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suMMARY
Through its topic, the paper „The necessity/ need of the informational systems for the suc-

cessful company activity” is aligned to the modern trends of highlighting the importance of 
the informational systems inside a company, in order to ensure its success on the modern com-
petitive market. The importance of the research subject is derived from the fact that the infor-
mational system is providing all the information and data required in all the processes within 
organization, especially in the decision-making and management. The purpose of this paper 
represent the analysis of the impact of the information system implementation within the 
organization’s management process.
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Actualitatea temei. Se cunoaşte faptul că, actualmente, cea mai dinamică evoluţie o 
înregistrează Tehnologia Informaţiei. Întreprinderile sunt constrânse să reacţioneze la noile 
cerinţe ale societăţii în timp real, în care scopul este să-şi amplifice sau să-şi restructureze 
procesele din business şi să le administreze cu eficienţă sporită. 

În momentul actual se utilizează din ce în ce mai multe tranzacţii electronice pentru 
efectuarea plaţilor, încăsărilor, creditărilor şi a altor operaţii. De asemenea, a crescut gradul 
de prelucrare a datelor, s-au automatizat procesele decizionale, se adoptă soluţii integrate 
pe o scară largă.

În secolul al XXI-lea, când tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale joacă un rol tot 
mai important în toate sferele vieţii, organizaţiile au adoptat diverse mecanisme pentru efi-
cientizarea activităţii lor. Tehnologiile moderne sunt transformate în instrumente comode 
de lucru care vin să contribuie la sporirea eficacităţii şi chiar a rentabilităţii firmelor. 

Organizaţiile, indiferent de tipul sau mărimea lor, utilizează tehnologiile informaţionale 
şi comunicaţionale drept un mijloc util fie de management, de control sau folosit în execu-
ţie, de cercetare, acestea luând forma, de cele mai multe ori, a unor sisteme informaţionale.  

Practic, nu există domeniu în economie (sfera socială, energetică, educaţională, apărare 
etc.) în care să nu existe, cel puţin, un sistem informaţional, care să controleze diferite ele-
mente ale activităţii acelor domenii. Dezvoltarea rapidă al domeniului TIC a condus şi la 
apariţia unor noi noţiuni care de multe ori sunt ambigue.

Un sistem informaţional este proiectat pe sistemul economic pe care îl deserveşte. Siste-
mul informaţional are în componenţa sa resurse materiale, umane şi informaţionale, siste-
me informatice, care sunt destinate pentru rezolvarea sarcinilor pe care le are de executat la 
un anumit moment sau într-o perioadă de timp. Acest lucru explică importanţa sistemelor 
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informaţionale în administrarea eficientă a organizaţiilor contemporane. 
În condiţiile de concurenţă acerbă, care există în prezent pe piaţă, la diferite niveluri, 

organizaţiile urmăresc eficientizarea activităţilor de organizare internă, de comerţ, de tran-
zacţionare, de comunicare şi alte tipuri de activităţi, mai generale sau mai specifice, prin 
utlizarea sistemelor informaţionale, ca pârghii de management. Fiecare firmă, în funcţie de 
necesităţi şi priorităţi, implementează şi dezvoltă sisteme informaţionale în vederea auto-
matizării proceselor de operare cu datele, de furnizare a datelor şi informaţiilor, atât de utile 
în condiţiile unei societăţi moderne. 

De cele mai multe ori, companiile optează pentru sistemele informaţionale uşor adapta-
bile din punct de vedere tehnic şi operaţional, pentru a putea opera modificări şi completa 
cu noi funcţionalităţi la orice moment în funcţie de circumstanţele şi necesităţile noi ale 
organizaţiei. Odată cu trecerea la economia de piaţă, tot mai stringentă este necesitatea 
de integrare în procesele globalizării. Aceste procese presupun şi un management eficient 
al firmelor, mai ales prin aplicarea directă a tehnologiilor informaţionale în procesele orga-
nizaţiei.

Implementarea unui sistem informaţional din punct de vedere tehnic într-o organizaţie 
nu este suficientă, întrucât este necesară acceptarea şi adaptarea acestui sistem de către 
toţi angajaţii organizaţiei sau, cel puţin, a celor care operează direct şi cărora le este desti-
nat. 

Aspecte conceptuale privind sistemul informaţional al organizaţiei. Organizaţiile 
moderne care, conform cerinţelor societăţii în care trăim, au de realizat procese, uneori mult 
prea complexe, utilizează diverse sisteme informaţionale. Scopul acestora este unul de su-
port, pentru desfăşurarea eficientă a tuturor activităţilor unei firme. Începând de la luarea 
deciziilor, care au la bază informaţiile obţinute în urma prelucrării datelor din desfăşurarea 
activităţilor, practica  de  management  din  organizaţii  a  evidenţiat legătura directă care 
există între procesul managerial propriu-zis şi sistemul informaţional.

sistemul de management al organizaţiei poate fi definit ca ansamblul elementelor 
cu caracter organizatoric, informaţional, decizional, motivaţional din cadrul organizaţiei, 
prin care se exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, în scopul obţinerii 
avantajului competitiv şi obţinerii  unei eficienţe şi eficacităţi cât mai ridicate.

Indiferent de profilul şi particularităţile de funcţionare a organizaţiei, sistemul de mana-
gement conţine următoarele subsisteme componente, fără a fi excluse:

- Subsistemul organizatoric;
- Subsistemul informaţional;
- Subsistemul decizional;
- Subsistemul de metode şi tehnici de management;
- Alte elemente de management.
În acest context sistemul informaţional poate fi interpretat ca un subsistem al sistemului 

de management, iar sistemul informaţional  în cadrul organizaţiei este un element bine 
definit cu mijloace şi proceduri specifice.

Trebuie reţinut faptul că sistemul informaţional nu trebuie confundat sau suprapus 
complet cu sistemul informatic. În acest sens, se propune tabelul 1.1 pentru comparaţia 
celor două tipuri de sisteme. 

Un sistem informaţional poate ocupa diferite poziţii într-o organizaţie, dar de fiecare dată 
scopul utilizării şi implementării unui sistem informaţional într-o organizaţie va fi cel de eficien-
tizare sau, cel puţin, de contribuţie la eficientizarea activităţii organizaţiei. 

În acest context, eficienţa semnifică măsura rezultatelor unei activităţi, prin raportare la 
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criterii sistemul informatic sistemul informaţional
1. compo-

nente
- echipamente hardware pentru 
stocarea şi prelucrarea datelor 
(calculatoare);

- programe software necesare 
procesării şi difuzării informaţi-
ilor în cadrul organizaţiei (siste-
me de transmitere a datelor);

- datele prelucrate;
- teoriile ce stau la baza algoritmi-
lor de prelucrare etc. 

-  date şi informaţii - componentele pri-
mare ale SI;

-  fluxuri informaţionale - cantitatea de in-
formaţii;

-  circuite informaţionale - traseul pe care 
îl parcurge informaţia;

-  proceduri informaţionale -ansamblul 
şi succesiunea elementelor de tratare a 
datelor;

-  mijloace de tratare a informaţiilor-ele-
mente tehnico - materiale de introduce-
re a datelor.

2. Funcţio-
nalităţi

- conţine proceduri şi tehnici de 
obţinere şi de difuzare a infor-
maţiei;

- permite prelucrarea automată a 
datelor;

- sistemul informatic se interpu-
ne între sistemul decizional şi 
cel operaţional.

- generează date şi informaţii;
- asigură o regulă la nivel organizatoric şi 

cel managerial;
- integrează sistemul informatic şi resur-

sele organizaţiei.

3. benefici-
ari

- beneficiarii direcţi ai sistemu-
lui;

- personalul de specialitate care 
îl proiectează/ implementează.

- sistemul organizatoric;
- sistemul managerial.

4. Tipuri de 
sisteme

- sistem informatic centralizat; 
- sistem informatic descentrali-

zat etc.

Sisteme de:
- management al proceselor administra-

tive clasice;
- administrare a contractelor;
- management al şedinţelor;
- managment al resurselor umane;
- management al calităţii;
- management al achiziţiilor;
- management al documentelor, etc.

Tabelul 1.1
compararea sistemului informatic cu cel informaţional



507Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale

5. Raportul 
sistem 
informa-
ţional 
- sistem 
informa-
tic 

Sistemul informatic este o com-
ponentă esenţială a sistemului 
informational, fiind soluţia infor-
matică şi componentele hardwa-
re. 

Sistemul informaţional include în siste-
mul informatic. 

6. Rolul în 
cadrul 
organiza-
ţional

- rol de organizare a activităţilor 
interne în limita funcţionalităţi-
lor prescrise

- generează şi furnizează date şi informa-
ţii pentru top-management privind acti-
vităţile desfăşurate în organizaţie

- contribuie la organizarea internă efici-
entă (din prespectiva resurselor umane, 
financiare, economice etc.);

- are un complex de funcţii şi opţiuni 
adaptabile.

eforturile făcute în timpul desfăşurării activităţii respective. În sens general, a fi eficient înseam-
nă a face un lucru cât mai bine, cu costuri cât mai reduse [3].

Sistemele informaţionale sunt implementate, dar şi dezvoltate în organizaţii din diferite mo-
tive, care ţin de domeniul de activitate al firmei, de obiectivele stabilite de aceasta, numărul de 
angajaţi, stilul de management, cultura organizaţională şi alţi factori. 

În general, există mai multe părţi interesate de un SI aşa ca: utilizatorul final; client/benefi-
ciar; manager de proiect; analist de sistem; dezvoltător; arhitect; inginer de suport etc. În dez-
voltarea unui SI există întotdeauna multiplte părţi interesate, aceştia se mai numesc, din limba 
engleză şi stakeholders. Fiecare persoană priveşte SI din punctul său de vedere.  

componentele sistemului informaţional al organizaţiei. Ca şi oricare alt sistem, SI al unei 
organizaţii este format din mai multe componente care, la rândul, lor sunt interdependente 
între ele. Conform figurii 1.2, putem observa că un sistem informaţional este compus de cele 
mai multe ori din: date; informaţii; fluxuri informaţionale; circuite informaţionale; proceduri in-
formaţionale; mijloace de tratare a informaţiilor.

datele sunt fapte obţinute, observate, contorizate, măsurate etc., care sunt înregistrate. 
Acestea sunt numite frecvent date de bază şi sunt adesea înregistrate în activităţile tranzacţi-
onale de zi cu zi ale unei organizaţii. Datele sunt derivate atât din surse externe cât şi din surse 
interne şi, ca urmare, cele mai multe date externe trebuie să fie într-o formă gata de utilizat, de-
terminând, astfel, activităţi interne care necesită sisteme de măsurare şi înregistrare de maniera 
la care aceste date pot fi captate. Datele pot fi produse ca rezultat al unor rutine automate, dar 
operaţiile esenţiale, cum ar fi producerea unei facturi sau o decontare specială sau o procedură 
de măsurare, trebuie să fie introduse, iar rezultatele înregistrate. Cele mai multe dintre sisteme-
le de contabilitate, controlul stocurilor, controlul producţiei vor intra într-o astfel de categorie. 
Trebuie manifestată o foarte mare atenţie legată de metodele de procesare a datelor deoarece 
calitatea surselor de date nu este întotdeauna garantată.

Sursa: elaborat de autori  în baza articolului „Sistemul informatic versus sistemul informaţio-
nal” Prep. univ., drd. ing. Ioan-Cosmin Mihai, Academia de poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”
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informaţia. Conceptul de informaţie în 
sensul organizaţional este mai complex şi mai 
dificil decât uzul comun al acestuia, îl suge-
rează. Informaţia va apărea ca fiind date care 
au fost interpretate şi înţelese de receptorul 
mesajului. Trebuie notat că utilizatorul, şi nu 
numai emitentul, este implicat în transfor-
marea datelor în informaţie. Apare un proces 
prin care înţelegerea implicată şi urmată de 
un mesaj poate avea semnificaţii diferite pen-
tru receptori diferiţi. De aici se poate eviden-
ţia că datele care au fost analizate, rezumate 
sau procesate de o anumită manieră pentru a 
produce mesaj, care este numit convenţional 
,,informaţie de management” devine informa-
ţie numai după ce aceasta a fost înţeleasă de 
către receptor. În aceste condiţii, utilizatorul 
este acela care în rezultat conţine informaţie 
sau numai date procesate. 

circuitul informaţional reprezintă dru-
mul pe care îl parcurge informaţia între emi-
ţător şi receptor (destinatar). O secţiune prin 
acest circuit informaţional formează un flux 
informaţional [1, p. 8].

Fluxul informaţional reprezintă cantita-
tea de informaţii care circulă între emiţător şi 
beneficiar. Fluxul informaţional este caracteri-

zat prin: conţinut, sens, frecvenţă, lungime, viteză, fiabilitate, cost.
Circuitele şi fluxurile informaţionale pot fi clasificate după mai multe criterii:
a) după direcţie: verticale, orizontale, oblice;
b) după frecvenţă: periodice, ocazionale;
c) după locul unde iau naştere: interne, externe.
Proceduri informaţionale. O componentă a Sistemului informaţional ce tinde să capete 

un rol preponderent în firmele moderne o constituie procedurile informaţionale. Adică, proce-
dura informaţională reprezintă o secvenţă de operatori cu un anumit grad de generalizare, cu 
caracter de rutină, a cărei executare asigură rezolvarea unei probleme date, folosind mijloace şi 
metode specifice. În programul unui calculator procedura reprezintă o secvenţă de instrucţiuni 
formând o entitate logică fără a constitui, în mod necesar, o unitate independentă de program 
[6].

Caracteristicile procedurilor informaţionale în prezent sunt:
- au un caracter detaliat;
- din ce în ce mai sofisticate;
- grad ridicat de formalizare (standardizare);
- caracter operaţional.
Mijloacele de tratare a informaţiilor, componenta de bază a Sistemului  informaţional  

sunt  reprezentate  de  totalitatea  echipamentelor prin care se efectuează operaţii asupra unei 
mulţimi de date şi se obţin informaţiile necesare procesului de management din unitatea eco-

Figura 1.2. componentele sistemului in-
formaţional

Sursa: Elaborată de autori
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nomică. Calităţile funcţionale ale Sistemului informaţional managerial sunt condiţionate de mij-
loacele de colectare, de prelucrare, de transmitere şi de prezentare a informaţiilor.

Prelucrarea datelor presupune realizarea următoarelor acţiuni: stabilirea scopurilor prelucră-
rii datelor; sistematizarea faptelor colectate, depistarea conţinutului faptelor şi cauzelor care 
generează deficienţe; fundamentarea teoretică a concluziilor şi generalizarea lor; analiza infor-
maţiilor obţinute prin prelucrarea datelor. După efectuarea activităţilor de culegere şi prelucra-
re a datelor, informaţiile obţinute trebuie transmise în cel mai scurt timp beneficiarilor pentru a 
fi utilizate în scopul în care s-a declanşat acţiunea.

exemple de mijloace de tratare a informaţiilor:
1. Manuale: maşini de dactilografiat, maşini de calcul manual, maşini de contabilizat şi de 

facturat.
2.  Mecanizate: echipamente mecanografice (maşini cu cartele perforate).
3. Automate: calculatoare.
Rolul sistemului informaţional în activitatea organizaţiei. Practica  de  management  din  

unităţile  economice  a  evidenţiat legătura directă care există între procesul managerial propriu-
zis şi Sistemul informaţional existent. Rolul unui Sistem informaţional în cadrul unei organizaţii 
relevă din beneficiile pe care le oferă angajaţilor, decidenţilor acesteia. Fiecare tip de organizaţie 
îşi adaptează anumite categorii de Sistem informaţional în funcţie de necesităţile organizaţio-
nale. Există o serie de modele de sisteme informaţionale aşa ca: sistemele de management al 
documentelor; management al proiectelor; management al sarcinilor; sisteme informaţionale 
de gestiune a resurselor umane; sisteme de măsurare şi de management al performanţelor; 
sisteme informaţionale de contabilitate etc.   

Un Sistem informaţional pe larg utilizat atât în sectorul public cât şi în cel privat, în ultimii 
ani, este sistemul de management al documentelor. Acest tip de sistem presupune gestionarea 
electronică a documentelor. Beneficiile unui sistem de management al documentelor sunt:

• Un singur punct de acces către o bază de stocare centralizată astfel încât printr-o singură 
interogare să fie afişate toate documentele relevante, indiferent de format, locaţie fizică sau 
aplicaţia sursă.

• Transmiterea/primirea documentelor şi procesarea acestora (semnarea, consultarea, adno-
tarea) se face rapid, economisindu-se circa 40% din timpul necesar.

• Accelerarea proceselor de colectare a informaţiilor simultan cu reducerea în proporţie de 
70% a timpului afectat introducerii datelor.

• Partajarea de documente între utilizatori (angajaţi sau parteneri) cu un management avan-
sat al drepturilor de acces ce permite un mod de lucru colaborativ. 

• Permite clasificarea/indexarea şi regăsirea documentelor după cuvinte-cheie (de ex: client, 
partener, proiect, factură, notă, proprietar document etc.). 

• Oferă controlul versiunii documentelor precum şi istoricul modificărilor. 
• Permite externalizarea bazei de date prin posibilitatea accesării ei de oriunde din afara fir-

mei prin intermediul unei legături securizate. 
• Oferă interfaţa pentru  integrarea cu diverse aplicaţii precum sistemele ERP (SAP, Oracle e-

Business suite).
• Reduce drastic costurile cu tipărirea şi copierea documentelor.
• Optimizarea costurilor arhivării şi reducerea spaţiului fizic de depozitare. 
Desigur, aceste beneficii sunt completate cu unele facilităţi specifice fiecărei organizaţii în 

parte în funcţie de tipul, mărimea şi alte caracteristici ale organizaţiilor.
Sistemul îndeplineşte în organizaţie următoarele funcţii:
- clasificarea şi ierarhizarea documentelor;
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- notificarea privind mersul executării documentelor (atenţionări, avertizări ş. a.);
- menţinerea istoriei de modificare a documentelor (notele informative referitoare la modifi-

cările introduse în documente sunt anexate electronic de document);
- accesul personalizat al utilizatorilor la documente în funcţie de rolul exercitat de utilizator;
- posibilitatea reînnoirii sau modificării drepturilor de acces;
- informarea automatizată a utilizatorilor (angajaţilor) organizaţiei privind actualizarea docu-

mentelor sau elaborarea altora noi;
- fixarea acceselor în sistem de către utilizatori, precum şi a accesării anumitor documente;
- crearea, administrarea, redactarea şi completarea clasificatoarelor Sistemului;
- generarea de documente complexe, cum ar fi statisticile, rapoartele etc.;
- asigurarea securităţii informaţiei la toate etapele de creare, redactare şi transportare a do-

cumentelor prin reţele;
- identificarea documentelor, navigarea prin bazele de date, căutarea documentelor după 

criteriile de înregistrare a acestora;
- regăsirea documentelor după legăturile funcţionale (fiecare document poate conţine refe-

rinţe la alte documente).
Aceste funcţii sunt unele generale şi comune tuturor sistemelor de acest tip pentru toate 

organizaţiile, dar fiecare firmă îşi modelează şi completează sistemele informaţionale proprii cu 
noi funcţionalităţi în funcție de necesităţile proprii [2].

Diverse firme specializate în elaborarea soluţiilor informatice oferă modele de sisteme infor-
maţionale pentru diferite categorii de organizaţii în funcţie de business procese ale acestora. De 
exemplu, aşa arată schema implementării unui sistem într-o organizaţie bugetară:

Figura 1.3. schema proceselor introduse în si al organizațiilor bugetare.
Sursa: www.directum.com.ua 
În general, se observă că sistemul este unul relativ simplu, fiind o combinaţie dintre câteva 

module simple. Pe lângă procesele administrative clasice, în organizaţiile publice sau bugetare 
devine specific managementul achiziţiilor publice, care trebuie să fie un proces transparent; la 
fel, este o secţiune specială pentru şedinţele organizate, combinată cu circulaţia documentelor, 
managementul contractelor plus corespondenţa cu persoane fizice şi/sau juridice. În celălalt ca-
păt al sistemului se află Service Desk, care reprezintă, de fapt, o interrelaţionare cu cetăţenii cu 
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rol de clienți ai serviciilor publice prestate de autorităţile publice. Un astfel de Sistem informa-
ţional acoperă întregul ciclu de viaţă al managementului documentelor şi business-procesului 
din cadrul organizaţiei. 

Prin contrast, propunem spre analiză o schemă a unui Sistem informaţional pentru o între-
prindere comercială. 

Figura 1.4. schema proceselor introduse în si într-o entitate comercială.
Sursa: www.directum.com.ua 
Un rol important în acest caz îl ocupă relaţia şi lucrul cu clientul. De aceea, accentul se pune 

pe comunicarea cu publicul, dar şi pe managementul finanţelor, evidenţa contractelor şi altor 
documente cu caracter financiar. Un element specific este managementul calităţii care ţine di-
rect de evaluarea calităţii serviciilor prestate de către firmă sau al calităţii produselor acesteia, în 
funcţie de domeniul de activitate. Sistemul are drept scop de bază reducerea timpului de găsire 
şi gestionare a actelor contabile şi financiare, procese care într-o întreprindere comercială nece-
sită, de cele mai multe ori, foarte mult timp.

Aşadar, putem constata că sistemele informaţionale au un rol important în procesul decizi-
onal al organizaţiilor din diferite domenii de activitate şi vin să sporească transparenţa decizio-
nală. 

Un SI trebuie să corespundă unui set predifinit de atribute de calitate: fiabilitate, disponibi-
litate, mentenabilitate, instabilitate, funcţionalitate, performanţă, suportabilitate, scalabilitate 
şi alte criterii. Este greu de spus ce este un sistem bun. Este bun sistemul care satisface toate 
părţile interesate în SI dat.

costul unui si reprezintă totalitatea costurilor pentru fiecare activitate din procesul de dez-
voltare al SI. Aproximativ 60% din costuri sunt costuri de dezvoltare, 40% sunt costurile de 
testare. Pentru produsele program particularizate, costurile de evoluţie depăşesc adesea cos-
turile de dezvoltare. Costurile variază în funcţie de sistemul în curs de elaborare şi cerinţele 
nefuncţionale ale sistemului, cum ar fi performanţa, securitatea sau fiabilitatea sistemului. Dis-
tribuţia costurilor depinde de modelul de dezvoltare care este utilizat [10, p. 8].

Pentru a rămâne competitive, marile companii industriale, băncile, instituţiile guvernamen-
tale, telecomunicaţiile, mass-media, furnizorii de Internet sau firmele cu sedii distribuite în te-
ritoriu, au nevoie de o integrare perfectă a diferitelor filiale şi depozite cu birourile centrale. O 
investiţie majoră în tehnologia informaţiei şi în infrastructura de comunicaţii duce la creşterea 
indicatorilor de performanţă ce măsoară profitul, eficienţa muncii, rentabilitatea investiţiilor şi 
calitatea serviciilor. Productivitatea şi veniturile rezultate din vânzarea produselor şi serviciilor 
se măresc semnificativ. Integrarea diferitelor centre de producţie din cadrul unei organizaţii re-
duce costurile totale de întreţinere, iar perfecţionarea procedurilor contabile şi sistematizarea 
resurselor conduc la îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă [4].
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În concluzie, tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale, în general, şi sistemele infor-
maţionale, în particular, au devenit nişte instrumente utilizate pe larg de către organizaţiile din 
ziua de azi. În mediul concurenţional existent, companiile pledează pentru mecanisme de efici-
entizare a activităţii lor. Procesele de management sunt combinate cu sistemele informaţionale, 
care ocupă un rol de suport pentru activitatea decizională şi cea de execuţie. 
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