Introducere
Diagnosticarea organizaţiei este o carte ce se înscrie în preocupările
autorilor de amplificare a profesionalismului managerilor şi managementului, ca
modalitate majoră de ameliorare a performanţelor manageriale şi economice ale
oricărui tip de entitate socio-economică din România. Premisa de la care am plecat
în elaborarea acestei lucrări are în vedere rolul şi locul diagnosticării în economia
instrumentarului managerial şi, în general, în managementul organizaţiei: orice
schimbare organizaţională şi/sau managerială, orice modernizare, perfecţionare ori
raţionalizare trebuie să se bazeze pe o diagnosticare a domeniului în care se
preconizează a se produce asemenea prefaceri.
Lucrarea oferită cititorilor tratează diagnosticarea atât din punct de
vedere teoretico-metodologic, cât şi pragmatic, în patru capitole strâns legate
între ele. Dacă în primul dintre acestea sunt evidenţiate locul şi rolul
diagnosticării în instrumentarul managerial şi, implicit, în componenta
metodologică a managementului oricărui tip de organizaţie, în următorul
capitol, diagnosticarea este prezentată teoretic, accentul fiind pus pe tipologia,
caracteristicile şi obiectivele diagnosticării. Capitolul trei este dedicat
prezentării metodologiei specifice de realizare a unui studiu de diagnosticare.
Secvenţele metodologice prezentate sunt consecinţa experienţei didactice
universitare a autorilor, precum şi a celei ştiinţifice, dobândite prin promovarea
metodei în mediul de afaceri din România, la nivelul unor companii care şi-au
propus restructurarea ori reengineeringul managerial. În economia unei metode
manageriale, metodologia de promovare şi utilizare ocupă un loc important,
uneori decisiv, în asigurarea eficacităţii acesteia. Din aceste considerente,
concepţia noastră în acest domeniu se regăseşte în scenariul metodologic
specific diagnosticării, axat pe următoarele opt etape:
 pregătirea diagnosticării (prediagnosticarea), etapă în care sunt
precizate: tipul de diagnosticare, obiectivele diagnosticării, echipa de
diagnosticare, perioada investigată, metodele şi tehnicile folosite în
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culegerea, înregistrarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor
necesare etc.;
documentarea preliminară, axată pe evidenţierea caracteristicilor
tipologice ale organizaţiei investigate, starea managerială şi
economică a acesteia;
analiza viabilităţii manageriale şi economice a organizaţiei, realizată
cu ajutorul unor metode specifice, ce valorifică indicatori specifici;
finalitatea etapei se regăseşte în simptomele pozitive şi negative;
evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe,
manageriale şi economice, cu respectarea unor cerinţe minime de
acurateţe, precum definirea, pe cât posibil cuantificată şi
comparativă a acestora, evidenţierea cauzelor generatoare şi a
implicaţiilor manifestării lor;
diagnosticarea mediului extern (evidenţierea oportunităţilor şi
ameninţărilor) necesită o analiză detaliată a mediului ambiant al
organizaţiei, regional, naţional şi internaţional;
determinarea potenţialului de viabilitate al organizaţiei, prin
valorificarea rezultatelor precedentelor două etape (puncte forte,
puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) cu ajutorul unui model deja
consacrat – modelul matricelor de evaluare a factorilor interni şi
externi; dimensiunea potenţialului de viabilitate este o premisă
importantă a intensităţii schimbărilor preconizate a se produce în
managementul şi economia organizaţiei investigate;
formularea de recomandări strategico-tactice de amplificare a
potenţialului de viabilitate, recomandări ce pot fi operaţionalizate
doar prin intervenţia decizională ulterioară a managerilor din
organizaţia diagnosticată; succesul acestora este condiţionat de
măsura în care recomandările formulate sunt axate pe cauzele
generatoare de puncte forte sau disfuncţionalităţi, nu pe efectele
produse de acestea;
postdiagnosticarea, justificată de necesitatea obţinerii acordului de
fond al managementului organizaţiei pentru rezultatele studiului (în
principal recomandările strategice şi tactice) şi de detalierea lor, la
solicitarea beneficiarului; totodată, se obţine şi angajamentul pentru
implicarea, într-un interval de timp bine precizat, pentru
operaţionalizarea respectivelor recomandări.
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Ultimul capitol al lucrării ilustrează aplicarea metodologiei de
diagnosticare la o întreprindere privată, de dimensiuni mari, aflată în declin
managerial şi economic. Deşi are valenţe didactice, aplicaţia este suficient de
convingătoare în a sugera, pe de o parte, necesitatea şi oportunitatea apelării
diagnosticării înainte de a promova schimbări de orice natură şi, pe de altă parte,
rigurozitatea metodologică a folosirii acestei metode. Precizăm faptul că am
insistat cu prioritate pe aspectele manageriale întrucât managementul este factorul
decisiv în obţinerea de rezultate economice şi financiare corespunzătoare.
De regulă, studiile de diagnosticare realizate în ţara noastră suferă la acest capitol,
insistând doar pe aspectele de natură economică şi neglijând impactul manierei de
exercitare a proceselor de management ori al conceperii şi funcţionării sistemului
de management asupra a tot ceea ce se întâmplă în procesele de afaceri ori de
sprijin din organizaţia analizată.
Principalii beneficiari ai lucrării sunt actualii manageri, întreprinzători şi
specialişti în management din toate domeniile de activitate, interesaţi în
utilizarea celor mai adecvate metode şi tehnici de management în măsură să
contribuie la amplificarea performanţelor manageriale şi economice ale
organizaţiilor pe care le conduc, viitorii manageri – studenţii facultăţilor de
profil, dar şi toţi cei care doresc să îşi sporească bagajul de cunoştinţe şi
competenţe în domeniul managementului, precum şi tuturor celor preocupaţi de
profesionalizarea managerilor şi managementului practicat în organizaţiile din
România.
Autorii
februarie 2020
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Capitolul 1
Locul şi rolul diagnosticării în management
1.1 Clarificări terminologice
Dată fiind diversitatea beneficiarilor acestei lucrări, suntem conştienţi de
faptul că nu toţi au pregătirea profesională şi managerială necesară pentru a
înţelege multitudinea de concepte cu care operează diagnosticarea. De aceea,
considerăm necesară explicitarea unor astfel de concepte, ca premisă a unei
înţelegeri adecvate a valenţelor pragmatice ale acestei metode de management.
Organizaţia este definită drept un grup de persoane, constituit pe baza
unor criterii economice, organizatorice, tehnice şi tehnologice, manageriale etc.,
ce derulează procese de muncă orientate spre realizarea unor obiective comune.
Tipologia organizaţiilor româneşti cuprinde mai multe categorii, după
cum urmează:
Tipologia organizaţiilor
Tabel nr. 1
Nr.
crt.
0

Criteriul
de clasificare

Tipuri de organizaţii
şi caracteristici principale

1

1.

Apartenenţa naţională

2.

Forma de proprietate
şi gestiune a
patrimoniului

2

Organizaţii naţionale: aparţin unui stat şi acţionează pe
teritoriul acestuia;
Organizaţii mixte: organizaţii cu participarea capitalului
autohton şi străin, cu sediul pe teritoriul ţării noastre sau
al partenerului străin;
Organizaţii internaţionale;
Organizaţii multinaţionale.
Organizaţii publice: întreprinderi publice şi instituţii
publice;
Organizaţii private: întreprinderi (companii) de
dimensiuni mari şi IMM-uri.
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Nr.
crt.

Criteriul
de clasificare

0

Tipuri de organizaţii
şi caracteristici principale

1

3.

Caracteristicile
dimensionale

4.

Tipul de organizare

5.

Tipul de structură
organizatorică existent

6.

Apartenenţa sectorială

7.

Apartenenţa pe ramuri





2

Organizaţii (întreprinderi) de dimensiuni mari: cu peste
250 de salariaţi; şi
Organizaţii (întreprinderi) mijlocii: cu 50-249 salariaţi şi
o cifră de afaceri netă anuală de până la 50 milioane euro;
Organizaţii (întreprinderi) de dimensiuni mici: cu 10-49
salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă de până la 10
milioane euro;
Microîntreprinderi: cu până 9 salariaţi şi o cifră de
afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro.
Organizaţii mecaniciste;
Organizaţii cu organizare de tip organic.
Organizaţii cu structură organizatorică simplă (ierarhică);
Organizaţii cu structură organizatorică ierarhicfuncţională;
Organizaţii cu structură organizatorică matriceală;
Organizaţii cu structură organizatorică divizională;
Organizaţii cu structură organizatorică hibridă.
Organizaţii din sectorul primar;
Organizaţii din sectorul secundar;
Organizaţii din sectorul terţiar.
Organizaţii (întreprinderi) industriale;
Organizaţii (întreprinderi, asociaţii) agricole;
Organizaţii (întreprinderi) comerciale;
Organizaţii (întreprinderi) de construcţii;
Organizaţii (întreprinderi) de transport;
Organizaţii (instituţii) culturale;
Organizaţii (instituţii) de învăţământ;
Cooperative de consum şi meşteşugăreşti; ş.a.

Organizaţia publică este organizaţia în care statul, direct sau prin
reprezentanţii săi, deţine exclusiv sau majoritar patrimoniul acesteia.
Legislaţia în vigoare include în organizaţiile publice: întreprinderile
publice şi instituţiile publice. Întreprinderile publice se regăsesc în
următoarele ipostaze:
- regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativteritorială;
- companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o
unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau
la care deţine controlul;
- societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice deţin o
participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul.
Întreprinderea sau firma este un grup de persoane, organizate
potrivit anumitor cerinţe juridice, economice, tehnologice şi
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manageriale, care concepe şi desfăşoară procese de muncă,
concretizate în produse şi servicii, în vederea obţinerii de profit.
Obiectivele sunt expresia cuantificată şi/sau calitativă a scopului
pentru care a fost înfiinţată şi funcţionează organizaţia ori o
componentă a acesteia. Scopul reflectă raţiunea înfiinţării unei
organizaţii, a unei activităţi, a unui compartiment sau a unui post, în
timp ce obiectivele rezultă din scop, îl concretizează, cel mai adesea
prin intermediul unor cifre.
Tipologia obiectivelor organizaţiei cuprinde obiective fundamentale,
derivate de gradul I, derivate de gradul II, specifice şi individuale.
(Nicolescu, Verboncu, 2008a)
Managementul este concomitent ştiinţă, activitate, grup de persoane
sau persoană care conduce şi gestionează o organizaţie sau o
componentă a acesteia. Ca ştiinţă, managementul abordează procesele
şi relaţiile de management, pentru descoperirea de principii şi legităţi
ce le guvernează şi crearea de instrumente manageriale care să
permită realizarea obiectivelor în condiţii de eficienţă şi eficacitate. La
rândul său, managementul ştiinţific constă în operaţionalizarea şi
utilizarea efectivă a preceptelor teoretico-metodologice recomandate
de ştiinţă în demersurile umane solicitate de îndeplinirea obiectivelor.
Poate fi abordat ca proces şi sistemic, ca sistem de management.
Procesele de management sunt acea categorie a proceselor
organizaţiei în care o parte a factorului uman (managerii) acţionează
asupra celeilalte părţi (executanţii) în ceea ce priveşte previziunea,
organizarea, coordonarea, antrenarea, controlul şi evaluarea
prestaţiei acestora. Procesele de management, considerate cea mai
importantă categorie de procese de muncă existente şi derulate într-o
organizaţie sunt exercitate secvenţial, de către manageri; fiecare
secvenţă este o funcţie sau un atribut al acestora: previziunea,
organizarea, coordonarea, antrenarea şi control-evaluarea.
Previziunea cuprinde decizii prin care se stabilesc obiectivele
organizaţiei şi ale componentelor sale, se precizează modalităţile de
realizare a acestora, se dimensionează resursele ce urmează a fi
angajate în îndeplinirea obiectivelor şi se stabilesc termenele
intermediare şi finale de realizare a acestora.
Organizarea constă în fundamentarea, adoptarea şi aplicarea de
decizii referitoare la dimensionarea şi delimitarea proceselor de
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