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Importan a utiliz rii unor metode  
i tehnici în practica managerial   

a întreprinderilor 

Mariana C R MID  

Pentru întreprinderile române ti, mo-
dernizarea sistemului de management, 
prin perfec ionarea subsistemului 
metodologic (constituit din instrumentarul 
managerial utilizabil în exercitarea 
procesului de management i a func iilor 
sale) reprezint  o necesitate stringent , 
cu atât mai mult cu cât ele trebuie s  
g seasc  r spunsuri adecvate la multi-
plele provoc ri lansate managementului 
de tranzi ia de la economia de comand  
la economia de pia  i integrarea în 
Uniunea European . Or, aceste r spun-
suri nu pot fi g site decât prin 
practicarea unui management modern - 
bazat pe aplicarea unor sisteme, 
modele, metode i tehnici evoluate - 
capabil s  concerteze i s  orienteze 
eforturile în direc ia cre terii performan ei 
i competitivit ii. 

Metodele i tehnicile de management 
reprezint  o component  a sistemului de 
conducere, respectiv a subsistemului 
metodologic, a c ror utilizare are ca 
efect nemijlocit modific ri asupra funda-
ment rii deciziilor comportamentului i 
ac iunilor întregului personal al întreprin-
derii. 

Folosirea metodelor i tehnicilor 
moderne contribuie sensibil la sporirea 
ra ionalit ii i, implicit, a eficien ei 
procesului de management. 

Principalele func ii ale subsistemului 
metodologic sunt urm toarele: 
 ofer  suportul logistic, metodologic, 

formalizat i instrumentalizat pentru 

ansamblul proceselor de manage-
ment i pentru principalele subsis-
teme prin care acesta se exercit ; 

 contribuie la scientizarea muncii de 
conducere i punerea în valoare a 
cuno tin elor, calit ilor i aptitudinilor 
profesionale i manageriale ale 
cadrelor de conducere; 

 permite dezvoltarea poten ialului 
creativ al managerilor i executan ilor 
din întreprinderi. 

Acestor func ii li se adaug  faptul c  
reproiectarea subsistemului metodologic 
reprezint , practic, punctul de pornire, 
elementul declan ator al remodel rii 
propriu-zise a managementului 
microeconomic, ceea ce îi confer  
acestui subsistem un loc aparte în 
conducerea firmei. 

La rândul lor, metodele i tehnicile de 
management pot fi clasificate în: 
a. metode i tehnici generale de 

management, în care se includ: 
 managementul prin obiective; 
 managementul prin proiecte; 
 managementul pe produs; 
 managementul prin bugete; 
 managementul prin excep ii. 

Aceste metode i sisteme generale 
de management vizeaz  ansamblul 
proceselor i rela iilor manageriale din 
cadrul firmei sau o parte considerabil  a 
acestora, având o influen  adesea deci-
siv  asupra func ionalit ii i eficacit ii 
managementului; 
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b. metode i tehnici specifice de 
management, în care se includ: 

 diagnosticarea; 
 metoda edin ei; 
 metoda deleg rii; 
 metode i tehnici de stimulare a 

creativit ii ra ionale i intensive 
individuale i de grup (Brainstorming, 
sinectic , Delphi, analiza valorii etc.); 

 metode i tehnici de analiz  i 
proiectare a structurii organizatorice 
i a sistemului informa ional 

(regulamentul de organizare i 
func ionare, organigrama, fi a 
postului, diagrama de flux etc.); 

 metode i tehnici decizionale, utilizate 
în optimizarea deciziilor de risc 
(metoda speran ei matematice, tehnica 
arborelui decizional), incerte (tehnica 
pesimist , tehnica optimist , tehnica 
optimalit ii, tehnica minimiz rii 
regretelor .a.) i certe (metoda utilit ii 
globale, metoda ELECTRE etc.); 

 metode de conducere prin costuri 
clasice (metoda global , metoda prin 
comenzi, metoda pe faze etc) i 
evoluate (metoda normativ , metoda 
standard cost .a.); 

 metode i tehnici de cre tere a 
eficien ei activit ii managementului 
(tabloul de bord, metode de 
programare a muncii managerului, 
metode de optimizare a raporturilor 
cu salaria ii .a.). 
Acest grup de metode i tehnici 

specifice se folose te pentru rezolvarea 
cât mai eficient  a unor probleme 
specifice diferitelor func ii ale conducerii. 

Potrivit cercet rii efectuate, diferitele 
metode i tehnici de management 
prezentate, fie c  nu se reg sesc decât 
sporadic în practica managerial  a 
întreprinderilor române ti, fie c  sunt 
utilizate de o manier  relativ incoerent  
i inadecvat  în raport cu specificul 

activit ii întreprinderilor investigate i 

necesit ilor legate de asigurarea unei 
bune fundament ri a deciziilor adoptate. 

Din investiga iile întreprinse de noi, în 
leg tur  cu utilizarea unora dintre aceste 
metode în cadrul întreprinderilor 
române ti, s-au constatat urm toarele: 
 în pofida faptului c  metoda diag-

nostic rii este foarte util  în practica 
managerial , atât ca instrument de 
exercitare a sarcinilor de evaluare i 
control ce revin managerilor - situa ie 
în care are un caracter foarte ope-
ra ional, cât i ca o component  
important  a conducerii previzionale, 
cu rol deosebit în aprecierea viabi-
lit ii firmei i, pornind de aici, în 
fundamentarea principalelor sale 
op iuni strategice totu i aceasta este 
utilizat  cu o frecven  destul de 
redus , de obicei doar cu prilejul 
efectu rii studiilor de fezabilitate ale 
întreprinderilor, fapt ce i explic , 
într-o anumit  m sur , caracterul 
inadecvat al unor decizii i op iuni 
strategice ale acestora. În acela i 
timp, se impune relevat c , uneori, 
chiar în cazul utiliz rii sale cu prilejul 
efectu rii studiilor de fezabilitate, este 
omis  o etap  important , i anume, 
analiza rela iilor cauz -efect dintre 
diferite fenomene i procese i îndeo-
sebi eviden ierea acelora care sunt la 
originea punctelor „tari” i „slabe” ale 
întreprinderii. Or, tiut fiind c  
recomand rile f cute depind de 
calitatea diagnosticului,de modul în 
care acestea se bazeaz  i sunt 
coroborate cu cauzele generatoare 
de disfunc ionalit i sau de puncte 
„tari” i efectele provocate de ele în 
diferite domenii i cu deosebire în cel 
al eficien ei, putem conchide c  
analiza-diagnostic f cut  este insu-
ficient de relevant , fiind mai degrab  
o în iruire de constat ri i recoman-
d ri insuficient fundamentate care 
vizeaz  cu prec dere activitatea 
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curent  a firmei i în m sur  extrem 
de redus  evolu ia sa în perspectiv . 
Reu ita analizei diagnostic depinde 

nu numai de aplicarea tehnologiei 
specifice, ci i de respectarea unor reguli 
practice care, dup  experien a ob inut  
în ara noastr , pot fi acceptate i ca 
principii, respectiv: 
a. analizele diagnostic se vor realiza 

numai cu aportul unor speciali ti 
(consultan i în organizare i con-
ducere, organizarea produc iei i a 
muncii, sistemul informa ional, deci-
zional, rela iile umane etc.), capabili 
s  investigheze amplu i s  releve 
situa ia real  a organiz rii i 
conducerii unit ii economice, s  
formuleze m suri coordonate; 

b. abordarea, efectuarea i finalizarea 
analizei diagnostic s  se fac  în 
conformitate cu o metodologie 
specific , care sintetizeaz  metode i 
tehnici adecvate, multe dintre ele fiind 
folosite frecvent în ac iunile de 
organizare i conducere; 

c. diagnosticul s  fie în permanen  axat 
pe obiective clare. El este i r mâne, 
în principal, un instrument de 
investigare sistematic  a realit ilor 
social-economice i, în acela i timp, o 
etap  important  în analiza, perfec io-
narea i proiectarea sistemelor de 
organizare i conducere; 

d. acoperirea unei perioade sem-
nificative atât din trecut, cât i de 
perspectiv ; 

e. sincronizarea necesit ilor cu 
posibilit ile i armonizarea la nivelul 
respectiv a tuturor resurselor cu 
cerin ele formulate, prin metode i c i 
diverse. 
Este necesar ca diagnosticarea s  fie 

folosit  în toate unit ile economice, fiind 
una dintre metodele a c rei utilizare 
corect  condi ioneaz  func ionarea nor-
mal  a oric rei firme. 

În cadrul firmei, diagnosticarea se 

recomand  s  fie utilizat  atât pentru 
analiza ansamblului activit ilor (diag-
nosticare general ) cel pu in o dat  pe 
an, cât i pentru fiecare din domeniile 
sale de activitate (diagnosticare par ial ). 

În condi iile tranzi iei spre economia 
de pia  cele mai utile se dovedesc 
diagnostic rile de ansamblu ale firmei, 
precum i cele privind vânz rile, situa ia 
financiar , aprovizionarea tehnico-mate-
rial , calitatea produc iei, productivitatea 
muncii i salarizarea personalului. 

În ce prive te metoda deleg rii, din 
investiga iile noastre rezult  c  princi-
palele deficien e în leg tur  cu în elege-
rea con inutului i aplicarea acesteia 
sunt urm toarele: 
 faptul c  delegarea sarcinilor, 

competen elor i responsabilit ilor nu 
este întotdeauna precizat  clar i în 
scris; 

 problema cheie a utiliz rii cu succes a 
metodei, cea a încrederii i controlului 
exercitat de cel care face delegarea, 
nu este perceput  la adev rata ei 
semnifica ie. Exist  situa ii de 
amplificare a controlului i de 
diminuare a încrederii i invers, în 
func ie de caracterul i cuno tin ele în 
domeniu ale fiec rui manager în 
parte, sau, cu alte cuvinte, o îmbinare 
nera ional  a acestora; 

 rezultatele a teptate nu sunt definite 
riguros, prin precizarea de la început 
a criteriilor de evaluare; 

 dedublarea responsabilit ii care se 
produce în cazul deleg rii nu este 
întotdeauna respectat , managerul 
care a efectuat delegarea nemen i-
nându- i responsabilitatea final  în 
fa a superiorilor s i, mai ales în cazul 
nerealiz rii sarcinilor; 

 neinformarea de c tre manager cu 
privire la delegarea efectuat  i 
ra iunilor care au generat-o, a cole-
gilor de departament ai subordona-
tului în cauz  i a celorlalte persoane 
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din întreprindere, afectate nemijlocit 
de efectuarea sarcinii delegate. 
Or, toate aceste aspecte pe care 

le-am relevat referitoare la modul 
adeseori necorespunz tor de aplicare a 
deleg rii conduc, implicit, i la ineficaci-
tatea pe care aceast  metod  des utili-
zat , mai ales la nivelul managementului 
superior, o atrage dup  sine în 
ansamblul sistemului de management. 

În concluzie, apreciem c  în prezent 
ar trebui s  existe largi posibilit i de 
folosire a metodei deleg rii la nivelul 
tuturor organelor de conducere, a c ror 
valorificare ar fi de natur  s  contribuie 
la sporirea func ionalit ii conducerii, la 
impulsionarea ob inerii unei calit i noi în 
toate unit ile economice, reflectate 
direct în sporuri cunatificabile de efici-
en  economic . 

Concomitent este recomandabil  
extinderea folosirii metodei deleg rii la 
cadrele de conducere de nivel superior. 
Investiga iile efectuate au ar tat c  cel 
mai pregnant se resimte necesitatea 
utiliz rii metodei deleg rii la nivelul 
directorului de întreprindere sau de 
holding. Un argument îl constituie 
structura utiliz rii timpului de munc  
coroborat cu sarcinile efectiv realizate. 
Se constat  c  o parte apreciabil  din 
orele de munc  sunt consumate cu 
executarea unor sarcini de complexitate 
i importan  redus , referitoare în spe-

cial, la activit ile de produc ie i comer-
ciale, care ar putea fi executate la un 
nivel calitativ similar de o bun  parte 
dintre colaboratorii directorului. 

Utilizarea metodei deleg rii se 
recomand  cu t rie în numeroase unit i 

economice, ca o modalitate major  de 
modernizare a conducerii microecono-
mice. 

Din analizele noastre, în ceea ce 
prive te metoda edin ei, rezult , de 
asemenea, c  sedin ele sunt utilizate, în 
general, numai la nivelurile superioare 
ale conducerii, tipul cel mai utilizat fiind 
edin a eterogen , care întrune te 

elemente din celelalte tipuri cunoscute 
de edi e: informal , decizional , explo-
ratorie. 

Din punct de vedere al modului de 
desf urare, se poate aprecia c  nu 
exist  reguli propriu-zise, ci mai degrab  
instruc iuni care concord  cu cele 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
edin ei. Durata edin ei este în func ie 

de timpul de care membrii participan i i 
managerul organizator îl au la dispozi ie. 

Diferen e exist  în ceea ce prive te 
edin ele decizionale ale AGA sau CA, la 

care întreg procesul de preg tire i 
derulare a întrunirilor este mai complex, 
implicând o serie de elemente metodolo-
gice noi. 

La nivelul restului angaja ilor între-
prinderii se utilizeaz  un singur tip de 
edin , cu o periodicitate neregulat , i 

anume de informare, în care personalul 
este în tiin at în leg tur  cu noile decizii 
adoptate de conducere, cu schimb rile în 
activitatea curent  etc. 

Prin prisma rezultatelor cercet rii 
noastre, consider m c  se impun ac iuni 
orientate în mai multe direc ii: 
 poten area particip rii membrilor or-

ganelor de conducere la dezbaterea 
problemelor înscrise pe ordinea de zi 
a reuniunilor acestora prin asigurarea, 
în timp util, a materialelor scrise 
referitoare la problemele principale, în 
vederea consult rii lor; 

 respectarea regulilor practice de 
preg tire i finalizare a edin elor 
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oferite de tiin a conducerii1; 
 finalizarea la un nivel superior a 

procesului decizional pe baza 
asigur rii unei eviden e riguroase a 
materialelor rezultate din dezbateri, a 
deciziilor adoptate i a gradului (sta-
diului) lor de derulare; elaborarea 
unor fi e decizionale utilizabile în 
procesul de urm rire a modalit ilor 
de promovare a hot rârilor adoptate; 

 încadrarea în perioada optim  de 
desf urare a edin elor prin cre -
terea ra ionalit ii ordinii de zi, a 
derul rii eficace a lucr rilor acestora. 
În situa ia în care problematica edin-
elor este de o asemenea importan  
i dificultate încât nu este posibil  

epuizarea sa într-o or , o or  i 
jum tate, se recomand  divizarea 
edin ei în dou  – cu o pauz  de 15-

20 minute pentru refacerea poten-
ialului participan ilor – astfel încât s  

se asigure pe tot parcursul edin ei o 
participare activ  a membrilor pre-
zen i la nivelul maxim al poten ialului 
acestora. 
În concluzie, apreciem c  îmbun -

t irea preg tirii, desf ur rii i finaliz rii 
edin elor constituie una dintre direc iile 

majore de perfec ioare a conducerii 
microeconomice, ale c rei poten e se 
cer a fi bine valorificate în demersurile 
care se fac în sensul ancor rii agen ilor 
economici la exigen ele tranzi iei i 
competitivit ii pe pie e tot mai globa-
lizate. 

În cadrul metodelor specifice de 
management ne vom opri, în continuare 
i la importan a utiliz rii în practica 

întreprinderilor române ti a metodelor i 
tehnicilor de stimulare a creativit ii 
individuale i de grup ra ionale i 
intensive.  

                                                          
1 O. Nicolescu, “Economia i conducerea 

întreprinderii industriale”, Bucure ti, Editura 
Didactic  i Pedagogic , 1980, p. 336-337. 

Perioada pe care o parcurg întreprin-
derile române ti este caracterizat  prin 
profunde schimb ri, atât în forma de 
proprietate, cât i în structura intern  a 
organiza iei. În aceste condi ii apare 
necesitatea unor sensibile muta ii, care 
pot fi integrate eficace folosind metode i 
tehnici de stimulare a creativit ii. 

Un mare specialist2 în domeniul 
managementului (Ivancevich J.) demon-
stra c  societatea este în continu  
schimbare, iar managerul are sarcina 
principal  de a adapta cel mai bine 
organiza ia la aceste schimb ri, prin 
stimularea i încurajarea creativit ii în 
cadrul întreprinderii. 

În România trecerea la economia de 
pia  presupune i o p trundere larg  a 
unui nou tip de management, cel creativ, 
i opera ionalizarea acestuia atât la nivel 

macro, cât i la nivel microeconomic. 
Func iile managementului trebuie 

exercitate într-o manier  diferit , 
bazându-se pe spirit creator i între-
prinz tor i nu pe o abordare func io-
n resc-birocratic . Este necesar  
modificarea fundamental  a con inutului, 
mijloacelor i formelor de realizare. 
Elementele administrativ-func ion re ti 
cedeaz  locul mijloacelor economice, ca 
urmare a situ rii pe primul plan de c tre 
firm  a ob inerii produselor. 

În aceste condi ii, varietatea, dinamis-
mul i eficien a ar trebui s  devin  
caracteristici de baz  ale manage-
mentului firmelor române ti. Atributele 
men ionate pot fi sus inute de un sistem 
creativ de management, de manageri i 
executan i creativi, care s  încurajeze 
noua dimensiune a managementului. 

Necesitatea promov rii creativit ii în 
întreprinderile române ti este deter-
minat  de nevoia de schimbare, de 

                                                          
2 Ivancevich J., “Management, Principles and 

Functions”, Business Press, Boston, 1989, 
p. 49. 
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adaptare. În acest context se poate vorbi 
chiar de conceperea unui model de 
management al schimb rii, cum sus inea 
i Ivancevich, iar în cadrul acestuia s  

ac ioneze managerul creativ pentru 
g sirea i folosirea celor mai bune 
metode de stimulare a poten ialului 
creativ al resurselor umane ale întreprin-
derii. 

A adar, economia de pia  necesit  
concentrarea pe previziune, dinamism i 
flexibilitate în derularea proceselor de 
management, manageri cu poten ial 
creativ ridicat, care s  coordoneze 
activitatea organiza iei, s  antreneze 
personalul i s  controleze modul în care 
au fost realizate obiectivele. 

Este necesar, în mod expres în 
aceast  perioad  de tranzi ie s  se 
produc  o schimbare major  în modul de 
a gândi, de a în elege i de a ac iona al 
managerilor, în sensul lu rii în 
considerare a aspectelor de ordin 
psihosocial. 

Managerii din firmele noastre trebuie 
s  în eleag  c  cel mai valoros capital al 
unei societ i este omul, cu poten ialul 
s u creator, i s  fie convin i c  numai 
banii, utilajele, informa iile, nu pot fi 
valorificate superior în lipsa creativit ii. 

De aceea se recomand  tuturor 
persoanelor cu func ii de conducere 
folosirea metodelor de stimulare a 
creativit ii, generarea în cadrul firmei a 
unui climat stimulativ, pentru a 
sensibiliza, atrage i valorifica ideile 
bune pe care membrii echipei manage-
riale, în special i ai organiza iei, în 
general le au. Pentru aceasta sunt 
necesare îns  câteva schimb ri 
fundamentale în stilul de conducere, în 
primul rând, al managerilor însu i. 

Firmele române ti au nevoie de un 
manager de tip nou, managerul creativ, 
flexibil în gândire i ac iune, receptiv la tot 
ce se mi c  în cadrul i în afara 
organiza iei i foarte bine preg tit, atât în 

domeniul managementului, cât i în 
domeniul psihosocial. 

Numeroasele i rapidele schimb ri 
care au loc în mediul ambiant al firmelor 
române ti necesit  o accentuare a 
caracterului creativ al managementului, 
care s  permit  rezolvarea unor situa ii 
inedite, a unor probleme noi, în condi ii 
noi. 

Metodele de stimulare a creativit ii 
prezint  marele avantaj al abord rii în 
grup a unor probleme i deci încurajeaz  
accentuarea caracterului participativ al 
managementului i al colaboratorilor s i. 

Folosirea metodelor de stimulare a 
creativit ii reprezint  o cale important  
pentru adaptarea la schimbare i pentru 
rezolvarea celor mai complexe probleme 
cu care managerii unei organiza ii se 
confrunt . 

Viitorul va demonstra c  printr-o 
abordare creativ  problemele organi-
za ionale vor fi rezolvate cu succes i în 
firmele române ti. 

Pentru aceasta îns  perioada de 
tranzi ie presupune între altele i: 
 perfec ionarea preg tirii managerilor 

în domeniul managementului i 
psihosocial; 

 înl turarea blocajelor mentale; 
 schimb ri în mentalitate; 
 schimb ri în stilul de conducere; 
 cre terea gradului de receptivitate la 

nou, la schimbare; 
 flexibilitate în gândire i ac iune. 

Adaptarea firmelor române ti la 
economia de pia  presupune profunde 
schimb ri la nivelul managementului. 

Consider m c  o muta ie important  
care ar trebui s  aib  loc este trecerea la 
un management de tip nou, modern, 
creativ, inovativ. 

Necesitatea stringent  de a inova, de 
a crea “noul” în management presupune 
la nivelul fiec rei firme române ti adop-
tarea unor strategii inovatoare orientate 
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spre promovarea noului pentru reali-
zarea eficien ei. Unul dintre principalele 
obiective ale managerilor trebuie s  
devin  descoperirea i asimilarea ele-
mentelor noi în toate laturile activit ii, 
abordarea într-un spirit deschis a tuturor 
propunerilor de schimbare. Schimb ri 
trebuie s  se produc  i în conceptele i 
formele de concretizare ale structurilor 
de management. 

Însu i Peter Drucker sublinia ideea c  
firmele, în special cele mari, nu vor 
supravie ui în perioadele de schimb ri 
rapide decât dac  managerii vor aborda 
în mod creativ problemele orga-
niza ionale. 

Aceasta înseamn  înalt profesio-
nalism din partea managerilor pentru a 
identifica, a în elege i a recunoa te 
nevoia de schimbare, pe de o parte, iar 
pe de alt  parte de a ac iona în sensul 
implement rii acesteia. 

F r  îndoial  c  aceasta presupune 
un amplu proces de preg tire a perso-
nalului pentru ob inerea unei atitudini 
favorabile implement rii noului, prin 
încurajarea subordona ilor i colabora-
torilor pentru g sirea unor solu ii noi la 
problemele organiza ionale. Dsigur c  
printr-o motivare corespunz toare a 
acestora, pentru îmbun t irea proce-
sului de comunicare i prin diversificarea 
modalit ilor de culegere, înregistrare i 
transmitere a informa iilor atât prin 
utilizarea tehnicilor informa ionale mo-
derne, cât i prin calificarea personalului 
care urmeaz  a prelucra datele i 
informa iile, schimbarea se va produce 
mai repede, iar rezultatele pozitive vor 
încuraja managerii creativi pentru conti-
nuarea proceselor complexe i de durat  
pe care schimbarea le presupune. 

Extinderea utiliz rii metodelor i 
tehnicilor de stimulare a creativit ii 
permite echipei manageriale s  desco-
pere modalit ile corespunz toare de 
restructurare a organiza iilor i de 

asimilare a schimb rilor. 
Este necesar ca managerii români s  

fie buni generali ti, s  aib  capacitatea 
de a aborda problemele în interdepen-
den , inând seama de multiplele influ-
en e pe care fiecare dintre acestea le are 
asupra contextului organiza ional. 

Ideea a fost subliniat  de altfel i de P. 
Drucker care scria: “singura defini ie logic  
a unui generalist este specialistul care 
poate face leg tura între domeniul lui 
restrâns i celelalte”. 

Restructurarea, schimbarea necesit  
adaptarea instrumentarului de manage-
ment i, implicit, instruirea permenent  a 
managerilor pentru utilizarea acestuia în 
cadrul proceselor decizionale. 

Dac  în prezent anchetele efectuate 
au demonstrat c  metodele i tehnicile 
de management utilizate pentru 
fundamentarea deciziilor sunt destul de 
pu ine, se pune problema accentu rii 
preocup rilor managerilor pentru extin-
derea unor metode tradi ionale, dar i a 
unor abord ri moderne în procesul de 
fundamentare a deciziilor, în special a 
celor în condi ii de risc i incertitudine. 
Astfel, se va amplifica gradul de funda-
mentare tiin ific  a deciziilor, va cre te 
realismul acestora prin luarea în consi-
derare a multidimensionalit ii deciziilor. 
Accentuarea laturii creative a manage-
mentului presupune folosirea unor noi 
instrumente, metode, tehnici pentru 
cre terea eficien ei organiza ionale. 

Metodele prezentate, dac  sunt 
corect în elese i adoptate pot constitui 
un instrument eficace la dispozi ia 
managerilor din firmele române ti. 

F r  îndoial  c  informa ia este 
materia prim  de baz  pentru fundamen-
tarea deciziilor managerilor. Eficacitatea 
ac iunilor acestora i eficien a general  a 
procesului de management sunt direct 
condi ionate de modul în care se 
deruleaz  procesul de informare. 

În acest sens, consider m c  sunt 
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necesare muta ii importante, atât în 
modul în care se organizeaz  infor-
marea, cât i în utilizarea metodelor de 
analiz  i interpretare a informa iilor i 
de valorificare a acestora prin deciziile 
de management. Pentru ca aceste 
decizii complexe s  fie fundamentate 
corespunz tor, se recomand  utilizarea 
consilierilor i asisten ilor specializa i la 
nivelul managementului superior i a 
colaboratorilor la nivel mediu i inferior, 
care s  faciliteze culegerea, 
înregistrarea, prelucrarea i transmiterea 
informa iilor. 

Sigur c  principala problem  care se 
pune este aceea de adaptare a întregului 
sistem de management la cerin ele noii 
dezvolt ri. 

F r  îndoial  c  rolul principal în 
acest proces revine managerului, acelei 
personalit i complexe care s  
descopere formele i mijloacele de 
adaptare eficient  a organiza iei la cerin-
ele dezvolt rii. 

Pornind de la aceste considerente de 
ordin general pezent m în continuare 
principalele priorit i care trebuie avute 
în vedere în procesul de implementare a 
schimb rii i de adaptare a 
instrumentarului de management din 
firmele române ti la condi iile tranzi iei 
spre economia de pia : 
 accelerarea procesului de privatizare 

i restructurare în cadrul firmelor 
române ti; 

 implementarea unui management de 
tip nou, creativ, inovativ, în care 
procesul i rela iile de management 
s  aib  o puternic  determinare 
inova ional ; 

 accentuarea caracterului interdis-
ciplinar al managementului. Com-
plexitatea problemelor care apar pe 
parcursul derul rii proceselor de 
management i specificul activit ii de 
conducere necesit  atragerea unor 
metode i tehnici apar inând altor 

domenii cum ar fi: sociologia, psiholo-
gia, matematica, analiza economic  
etc.; 

 profesionalizarea managementului prin 
promovarea în func ii de conducere a 
persoanelor cu preg tire general  
economic  sau juridic  i cu preg tire 
special  în domeniul mana-
gementului. Apare astfel necesar  
constituirea profesiei de manager; 

 amplificarea gradului de flexibilitate i 
receptivitate a managerilor fa  de 
muta iile care apar în mediul intern i 
extern firmei; 

 trecerea de la managementul empiric 
la managementul tiin ific care 
presupune un pronun at caracter 
creativ, datorit  specificit ii situa iilor 
de management; 

 accentuarea caracterului participativ 
al managementului prin folosirea cu 
prioritate a metodelor i tehnicilor de 
stimulare a creativit ii în cadrul gru-
purilor. Grupul, echipa managerial  
devin un cadru de dezbateri, analiz  
i solu ionare a problemelor com-

plexe; 
 elaborarea unor strategii i politici de 

management cu un pronun at carac-
ter creativ, inovativ. În cadrul aces-
tora, politicile de personal s  fie astfel 
concepute încât s  permit  atragerea 
personalului corespunz tor ca 
preg tire, calit i, deprinderi conforme 
cu con inutul atribu iilor, sarcinilor, 
competen elor, responsabilit ilor 
postului pe care va fi încadrat; 

 cre terea gradului de flexibilitate a 
structurii organizatorice. Accentuarea 
laturii creative a managementului per-
mite adaptarea permanent  a 
organigramei, a fi elor de post i a 
celorlalte documente de formalizare a 
structurii la cerin ele tranzi iei prin 
folosirea metodelor i tehnicilor de 
creativitate; 

 amplificarea ponderii metodelor i 
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tehnicilor de stimulare a creativit ii în 
cadrul procesului decizional, în 
special pentru fundamentarea varian-
telor decizionale, în cadrul procesului 
decizional strategic; 

 accentuarea caracterului inova ional 
al proceselor de culegere, înregis-
trare, prelucrare i transmitere a infor-
ma iilor. Aceasta presupune diversifi-
carea modalit ilor de culegere a 
informa iilor în func ie de utilitatea, 
complexitatea i finalitatea acestora. 
De asemenea, propunem promo-
varea unor mijloace rapide, practice 
care s  permit  prezentarea informa-
iei în forma solicitat  de centrul 

informa ional beneficiar. În al treilea 
rând, accentuarea caracterului 
inova ional al procesului de trans-
mitere a informa iilor permite o optimi-

zare real  i continu  a circuitelor i 
fluxurilor informa ionale; 

 utilizarea pe scar  larg  de c tre 
manageri a unui instrumentar diversi-
ficat adaptat la specificitatea proble-
maticii de solu ionat. Metodele i teh-
nicile de creativitate ocup  o pozi ie 
central  în acest proces tocmai 
datorit  caracterului lor de univer-
salitate. 
Consider m c  prin luarea în consi-

derare a unor astfel de priorit i va fi 
posibil  accentuarea laturii creative a 
managementului în perioada de tranzi ie. 
Astfel se vor pune bazele implement rii 
unui management de tip nou, manage-
ment inova ional care va permite trece-
rea treptat  i sigur  la economia de 
pia . 
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