărora organizaţia li se adresează sau li se poate adresa;
3. compararea profilului resurselor cu cerinţele de a avea succes în vederea
determinării principalelor puncte forte pe care poate să se bazeze o strategie şi a principalelor
puncte slabe ce trebuie depăşite;
4. Compararea propriilor puncte forte şi slabe cu cele ale competitorilor în vederea
identificării resurselor şi abilităţilor care ar putea ajuta la obţinerea unui avantaj pe piaţă.
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Tabelul 2.1 Analiza resurselor interne

După încheierea analizei mediului extern şi a resurselor interne este posibilă
observarea potrivirii sau nepotrivirii dintre oportunităţile/ ameninţările şi punctele forte/ slabe
identificate. Integrarea analizelor internă şi externă (compararea analizelor) le permite
managerilor să prevadă rezultatele strategiei existente sau ale strategiei viitoare. Dacă între
performanţele anticipate şi obiectivele organizaţionale apar nepotriviri, conducerea
organizaţiei va înţelege mai bine gradul în care trebuie introdusă schimbarea strategică.
2.3. Managementul prin Obiective
Este atât o filosofie, cât şi un sistem de management. Ca şi instrument de planificare,
MBO îi ajută pe manageri şi pe echipa de subordonaţi a acestora să integreze obiectivele
strategice cu cele tactice. Astfel MBO poate fi văzut ca un sistem prin care managerii
împreună cu subordonaţii lor identifică obiectivele comune, definesc domeniul principal al
responsabilităţilor fiecăruia şi precizează ce rezultate sunt aşteptate de la fiecare.
Una dintre tehnicile de planificare întrebuinţate de multe organizaţii este
managementul prin obiective (MBO). Formal definit, MBO reprezintă un proces structural de
comunicare regulată şi permanentă în care un supraveghetor sau manager şi un subordonat
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stabilesc împreună obiectivele performanţei unui subordonat şi considerarea şi revizuirea
rezultatelor dobândite.
Concepţia MBO: în termenii săi cei mai simpli această tehnică cere un acord global
între supraveghetor (manager) şi subordonat privind:
o

obiectivele performanţei subordonatului pentru o perioadă dată de

timp;
o

planurile prin care aceste obiective vor fi îndeplinite;

o

standardele de măsurare, indiferent dacă ele au fost sau nu îndeplinite;

şi
o

procedeele pentru revizuirea rezultatelor performanţei.

Acest proces îl reprezentăm în figura 2.1. Trebuie notat faptul că supraveghetorul şi
subordonatul stabilesc planurile şi controlează împreună rezultatele. Ei sunt de acord asupra
obiectivelor de primă importanţă pentru performanţa subordonatului împreună cu programul
calendaristic – orarul – privind realizarea acestora şi criteriile care vor fi folosite în evaluarea
rezultatelor.
Cele şase etape în construirea unui MBO de succes
Etapa 1: Un individ enumeră obiectivele cheie ale
performanţei pentru o perioadă de timp cu date ţintă pentru
realizarea lor.
Etapa a 2-a: Obiectivele sunt revizuite şi discutate cu supraveghetorul şi apoi
aceştia cad de acord asupra situaţiei obiectivelor ce trebuie realizate.
Etapa a 3-a: Supraveghetorul şi subordonatul se întâlnesc în mod regulat pentru a
revedea sau reconsidera progresul şi pentru a face revizuirile sau adaptările necesare
obiectivelor.
Etapa a 4-a: La un anumit timp, de obicei după şase luni, individul pregăteşte un
raport de performanţă care prezintă principalele realizări şi comentează asupra discrepanţelor
dintre rezultatele reale şi cele scontate.
Etapa a 5-a: Autoevaluarea (Etapa a 4-a) este discutată cu supraveghetorul cu
privire la accentele asupra implicaţiilor şi pentru performanţa viitoare.
Etapa a 6-a: Un nou set de obiective este stabilit pentru următoarea perioadă de timp.
Apoi se reia ciclul.
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Figura 2.1 Un cadru de planificare pentru MBO
Managementul prin obiective reprezintă un sistem dinamic cu ajutorul căruia se pot
integra obiectivele strategice cu cele operaţionale. Nu vom insista aici asupra metodologiei de
aplicare pe care am discutat-o deja, ci ne vom opri asupra avantajelor şi aplicabilităţii acestui
sistem.
Se spune că MBO este un mod de viaţă organizaţional întrucât permite:
•

rezolvarea paşnică a eventualelor necorelări între obiectivele diferitelor
niveluri ale organizaţiei;

•

comunicarea deschisă, bazată pe încredere reciprocă;

•

un sistem de relaţii care îi avantajează pe toţi participanţii;

•

recompense şi promovări bazate pe performanţă;

•

minimizarea folosirii instrumentelor politice, de forţă şi maximizarea celor
specifice motivării;

•

dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive.

În cadrul acestui sistem managerii şi subordonaţii urmăresc realizarea consensului
asupra: a) obiectivelor aferente subordonaţilor într-o perioadă de timp, b) mijloacelor
antrenate de către subordonaţi în realizarea obiectivelor, c) modalităţii de evaluare a
progresului înregistrat în diferite momente şi a rezultatului final.
Aplicarea sistemului se face în funcţie de situaţia concretă din cadrul organizaţiei, de
către specialiştii de care dispune firma, de sistemele de comunicare existente etc. În derularea
sistemului se folosesc următoarele documente specifice:


Fişa obiectivelor cheie în funcţie de nivelul ierarhic şi de domeniul de activitate;



Planul de acţiune, care se elaborează pentru întreaga activitate şi pentru fiecare

compartiment în parte;


Fişa de urmărire a obiectivelor, care este specifică fiecărui compartiment şi nivel
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ierarhic, ea constituind un tablou de bord adaptat sistemului.
Avantajele aplicării metodei MBO:
•

clarifică focalizările eforturilor de muncă ale subordonaţilor pentru
cele mai multe sarcini şi obiective;

•

focalizează eforturile de muncă ale supraveghetorului pe domeniile de
sprijin care pot cu adevărat ajuta subordonaţii să îndeplinească
obiectivele asupra cărora au căzut de acord;

•

contribuie la construirea unei legături puternice între supraveghetor şi
subordonat deoarece procesul implică o comunicare directă între cei
doi;

•

oferă subordonatului o şansă structurală de a participa la elaborarea şi
luarea deciziilor care îi afectează munca;

•

poate crea un puternic entuziasm la nivelul îndeplinirii obligaţiilor şi la
cel al performanţei muncitorului.
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CAPITOLUL 3. FUNCŢIA DE ORGANIZARE

Obiective urmărite:
 înţelegerea procesului de organizare;
 importanţa realizării unei structuri organizatorice;
 explicarea conceptelor autoritate, responsabilitate şi delegare de
sarcini;
 stabilirea tipurilor de relaţii între posturile create în cadrul
organizaţiei.

3.1. Funcţia de organizare şi funcţiunile unei întreprinderi
Organizarea este procesul de creare a structurii pentru organizaţii, prin care
oamenii devin capabili sau dobândesc capacitatea de a lucra şi de a participa împreună
în mod efectiv la realizarea obiectivelor ei.
Există două aspecte principale privind procesul de organizare:
♦

împărţirea organizaţiei în subunităţi corespunzătoare obiectivelor şi

strategiei ei. Aceasta este ceea ce mulţi oameni înţeleg greşit ca fiind unicul şi
singurul ţel al procesului de organizare.
♦

uneori mai puţin tangibil, relaţiile de autoritate sunt firele nevăzute

care leagă nivelurile managementului de vârf cu cele de jos sau inferioare ale forţei
de muncă şi fac posibilă distribuirea şi coordonarea sarcinilor.
Instrumentele pe care le deţine managementul organizaţiei în realizarea funcţiei de
organizare sunt:
-

Delegarea, care reprezintă mijlocul prin care managementul stabileşte relaţiile de

autoritate. Delegarea este instrumentul prin care managementul distribuie printre
oamenii săi activităţile sau întreaga muncă a organizaţiei, respectiv nenumăratele
sarcini ce trebuie să fie executate pentru ca obiectivele să fie îndeplinite, atinse.
-

Responsabilitatea. În contextul delegării, responsabilitatea este o obligaţie de a

executa sarcinile şi de a lua în considerare executarea definitivă şi satisfăcătoare a lor.
Prin obligaţie înţelegem faptul că se aşteaptă ca un individ să îndeplinească complet cerinţele
unei anumite sarcini, atunci când el acceptă o poziţie într-o organizaţie pentru a executa
sarcinile poziţiei din structură, desigur, în schimbul unor recompense anume.
-

Autoritatea organizaţională. Dacă o persoană trebuie să realizeze ceva pentru

organizaţie, aceasta presupune responsabilitate pentru îndeplinirea satisfăcătoare a sarcinilor
şi, totodată, organizaţia trebuie să aprovizioneze cu resursele necesare cerute. Autoritatea
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este dreptul limitat de folosire a resurselor organizaţiei şi de canalizare a eforturilor
unor oameni ai ei spre executarea sarcinilor.
Autoritatea este delegată unei poziţii, unui post din structură, şi nu unui individ care,
din întâmplare, deţine poziţia respectivă la un moment dat. Aşa cum definiţia noastră a
specificat autoritatea este dreptul limitat de folosire a resurselor şi de a comanda oamenilor.
Într-o organizaţie, aceste limite sunt, de obicei, specificate prin politici, proceduri, reguli şi
descrieri ale posturilor, sau acestea pot fi comunicate şi oral subordonaţilor. În general,
limitele autorităţii cresc tot mai mult pe măsură ce urcăm pe scara ierarhică managerială. Dar
trebuie să precizăm că şi autoritatea managerilor de vârf este limitată. Puterea, în contrast cu
autoritatea, este capacitatea de a acţiona sau capacitatea de a afecta o situaţie. Un individ
poate avea putere, fără a avea autoritate. Autoritatea, cu alte cuvinte, determină ceea ce are
dreptul să facă o persoană ocupând o poziţie anume. Puterea determină ceea ce ea, în mod
real, poate face. Căile în care puterea este folosită pot avea efecte pozitive sau negative
asupra organizaţiei.
Organizarea procesuală constă în principal din studierea celor mai importante
categorii de muncă, a proceselor necesare realizării ansamblului de obiective ale organizaţiei.
În cadrul acestei organizări putem să identificăm ca prim element funcţiunea, respectiv setul
de activităţi omogene şi/sau complementare, specializate, derulate de o anumită
categorie de personal, cu o anumită specialitare, folosind metode şi tehnici specifice în
vederea atingerii unuia sau a mai multor obiective derivate din obiectivele generale ale
organizaţiei. Funcţiunile organizaţiei reprezintă subdiviziuni cuprinzătoare ale sistemului
organizaţional.
Fiecare funcţiune este compusă din activităţi. Activitatea poate fi definită drept
totalitatea atribuţiilor omogene de o anumită natură pentru a căror efectuare sunt
necesare cunoştinţe de specialitate dintr-un domeniu. Continuând detalierea, atribuţia ar
avea două sensuri:
•

ansamblul de sarcini de muncă identice necesare pentru realizarea unei părţi
dintr-o activitate atunci când se referă la organizaţie sau la anumite părţi ale
acesteia;

•

ansamblul de obligaţii, de autorităţi şi de responsabilităţi conferite unei
persoane pe baza funcţiei pe care o ocupă.

Sarcina reprezintă o acţiune de o anumită natură, parte elementară a unui
proces de muncă, care se realizează după o anumită procedură cu scopul îndeplinirii
unui obiectiv individual. O sarcină reprezintă tot ceea ce o persoană poate executa singură,
pe baza cunoştinţelor de care dispune. Sarcina presupune o anumită autonomie operaţională.
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Cu privire la delimitarea funcţiunilor
organizaţiei există, în general, un consens ce

urmează

principalele domenii de activitate, funcţiunile

fiind

aceleaşi indiferent de ramura economică în care

activează

firma. Ceea ce diferă între firme este gradul de

dezvoltare

al acestor domenii de activitate, aria lor de

cuprindere.

Astfel, se disting următoarele tipuri principale de

funcţiuni:

a)

Funcţiunea

de

cercetare-dezvoltare

este

reprezentată

de

ansamblul

activităţilor care se desfăşoară în cadrul organizaţiei în vederea realizării obiectivelor din
domeniul producerii de noi idei şi transformării ideilor în noutăţi utile dezvoltării în viitor a
firmei. Între activităţile de bază ale acestei funcţiuni amintim:
•

cercetarea şi asimilarea de noi tehnologii, introducerea progresului tehnic;

•

organizarea procesului de elaborare, de implementare şi de adaptare de noi
concepte, tehnici cu caracter organizatoric;

•

elaborarea, stabilirea normelor şi normativelor de consumuri specifice de materii
prime, materiale, energie, combustibili şi, parţial, de resurse umane;

•

conceperea şi asimilarea de produse şi de servicii noi, modernizarea celor
existente;

•

dezvoltarea capacităţilor de producţie, elaborarea de previziuni, planuri de
investiţii.

b)

Funcţiunea de producţie sau operaţională se caracterizează prin înglobarea

activităţii de bază a organizaţiei, prin care se realizează transformarea obiectelor muncii în
produse sau servicii finite, destinate clienţilor. Funcţiunea cuprinde ansamblul activităţilor de
bază, auxiliare şi de deservire. Principalele activităţi specifice acestei funcţiuni sunt:
•

fabricarea, exploatarea şi operaţiunile de prestare a serviciilor;

•

programarea, lansarea şi urmărirea operativă a producţiei;

•

controlul

tehnic

de

calitate

al

materiilor

prime,

semifabricatelor

şi

subansamblelor pe întregul flux de fabricaţie, precum şi al produselor finite;
•

producţia auxiliară prin care se asigură unele cerinţe necesare desfăşurării în
condiţii bune a procesului de bază: producţia şi distribuţia de energie,
combustibilului, utilităţilor etc.;

•

întreţinerea şi reparaţia maşinilor, clădirilor, echipamentelor de lucru în vederea
menţinerii lor în stare de funcţionare la parametri cât mai apropiaţi de cei optimi;

•

transportul intern tehnologic.
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c)

Funcţiunea comercială cuprinde totalitatea activităţilor prin care se asigură

legătura cu mediul extern atât pentru asigurarea resurselor materiale cât şi pentru
comercializarea produselor şi serviciilor. Activităţile principale ale acestei funcţiuni sunt:
•

aprovizionarea tehnico-materială, ce presupune atribuţii de procurare rapidă şi
completă, la termenele necesare şi în condiţii de eficienţă, a materiilor prime,
materialelor, echipamentelor de producţie şi a altor factori necesari producţiei;

•

depozitarea, conservarea şi administrarea stocurilor de materii prime, materiale
etc.;

•

comercializarea produselor şi serviciilor, trecerea produselor din sfera de
producţie în piaţă;

•

transportul la punctele de vânzare sau la clienţi;

•

marketingul, cu scopul de identificare a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor şi
de orientare a ofertei către satisfacerea cât mai eficientă a acestora.

d)

Funcţiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul de activităţi prin care se

asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor, evidenţierea valorică a
fenomenelor economice din cadrul organizaţiei, analiza modului de utilizare a resurselor şi de
obţinere a rezultatelor. Între activităţile specifice acestei funcţiuni amintim:
•

previzionarea şi planificarea mijloacelor financiare necesare;

•

execuţia financiară prin care se asigură distribuirea acestor resurse în cadrul
firmei, controlul utilizării lor eficiente;

•

contabilitatea, activitate prin care se înregistrează şi se evidenţiază valoric
resursele materiale, umane şi financiare, precum şi rezultatele activităţii firmei;

•

calculaţia costurilor şi preţurilor;

•

analiza economico-financiară.

e)

Funcţiunea de resurse umane cuprinde ansamblul activităţilor necesare pentru

realizarea obiectivelor de asigurare şi de dezvoltare a potenţialului uman. Principalele
activităţi se referă la:
•

determinarea necesarului de personal, cantitativ şi în structură;

•

planificarea, recrutarea, selecţia şi încadrarea resursei umane;

•

evidenţa sa;

•

aprecierea şi sistemul de promovare;

•

recompensarea şi sancţionarea, motivarea angajaţilor;

•

sistemul de recompensare;

•

pregătirea,

perfecţionarea,

ridicarea

angajaţilor;
•

protecţia şi igiena muncii.
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nivelului

pregătirii

profesionale

a

Între funcţiunile organizaţiei există în procesul de realizare a obiectivelor generale o
serie de raporturi de interdependenţă şi intercondiţionare.
3.2. Proiectarea structurii organizaţionale
Prin structură organizatorică trebuie să înţelegem ansamblul de posturi şi de
compartimente de muncă care compun organizaţia, modul de constituire, de grupare şi
de subordonare a acestora, precum şi principalele legături care se stabilesc între ele în
vederea asigurării îndeplinirii în cele mai bune condiţii a obiectivelor organizaţionale.
După cum reiese din definiţie, la baza structurii organizaţionale stau o serie de
elemente fundamentale care impun managementului adoptarea de decizii în vederea stabilirii
lor:
•

postul;

•

unităţile şi compartimentele de muncă;

•

sistemul delegării, autorităţii şi responsabilităţii;

•

normele de conducere;

•

poziţiile cu autoritate directă şi cele de sprijin.

Rolul structurii organizatorice este de o asigura la nivelul organizaţiei o divizare a
sarcinilor, concomitent cu integrarea acestora, activitatea membrilor organizaţiei fiind
caracterizată de eficienţă şi eficacitate.
Reprezentarea structurii organizatorice se face prin mijloacele specifice: organigrama
şi fişa postului. Suplimentar, pentru prescrierea cadrului general de comportament şi a
dispoziţiilor privitoare la disciplina muncii tuturor angajaţilor, se întocmeşte regulamentul de
ordine interioară (ROI).
Proiectarea structurii organizatorice trebuie să se bazeze pe respectarea unor principii,
dintre care le amintim pe următoarele:
9 Principiul divizării activităţii şi individualizarea funcţiilor organizaţiei
este un principiu fără de care nu se poate realiza gruparea activităţilor complexe în
organisme sau compartimente de muncă. În structura organizatorică, funcţiunile
organizaţiei trebuie să fie clar evidenţiate, iar compartimentele de muncă ce aparţin
aceleiaşi funcţiuni să fie grupate, evitându-se dispersarea acestora pe baza altor
criterii.
9 Principiul supremaţiei obiectivelor asigură condiţiile absolut necesare
pentru ca fiecare compartiment de muncă să aibă un rol bine definit, în concordanţă
cu obiectivele firmei.
9 Principiul unităţii de comandă presupune ca ierarhizarea subdiviziunilor
organizatorice să se facă astfel încât fiecare titular al unui post de conducere şi fiecare
compartiment să fie subordonate nemijlocit unui singur şef.
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9 Principiul apropierii managementului de locul de execuţie a sarcinilor
exprimă, în esenţă, necesitatea reducerii numărului de niveluri ierarhice la minim. O
structură simplă, cu un număr mic de niveluri ierarhice asigură reducerea distanţei
dintre posturile de conducere şi cele de execuţie, transmiterea rapidă şi nedeformată a
deciziilor în sens descendent, a informaţiilor necesare luării deciziilor şi controlului în
sens ascendent.
9 Principiul flexibilităţii presupune ca structura organizatorică să reflecte
schimbările din sfera obiectivelor, resurselor, cunoştinţelor din diferite domenii, cu un
minim de efort din partea managerilor şi personalului.
În proiectarea structurii organizatorice se va avea în vedere parcurgerea următoarelor
etape:
I. Identificarea obiectivelor şi activităţilor şi gruparea acestora pe funcţiunile
organizaţiei
În cadrul primei etape se urmăreşte o personalizare a structurii organizatorice potrivit
obiectivelor unităţii şi activităţilor care trebuie îndeplinite în vederea realizării acestora.
Pentru a fi desfăşurată, fiecare activitate presupune realizarea unui anumit număr de lucrări
legate de sistemul de informare, de procesul decizional, de documentarea personalului,
asigurarea bazei tehnico-materiale, asigurarea forţei de muncă etc. Din acest motiv, este
important să se inventarieze toate lucrările ce trebuie executate la nivelul activităţilor,
întocmindu-se o listă a lucrărilor necesare.
II. Stabilirea necesarului de personal pe baza volumului de muncă impus de
realizarea activităţilor
Pentru aprecierea cantitativă a volumului de muncă se porneşte de la lista lucrărilor
necesare şi se aplică o metodă specifică de determinare a volumului de muncă cum ar fi
fotografierea, cronometrarea etc.
Astfel stabilirea necesarului de personal se poate realiza cu ajutorul relaţiei volumului
de muncă sau a unor normative de personal după modelul următor:
V
m

NL =

F
t

* In

unde:
NL – necesarul de personal pentru o grupă de activităţi omogene, într-o perioadă de
timp;
Vm – volumul de muncă, exprimat în ore-normă, pentru activităţi omogene;
Ft – fondul de timp de muncă al unui om în ore efective;
In – indicele de îndeplinire a normelor de muncă.
III. Proiectarea propiu-zisă a structurii
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Începând cu această etapă se trece la repartizarea sarcinilor pe posturi şi la gruparea
posturilor în unităţi sau compartimente de muncă.
1) Definirea locurilor de muncă din organizaţie
Locul de muncă reprezintă elementul primar al structurii organizatorice (cea
mai simplă subdiviziune organizatorică) şi este definit de ansamblul sarcinilor,
obiectivelor, competenţelor şi răspunderilor stabilite pentru un membru al organizaţiei.
Pentru constituirea unui loc de muncă se recomandă utilizarea metodei fişa postului,
instrument care poate îmbrăca următoarea formă:
1. DESCRIEREA POSTULUI
Postul;
Relaţii ierarhice (este subordonat, are în subordine);
Relaţii funcţionale (interne şi externe);
Descrierea sarcinilor;
Responsabilităţi;
Limitele de competenţă.
2. CERINŢELE POSTULUI
Studiile necesare (pregătirea de bază, specializarea);
Experienţa (în specialitate, în funcţii de conducere);
Calităţile personale (aptitudinile, capacităţile personale).
Denumirea de funcţie, asociată postului, reprezintă rezultatul factorului de
generalizare a unor posturi asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere, a
autorităţii şi responsabilităţii. De exemplu, funcţia de economist, funcţia de inginer, funcţia de
contabil etc.
În procesul de proiectare a locului de muncă se pot folosi câteva abordări privind
gruparea sarcinilor:

salariat
1

sarcina
1

salariat
2

sarcina
2

Figura 3.1 Simplificarea muncii
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salariat
3

sarcina
3

a) Simplificarea locului de muncă reprezintă procesul de proiectare prin care
ocupanţii postului au un număr mic de activităţi înguste de executat. Această idee a
simplificării a fost popularizată de Frederick Taylor prin viziunea sa asupra managementului
ştiinţific, care accentua reducerea postului la sarcini înguste şi instruirea muncitorilor în
privinţa celei mai bune modalităţi de a le îndeplini. Deoarece slujbele implicate în procesul
de simplificare devin simple, repetitive, muncitorii devin schimbabili (pot fi înlocuiţi între ei)
ceea ce face ca instruirea noilor veniţi în organizaţie să fie relativ uşoară. Din nefericire,
simplificarea muncii poate fi dusă prea departe şi astfel apar locuri de muncă înguste,
repetitive care nu conduc la motivarea muncitorilor. Aceste posturi înregistrează deseori
efecte negative, respectiv: muncitorul este plictisit, satisfacţia slujbei este joasă, absenteismul
este mare; fluctuaţia personalului este ridicată şi pot să apară chiar şi cazuri de sabotaj.
b) Rotirea pe locuri de muncă este practica de trecere periodică a salariaţilor printr-o
mulţime de locuri de muncă după o succesiune planificată (vezi figura 3.2). Deseori,
abordarea acesta ţinteşte la reducerea monotoniei sau plictiselii asociate cu simplificarea
slujbei prin prevederea unei diversificări a sarcinilor. Rotirea slujbei are, de asemenea,
avantajul policalificării salariaţilor (instruirea lor de a îndeplini sau executa sarcini implicate
în câteva slujbe) astfel rezultând o flexibilitate maximă în privinţa încredinţărilor slujbelor.
Rotirea a devenit importantă ca un instrument de dezvoltare a salariatului. Astfel, salariaţii
sunt rotiţi printr-o serie de locuri de muncă în vederea creşterii capacităţilor, flexibilităţii lor
şi înţelegerii diferitelor aspecte ale organizaţiei.

salariat
2

salariat
3

sarcina
1

sarcina
2

salariat
1

sarcina
3

Figura 3.2 Rotirea pe locuri de muncă
c) Lărgirea locului de muncă, reprezintă procesul de alocare a unei varietăţi mai
largi a sarcinii similare unui loc de muncă pentru a o face munca mult mai provocatoare,
(vezi figura 3.3). Lărgirea muncii lărgeşte de fapt scopul, respectiv numărul de diferite
sarcini pe care un salariat le execută în cadrul unui anumit loc de muncă. Deşi reprezintă o
îmbunătăţire faţă de specializarea îngustă a muncii, lărgirea acesteia are în general oarecum
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un succes limitat în motivarea salariaţilor. Aceasta în principal deoarece puţin mai multe
sarcini similare deseori nu furnizează suficientă provocare şi motivare.

salariat
1

salariat
2

sarcini
1, 2, 3

salariat
3

sarcini
1, 2, 3

sarcini
1, 2, 3

Figura 3.3 Lărgirea muncii
2) Gruparea posturilor în unităţi, compartimente de muncă
Posturile trebuie grupate în cadrul unor unităţi de muncă definite ca grupuri coerente de
persoane reunite sub o singură autoritate, care îşi asumă în mod permanent un rol bine stabilit.
Cel mai folosit sistem de compartimentare este compartimentarea funcţională.
a) Compartimentarea funcţională mai este numită şi tradiţională sau clasică
deoarece reprezintă primul sistem de organizare dezvoltat şi studiat. El, de asemenea, este
încă foarte larg folosit de organizaţiile care nu sunt prea mari. Departamentalizarea
funcţională este procesul împărţirii organizaţiei în unităţi ce au fiecare sarcini şi
responsabilităţi distincte, neasemănătoare.
În principal, compartimentarea funcţională reprezintă gruparea angajaţilor în
acord cu sarcina preponderentă sau principală pe care o au de executat. Liniile specifice
de împărţire corespund activităţilor critice ale organizaţiei. Din cauză că organizaţia este
împărţită în unităţi ce au sarcini distincte, compartimentarea funcţională, de asemenea,
uşurează folosirea tehnologiei producţiei de masă în organizaţiile producătoare.
Folosind acest principiu de grupare a posturilor va rezulta la nivelul organizaţiei o
structură funcţională, respectiv tipul de departamentalizare în care poziţiile sunt grupate în
funcţie de aria sau de domeniul funcţional principal (sau de specializare).
Forma funcţională de departamentalizare este cel mai des folosită în organizaţiile mici
şi medii ale căror activităţi nu pot fi coordonate fără un tip de structură formală, dar nu sunt
prea mari astfel încât să facă dificilă coordonarea transfuncţională. Astfel de organizaţii au în
mod frecvent un număr limitat de produse sau servicii înrudite sau au de-a face cu o mulţime
relativ omogenă de consumatori sau clienţi.
Structura organizaţională va urma întotdeauna strategia pe care a adoptat-o
managementul de vârf la nivel de organizaţie. Astfel, se pot identifica forme diferite de
structuri determinate de strategia concurenţială adoptată.
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– Lider prin cost – structura se concentrează pe funcţiunea producţie sau pe operaţii şi
este puternic centralizată la nivel înalt, presupunând şi un riguros control financiar;
– Diferenţiere – structura se concentrează pe funcţia de marketing, aceasta fiind
responsabilă pentru crearea de noi produse şi este puternic descentralizată, locurile de muncă
fiind mai puţin structurate, iar controlul este în principal unul strategic.
Tabelul 3.1 Principalele avantaje şi dezavantaje ale structurii funcţionale
Avantaje
dezvoltarea

profundă

Dezavantaje
a

expertizei;

răspunsul încet privind problemele
multifuncţionale;

drumul clar al carierei;

deciziile restante în topul ierarhiei;

folosirea eficientă a resurselor;

gâtuirile

producţia de masă este posibilă;

sarcinilor

secvenţiale;

coordonarea este uşoară într-o
funcţie;

datorate

viziunea restrânsă privind organizaţia
printre salariaţi;

avantajul tehnic potenţial faţă de

măsurarea inexactă a performanţelor;

concurenţi.

instruirea îngustă pentru managerii
potenţiali.

b) Compartimentarea divizională s-a dezvoltat pentru a ţine piept problemelor care
veneau cu creşterea mărimii, creşterea diversităţii tehnologice şi ritmul schimbărilor în
mediu. Managerii acestor organizaţii au considerat organizările ca fiind depăşite şi au
conceput şi proiectat trei variante ale compartimentării divizionale, respectiv:
b.1. Compartimentarea pe produs. Una din cele mai obişnuite căi şi modalităţi de
creştere a organizaţiilor este adăugarea de noi produse pe care le fabrică şi le vând. Dacă
managementul este unul de succes, atunci câteva linii de fabricaţie de produse pot obţine
niveluri de vânzări înalte, ridicate, cerând şi necesitând o organizare independentă pe fiecare
produs în parte, care devine totodată esenţială pentru succesul general al organizaţiei.
b.2. Compartimentarea pe client (consumator). Unele firme, fie că fabrică şi vând
în acelaşi timp, fie că numai desfac o foarte largă varietate de bunuri şi/sau servicii ce fac
apel la grupuri nu prea mari de consumatori sau părţi de pieţe mici, fiecare din ele având însă
nevoi uşor de definit sau de identificat, respectiv nevoi speciale. Dacă două sau mai multe
asemenea grupuri de consumatori devin extrem de importante, firma poate opta pentru o
organizare compartimentată pe consumatori (clienţi), adică se constituie divizii pe principalii
consumatori. Scopul unei asemenea organizări este de a întâlni nevoile consumatorilor
precum şi cele ale organizaţiei care se concentrează numai pe un anumit grup de consumatori.
b.3. Compartimentarea teritorială. Când organizaţia operează într-o arie geografică
largă, în special una internaţională, se remarcă dezirabilitatea împărţirii resurselor umane de-a
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lungul sau în limitele graniţelor geografice. Diviziile rezultate de-a lungul graniţelor
geografice sunt numite compartimente geografice sau teritoriale. Folosind acest sistem de
divizionare va fi mai uşor ca organizaţia să ţină piept variaţiilor legislative, obiceiurilor locale
şi nevoilor consumatorilor de culturi diferite. El, de asemenea, scurtează liniile de
comunicaţii între organizaţii şi clienţi şi între membrii organizaţiei.
Indiferent de criteriul utilizat, în cadrul compartimentării organizaţiei va rezulta o
structură divizională, mult mai flexibilă într-un mediu dinamic. În cazul structurii divizionale
fiecare divizie conţine principalele resurse funcţionale de care are ea nevoie pentru a-şi
urmări propriile obiective, cu foarte puţine interferenţe cu alte divizii.
Tabelul 3.2 Principalele avantaje şi dezavantaje ale structurii divizionale
Avantaje
reacţia

rapidă

la

Dezavantaje
schimbările

mediului;

dublarea resurselor în fiecare
divizie;

coordonarea

simplificată

transfuncţională;

reducerea expertizei profunde;
competiţia

ridicată

printre

concentrarea simultană pe obiectivele divizii;
diviziei;
orientarea

împărtăşirea
puternică

pe

limitată

a

cerinţele expertizei transfuncţionale;

consumatorului;

restricţionarea

inovaţiei

în

măsurarea exactă a performanţelor divizii;
diviziei;

neglijarea

obiectivelor

instruirea largă în calificările generale generale.
ale managerilor.

Divizia pe produs:
PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE
Divizia de băuturi

VICEPREŞEDINTE
Divizia de alimente
congelate
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VICEPREŞEDINTE
Divizia de cereale

Divizia geografică:
PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE
Regiunea centrală

VICEPREŞEDINTE
Regiunea estică

VICEPREŞEDINTE
Regiunea vestică

Divizia pe consumatori:
PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE
Bunuri de consum

VICEPREŞEDINTE
Produse comerciale

VICEPREŞEDINTE
Produse instituţionale

Figura 3.4 Principalele forme de structuri divizionale
c) Structura hibridă este forma de departamentalizare care adoptă părţile ambelor
structuri, funcţională şi divizională, la acelaşi nivel de management. Ea încearcă să
încorporeze avantajele ambelor structuri analizate anterior. Multe organizaţii, în special unele
mari, au o combinaţie de departamente funcţionale şi divizionale. Departamentele funcţionale
sunt folosite când apar avantaje potenţiale dintr-o concentrare mai puternică de produse,
servicii sau pieţe.
Tabelul 3.3 Principalele avantaje şi dezavantaje ale structurii hibride
Avantaje

Dezavantaje

alinierea obiectivelor corporaţiei
cu cele divizionale;
expertiza

funcţională

conflictele dintre departamentele
corporaţiei şi cele divizionale;

şi

mai

eficientă;

perspectiva
excesivă;

adaptabilitatea şi flexibilitatea în
divizii.

administrativă

reacţia

înceată

la

situaţiile

excepţionale.

Tinde să fie folosită în organizaţii care nu numai că se confruntă cu o considerabilă
incertitudine ce poate cel mai bine să fie întâmpinată şi ameliorată prin intermediul unei
structuri divizionale, dar, în acelaşi timp, reclamă şi expertiză funcţională şi mai eficienta. În
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mod tipic, abordarea hibridă este sugerată organizaţiilor mari şi medii care au suficiente
resurse pentru a justifica diviziile precum şi o departamentalizare funcţională.
d) Structura matrice este tipul de departamentalizare care impune o organizare
orizontală de relaţii de raportare divizională în cadrul unei structuri funcţionale ierarhice. O
astfel de structură este deopotrivă şi funcţională şi divizională. Coexistă simultan două lanţuri
de comandă, unul orizontal şi unul vertical.
O caracteristică principală a structurii matrice este că salariaţii care lucrează în
matrice se raportează la doi şefi de matrice. Acest sistem al autorităţii duale violează
principiul clasic al unităţii de comandă (un individ trebuie să aibă un singur şef în orice
moment dat) şi face structura matrice oarecum complexă şi mai dificil de operat.
Tabelul 3.4 Principalele avantaje şi dezavantaje ale structurii matrice
Avantaje
elaborarea

descentralizată

Dezavantaje
a

costurile de administrare ridicate;

deciziei;

confuzia

potenţială

privind

proiect puternic sau coordonarea autoritatea şi responsabilitatea;
produsului;
monitorizarea

perspectivele mari privind conflicte
îmbunătăţită

a interpersonale;

mediului;

concentrarea excesivă pe relaţii

răspunsul sau reacţia rapidă la interne;
schimbare;

supraaccentuarea

elaborării

folosirea flexibilă a resurselor deciziilor;
umane;

reacţia înceată la schimbări.

folosirea eficientă a sistemului
suport.
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Figura 3.5 Structura organizatorică matriceală
3) Organizarea efectivă a relaţiilor sau legăturilor structurale dintr-o firmă
Pentru ca organizaţia să îşi realizeze obiectivele şi să crească, managementul nu poate
evita mişcarea sau operarea pe baza relaţiilor de autoritate. Din cauză că funcţiile de
management sunt interdependente, delegarea ineficace sau la întâmplare a sarcinilor şi
autorităţii va determina în final probleme la nivelul fiecărei părţi. Pentru a înţelege aceste
relaţii structurale trebuie să ne oprim la câteva elemente fundamentale.
1. Relaţiile de autoritate sunt acele relaţii instituite de conducerea firmei prin acte
sau norme care atrag după sine obligativitatea exercitării lor. În cadrul lor se face distincţie
între:
- Relaţiile de autoritate directă sau de comandă reprezintă autoritatea care se
deleagă de către un superior subordonatului, sau mai departe prin acesta din urmă altor
subordonaţi. În termeni simpli, autoritatea de comandă este aceea care prevede managerul cu
sprijinul puterii instituţionalizate să comande imediat, direct subordonaţii către finalităţile sau
obiectivele dorite. Un manager cu autoritate de comandă, are de asemenea, dreptul să facă, să
ia anumite decizii şi să acţioneze asupra anumitor probleme fără consultarea altora, în limitele
stabilite de organizaţie, de legi, sau de tradiţii.
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Lanţul de comandă (lanţul ierarhic). Delegarea autorităţii de comandă este ceea ce
creează ierarhia organizaţională de niveluri manageriale. Procesul creării unei ierarhii este
considerat a fi un proces scalar.
- Relaţiile de autoritate de stat major. În timpul organizării, managementul trebuie
să decidă dacă o activitate dată va fi de comandă sau de stat major. Această decizie se
bazează pe cât de nemijlocit contribuie această activitate la obţinerea obiectivelor generale.
Statul major nu face decât să asiste aceste funcţii principale. Activităţile specifice ale
statului major sunt dependente de misiunea, obiectivele şi strategiile organizaţiei, din cauză
că structura variabilă este dependentă de obiective. Aceste relaţii se vor stabili între posturi,
compartimente în afara liniei ierarhice, prin care se furnizează sprijin şi consultanţă de
specialitate managerilor aflaţi în lanţul de comandă.
2. Relaţiile de cooperare sunt preponderent neformale, au un caracter facultativ, se
realizează în mod nereglementat şi se manifestă pe orizontală între compartimente sau între
persoanele situate pe acelaşi nivel ierarhic.
3. Relaţiile de control sunt relaţiile care se stabilesc între posturile ce au ca sarcină
controlul şi evaluarea sarcinilor, rezultatelor şi a celorlaltor posturi şi compartimente ale
organizaţiei.
Intensitatea puterii managementului (ponderea ierarhică) defineşte numărul de
indivizi care se raportează direct unui manager stabilit prin delegarea autorităţii de comandă.
Teoreticienii managementului au acordat o atenţie considerabilă pentru a determina exact
care este intensitatea puterii, sau mărimea ideală a ponderii ierarhice a managementului.
În limitarea intensităţii puterii, cunoscută şi sub denumirea de zonă de control, s-a
ajuns la următoarele elemente de care trebuie să se ţină seama:
•

competenţa managerului şi a subalternilor;

•

intensitatea relaţiilor dintre departamentele subordonate unui manager;

•

asemănările şi deosebirile dintre activităţile controlate;

•

frecvenţa noilor probleme în departamentul celui ce efectuează controlul;

•

gradul de extindere a regulilor şi a procedurilor standardizate în cadrul
organizaţiei;

•

dispersia spaţială a activităţilor;

•

diversitatea problemelor ce fac obiectul activităţii managerului.

Ponderea ierarhică trebuie stabilită astfel încât să asigure încărcarea completă a
managerului şi să asigure atât conducerea întregului colectiv, cât şi a fiecărui lucrător în
parte. În general, se apreciază că ponderea ierarhică optimă se situează între 4-6 subordonaţi
la nivelurile ierarhice superioare şi poate ajunge până la 20-30 de persoane la nivelurile
ierarhice inferioare.
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Ceea ce este clar este faptul că, dacă ponderile ierarhice ale managementului nu sunt
rezonabil de mici, managementul va fi incapabil să îşi îndeplinească responsabilităţile nu
numai privind coordonarea, dar, de asemenea, şi cele privind controlul asupra performanţei şi
motivării subordonaţilor.
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