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INTRODUCERE 
 

În contextul societății bazate pe cunoaștere și a economiei cunoașterii, prin prisma 

agendei stabilite prin Strategia Europa 2020, avantajele competitive ale firmelor vor fi 

obținute și în nenumărate cazuri sunt obținute deja, prin intermediul utilizării cunoştințelor ca 

resurse în circuitul economic. 

Trecerea la economia cunoașterii este determinată de globalizare și explozia 

tehnologiei informațiilor, iar noile modele de afaceri de tip virtual înlocuiesc din ce în ce mai 

mult vechile modele bazate pe resurse materiale. 

În ceea ce privește problema creșterii eficienței managementului organizațiilor 

neguvernamentale, aceasta este una stringentă, mai ales în România, în contextul celor mai 

noi reglementări privind funcționarea acestui tip de organizație. Managementul organizațiilor 

neguvernamentale trebuie să se adapteze rapid la noile schimbări generate de acest nou tip 

de economie pentru a reuși rapid adaptarea. Ori acest deziderat poate fi îndeplinit doar prin 

adaptarea și adoptarea ca instrumente de lucru a noilor tehnologii, a unor sisteme 

informatice performante și eficiente. 

Studiile și analizele prezentate reprezintă o premieră în domeniul aplicării conceptelor 

de management al cunoştințelor în organizațiile neguvernamentale. 

Teza de doctorat abordează așadar o tematică de maximă actualitate circumscrisă 

preocupărilor la nivel național, european și internațional în ceea ce privește economia de 

resurse pe fondul adoptării principiilor economiei cunoașterii și a instrumentelor tehnologiei 

informațiilor. 

Teza este structurată în 6 capitole și 6 anexe. 

Capitolul 1 intitulat “Stadiul actual privind managementul cunoştințelor, sistemele 

informatice și particularitățile acestora în sectorul neguvernamental” a fost structurat în trei 

subcapitole care prezintă cercetări teoretice privind sistemul actual al societății cunoașterii și 

economia cunoașterii. 
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Subcapitolul 1.1. “Societatea cunoașterii și sisteme de management al cunoştințelor” 

prezintă abordări teoretice ale stadiului societății cunoașterii, economiei cunoașterii, 

managementului cunoştințelor, tipurilor de cunoştințe și principalele diferențe între date, 

informații și cunoştințe. 

Subcapitolul 1.2. “Sisteme informatice” prezintă abordări teoretice privind scopul, 

structura și principalele modele de referință, ciclul de viață și metode utilizate în realizarea 

sistemelor informatice. 

Subcapitolul 1.3. “Sectorul neguvernamental şi managementul informațiilor” prezintă 

două studii aplicative referitoare la stadiul tranziției României la economia cunoașterii – se 

utilizează un instrument de ierarhizare dezvoltat de World Bank Institute pentru clasificarea 

a 128 țări privind gradul de adoptare a principiilor economiei cunoașterii și ulterior a fost 

aplicat pe un eșantion reprezentativ un chestionar adaptat pentru a determina la nivel 

național, în sectorul neguvernamental, stadiul trecerii la economia cunoașterii. 

Capitolul 2 marchează prezentarea principalelor tendințe actuale ale cercetărilor în 

domeniul abordat, arată necesitatea delimitării domeniului de cercetare și obiectivele 

propuse pentru cercetare. 

Capitolul 3 intitulat “Cercetări teoretice privind instrumentele pentru evaluarea 

eficienței implementării sistemelor informatice” este structurat în două subcapitole ce 

prezintă cercetări teoretice privind instrumentele de evaluare a eficienței implementării 

sistemelor informatice. 

Subcapitolul 3.1. “Instrumente adaptate pentru evaluarea eficienței implementării 

sistemelor informatice” prezintă principalele relații și modele folosite în acest proces al 

evaluării. 

Subcapitolul 3.2. “Alte instrumente de evaluare în domeniul eficienței implementării 

sistemelor informatice” prezintă alte două modele utilizate în procesul de evaluare, modele 

preluate din alte domenii și adaptate ulterior la domeniul sistemelor informatice, prin practica 

curentă. 
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Capitolul 4 intitulat “Cercetări experimentale privind sistemul informatic al Camerei de 

Comerț și Industrie din Brașov” este structurat în cinci subcapitole care prezintă sistemul 

dezvoltat și implementat precum și comparații cu sistemul anterior utilizat, comparație care 

relevă de fapt schimbările și creșterea eficienței managementului prin adoptarea noului 

sistem. 

Subcapitolul 4.1. “Descrierea sistemului informatic implementat la CCI Brașov” 

prezintă sistemul informatic existent la nivelul Camerei de Comerț și Industrie Brașov. 

Subcapitolul 4.2. “Implicațiile sistemului informațional la nivelul sistemului informatic 

existent” prezintă conținutul bazei informaționale ale CCIBV și relația acesteia cu sistemul 

informatic. 

Subcapitolul 4.3. “Prezentarea sistemului informatic propus” conține elementele 

legate de sistemul informatic propus, de modelele de implementare la nivelul logicii de 

funcționare. 

Subcapitolul 4.4. “Componenta hardware și componenta software” prezintă în fapt 

componentele noului sistem informatic. 

Capitolul 5 intitulat “Evaluarea eficienței implementării sistemului informatic propus 

cu ajutorul unor modele existente” este structurat în două subcapitole cuprinzând un studiu 

laborios pe bază de chestionar adaptat, aplicat pe un eșantion de persoane cu funcții de 

conducere din organizații neguvernamentale. 

Subcapitolul 5.1. “Măsurarea timpilor de execuție” prezintă  o modalitate de observare 

directă a eficienței produsului software din punct de vedere al timpilor de execuție. 

Subcapitolul 5.2. “Analiza răspunsurilor” prezintă modul în care cercetarea a fost 

gândită, organizată și realizată, inclusiv chestionarea și fiabilitatea acestuia, rezultatele 

concrete înregistrate, inclusive reprezentarea grafică a acestora și analiza rezultatelor prin 

prisma metodelor statistice. 

Capitolul 6 marchează concluzii, contribuții personale, dezvoltări viitoare dar și 

modalități de valorificare a cercetării. 
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1. STADIUL ACTUAL PRIVIND MANAGEMENTUL CUNOȘTINȚELOR, SISTEMELE 

INFORMATICE ȘI PARTICULARITĂȚILE ACESTORA ÎN SECTORUL 
NEGUVERNAMENTAL 

 
1.1. Societatea cunoașterii și sisteme de management al cunoştințelor 

 
1.1.1. Economia cunoașterii 

 

Secolul XX marchează prin publicarea lucrărilor sociologului Peter Drucker [DRU 04] 

impunerea ca terminologie a termenului de societate a cunoașterii, societate care înseamnă 

de fapt creșterea rolului inovației şi bunurilor intangibile (respectiv a cunoştințelor) în cadrul 

economiei. Cei doi factori care au determinat această transformare profundă sunt de la 

economia de tip industrial la economia cunoaşterii sunt [PRI 04] [DAV 98] [NIC 05]: revoluția 

tehnico-ştiințifică și globalizarea.  

Revoluția tehnico-ştiințifică a însemnat modificări substanțiale, în principal referitoare la 

faptul că noile tehnologii au adus produse mai performante, costuri scăzute, și accesul larg la 

acestea; în egală măsură informația nu mai este sursă de putere - cunoştințele însă devin 

sursă de putere. 

Globalizarea a însemnat un proces constant de ridicare a barierelor vamale, de 

dezvoltare a companiilor multinaționale, de creşterea a competitivității pe piețele interne şi 

externe dar și a importanței modului în care resursele sunt utilizate [BOR 04]. 

Considerând elementele și caracteristicile societății cunoașterii, dar și rolul pe care 

cunoştințele îl au în noua economie, asistăm la o transformare fundamentală de la economia 

bazată pe resurse fizice la economia bazată pe cunoştințe – schimbare denumită şi revoluția 

cunoştințelor [BUR 99] [NIC 05]. 

Este de menționat faptul că încă nu există o definiție unanim acceptată, însă se poate 

realiza inventarul [LUP 08] câtorva definiții şi abordări privind economia bazată pe 

cunoştințe: 
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- “este bazată în mod direct pe producția, distribuția şi utilizarea cunoştințelor şi 

informațiilor” [OEC 96]; 

- “...este o economie dominată mai mult de influențele globale şi de viteza, adesea în 

timp real, a comunicațiilor şi informațiilor, indiferent de distanță” [ARC 01]; 

- “...are în vedere – fiindcă este o economie – banii, în contextul cumpărării, producerii 

şi vânzării cunoştințelor” [STE 02]; 

- “se caracterizează prin transformarea cunoştințelor în materie primă, capital, produse, 

factori de producție esențiali ai economiei şi prin procese economice în cadrul cărora 

generarea, vânzarea, cumpărarea, învățarea, stocarea, dezvoltarea, partajarea şi 

protecția cunoştințelor devin predominante şi condiționează decisiv obținerea de 

profit şi asigurarea sustenabilității economiei pe termen lung” [NIC 05]. 

 
1.1.2. Managementul cunoştințelor în noua economie 

 
„Management al cunoştințelor” este o noțiune asociată cu noua economie, economia 

bazată pe cunoaștere, care a fost menționat pentru prima oară în jurul anului 1980, odată cu 

publicarea primelor cărți și cu organizarea primele conferințe pe această temă care devenea 

din ce în ce mai dezbătută. Anterior însă la începutul anilor 1960, Peter Drucker a fost cel care 

a folosit pentru prima oară noțiuni precum „angajat bazat pe cunoaștere” şi „organizație care 

învață” [DRU 94] în sensul de organizație care învață din experiențele precedente, dezvoltă 

lecții învățate și baze de cunoştințe ușor accesibile celor care își doresc să prevină sindromul 

de reinventare a roții.  

Dezvoltarea managementului cunoştințelor s-a realizat în principal pe două direcții [LUP 

08]: teoretică şi pragmatică. Astfel, se poate afirma faptul că managementul cunoştințelor 

prezintă două accepțiuni [VIL 04] [NIC 05] [LUP 08] [COR 06]: 

1. Teoretică: managementul cunoştințelor privit ca disciplină de studiu oferă bazele 

teoretice pentru cercetări, pentru dezvoltarea unor noi metode şi abordări.  
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2. Pragmatică: managementul cunoştințelor privit ca tehnologie, filosofie şi practică de 

afaceri constă într-un set de metode, tehnici, sisteme şi practici utilizate în gestionarea 

cunoştințelor legate de procesele din organizație, având ca scop implementarea de noi 

strategii de îmbunătățire a performanțelor organizației utilizând cunoştințe. 

 
1.1.3. Date, informații, cunoştințe - elemente ale  

sistemelor de management al cunoştințelor 
 

Conceptul de management al cunoştințelor se bazează pe diferențierea dintre date, 

informații şi cunoştințe, abordările fiind sensibil diferite în funcție de autor [LUP 08]. 

În prezent, există un consens în literatura de specialitate [BUR 99] [NIC 05] [PET 03] 

[LUP 08] privind definirea termenilor de date, informații şi cunoştințe, astfel: 

 datele reprezintă fapte neprelucrate, direct observabile sau verificabile;  

 informațiile sunt date introduse într-un context, date care au fost analizate; 

 cunoştințele sunt informații combinate cu experiența, percepțiile, valorile, intuiția şi 

creativitatea fiecărui individ, care conduc la acțiuni şi depinzând de context.  

În literatura de specialitate [NON 95] [DAV 98] [DAL 05] [MET 06] există clar definite 

conceptele de cunoştințe tacite şi cunoştințe explicite. Astfel, cunoştințele tacite reprezintă 

cunoştințe personale, greu de articulat, exprimat şi transmis. Cunoştințele explicite 

reprezintă cunoştințe captate prin procesul de comunicare şi ulterior codate și transpuse 

într-o formă tangibilă, în care sunt uşor de transmis, accesat şi replicat. 

 

1.2. Sisteme informatice 

1.2.1. Conceptul de sistem informatic. Scop, clasificare, componente 

 

Conceptul de sistem are un rol definitoriu în domeniul sistemelor informatice. Acesta 

contribuie la fundamentarea altor concepte conexe din domeniul tehnologiei, al aplicațiilor, 

dezvoltării şi managementului sistemelor informatice. [*** 13] 
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Scopul sistemului informatic este de a spori valoarea sistemului informațional sub 

aspect cantitativ şi calitativ.  

Un sistem, la nivel conceptual, este format dintr-un grup de componente și relații intre 

acestea, toate contribuind la un scop comun prin producerea unor ieșiri pe baza intrărilor 

utilizând un proces (de prelucrare și transformare): 

 Intrările ( sau input) reprezintă elementele care intră în sistem pentru a fi prelucrate;  

 Procesul - reprezintă acțiunea de transformare a intrărilor în ieşiri;  

 Ieşirile (sau output) - reprezintă elementele care au rezultat prin procesul de 

prelucrare și transformare. 

[*** 14] 

Sistemele informatice se clasifică, din punct de vedere ierarhic, în: 

 Subsistem - acel sistem care aparține unui sistem mai mare. Cel mai mare sistem 

este considerat a fi universul. 

 Suprasistem - acel sistem alcătuit din alte sisteme (subsisteme)  

[*** 15] 

Luând în calcul relația dintre sisteme și limitele acestuia, un sistem este separat de 

mediul unde acționează şi de alte sisteme prin granițele (limitele) sale,  putând fi definite:  

 Sisteme deschise – acele sisteme care interacționează cu altele aflate în acelaşi 

mediu, conectat fiind cu mediul său prin intrări-ieşiri.  

 Sisteme închise – acele sisteme nu au interacțiuni cu altele şi care în timp decad şi 

dispar  

 Sisteme adaptive – acele sisteme care au abilitatea de a se adapta sau de a modifica 

mediul în care acționează cu scopul de a-şi prelungi existența. 

Elementele componente ale unui sistem informatic sunt formate din: oameni (resurse 

umane), echipamente (hardware), aplicații (software) şi date. 
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1.2.1.1. Sistemele informatice în activitatea economică 

Privită ca un sistem, o organizație poate fi definită ca un model logic alcătuit din 

subsisteme corelate cu circuitul resurselor în acea organizație, și anume: muncă, bani, materii 

prime. De asemenea, pornind de la nivelurile managementului (figura 1.1), în funcție de 

modalitatea de luare a deciziilor, sistemul poate fi alcătuit din subsisteme cum ar fi cele de 

natură geografică, regională, a pieței etc. 

 

 

Figura Error! No text of specified style in document..1. Ierarhia sistemelor informatice în 
funcție de nivelurile managementului 

(adaptat după: [*** 15]) 

În majoritatea organizațiilor, departamentele sunt create prin gruparea unor funcții 

organizaționale. Fiecare dintre aceste departamente poate fi considerat un subsistem în sine.  

 

1.2.1.2. Modalități de structurare a sistemelor informatice 

 

În prezent, sistemele informatice pot fi astfel realizate încât să poată fi utilizate atât în 

mod centralizat cât şi descentralizat deopotrivă în activitățile operaționale dar şi în cele de 

luare a deciziei.  

Dacă la începutul utilizării calculatoarelor, centralizarea era singura opțiune, sistemul de 

lucru fiind organizat într-un compartiment distinct, dezvoltarea tehnologiei informației, a 
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determinat o tendință de descentralizare, odată cu apariția rețelelor de calculatoare ce erau 

accesibile oricărui utilizator. Ulterior a apărut necesitatea de a se exista un control asupra 

resurselor informaționale ale organizației ca urmare a descentralizării dezvoltându-se 

sisteme hibrid.  

 

1.2.1.3. Tipuri și categorii de sisteme informatice 

 

Sistemele informatice au un rol important în asigurarea suportului atât activităților 

manageriale cât şi operaționale în business. Din această perspectivă putem clasifica tipologia 

sistemelor informatice la nivel conceptual în [*** 15]:  

A. Sisteme informatice pentru management 

B. Sisteme informatice operaționale 

A. Sisteme informatice pentru management (Management information system - MIS) și-

au făcut debutul la începutul anilor ‘80 în companiile americane. Impactul noilor tehnologii 

informaționale, al descentralizării şi reorganizării au dus la creşterea cererii de informații 

furnizate de MIS şi înspre nivelul managerilor de mijloc.  

Scopul şi rolul unui MIS este de a oferi managementului superior şi mediu acces facil şi 

rapid la informații despre factori cheie, decisivi în atingerea obiectivelor întreprinderii și în 

exercitarea unui control managerial eficient.  

Sisteme informatice pentru management cuprind:  

A1. sisteme informatice pentru management (în general) 

A2. Sisteme informatice pentru fundamentarea deciziei 

A3. sisteme informatice pentru activitatea executivă 

B. Sistemele informatice operaționale cuprind:  

B1. sisteme informatice operaționale (în general) 

B2. sisteme pentru procesarea (prelucrarea) tranzacțiilor 

B3. Sisteme pentru controlul proceselor 
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B4. sisteme pentru colaborarea la nivelul organizației 

 

1.2.2. Sistem informatic – de la modele de referința la implementare 

 

Sistemul informatic, ca parte a sistemului informațional, permite realizarea operațiunilor 

de colectare, transmitere, stocare, prelucrare a datelor şi distribuire a informațiilor astfel 

obținute, folosind mijloacele tehnologiei informației. [*** 16]  

Sistemul informatic, indiferent de tipul de organizație, trebuie să fie astfel conceput și 

structurat, încât să corespundă cerințelor diferitelor grupuri de utilizatori. Pentru aceasta, în 

cadrul organizației se pot utiliza[LUN 03] [TAN 16] [VAL 11]: sisteme informatice la nivel 

operațional, sisteme de gestiune a cunoaşterii, sisteme informatice destinate conducerii 

curente, sistemele informatice destinate conducerii strategice. 

 

1.2.2.1. Strategii de abordare şi realizare a sistemelor informatice 

 

În funcție de modul de abordare a realizării sistemului informatic, s-au evidențiat în timp 

trei strategii [STA 99] p.35:  

 strategia descendentă (“top-down” sau de sus în jos, de la mare la mic);  

 strategia ascendentă (“bottom-up” sau de jos în sus, de la mic la mare);  

 strategia mixtă.  

Strategiile de realizare a SI pot fi tipizate, în funcție de diferite criterii ce decurg din 

abordări atât teoretice cât şi practice. Astfel, dezvoltarea şi perfecționarea sistemelor 

informatice existente, se pot realiza prin alternativele de prototipizare și de abordare 

participativă, prezentate în continuare [VAT 04] p. 50. 
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1.2.2.2. Ciclul de viață al sistemului informatic 

 

Existența unui sistem informatizat presupune parcurgerea unor etape, acestea 

reprezentând ciclul său de viață [*** 17]: 

Faza preliminară presupune realizarea unui studiu de fezabilitate care are ca scop 

exprimarea nevoilor în termeni de servicii oferite de viitorul sistem.  

Faza de concepție presupune proiectarea sistemului în funcție de criterii tehnice şi 

funcționale.  

Faza de realizare cuprinde activitatea de codificare şi testare constând în obținerea 

componentelor şi modulelor testate atât individual cât și integrat pentru o funcționare 

corectă a sistemului. 

Faza de validare presupune intervenția beneficiarului  pentru verificarea corespondenței 

între rezultatele oferite de sistem  și cerințele beneficiarului.  

Faza de menținere presupune realizarea modificărilor (corective, perfective, adaptive şi 

evolutive) care pot fi aduse sistemului după implementare. 

La prima vedere, pare că ordinea etapelor este una secvențială, ceea ce nu este 

confirmat de realitate. Revenirile la etapele anterioare sunt foarte dese, etapele se pot derula 

iterativ  conform variantei modelului cascadă sau unele etape se pot derula în paralel.  

Odată cu abordarea orientată-obiect a sistemelor, au apărut din nou alte modele ale 

ciclului de viață. Unii autori [HEN 96] propun chiar cicluri de viață orientate-obiect, în care 

există o puternică legătură între etapele ciclului de viață însoțită de un grad ridicat al iterației.  

 

1.2.2.3. Managementul proiectării şi realizării unui sistem informatic 

 

Managementul proiectului de dezvoltare a unui sistem informatic presupune aplicarea 

de cunoştințe, instrumente, abilități şi tehnici în scopul parcurgerii activităților proiectului, cu 

condiția satisfacerii nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor. [*** 19] 
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Cunoştințele specifice managementului proiectelor sunt grupate, luând în considerare 

procesele managementului proiectelor cărora le sunt asociate, în nouă categorii sau arii de 

cunoştințe cunoscute sub denumirea de ”Project Management Knowledge Areas„  [BOD 00] 

p. 40, [CLE 06], particularizate pentru proiectării unui sistem informatic (SI): managementul 

integrării activităților, managementul sferei de cuprindere, managementul resurselor de 

timp, managementul costurilor, managementul calității, managementul resurselor umane, 

managementul comunicării, managementul riscului, managementul achizițiilor. 

 

1.2.2.4. Metode utilizate în realizarea sistemelor informatice 

 

Există variate metode şi tehnici de proiectare a unui sistem informatic, însă nu există 

una general valabilă  pentru: orice fel de dezvoltare de sistem sau orice nivel de complexitate, 

pentru orice dimensionare hardware sau toate nivelurile de experiență, pentru orice 

dimensiune a echipei sau pentru toate restricțiile legate de costuri şi timp, pentru orice mediu 

de dezvoltare şi implementare a sistemelor. 

Metodele de concepție a sistemelor informatice se pot clasifica în trei categorii: 

metode structurate; metode sistemice; metode orientate obiect [*** 17]. 

Metodele structurate  utilizează descompunerea progresivă descendentă „top-down”.  

Metodele sistemice  realizează abstractizări ale lumii reale pe baza unei colecții de 

entități şi legături între acestea. 

Metoda orientată-obiect este caracterizată prin faptul că sunt atenția este acordată 

concomitent structurii de date şi structurii funcționale, folosind reguli și operații semantice și 

metodele aferente limbajelor orientate pe gestiunea bazelor de date. 

 

1.3. Sectorul neguvernamental şi managementul informațiilor 

Organizațiile neguvernamentale (ONG) sunt structuri instituționalizate de natură privată 

ce pot activa sub formă de grupuri informale sau ca persoane juridice, și sunt independente în 
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raport cu orice autoritate publică. Ele nu urmăresc obținerea de profit și nici accesul la 

puterea politică. Acest domeniu este de multe ori numit al treilea sector, primul sector fiind al 

întreprinderilor, iar cel de-al doilea, sectorul public şi cvasipublic. 

În România, din punct de vedere juridic, organizațiile neguvernamentale pot fi constituite 

sub trei forme reglementate: asociație, fundație, federație. În practică, se întâlnește o largă 

varietate de denumiri comerciale : confederație, club, comitet, societate, etc. 

 

1.3.1. Evaluarea stadiului trecerii României la economia bazată pe cunoştințe 

 

Analiza capacității României de a face față provocărilor economiei cunoaşterii, precum şi 

monitorizarea progreselor realizate de țara noastră pe drumul către economia cunoaşterii, 

reprezintă aspecte esențiale de context pentru înțelegerea fenomenelor şi tendințelor 

actuale manifestate la nivelul învățământului superior național în domeniul managementului 

cunoştințelor [BAK 10] [GUT 10] [KET 04] [KET 14] [MUN 06] [MUN 15]. 

Un instrument pentru aprecierea din punct de vedere global a posibilității dezvoltării 

cunoaşterii dar şi a utilizării efective a mediului care favorizează cunoaşterea, este 

instrumentul furnizat de World Bank Group, respectiv o aplicație software on-line, care 

utilizează un sistem de 80 variabile pentru a ordona 128 țări într-un clasament bazat pe cele 

două coordonate, materializându-se în indicatorul cunoaşterii (KI) și în indicatorul economiei 

cunoaşterii (KEI). 

În cazul ambilor indicatori, România a înregistrat îmbunătățiri, traduse atât prin utilizarea 

efectivă mai bună a mediului care favorizează cunoaşterea (KEI), cât şi prin posibilitatea 

crescută de a dezvolta cunoaşterea (KI), însă rămâne mult sub nivelul primelor țări din 

clasament, trebuind să depună eforturi susținute pentru acoperirea, cel puțin parțială a 

decalajelor.  
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1.3.2. Realizări în domeniul managementului informațiilor  

în sectorul neguvernamental din România 

 

Pentru a analiza stadiul actual de dezvoltare în domeniul managementului informațiilor 

în sectorul neguvernamental din România, a fost realizat un sondaj de opinie, prin e-mail, pe 

un eșantion de 42 Camere de Comerț și 14 ONG-uri din România, respondenții fiind 

reprezentați de persoane din conducerea fiecărei entități participante. Sondajul a urmărit 

identificarea realizărilor privind managementul informațiilor în organizațiile vizate.  

Principala ipoteză a anchetei realizate a fost aceea că managementul informațiilor nu 

este aplicat în prezent în organizațiile neguvernamentale româneşti.  

Obiectivele studiului au fost reprezentate de determinarea concepțiilor şi percepției 

asupra managementului informațiilor, identificarea percepțiilor asupra realizărilor actuale în 

domeniul managementului informațiilor din entitățile din care respondenții proveneau, 

identificarea aşteptărilor privind potențialele beneficii şi temeri privind aceste sisteme. 

În urma studiului s-a conturat concluzia că organizațiile neguvernamentale în cadrul 

cărora se cunoaşte termenul de management al informațiilor, abordează acest concept dintr-

o perspectivă bazată pe tehnologie şi parțial pe factorul uman. În cadrul organizațiilor 

neguvernamentale romanești se utilizează elemente legate de comunicare, retenția 

personalului, ameliorarea performanțelor în procesele de baza, care reprezintă principalul 

proces de generare şi diseminare a informațiilor. 

Astfel, se poate afirma faptul că în cadrul organizațiilor neguvernamentale, care nu au 

inițiat sau finalizat proiecte legate de managementul informațiilor, precum şi în cadrul celor în 

care nu se cunoaşte acest termen, există elemente implementate, în faze incipiente inițiative 

ale managementului informațiilor. 

Limitele studiului se referă la posibilitatea extrapolării concluziilor, având în vedere rata 

de răspuns, incertitudinea în ceea ce priveşte persoana respondentă, precum şi în ceea ce 

priveşte certitudinea înțelegerii corecte a semnificației termenilor de management al 
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informațiilor şi de informații/cunoştințe. Studiul nu propune verificarea sau fundamentarea 

teoriei legate de managementul informațiilor, ci oferă introspecții referitoare la stadiul actual 

al managementului informațiilor în organizațiile neguvernamentale româneşti.  

 

2. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT 

2.1. Tendințe actuale ale cercetărilor în domeniul abordat 

 

Globalizarea și dezvoltarea tehnologiei informațiilor, mai precis ritmul alert de 

schimbare în mediul tehnologic, au condus la apariția unei noi societăți, societatea 

cunoașterii. Caracterizată ca fiind o societate în care factorul de tip capital intelectual are o 

importanță majoritară deopotrivă în dezvoltarea de noi produse și servicii, societatea 

cunoașterii e generat ca și subcomponentă economia cunoașterii, o economie formată din 

companii care au ca principal factor care generează avantajul competițional inovația și 

cunoştințele, mai ales cele tacite. 

Cunoștințele tacite, în condițiile în care produsele și serviciile înglobează din ce în ce 

mai puține resurse materiale și din ce în ce mai multe resurse imateriale, devin vitale și în 

jurul lor de dezvoltă noi domenii de cercetare teoretică și aplicativă, mai cu seamă în 

încercarea de a capta aceste cunoştințe – cunoscute ca fiind extrem de personale și 

valoroase. 

Practic de la o societate care consuma produse, trecem la o societate care consumă 

cunoştințe și informații, de la pierderi mari în producție se trece la modele virtuale de afaceri 

de tip ecommerce care de multe ori funcționează cu stoc 0, de la muncitori care executau 

sarcini repetitive se trece la muncitori care e nevoie să fie creativi și inventivi, sarcinile 

repetitive fiind preluate de roboți și automatizate în cele mai multe cazuri.  

În acest context, de tehnologizare și globalizare, sistemele informatice, ca 

instrumente care asigură suportul pentru toate procesele care susțin managementul 
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cunoştințelor, reprezintă un elemente intens studiat și asupră căruia cercetătorii și 

practicienii își îndreaptă atenția cu precădere. Aceste sisteme, corect și eficient concepute, pe 

baza nevoilor organizațiilor, asigură adaptarea eficientă a acestora la noile condiții ale pieței. 

Dacă vorbim despre organizații neguvernamentale care necesită adaptare rapidă pentru a 

supraviețui, implementarea unor astfel de sisteme este cu atât mai oportună și necesară, 

studiul eficienței implementării lor fiind de fapt un deziderat. 

 

2.2. Delimitarea domeniului de cercetare 

 

Dezvoltarea managementului cunoştințelor s-a realizat în principal pe două direcții 

[LUP 08] [HAN 09] [KER 02] [KLU 01] [POR 06]: teoretică şi pragmatică, cu precizarea că 

elementele pragmatice au precedat elementelor teoretice. Astfel, se poate afirma faptul că 

managementul cunoştințelor prezintă două accepțiuni: 

1. Teoretică: managementul cunoştințelor ca disciplină de studiu - oferind baze 

teoretice pentru cercetări sau pentru dezvoltarea unor noi metode şi abordări. Această fațetă 

reflectă managementul cunoştințelor prin prisma perspectivei teoretice şi a fenomenelor cu 

care se află în legătură, subliniind mecanismele şi procesele care îl afectează.  Se constată 

însă faptul că, teoria managementului cunoştințelor nu este cristalizată, neexistând încă o 

definiție sau un instrumentar general valabil şi acceptat printre teoreticieni. 

2. Pragmatică: managementul cunoştințelor ca tehnologie, filosofie şi practică de 

afaceri: un set de metode, practici, sisteme şi abordări utilizate pentru gestionarea 

cunoştințelor legate de procesele din organizație, vizând implementarea unor noi strategii 

bazate pe cunoştințe sau îmbunătățirea performanțelor organizației.  

Conceptul de sistem are un rol de bază în domeniul sistemelor informatice. Odată 

înțeles, acesta vine să fundamenteze alte concepte conexe din domeniile tehnologiei, 

aplicațiilor, dezvoltării şi managementului sistemelor informatice [NAS 07] [NIC 01]. 
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La nivel conceptual, sistemul este privit în strânsă legătură cu: rețelele de calculatoare 

privite ca elemente ale sistemelor de prelucrare a informațiilor; utilizarea echipamentelor de 

calcul în domeniul afacerilor;  tehnologiile de management al informației cu un rol important 

asupra calității și valorii afacerii. 

Scopul principal al unui sistem informatic este de a spori valoarea sistemului 

informațional atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ. Aceasta se realizează prin creşterea 

capacității de calcul, creşterea exactității informațiilor, sporirea operativității, complexității şi 

completitudinii activităților de raportare-informare. 

 

2.3. Obiectivul general al tezei și obiectivele secundare 

 

Obiectivul general al tezei de doctorat este reprezentat de evaluarea efectelor 

implementării sistemelor informatice asupra eficienței managementului. 

Pentru atingerea acestui obiectiv general au fost stabilite obiective principale (OP) și 

obiective secundare (OS), astfel [MAU 09]: 

OP1 – Analiza stadiului actual și a evoluției sistemelor informatice către sisteme de 

management al cunoştințelor 

OS1 – Definirea sistemelor de management al cunoştințelor și a sistemelor 

informatice 

OS2 – Analiza principalelor tendințe la nivel național privind managementul 

cunoştințelor în sectorul neguvernamental 

OS3 – Definirea principalelor tendințe privind trecerea României la economia bazată 

pe cunoaștere 

OP2 – Analiza stadiului actual și a evoluției instrumentelor de evaluare a eficienței 

implementării sistemelor informatice 

OS1 – Analiza principalelor instrumente adaptate pentru măsurarea eficienței 

implementării sistemelor informatice în organizații 
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OS2 – Definirea principalelor instrumente de evaluare a eficienței implementării 

sistemelor informatice  în organizații 

OP3 – Realizarea unui sistem informatic aferent activității de management a unei organizații 

neguvernamentale 

 OS1 – Analiza sistemului informatic actual 

 OS2 – Definirea sistemului informatic propus 

 OS3 – Elaborarea și implementarea sistemului informatic dezvoltat 

OP4 – Realizarea unui studiu comparativ privind efectele implementării sistemelor 

informatice asupra creșterii eficienței managementului 

 OS1 – Alegerea modelului de evaluare 

 OS2 – Aplicarea modelului 

 OS3 – Evaluarea rezultatelor aplicării modelului 

 

 

3. CERCETĂRI TEORETICE PRIVIND INSTRUMENTELE PENTRU EVALUAREA 

EFICIENȚEI IMPLEMENTĂRII SISTEMELOR INFORMATICE 

 

3.1. Instrumente adaptate pentru evaluarea 

eficienței implementării sistemelor informatice 

 

A. Evaluarea cheltuielilor de realizare şi exploatare a SI 

Implementarea unui SI presupune realizarea de cheltuieli legate de proiectarea, 

organizarea şi funcționarea lui. Astfel, se pune problema dacă aceste cheltuieli sunt sau nu 

justificate din punct de vedere economic. 

În mod similar cu evaluarea teoretică a eficienței economice, determinarea eficienței 

economice a SI presupune: 
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1. Aprecierea efortului (cheltuielilor) depus pentru implementarea SI. 

2. Aprecierea efectelor economice implementării. 

1. Comensurarea efortului depus pentru realizarea unui SI se poate realiza prin 

însumarea valorii cheltuielilor pe diferitele categorii de cheltuieli implicate ținând cont de 

etapele de realizare. Aceste categorii de cheltuieli sunt reprezentate de cheltuieli de realizare 

și cheltuieli de exploatare. 

2. Efectele economice obținute prin implementarea unui SI se datorează în special: 

 îmbunătățirii vitezei de obținere a informațiilor și diminuării timpului de răspuns al 

sistemului; 

 îmbunătățirii calității informațiilor  și formei de prezentare a acestora; 

 utilizării unor modele de optimizare, planificare şi estimare a resurselor în 

activitatea economică; 

 obținerii unor variante îmbunătățite de decizie şi alegerii soluției optime pe baza 

modelelor folosite; 

 dispecerizării automate a unor procese economice și creşterea productivității 

muncii în activitățile de conducere, informațională şi operațională 

B. Conceptul de eficiență economică a SI și indicatorii eficienței economice. 

Eficiența economică a unui SI reprezintă  raportul dintre rezultatul util (respectiv efectul 

SI în procesul de conducere şi execuție) şi cheltuielile realizate pentru obținerea efectului 

dorit. 

Eficiența unui SI se măsoară prin  indicatori ai efectelor economice şi indicatori sintetici. 

Indicatorii efectelor economice se concretizează în rezultate directe şi indirecte în 

activitatea curentă a organizației. Efectele economice directe sunt datorate influenței SI 

asupra sistemului economic şi se măsoară utilizând indicatori economico-financiari. Efectele 

economice indirecte reflectă creșterea cantitativă şi valorică a producției, reducerea 

costurilor, creșterea încasărilor şi a economiilor obținute prin implementarea sistemului. 

Indicatorii sintetici măsoară eficiența economică obținută prin exploatarea SI. 
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C. Metodologie de calculare a eficienței economice a SI. 

Pentru calcularea eficienței economice sunt utilizați următorii indicatori: 

1. Economia anuală a cheltuielilor curente: 

 (3.1) 

unde:  

Cb - cheltuieli (în expresie valorică) privind variantele de bază 

Ca - cheltuieli (în expresie valorică) privind variantele de proiect 

2. Economia resurselor muncă: 

 (3.2) 

unde: 

Cmb  - cheltuieli resurse muncă (ore) privind variantele de bază şi respectiv de proiect; 

Cma - cheltuieli resurse muncă (ore) privind variantele de proiect; 

3. Economia în rezultatul îmbunătățirii (forțării) conducerii prin intensificarea activităților 

economice şi de control: 

 (3.3) 

unde: 

Elc - eficiența cheltuielilor muncă a lucrătorilor din compartimentul unității; 

Lcom - eliberarea convențională a unui număr de lucrători. 

4. Eliberarea convențională a unui număr de lucrători: 

 
(3.4) 

unde: 

Tan- fondul anual de timp al unui lucrător. 

5. Eficiența cheltuielilor muncă a lucrătorilor din compartimentul unității: 

 
(3.5) 
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unde: 

Ep - economia anuală (lei), obținută în urma propunerilor lucrătorilor din 

compartimentul unității; 

Ip - indexul economiei resurselor băneşti (0,45); 

Nc - numărul lucrătorilor din compartimentul unității; 

6. Efectul economic anual: 

 (3.6) 

unde: 

Ea – economia anuală de cheltuieli în rezultatul implementării SI; 

Kic – coeficientul investițiilor capitale impuse (0,15); 

Kcap – cheltuieli investiții capitale (proiectul SI, TEC…). 

7. Cheltuieli muncă pentru realizarea calculelor în varianta bază (manuală): 

 (3.7) 

unde: 

Vinf - volum informație numerică utilizată la realizarea unitară a calculelor;  

n – periodicitatea de efectuare a calculelor; 

B - normativ (elemente/oră). 

8. Număr convențional de lucrători ocupați de prelucrarea informației în varianta bază: 

 
(3.8) 

unde: 

Tan - fondul de timp anual al unui lucrător. 

9. Preț unitar oră privind prelucrarea informației (lei) 

 
(3.9) 

unde: 

Smed – salariu mediu lunar al unui lucrător (lei); 
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Tlun – fondul de timp lunar al unui lucrător; 

Ic - coeficientul privind salariu supliment, decontări în fondul social, cheltuieli 

suplimentare. 

10. Cheltuieli privind prelucrarea informației în varianta de bază (lei): 

 (3.10) 

11. Ore-maşină necesare la prelucrarea informației (ore): 

 (3.11) 

unde: 

Vind – volum date inițiale prelucrate la calculator; 

Tmed - timp mediu necesar la realizarea operațiilor la calculator pentru un indicator al 

informației inițiale, inclusiv introducerea şi emiterea informației. 

12. Valoare timp - maşină, necesar prelucrării informației (lei): 

 (3.12) 

unde: 

Pm1 - preț 1 oră - maşină. 

13. Cheltuieli privind întocmirea, controlul şi perfectarea datelor rezultative (lei): 

 (3.13) 

unde: 

Kof - coeficientul privind timpul de control, întocmire şi emitere a datelor finale. 

14. Cheltuieli privind PAD: 

 (3.14) 

15. Total cheltuieli muncă privind PAD (om-ore): 

 (3.15) 

16. Economia anuală în urma implementării SI (lei): 

 (3.16) 
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17. Coeficientul efectului economic: 

 
(3.17) 

18. Termenul de recuperare a cheltuielilor (ani): 

 
(3.18) 

 

D. Căi şi mijloace de creştere a eficienței economice a sistemelor informatice 

În prezent, tehnologia informației deține un rol deosebit în procesul de perfecționare a 

managementului activității economico - sociale. 

Astfel, proiectanții şi utilizatorii de sisteme informatice sunt obligați să găsească cele mai 

eficiente soluții funcționale şi constructive de proiectare a sistemelor informatice, astfel încât 

să fie asigurată o creştere a eficienței întregii activități economice. Pentru aceasta este 

necesar ca proiectanții de sisteme informatice să identifice factorii care au impact asupra 

eficienței economice a sistemelor informatice proiectate și să acționeze astfel încât să 

crească aportul pozitiv pe care acestea le au asupra activității organizațiilor. 

 

3.2. Alte instrumente de evaluare în domeniul eficienței 

implementării sistemelor informatice 

3.2.1. Modelul DeLone şi McLean 

 

DeLone și McLean au dezvoltat în perioada 1981-1987 pe baza a 100 dovezi empirice a 

succesului implementării sistemelor informatice în diverse organizații din diverse țări și de 

diverse dimensiuni, cel mai citat şi utilizat model de evaluare a efectelor implementării 

sistemele informatice. 

Modelul DeLone și McLean era reprezentat inițial de şase elemente integrate:  

- calitatea sistemului: evaluarea sistemului de procesare a informațiilor; 
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- calitatea informațiilor: evaluarea ieşirilor sistemului; 

- utilizarea informațiilor: evaluarea consumului ieşirilor sistemului informatic de către 

receptor; 

- impactul individual: evaluarea efectului informațiilor asupra receptorului; 

- impactul organizațional: evaluarea efectului informațiilor asupra performanțelor 

organizaționale. 

Cele șase elemente integrate sunt considerate dimensiuni ale succesului 

implementării unui sistem informatic, între acestea fiind definite interdependențe 

determinate de secvențele de timp, conform autorilor [DEL 92]. DeLone și McLean 

consideră că două elemente – calitatea sistemului şi calitatea informației – determină 

utilizarea şi satisfacția utilizatorilor.  

Modelul prezentat în figura 3.1. a fost actualizat în anul 2003 [DEL 03] prin adăugarea 

elementelor calitatea serviciilor, intenția de utilizare şi sintetizarea impactului individual şi a 

celui organizațional într-un nou element - beneficiu net. 

 
Figura 3.1. Modelul actualizat DeLone şi McLean (sursa: [DEL 03]) 

 

 



 

 31 

3.2.2. Metoda cazurilor de succes 

 

Dezvoltată în anul 2005 și utilizată inițial în domeniul managementului resurselor 

umane, această metodă calitativă aparținând lui Brinkerhoff [BRI 05] [ILI 02] [ILI 05] [ILI 06] 

înseamnă evaluarea impactului implementării managementului cunoştințelor asupra 

performanțelor organizației. 

Metoda cazurilor de succes se bazează pe ipoteza că performanța se poate ameliora 

în cel mai rapid şi eficient mod prin analiza celor mai de succes/celor mai puțin încununate de 

succes cazuri de aplicare a managementului cunoştințelor. Metoda analizează factorii care au 

condus la efecte pozitive/negative în urma implementării unei inițiative de management al 

cunoştințelor. Prin analiza comparativă, pot fi dezvoltate strategii adecvate pentru obținerea 

unor performanțe superioare [LUP 08]. 

 

4. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC AL CAMEREI 

DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE DIN BRAȘOV 

 

Camera de Comerț și Industrie Brașov (CCI Brașov), este “o  organizație de tip asociativ, 

autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop 

patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține 

interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile 

publice și cu organismele din țară și din străinătate.” [*** 21] 

 

4.1. Descrierea sistemului informatic implementat la CCI Brașov 

Sistemul informatic al CCI Brașov, ca parte a sistemului informațional care permite 

realizarea operațiunilor de culegere, distribuire, stocare, prelucrare a datelor şi difuzare a 
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informațiilor obținute în urma prelucrării, prin utilizarea mijloacelor tehnologiei informației 

este compus din: resurse umane, hardware, și software cu datele aferente. 

In orice organizație se disting trei componente sistemice: sistemul de conducere sau de 

decizie; sistemul informațional; sistemul operațional. 

În cazul Camerei de Comerț și Industrie Brașov (CCIBV), sistemul de conducere este 

compus din Adunarea Generală a Membrilor, Colegiul de Conducere și, la nivel executiv, din 

Consiliul Director. Sistemul operațional este cel care asigură funcționarea curentă a 

activităților desfășurate. 

Sistemul informațional este format din două componente: componenta pentru 

stocarea informațiilor și componenta pentru prelucrarea informațiilor. 

Utilizarea calculatoarelor în cadrul sistemului informațional (SI) al unei organizații  a 

determinat apariția componentei Sistem Informatic (SIT) - care cuprinde numai activitățile 

realizate cu ajutorul calculatoarelor. Relația SI - SIT este reprezentată în figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1. Relația SI - SIT (sursa: [*** 18]) 

Un sistem informatic tipic este compus din: colecția informațională, dotarea tehnică 

(componenta hardware), colecția de programe (componenta software), biblioteca ştiințifică şi 

metodologică, factorul uman (resursele umane) și cadrul organizatoric. 

Componenta hardware este formată în cazul CCI Brașov din rețeaua de echipamente de 

calcul și auxiliare acestora de natura celor de imprimare și scanare. Conexiunile în cadrul 

rețelei de calculatoare sunt asigurate de echipamente active de rețea de natura switch-urilor, 

conform schemei prezentate în figura 4.2. 
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Figura 4.2. Schema rețelei informatice la nivelul CCI Brașov 

Componenta software este formată din: programe de sistem și programe de aplicații. 

Programele de sistem coordonează modul în care lucrează componentele sistemului și 

oferă asistență în funcționarea programelor de aplicații. 

Programele de aplicații sunt, la nivelul CCIBV, de 2 tipuri: programe locale aparținând 

echipamentelor de calcul și programe de rețea aparținând serverelor. O parte importantă a 

programelor de rețea o constituie aplicațiile specifice activității CCIBV, programe reunite sub 

o singură interfață, cea a unui Portal de aplicații Intranet.  

Portalul a fost creat, pe de o parte datorită necesității existenței unor aplicații care să fie 

utilizabile concomitent de mai multe persoane și pe de altă parte, necesității unei gestiuni 

mai bune a informațiilor la orice nivel de decizie, necesității de adaptare a software-ului 

existent în acest scop la schimbările din tehnologia informației. În realizarea tehnică a 

portalului s-au ținut cont de următoarele elemente: costuri reduse de creare și întreținere, 

asigurarea flexibilității acestuia din punct de vedere al aplicațiilor pe care trebuie să le conțină 

- aplicații specifice activității unei camere de comerț, portabilitate și securitate a datelor. 

Portalul, creat în anul 2005, reunește în prezent, un număr de 10 aplicații: 
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A01. Corespondență - 2005; A02. Membri - 2006; A03. InfoFirme - 2007; A04. Programare 

săli - 2006; A05. Forum intern - 2007; A06. Formulare - 2007; A07. Newsletter - 2007; A08. 

Contacte - 2010; A09. Fișiere - 2007; A10. Topuri de firme - 2007; 

Toate aceste aplicații au fost realizate în cadrul CCIBV folosind echipe de lucru multi-

profesionale, în funcție de personalul care reprezenta beneficiarul acestora. Ele au suferit în 

timp actualizări, adăugiri de funcționalități și adaptări la necesitățile apărute. 

Schema logică generală din punct de vedere al bazelor de date utilizate, a relațiilor dintre 

acestea este prezentată în figura 4.3, cu mențiunea că, pentru ușurința în urmărirea acestei 

structuri nu toate relațiile sunt reprezentate. Toate relațiile existente între tabelele diferitelor 

baze de date sunt reprezentate în detaliu în prezentarea fiecărei aplicații în parte. Fiecare 

aplicație utilizează tabele de date proprii, care pot fi actualizate fie automat de către sistem 

din surse externe, fie de către utilizatori, portalul având astfel legături nu doar cu intranetul 

CCIBV, ci și cu elemente ale internetului. 

Din punct de vedere al structurii de fișiere și directoare, fiecare aplicație existentă 

deține propriul director, cu mențiunea utilizării componentelor/fișierelor altor aplicații pentru 

inter-relaționarea acestora.  

Accesul la portal se face exclusiv pe bază de utilizator și parolă, fiecare angajat al CCIBV 

având propriile date de autentificare. Fiecare utilizator are drepturi de acces pe portal 

stabilite conform activității desfășurate. Astfel, nu orice utilizator poate utiliza orice aplicație 

și, mai mult decât atât, nu orice utilizator are acces la toate funcționalitățile existente în 

cadrul fiecărei aplicații. 

Orice aplicație disponibilă în portal, indiferent de funcționalitățile oferite, poate fi 

accesată exclusiv de utilizatorii autorizați și autentificați. Această restricție este 

implementată folosind metode informatice specifice de verificare a sesiunilor de lucru și a 

drepturilor utilizatorilor. 
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Figura 4.3. Structura bazelor de date intranet ale CCIBV  



 

 36 

A01. Aplicația Corespondență a fost creată pentru a se putea realiza o evidență/urmărire a 

documentelor care intră, ies și circulă în cadrul CCIBV. Orice document care are un astfel de 

circuit este înregistrat folosind aplicația, existând ca elemente de identificare a acestuia, 

următoarele: număr și dată înregistrare, expeditor, destinatar, conținut, persoana la care a 

fost repartizată și dacă respectivul document are legătura cu un alt document înregistrat. 

Aplicația permite înregistrarea corespondenței și regăsirea acesteia. Fereastra de 

căutare a corespondenței este prezentată în figura 4.4.  

 
Figura 4.4. Fereastra de căutare a corespondenței 

A02. Aplicația Membri a fost creată pentru evidența membrilor CCIBV, interfața principală 

fiind prezentată în figura 4.5. Este printre primele aplicații creat pe acest portal, alături de 

Corespondență. În conformitate cu Statutul CCIBV, aprobat în Adunarea Generală Ordinară a 

Membrilor CCIBV din data de 21.04.2011, membri pot fi individuali, colectivi, onorifici. 

Evidența membrilor CCIBV este una strictă, fiind păstrate date privind: identificarea 

membrului (codurile de membru, dosare, date de contact, date legate de momentul 

primirii/retragerii calității de membru); activitatea membrului (codurile de obiecte de 

activitate ale membrilor, puncte de lucru și reprezentanțe); cotizații (sumele achitate in 

decursul timpului ce reprezintă contravaloarea cotizațiilor anuale). Aceste date sunt corelate 

cu nomenclatoare specifice ce vizează: obiectele de activitate, tipologiile de membri ce 

determină valorile cotizațiilor anuale.  

Existența datelor amintite mai sus creează premisele existenței unor rapoarte privind 

membrii CCIBV, cele mai utilizate fiind incluse in aplicație: “Catalogul general al membrilor”, 

“Raport cotizații”, “Etichete adresabilitate membri”. 
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Figura 4.5. Interfața principală a aplicației Membri 

A03. Aplicația InfoFirme reprezintă practic o bază de date comercială conținând societățile 

comerciale înmatriculate în județul Brașov. Sunt păstrate date privind: datele de identificare 

și contact, date privind obiectele de activitate, privind acționariatul și administrarea 

societăților comerciale, date extrase din situațiile financiare anuale. Pe baza acestor date, 

este creată prin intermediul aplicației, posibilitatea de obținere de  rapoarte multicriteriale în 

funcție de nevoile interne ale CCIBV sau în funcție de cerințele clienților. 

Opțiunile disponibile utilizatorilor sunt, după cum se poate observa în figura 4.6, 

următoarele: date firme - oferă posibilitatea vizualizării și actualizării datelor firmelor, 

nomenclatoare - oferă posibilitatea gestionării nomenclatoarelor utilizate de aplicație, 

rapoarte - oferă posibilitatea obținerii de liste de firme, urmăririi stadiului actualizării datelor 

și al operațiunilor de actualizarea a datelor efectuate. 

 
Figura 4.6. Opțiuni disponibile utilizatorilor 
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A04. Aplicația Programare Săli  permite urmărirea încărcării sălilor în care pot avea loc diferite 

evenimente de natura cursurilor, simpozioanelor sau conferințelor. Interfața principală cu 

utilizatorul permite vizualizarea evenimentelor care se desfășoară, putând fi aplicate filtre pe 

zone și perioade de desfășurare, ca în figura 4.7. 

 
Figura 4.7. Vizualizare evenimente  

A05. Aplicația Forum permite comunicarea pe diferite teme de către personalul CCIBV. 

Interfața principală a aplicației prezintă lista subiectelor de discuție create, așa cum este 

prezentat în figura 4.8. 

 
Figura 4.8. Interfața aplicației  

A06. Aplicația Formulare permite crearea și completarea de formulare predefinite utilizabile 

în desfășurarea activității interne a CCIBV (de expl. formular pentru achiziții, formular pentru 

concediu legal, etc.). Interfața principală cuprinde lista formularelor create, așa cum este 

prezentat în figura 4.9.  
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Figura 4.9. Lista formularelor existente  

A07. Aplicația Newsletter a fost creată în scopul transmiterii prin e-mail, exclusiv membrilor 

CCIBV, a unor informații de actualitate din domeniul economic. Această aplicație are și o 

componentă accesibilă publicului larg, si anume http://newsletter.ccibv.ro/, partea care nu 

este accesabilă decât personalului intern fiind cea de întreținere a acestor informații. 

Interfața principală prezintă lista newsletter-elor create, așa după cum este prezentat în 

figura 4.10. 

 
Figura 4.10. Lista newsletterelor  

A08. Aplicația Contacte reprezintă o particularizare a unei agende de persoane de contact. 

Astfel, fiecare utilizator poate crea mai multe agende, fiecare conținând contacte, să o 

configureze ca fiind privată sau publică, cea din urmă fiind consultabilă de către alți utilizatori. 

Interfața principală a aplicației permite adăugarea unei agende noi, a unui contact nou, 

http://newsletter.ccibv.ro/
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consultarea agendelor publice existente ale altor utilizatori sau actualizarea agendelor 

proprii, ca în figura 4.11. 

 
Figura 4.11. Interfața principală a aplicației Contacte  

A09. Aplicația Fișiere permite stocarea pe serverul care menține funcționarea portalului de 

aplicații intranet a diferitelor fișiere pornind de la documente de uz intern de interes pentru 

întregul personal până la imagini de la diferitele evenimente desfășurate de către CCIBV. 

Stocarea este făcută la nivel de fișiere fără implicarea unor baze de date, fiind doar afișat 

conținutul directoarelor existente pe serverul care gestionează portalul, așa cum rezultă din 

figura 4.12. 

 
Figura 4.12. Interfața aplicației Fișiere  

A10. Aplicația Topuri de firme  este creată pentru obținerea datelor necesare întocmirii a două 

clasamente anuale “Topul național al firmelor – faza județeana” si “Premiile excelenței în 

afaceri”. Aplicația realizată pentru administrarea clasamentelor are un nivel de complexitate 

ridicat comparativ cu celelalte aplicații, este compusă din mai multe sub-aplicații, pe tip de 

clasament și ani de desfășurare. 

 

 

 



 

 41 

4.2. Implicațiile sistemului informațional  
la nivelul sistemului informatic existent 

 

Principalele servicii oferite de CCIBV sunt: asistență și consultanță în domeniul 

economic, servicii de formare profesională și atestare profesională, arbitraj comercial, 

medierea muncii și a conflictelor, servicii de informare economică generală și alte servicii de 

natura intermedierilor de servicii și eliberarea de documente la cererea comercianților. Toate 

acestea se oglindesc în componentele sistemului informațional. 

Sistemul informatic la nivelul CCIBV este realizat pornind de la necesitățile de 

automatizare a unor activități ale sistemului informațional. Astfel, sistemul informatic 

intervine în fluxul de informații ale sistemului informațional, contribuind la creșterea calității 

informației, a vitezei de propagare (componenta de prelucrare a SI) și a duratei sale de viață 

(componenta de stocare a SI). 

 

4.3. Prezentarea sistemului informatic propus 

 

Componenta software a sistemului informatic existent în general și portalul de 

aplicații internet în special, în prezent nu mai oferă informația necesară nici din punct de 

vedere al calității, nici din punct de vedere al cantității. Aplicațiile și structurile de date au fost 

concepute în timp, în funcție de necesitățile apărute. Acestea au fost realizate ținând cont de 

structura generală, organizarea și de aici, restricțiile portalului de aplicații existent. Sistemul 

informațional al CCIBV evoluează în timp, informația existentă își modifică structura și 

volumul iar aceasta trebuie reflectată cât mai fidel în componenta software a sistemul 

informatic. 

Principalele aplicații ale portalului, cele de evidență a societăților comerciale 

(Infofirme), a membrilor CCI Brașov (Membri), a topurilor de firme (Top firme) și a 

corespondenței (Corespondență) pot fi considerate uzate moral. Necesitatea completării 
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acestora cu funcționalități suplimentare poate fi asigurată doar prin concesii la nivelul 

structurilor de date și a completării procedurilor automate cu proceduri manuale, fapt care 

contravine scopului unui sistem informatic. De asemenea, necesitatea realizării de aplicații 

noi este posibilă cu aceleași mențiuni, de creare a acestora făcând rabat de la integritatea 

portalului de aplicații.  

În timp, fiecare aplicație a acumulat propriile date, în propria structură, rezultând de 

aici un grad ridicat de redundanță a datelor, ceea ce determină un grad ridicat de dificultate în 

obținerea unor situații atât de detaliu cât și sintetice la nivelul portalului. 

Sistemul informatic propus pleacă de la obiectivul principal al oricărui sistem 

informatic și anume, asigurarea de informații reale şi în timp util atât conducerii pentru 

fundamentarea şi elaborarea deciziilor cât și executivului pentru realizarea eficientă a 

activităților. 

Astfel, adaptarea unui sistem informatic existent presupune remodelarea sistemului 

informațional cu ajutorul unui formalism prin care să poată fi reprezentată cât mai sugestiv şi 

fidel realitatea din cadrul sistemului informațional. Mai mult decât atât, sistemul informatic 

trebuie să fie flexibil la schimbările de structură ale informațiilor din sistemul informațional. 

Pentru găsirea formalismului necesar remodelării sistemului informațional este 

necesară identificarea și gruparea informațiilor care circulă în cadrul acestuia. În cazul 

particular al portalului de aplicații intranet - componentă a sistemului informatic, pentru 

exemplificare, sistemul informațional își regăsește informații privind societăți comerciale, 

persoane fizice și instituții pe care CCIBV le păstrează. În prezent aceste informații sunt 

regăsite în multiple structuri de date, după cum precizam, cu un grad ridicat de redundanță. 

Astfel de informații pot fi grupate sub denumirea generică de entități. Figura 4.12 prezintă 

schematic entitățile și bazele de date la nivelul cărora pot fi regăsite informații despre 

acestea. 
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Figura 4.12. Entități și baze de date corespondente  

 

 

4.4. Componenta hardware și componenta software 

Implementarea unui sistem informatic necesită atât componente de natură software cât 

si hardware. Componenta hardware trebuie să asigure, prin parametri funcționali, o bună 

exploatare a componentei software. Stabilirea componentei hardware, în general, se 

realizează pornind de la specificațiile componentei software, în sine, cerințele hardware pe 

care le are aceasta pentru a putea funcționa în regim normal. Astfel, în cazul sistemului 

informatic propus, cerințele hardware ale componentei software nu suferă modificări majore, 

nici din punct de vedere al echipamentelor de calcul, nici al celor de tip server, nici din punct 

de vedere al rețelei interne existente.  

La nivel conceptual, portalurile conțin, pe lângă informații, aplicații concepute să 

îndeplinească diferite funcții. Aceste aplicații trebuie să respecte logica generală a portalului 

pentru a contribui la conceptul de integritate a portalului. Crearea unui portal fără a lua în 

considerare evoluția în timp a sistemului informatic și a sistemului informațional poate duce 

la compromiterea  integrității acestuia.  Pe de altă parte, este dificil de prezis ce informații va 
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trebui să gestioneze portalul pe termen lung. Totuși, crearea unui portal care să fie utilizat pe 

termen lung trebuie să ia în considerare o modalitate generică, standardizată de a integra noi 

informații și noi aplicații. 

În acest fel se poate creiona un generator de aplicații care trebuie privit nu ca o 

componentă software care generează aplicații ci ca un modelator cu dublu rol: pe de o parte 

un adjuvant logic pentru dezvoltarea de noi aplicații și pe de altă parte un asigurator al 

menținerii integrității portalului. 

În crearea unui generator de structură a unei aplicații aparținând portalului se poate 

porni de la identificarea elementelor folosite de o aplicație, în general, bazele de date și 

structurile de fișiere. 

Din punct de vedere al logicii aplicației, aceasta conține elemente care sunt legate de 

securitatea datelor și fișierelor și elemente legate de funcționalitățile pe care aplicația le 

îndeplinește. 

Dacă bazele de date necesare aplicației sunt dificil de standardizat datorită varietății 

informațiilor pe care le conțin și eterogenității funcționalităților pe care o aplicație trebuie să 

le îndeplinească în timp, structura de fișiere poate mai ușor fi grupată pe componente. Astfel, 

orice fișiere de configurare, orice fișiere fie ele interne sau din surse externe necesare 

îndeplinirii funcționalității aplicației pot fi grupate după o structură similară cu cea din figura 

4.13. 

 

Figura 4.13. Fișiere de configurare grupate 
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Structura propusă a bazelor de date ale aplicației presupune: 

- eliminarea principalei probleme a structurii actuale și anume redundanța datelor; 

- preluarea fondului de date actual existent prin eliminarea redundanțelor; 

- crearea condițiilor de stocare a datelor viitoare. 

Baza de date a aplicației conține tabelele necesare și în plus, în situația în care se 

implementează un sistem de control al accesului axat pe tabele de acces, poate conține o 

tabelă legată de sistemul de control bazat pe liste ACL  - access control list. O listă de acces 

al controlului ACL este practic o listă de permisiuni atașată unui obiect. Un ACL specifică 

utilizatorii care au acces la obiecte și ce operațiuni pot fi efectuate cu obiectele respective 

[*** 09]. Crearea unui model ACL poate fi realizată în următorii pași: crearea unui rol de acces 

pentru fiecare categorie de informație, atribuirea de permisiuni fiecărui rol, crearea unui grup 

de utilizatori pentru fiecare rol, încadrarea utilizatorilor în grupuri. Ulterior pot fi create 

grupurilor de utilizatori pentru fiecare rol și, dacă este cazul, a unor sub-grupuri. Astfel se 

creează un grup de grupuri numit Date pentru a prezenta posibilitatea grupării informațiilor 

pe baza similitudinilor dintre acestea. Crearea de nivele (sub-grupuri) permite o mai bună 

separare a rolurilor, exemplificate în figura 4.14. 

 
Figura 4.14. Nivele de acces 

Un element important în realizarea unui portal de aplicații, pe lângă cele legate de 

structura de fișiere și de date, îl reprezintă interfața cu utilizatorul. Noile tehnologii de 
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dezvoltare a aplicațiilor pe platforme web permit crearea de interfețe mai ușor adaptabile 

comparativ cu cele existente în urmă cu 10 ani când a fost proiectat portalul actual. De 

asemenea, acestea permit reducerea încărcării de procesare a serverelor de date și 

transferarea parțială a acesteia către stațiile de lucru. Aceasta determină o viteză mai mare 

de procesare a datelor de către server, element important în cazul aplicațiilor multiclient-

server, așa cum este un portal de aplicații. Modul de concepere a interfeței cu utilizatorul 

trebuie să țină cont de faptul că cei care vor utiliza aplicațiile au cunoştințe diferite de 

operare/utilizare a calculatorului și mai mult decât atât, pot fi asimilați unor clienți care 

utilizează un produs informatic. Astfel, relația între dezvoltator și utilizator poate lua 

amploarea unei relații vânzător – client, cu excepția existenței unor tranzacții de natură 

financiară, în care “clientului” trebuie să îi fie satisfăcute așteptările atât funcționale, cât și 

vizuale. 

Astfel, după autentificare, interfața propusă a portalului de aplicații intranet este 

împărțită în 4 zone principale prezentate în figura 4.15: zona meniului (poziționată în partea 

stângă); antet (zonă care conține identitatea portalului, legături rapide, elemente legate de 

utilizator și personalizarea paletei de culori); conținut (zona de lucru) și subsol (zona 

informativă). 

 
Figura 4.15. Interfața completă a portalului  
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Portalul îndeplinește funcțiuni similare dar reduse ca anvergură, cu cele ale unui 

sistem de operare. Acesta are rolul de a asigura un mediu de lucru la care pot fi atașate 

aplicații, menținute și exploatate. De asemenea, include funcțiuni specifice de control al 

accesului, bazat pe ACL și elemente de natura configurărilor și parametrizărilor. 

Portalul are ca element central compania, instituția care îl utilizează și permite 

configurarea mai multor companii și divizii ale fiecăreia dintre acestea, așa cum este 

prezentat în figura 4.16. 

 
Figura 4.16. Configurarea companiei/instituției și diviziilor/sucursalelor acesteia  

Portalul permite utilizarea/implementare unui număr nelimitat de limbi, fiecare 

utilizator putând utiliza limba dorită. De asemenea, portalul permite administrarea și 

personalizarea surselor de știri, de informații valutare, de stare a vremii și în general, de 

afișare a informațiilor pe interfața principală. 

Drepturile de acces, bazate pe liste ACL, în ceea ce privește configurarea portalului 

și/sau vizualizarea configurațiilor existente sunt setate în secțiunea Drepturi, prezentată în 

figura 4.17. 



 

 48 

 
Figura 4.17. Setare drepturi portal  

Utilizatorii pot fi grupați în grupuri de utilizatori, de două tipuri: grupuri 

organizaționale, pe baza structurii organizaționale, și în grupuri de lucru, pe baza organizării 

matriciale în funcție de activitățile multi-departamentale care trebuiesc realizate, după cum 

este prezentat în figura 4.18. 

 
Figura 4.18. Membri grupului  

Aplicația “Entități” este creată pentru a înlocui simultan aplicațiile existente InfoFirme 

și Membri ale portalului actual. Interfața de utilizare a acesteia este situată din punct de 

vedere vizual în zona de conținut a portalului. Din punct de vedere conceptual, noțiunea de 

“entitate” se referă la potențialele societăți comerciale, potențialele persoane fizice și 
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potențialele instituții care vin în contact sau prezintă interes pentru înregistrare în fondul de 

date, ca în figura 4.19. 

 
Figura 4.19. Interfața inițială a aplicației Entități  

Datele entităților diferă în funcție de tipul de partener (societate comercială, persoană sau 

instituție).  

Datele de contact sunt împărțite în două categorii: locații și persoane de contact. Persoanele 

de contact sunt prezentate în aceeași zonă a datelor de contact, putând fi introduse 

informații legate de numele persoanei de contact, funcția acesteia, informații privind 

modalitatea de contact. 

Datele privind activitatea desfășurată se referă la obiectul/obiectele de activitate pe care le 

desfășoară entitățile. Există, din punct de vedere al portalului, două tipuri de activități 

desfășurate: principale și secundare. 

Datele financiare ale entităților sunt mult mai detaliate față de cele furnizate de aplicația 

InfoFirme folosită în prezent. Astfel, în aplicația InfoFirme sunt prezentate informații legate 

de datele din situațiile financiare exclusiv ale anului fiscal anterior. În aplicația propusă sunt 

prezentate date istorice începând cu primul an în care entitatea respectivă a depus situații 

financiare anuale, nu mai vechi de anul 1999. Aplicația propusă prezintă informațiile 

financiare atât sub formă tabelară cât și grafică putând astfel fi realizate comparații între 

valorile indicatorilor financiari. De asemenea, aplicația calculează valorile unor indicatori (iar 
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lista acestora poate fi extinsă) sintetici cum ar fi: rata profitului din exploatare, marja netă din 

vânzări, rentabilitatea economică, rata rentabilității resurselor umane, indicatori care pot 

oferi o imagine de ansamblu asupra eficienței activității entităților, ca în figura 4.20. 

 
Figura 4.20. Eficiența financiară a activității entităților  

Datele privind starea de membru sunt împărțite în două categorii: date privind evoluția 

stării de membru și date privind cotizațiile achitate. 

Selecțiile multicriteriale reprezintă un raport care permite extragerea de date privind 

entitățile. Extragerea de date presupune parcurgerea a doi pași: precizarea criteriilor de 

filtrare a entităților și precizarea informațiilor necesare privind entitățile. Rezultatul selecției 

este prezentat vizual, sub formă tabelară, fiind posibilă exportarea acestuia în format 

Microsoft Excel pentru prelucrări ulterioare sau format Adobe PDF pentru listarea acestuia, 

ca în figura 4.21. 
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Figura 4.21. Rezultatul selecției  

Concentrația regională reprezintă un raport vizual care permite determinarea zonelor 

geografice în care este concentrat numărul de entități sau valoarea unui indicator financiar. 

Astfel, spre exemplu, este posibilă vizualizarea geografică a zonelor cu cea mai mare sau cea 

mai mică valoare a cifrei de afaceri pentru activitatea de comerț cu ridicata. Criterii de selecție 

(filtrare) sunt identice cu cele existente în cazul selecțiilor multicriteriale. Raportul rezultat 

prezintă datele atât în formă grafică sub forma unei hărți bazată pe tehnologia Google Maps, 

cu indicarea proporțională a valorii indicatorului ales cât și sub formă tabelară (figura 4.22). 

 

 
Figura 4.22. Concentrația regională a numărului de entități  
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5. EVALUAREA EFICIENȚEI IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI  

INFORMATIC PROPUS CU AJUTORUL UNOR MODELE EXISTENTE 

 

5.1. Măsurarea timpilor de execuție 

 

O modalitate de măsurare a eficienței sistemului informatic propus prin intermediul 

portalului de aplicații o reprezintă măsurarea timpilor de execuție. 

Pentru obținerea unor timpi maximali de execuție, măsurătorile au fost efectuate 

accesând portalul din afara rețelei interne locale, utilizând o bandă de date de 2 MB/s fără 

acces concurențial, comparativ cu banda existentă la nivelul rețelei interne, de 100 MB/s, dar 

cu acces concurențial. Astfel timpi de execuție obținuți pot fi considerați relevanți în cazul 

utilizării portalului în rețeaua internă în regim concurențial. 

Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în tabelul de mai jos, observându-se o 

scădere a timpului de execuție în varianta propusă față de varianta existentă și implicit a 

timpului de așteptare pentru utilizatori astfel: 

- În cazul operării de date ce presupune actualizarea datelor entităților, timpul de 

execuție este redus cu 168,9 secunde. 

- În cazul efectuării de selecții multicriteriale, timpul de execuție scade cu 898,3 

secunde, diferența cea mai mare fiind determinată de necesitatea eliminării 

redundanțelor existente în date, aceleași tipuri de date regăsindu-se aplicația 

InfoFirme cât și în cea aferentă topurilor de firme.  

Ceea ce trebuie menționat este faptul că în cazul portalului existent, o mare parte (în 

medie 70%) din timpul de execuție se regăsește și în timpul încărcării serverului ce furnizează 

datele, pe când în cazul portalului propus, timpul de execuție aferent încărcării serverului este 

redus la aproximativ 10%, restul de timp fiind determinat de transportul datelor pe rețea și 

performanțele echipamentului de calcul al utilizatorului. Aceasta determină ca accesul 
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concurențial la server să cunoască îmbunătățiri, acesta răspunzând mai rapid cerințelor 

utilizatorilor, ca în tabelul 5.1. 

Tabelul 5.1. Rezultate măsurători 

Acțiuni urmărite ca timp de încărcare (secunde) Portal 
exis-tent 

Por-tal 
pro-pus 

Dife-rențe  
propus-
existent 

Interfața portalului 0.9 10 9.1 
Aplicație InfoFirme/Entități       

  

Interfața principala aplicație 0.4 1 0.6 
Date entități 

  

Afișare rezultat căutare - 3954 entități 180 0.7 -179.3 

Afișare date 
entități 

Date identificare 1 0.2 -0.8 
Date contact 1 2.5 1.5 
Activitate  1 0.1 -0.9 
Financiar  1 4.5 3.5 
Membru  2.8 0.2 -2.6 

aplicație Membri portal existent  
(interfața) 1 0 -1 

aplicație Membri portal existent  
(căutare membru) 0.8 0 -0.8 

aplicație Membri portal existent  
(afișare date membru) 1 0 -1 

Total 6.8 7.5 0.7 
Raport selecții 
multicriteriale  (toate 
informațiile 
disponibile) 
673 firme 

Raport InfoFirme/Entități 12 18 6 
Extragere date din aplicația Top 14 0 -14 
Corelare date intre aplicația InfoFirme si 
Topuri firme 900 0 -900 
Total 926 18 -908 

Activitate desfășurată 
afișare  

date partener 
extragere 

date 
-168.9 -898.3 

 

Astfel, productivitatea muncii activității de vizualizare a datelor punctuale ale unui 

partener, măsurată din punct de vedere al tipului de așteptare crește cu 89,8%. În cazul 

activității de selecție multicriterială a entităților, aceeași productivitate crește cu 96,9%. 

În cazul raportului privind concentrația regională, timpii de execuție în cazul portalului actual 

nu pot fi măsurați deoarece acest raport nu există. Mai mult decât atât, timpul nu poate fi 
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estimat în cazul în care se dorește obținerea aceluiași raport utilizând metode de combinare 

a datelor decât până în punctul similarităților existente cu modalitatea de extragere a datelor 

pentru raportul multicriterial, acest timp fiind de 926 secunde. În cazul portalului propus, 

timpul de execuție în cazul alegerii variantei de afișare a numărului de entități este de 18 

secunde în cazul existenței a 673 firme. 

 

5.2. Aplicarea modelului actualizat DeLone şi McLean. Metodologia de cercetare 

 

De asemenea, pentru evaluarea eficienței implementării unui nou sistem de 

management al informațiilor în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, a fost aplicat 

modelul DeLone&McLean. Modelul [DEL 92] [DEL 03] [COK 11] [LUP 08] este unul dintre cele 

mai utilizate pentru evaluarea succesului și efectelor implementării unui sistem informatic, 

motiv pentru care a fost ales pentru evaluarea eficienței implementării unui sistem de 

management al informațiilor la nivelul Camerei de Comerț și Industrie Brașov. 

 

5.1.1. Populația şi eşantionul 

 

Primul pas în aplicarea modelului a fost realizarea unei cercetări pe bază de chestionar 

adaptat după [LUP 08], pe baza a două eşantioane formate din 42 președinți sau directori ai 

camerelor de comerț şi 84 angajați ai camerelor de comerț, utilizând eşantionarea aleatoare 

şi eşantionarea sistematică aleatoare la nivelul a două populații [LUP 08]: 

- cea reprezentată de președinți, manageri generali și secretari generali ai camerelor  

de comerț, numiți în continuare manageri; 

- cea reprezentată de angajații camerelor de comerț. 

Pe baza eşantionării aleatoare, eşantionul este ales dintr-o listă, în acest caz listele 

managerilor camerelor de comerț [LEF 06]. Pe baza eşantionării sistemice aleatoare cu 

interval inegal, s-a determinat mai întâi lungimea intervalului (a pasului mecanic) care se 
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utilizează în procesul selecției. Acest fapt se realizează prin raportarea mărimii populației 

cercetate (84 manageri/215 angajați) la mărimea eşantioanelor, 42 președinți, respectiv 84 

angajați [LEF 06]. 

Pentru a determina mărimea eşantionului, utilizând eşantionarea aleatoare, a fost 

considerat un nivel de încredere de 95% şi o eroare admisă – care arată nivelul de precizie al 

estimării – de +/- 5%, caz în care z – valoarea din tabelul distribuției normale ce corespunde 

nivelului de încredere avut în vedere – a avut valoarea 1.96. Considerând nivelul maxim pe 

care estimarea în caz de succes îl poate avea, respectiv 50%, rezultă faptul că estimarea în 

caz de insucces este de 50%, iar mărimea eşantionului va fi [LEF 06]: 

 

 
(5.1) 

unde: 

n = mărimea eşantionului; 

p = estimarea în caz de succes; 

q = estimarea în caz de insucces; 

E = eroarea admisă, exprimată în procente. 

Deoarece mărimea calculată a eșantionului este mai mare decât 5% din mărimea 

populației, se calculează valoarea corectată a lui n, după formula: 

 (5.2) 

unde: 
N = mărimea populației; 

 

Astfel, în cazul managerilor 
  

În cazul angajaților 
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Din motive organizatorice, mărimea eșantionului a fost recalculată, reținându-se un 

procent de 61% din acesta. Astfel, a rezultat faptul că mărimea eşantionului va fi de 42 

manageri şi 84 angajați din cadrul camerelor de comerț. 

 

5.1.2. Chestionarul şi verificarea chestionarului 

 

Pentru aplicare, elementele modelului au fost operaționalizate [LUP 08], prin 

utilizarea, combinarea şi adaptarea unor instrumente existente şi testate – aşa cum 

recomandă autorii [DEL 03] – pentru evaluarea fiecărui element care determină succesul 

unui sistem de management al informațiilor. 

Ca rezultat al revizuirii de către trei specialişti în domeniul marketing a chestionarelor, 

unele întrebări, respectiv caracteristici au fost adăugate, altele eliminate sau reformulate, 

etapa reluată de trei ori până când s-a ajuns la o formă agreată de către toți specialiştii, 

astfel: chestionarul pentru manageri a cuprins 38 întrebări, iar chestionarul pentru angajați a 

cuprins 16 întrebări [LUP 08]. 

 

5.1.3. Studiul pilot. Fiabilitatea chestionarului. Cercetarea propriu-zisă 

 

În cadrul celei de-a doua etape a fost realizat un studiu pilot, cu scopul de a realiza o 

evaluare incipientă a fiecărei caracteristici a modelului, în idea reducerii numărului de 

întrebări aferente fiecărei caracteristici, dacă se impune acest fapt. Pentru a realiza acest 

deziderat, au fost utilizate cele două chestionare, conținând întrebări, unele de tip scală – cu 

valori între 0 şi 10, 0 reprezentând “deloc”, iar 10 “foarte mult” [LUP 08].  

Un element de interes l-a reprezentat rolul distinct al managerilor în cadrul 

sistemului, respectiv distribuitori de informații, în cazul managerilor şi consumatori de 

informații, în cazul angajaților. Cei 76 participanți la studiul pilot au fost reprezentanți ai celor 

două roluri menționate anterior din cadrul celor 42 camere de comerț. Pentru fiecare rol au 
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fost aplicate seturi corespunzătoare de întrebări pentru a obține informații specifice, fiind 

ulterior eliminate întrebările care nu prezentau relevanță din punct de vedere al rezultatelor, 

obținând astfel un chestionar format din 38 întrebări pentru manageri şi 16 întrebări pentru 

angajați [LUP 08]. 

În cadrul cercetării propriu-zise au fost utilizate două chestionare pentru a evalua 

eficiența implementării unui sistem de management al informațiilor în cadrul camerelor de 

comerț. Din totalul de 126 chestionare distribuite, au fost returnate 80 chestionare 

completate, din care 42 chestionare primite de la manageri şi 38 chestionare primite de la 

angajați, rata de răspuns fiind aşadar de 100% în cazul managerilor, şi 45.24% în cazul 

angajaților. 

 

5.1.4. Analiza răspunsurilor 

 

Pentru verificarea modelului propus spre aplicare, au fost aplicate instrumente 

statistice [LUP 08], respectiv regresii liniare, care returnează şi valoarea coeficienților de 

corelație ρji şi a coeficienților de corelație totală Rl/ji.  

Coeficientul de corelație totală se determină pe baza coeficienților de corelație simplă 

dintre variabilele perechi şi având în vedere expresiile funcțiilor de covarianță. De exemplu, în 

cazul corelației dintre o variabilă rezultativă y şi două variabile independente x1 şi x2, 

coeficientul de corelație multiplă se calculează cu relația: 

 
(5.3) 

în care ρ reprezintă coeficienții de corelație simplă pentru perechile aferente, calculați pe 

baza unei expresii de forma (34) [GAR 82]. 

Coeficientul de corelație totală se poate calcula şi cu ajutorul unei alte expresii, bazată 

pe determinanții ce conțin coeficienții de corelație simplă. Astfel, în cazul a k variabile 

independente, se utilizează relația: 
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 Deoarece coeficienții simetrici de corelație simplă sunt egali (de exemplu 

1 2 2 1x x x x  ), cei doi determinanți sunt simetrici față de diagonala principală. 

Astfel au fost determinați coeficienți de corelație totală între: 

- utilizarea sistemului şi: calitatea sistemului, calitatea informației, calitatea serviciului şi 

beneficiile nete; 

- satisfacția utilizatorilor şi: calitatea sistemului, calitatea informației, calitatea serviciului şi 

beneficiile nete. 

Conform modelului, legăturile dintre calitatea sistemului şi utilizarea sistemului, 

respectiv satisfacția utilizatorilor; dintre calitatea informației şi utilizarea sistemului, 

respectiv satisfacția utilizatorilor; dintre calitatea serviciului şi utilizarea sistemului, respectiv 

satisfacția utilizatorilor; precum şi legăturile dintre satisfacția utilizatorilor, respectiv 
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utilizarea sistemului – pe de o parte - şi beneficiile nete pe de altă parte, se verifică, de unde 

se desprinde concluzia că implementarea sistemului este un succes. 

 

6. CONCLUZII, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI 

MODALITĂȚI DE VALORIFICARE A CERCETĂRII 

 

6.1. Concluzii generale 

 

Conceptul de sistem are un rol de bază în domeniul sistemelor informatice. Odată înțeles, 

acesta vine să fundamenteze alte concepte conexe din domeniile tehnologiei, aplicațiilor, 

dezvoltării și managementului sistemelor informatice. 

Scopul sistemului informatic este de a spori valoarea sistemului informațional sub 

aspect cantitativ şi calitativ. Este vorba de creșterea capacității de calcul sub aspectul 

volumului de datelor prelucrate şi a operațiilor efectuate, creșterea exactității informațiilor, 

sporirea operativității, complexității şi completitudinii situațiilor de raportare-informare etc. 

Sistemele informatice joacă un rol important în a asigura suportul activităților 

manageriale şi operaționale în business existând astfel posibilitatea de a clasifica sistemele 

informatice în:  

A. Sisteme informatice pentru management 

B. Sisteme informatice operaționale 

Se poate observa că în prezent nu există o definiție unanim acceptată a sistemelor 

informatice pentru management, dar se poate opta spre o variantă cum ar fi:  

“Sistemul informatic pentru management este o combinație de resurse umane şi 

informatice care urmăresc colectarea, stocarea, organizarea, apelarea, comunicarea, 

distribuirea şi utilizarea datelor şi informațiilor pe care le folosesc managerii în exercitarea 

funcțiilor de conducere, în scopul realizării unui management eficient.” [VIZ 09] 



 

 60 

Scopul şi rolul unui SIM este, pe lângă acela de sistem informatic si anume de culegere, 

verificare, transmitere, stocare şi prelucrare automată a datelor, de a oferi conducerii 

superioare (şi medii) acces facil şi rapid la informațiile despre factorii cheie, decisivi în 

atingerea obiectivelor generale ale întreprinderii, în exercitarea controlului managerial 

eficient şi eficace.  

Componentele principale pentru un SIM sunt: echipamente, aplicații, telecomunicații, 

personal, date şi interfața. Toate acestea trebuie alese astfel încât, să fie compatibile şi să se 

integreze cu situația din organizație.  

Sistemele informatice îşi oferă rezultatele prelucrării şi sub forma unor care vin să asiste 

deciziile luate de manageri în activitatea de zi cu zi. Aceste rapoarte asigură necesarul de 

informație al acestora, atât pentru nivelul operațional cât şi pentru cel decizional.  

Elaborarea sistemelor informatice impune modelarea sistemului informațional al 

organizației cu ajutorul unui formalism prin care să poată fi reprezentată cât mai sugestiv şi 

fidel realitatea din cadrul sistemului informațional. 

Sistemele informatice complexe pot fi descompuse în subsisteme, care la rândul lor 

pot fi descompuse în aplicații destinate unor categorii de utilizatori, aplicații care la rândul lor 

pot fi constituite din unul sau mai multe programe scrise în diverse limbaje de programare 

Sistemele, subsistemele şi aplicațiile informatice sunt produse informatice numite şi 

produse software. Un produs informatic este constituit din programe care accesează baze de 

date şi din documentația necesară pentru utilizarea şi întreținerea programelor. Acestea se 

realizează în baza unor metodologii şi necesită parcurgerea unor etape începând cu 

specificarea cerințelor şi terminând cu implementarea, exploatarea şi întreținerea lor. 

Sistemul informatic la nivelul CCIBV este realizat pornind de la necesitățile de 

automatizare a unor activități ale sistemului informațional. Astfel, sistemul informatic 

intervine în fluxul de informații ale sistemului informațional, contribuind la creșterea calității 

informației, a vitezei de propagare (componenta de prelucrare a SI) și a duratei sale de viață 

(componenta de stocare a SI). 
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O parte importantă a programelor de rețea o constituie aplicațiile specifice activității 

CCIBV, programe reunite sunt o singură interfață a unui Portal de aplicații Intranet.  

Portalul a fost creat, pe de o parte datorită necesității existenței unor aplicații care să fie 

utilizabile concomitent de mai multe persoane și pe de altă parte, necesității unei gestiuni 

mai bune a informațiilor la orice nivel de decizie, necesității de adaptare a software-ului 

existent în acest scop la schimbările din tehnologia informației. În realizarea tehnică a 

portalului s-au ținut cont de următoarele elemente: costuri reduse de creare și întreținere, 

asigurarea flexibilității acestuia din punct de vedere al aplicațiilor pe care trebuie să le conțină 

- aplicații specifice activității unei camere de comerț, portabilitate și securitate a datelor. 

Portalul, creat în anul 2005, reunește în prezent, un număr de 10 aplicații: 

Corespondență, Membri, InfoFirme, Programare săli, Forum intern, Formulare, Newsletter, 

Contacte, Fișiere, Topuri de firme. Acesta nu mai oferă în prezent informația necesară nici din 

punct de vedere al calității, nici din punct de vedere al cantității. Aplicațiile și structurile de 

date au fost concepute în timp, în funcție de necesitățile apărute. Acestea au fost realizate 

ținând cont de structura generală, organizarea și de aici, restricțiile portalului de aplicații 

existent. Sistemul informațional al CCIBV evoluează în timp, informația existentă își modifică 

structura și volumul iar aceasta trebuie reflectată cât mai fidel în componenta software a 

sistemul informatic. 

Astfel, în timp, fiecare aplicație a acumulat propriile date, în propria structură, rezultând 

de aici un grad ridicat de redundanță a datelor, ceea ce determină un grad ridicat de 

dificultate în obținerea unor situații atât de detaliu cât și sintetice la nivelul portalului. 

Sistemul informatic propus pleacă de la obiectivul principal al oricărui sistem informatic 

și anume, asigurarea de informații reale şi în timp util atât conducerii pentru fundamentarea 

şi elaborarea deciziilor cât și executivului pentru realizarea eficientă a activităților. 

Astfel, adaptarea unui sistem informatic existent presupune remodelarea sistemului 

informațional cu ajutorul unui formalism prin care să poată fi reprezentată cât mai sugestiv şi 
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fidel realitatea din cadrul sistemului informațional. Mai mult decât atât, sistemul informatic 

trebuie să fie flexibil la schimbările de structură ale informațiilor din sistemul informațional. 

La nivel conceptual, portalurile conțin, pe lângă informații, aplicații concepute să 

îndeplinească diferite funcții. Aceste aplicații trebuie să respecte logica generală a portalului 

pentru a contribui la conceptul de integritate a portalului. Crearea unui portal fără a lua în 

considerare evoluția în timp a sistemului informatic și a sistemului informațional poate duce 

la compromiterea integrității acestuia.  Pe de altă parte, este dificil de prezis ce informații va 

trebui să gestioneze portalul pe termen lung. Totuși, crearea unui portal care să fie utilizat pe 

termen lung trebuie să ia în considerare o modalitate generică, standardizată de a integra noi 

informații și noi aplicații.  

În acest fel se poate creiona un generator de aplicații care trebuie privit nu ca o 

componentă software care generează aplicații ci ca un modelator cu dublu rol: pe de o parte 

un adjuvant logic pentru dezvoltarea de noi aplicații și pe de altă parte un asigurator al 

menținerii integrității portalului.  

În crearea unui generator de structură a unei aplicații aparținând portalului se poate 

porni de la identificarea elementelor folosite de o aplicație, în general, bazele de date și 

structurile de fișiere. 

Din punct de vedere al logicii aplicației, aceasta conține elemente care sunt legate de 

securitatea datelor și fișierelor și elemente legate de funcționalitățile pe care aplicația le 

îndeplinește. 

Dacă bazele de date necesare aplicației sunt dificil de standardizat datorită varietății 

informațiilor pe care le conțin și eterogenității funcționalităților pe care o aplicație trebuie să 

le îndeplinească în timp, structura de fișiere poate mai ușor fi grupată pe componente. 

Baza de date a oricărei aplicații conține tabelele necesare și în plus, în situația în care se 

implementează un sistem de control al accesului axat pe tabele de acces, poate conține o 

tabelă legată de sistemul de control bazat pe liste ACL. 
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Informațiile pe care le conține o aplicație pot avea un nivel de importanță ridicat sau mai 

scăzut, pot fi clasificate și ca atare, utilizatorii pot fi clasificați fiind astfel necesar un sistem 

de control al accesului la informație. Utilizatorii pot avea acces sau nu la informații mai mult 

sau mai puțin importante legate fie de datele de contact ale entităților, informații financiare 

sau informații legate de managementul strategic. Astfel, trebuie asigurat accesul 

restricționat la diferite informații și confidențialitatea acestora. 

O listă de acces al controlului (ACL - access control list) este practic o listă de permisiuni 

atașată unui obiect. Un ACL specifică utilizatorii care au acces la obiecte și ce operațiuni pot fi 

efectuate cu obiectele respective. 

Un element important în realizarea unui portal de aplicații, pe lângă cele legate se 

structura de fișiere și de date, îl reprezintă interfața cu utilizatorul. Noile tehnologii de 

dezvoltare a aplicațiilor pe platforme web permit crearea de interfețe mai ușor adaptabile 

comparativ cu cele existente în urmă cu 10 ani când a fost proiectat portalul actual. De 

asemenea, acestea permit reducerea încărcării de procesare a serverelor de date și 

transferarea parțială a acesteia către stațiile de lucru. 

Interfața propusă a portalului de aplicații este bazată din punct de vedere vizual pe 

tehnologia de design Metro dezvoltată inițial de compania Microsoft și întâlnită în prezent în 

cazul versiunii actuale a sistemului de operare Windows 8 al aceleiași companii. Trebuie însă 

menționat că nu există o altfel de legătură decât cea vizuală între portalul propus și sistemul 

de operare amintit. Transpunerea vizuală a unei interfețe de tip Metro specifică unui sistem 

de operare într-un mediu de dezvoltare de tip web poate fi realizată folosind noile tehnologii 

specifice, respectiv HTML 5.0, CSS 3.0 și componente javascript. Trebuie menționat că aceste 

tehnologii nu sunt influențate de partea software specifică serverelor ci de capabilitățile 

browser-ului utilizat la nivelul clientului/stației de lucru. 

Aplicația “Entități” este creată pentru a înlocui simultan aplicațiile existente InfoFirme și 

Membri ale portalului actual. Interfața de utilizare a acesteia este situată din punct de vedere 

vizual în zona de conținut a portalului, fiind, în mod similar cu acesta, compusă din live-tiles 
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conținând legături către funcționalitățile aplicației și elemente informative privind ultimele 

entități înregistrate/actualizate, ultimii membri înregistrați/actualizați și numărul total de 

entități existente. Din punct de vedere conceptual, noțiunea de “entitate” se referă la 

potențialele societăți comerciale, potențialele persoane fizice și potențialele instituții care vin 

în contact sau prezintă interes pentru înregistrare în fondul de date 

O modalitate de măsurare a eficienței sistemului informatic propus prin intermediul 

portalului de aplicații o reprezintă măsurarea timpilor de execuție. Rezultatele măsurătorilor 

au reliefat o scădere a timpului de execuție în varianta propusă față de varianta existentă și 

implicit a timpului de așteptare pentru utilizatori astfel: 

- În cazul operării de date ce presupune actualizarea datelor entităților, timpul de 

execuție este redus cu 168,9 secunde. 

- În cazul efectuării de selecții multicriteriale, timpul de execuție scade cu 898,3 

secunde, diferența cea mai mare fiind determinată de necesitatea eliminării 

redundanțelor existente în date, aceleași tipuri de date regăsindu-se aplicația 

InfoFirme cât și în cea aferentă topurilor de firme. 

Ceea ce trebuie menționat este faptul că în cazul portalului existent, o mare parte (în 

medie 70%) din timpul de execuție se regăsește și în timpul încărcării serverului ce furnizează 

datele, pe când în cazul portalului propus, timpul de execuție aferent încărcării serverului este 

redus la aproximativ 10%, restul de timp fiind determinat de transportul datelor pe rețea și 

performanțele echipamentului de calcul al utilizatorului. Aceasta determină ca accesul 

concurențial la server să cunoască îmbunătățiri, acesta răspunzând mai rapid cerințelor 

utilatorilor. 

 De asemenea, pentru evaluarea eficienței implementării unui nou sistem de 

management al informațiilor în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, a fost aplicat 

modelul DeLone&McLean, considerând faptul că modelele Jennex Olfman şi Maier reprezintă, 

cu mici diferențe de nuanță, variante ale modelului original. 
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 Aplicarea modelului DeLone şi McLean a necesitat realizarea unei cercetări pe bază de 

chestionar, pe baza a două eşantioane, formate din 42 președinți sau directori/secretari 

generali ai camerelor de comerț şi 84 angajați ai camerelor de comerț, utilizând eşantionarea 

aleatoare şi eşantionarea sistematică aleatoare. Au fost urmărire următoarele caracteristici 

şi elemente: 

 Pentru calitatea sistemului: funcționalitate, eficiență, utilizabilitate; 

 Pentru calitatea informației: accesibilitate, volum, uşurința în utilizare; 

 Pentru calitatea serviciului: asigurarea calității, empatie, capacitate de răspuns; 

 Pentru intenția de utilizare/utilizarea sistemului: metoda de utilizare, proporția utilizării, 

durata de utilizare, frecvența de utilizare, specificitatea utilizării, dependența de utilizare; 

 Pentru satisfacția utilizatorului: gradul de implicare al utilizatorilor, informații despre 

produs, satisfacția privind faptul că sistemul este folositor;  

 Pentru beneficii nete: rezultate la nivel de procese; rezultate la nivel de organizație; 

impact individual: utilizare specifică pentru sarcinile de lucru, utilizare specifică în afara 

sarcinilor de lucru, sprijinul colegilor, autodidactismul. 

Conform modelului, legăturile dintre calitatea sistemului şi utilizarea sistemului, respectiv 

satisfacția utilizatorilor; dintre calitatea informației şi utilizarea sistemului, respectiv 

satisfacția utilizatorilor; dintre calitatea serviciului şi utilizarea sistemului, respectiv 

satisfacția utilizatorilor; precum şi legăturile dintre satisfacția utilizatorilor, respectiv 

utilizarea sistemului – pe de o parte - şi beneficiile nete pe de altă parte, se verifică, de unde 

se desprinde concluzia că implementarea sistemului este un succes. 

 

6.2. Contribuții personale în domeniul temei abordate 

 

În conformitate cu obiectivul general al tezei dar și cu obiectivele principale și 

secundare, contribuțiile originale în domeniul temei abordate sunt evidențiate în cele ce 

urmează. 
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În corelație cu obiectivul principal OP1 (Analiza stadiului actual și a evoluției 

sistemelor informatice către sisteme de management al cunoştințelor), OS1 (Definirea 

sistemelor de management al cunoştințelor și a sistemelor informatice se evidențiază 

următoarele contribuții: definirea societății cunoașterii; definirea economiei cunoașterii; 

definirea tipurilor de cunoştințe și a managementului cunoştințelor; dezvoltarea conceptului 

de sistem informatic; dezvoltarea modelelor de referință la implementare. 

În ceea ce privește OS2 (Analiza principalelor tendințe la nivel național privind 

managementul cunoştințelor în sectorul neguvernamental), contribuțiile se referă la 

realizarea unui studiu aplicativ pe bază de eșantion și chestionar adaptat privind tranziția 

sectorului neguvernamental al României la economia cunoașterii care a inclus adaptarea 

chestionarului, organizarea cercetării, culegerea datelor, analiza rezultatelor, prezentarea lor 

tabelar și grafic, evidențierea concluziilor parțiale [COR 06] [MLE 04] [MLE 06] [MLE 07] 

[MLE 09] [MLE 10] [MLE 14] [MLE 15]. 

În legătură cu OS3 (Definirea principalelor tendințe privind trecerea României la 

economia bazată pe cunoaștere) contribuțiile autorului se referă la realizarea unei sinteze 

privind stadiul actual al trecerii României la economia cunoașterii pe baza unui instrument 

dezvoltat de World Bank Institute. 

Corespunzător OP2 (Analiza stadiului actual și a evoluției instrumentelor de evaluare 

a eficienței implementării sistemelor informatice), OS1 (Analiza principalelor instrumente 

adaptate pentru măsurarea eficienței implementării sistemelor informatice în organizații) 

contribuția originală constă în realizarea unei sinteze a principalelor instrumente de evaluare 

adaptate din alte domenii a eficienței implementării unui sistem informatic în organizații. 

Aferent OS2 (Definirea principalelor instrumente de evaluare a eficienței 

implementării sistemelor informatice  în organizații), contribuția originală constă în realizarea 

unei sinteze a celor mai utilizate instrumente adaptate de evaluare a eficienței implementării 

unui sistem informatic în organizații. 
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Cele mai multe contribuții originale se regăsesc în corelație cu OP3 (Realizarea unui 

sistem informatic aferent activității de management a unei organizații neguvernamentale). 

Astfel, în legătură cu OS1 (Analiza sistemului informatic actual) autorul a realizat 

- o analiză comparativă a sistemului informatic actual și a celui propus prin prisma 

implicațiilor pe care sistemul informatic nou le va avea asupra eficienței managementului 

- un model nou hardware și software aferent noului sistem informatic 

Referitor la OS2 (Definirea sistemului informatic propus) contribuțiile originale ale 

autorului constau în dezvoltarea de la 0 a unui sistem informatic funcțional care potențează 

creșterea eficienței managementului Camerei de Comerț și Industrie din Brașov. 

În legătură cu OS3 (Elaborarea și implementarea sistemului informatic dezvoltat), 

contribuțiile originale ale autorului sunt reprezentate de implementarea unui nou sistem 

informatic și studiul comparativ hardware și software în legătură cu noul sistem informatic și 

sistemul informatic vechi. 

Corespunzător OP4 (Realizarea unui studiu comparativ privind efectele implementării 

sistemelor informatice asupra creșterii eficienței managementului), OS1 (Alegerea modelului 

de evaluare) pot fi evidențiate următoarea contribuție originală: analiza principalelor modele 

adaptate de evaluare a eficienței implementării sistemelor informatice și alegerea modelului 

DeLone și McLean. 

Aferent OS2 (Aplicarea modelului DeLone și McLean) se evidențiază contribuția 

originală referitoare la realizarea unei analize complexe aplicative care a necesitat un volum 

mare de muncă. analiză pe bază de chestionar adaptat pentru evaluarea eficienței 

implementării sistemului informatic dezvoltat și implementat anterior în cadrul OS3 pentru 

organizații neguvernamentale. 

Referitor la OS3 (Evaluarea rezultatelor aplicării modelului) se remarcă drept 

contribuții originale însăți cercetarea aplicativă ce a inclus adaptarea chestionarului, stabilirea 

mărimii eșantionului, testarea chestionarului, organizarea cercetării, culegerea datelor, 

analiza rezultatelor, prezentarea lor tabelar și grafic, evidențierea concluziilor parțiale. 
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6.3. Dezvoltări viitoare 
Principalele etape în dezvoltarea economiei cunoașterii în România sunt reprezentate 

de adaptarea la ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice, creșterea procentului alocat 

cercetării științifice, încurajarea inovației prin alocarea unor fonduri speciale bugetare pentru 

proiecte comune universități de stat-organizații private. Cert este că principalul instrument 

va fi sistemul informatic ce va potența toate beneficiile economiei cunoașterii și care prin 

adaptare și transformare în sistem bazat pe cunoaștere, cu utilizarea instrumentelor 

inteligenței artificiale, a sistemelor expert și a angajaților bazați pe cunoştințe, va crește rata 

adoptării noilor tendințe în cadrul fiecărei organizații. Managementul companiilor și a 

organizațiilor neguvernamentale trebuie să se adapteze noilor tendințe și noilor tehnologii 

pentru a asigura avantajul competițional. 

 

6.4. Modalități de valorificare a rezultatelor cercetării 
Rezultatele cercetării științifice realizate în cadrul Școlii doctorale au fost diseminate 

prin publicarea sau trimiterea spre publicare, în calitate de autor sau coautor, a unui număr 

de 7 articole în reviste de specialitate și lucrări prezentate la evenimente științifice, dintre 

care 4 articole publicate în reviste indexate BDI din țară și 3 lucrări publicate în volumele unor 

conferințe indexate BDI din țară. De asemenea, au fost realizate 2 rapoarte de cercetare 

științifică în cadrul Școlii doctorale. 

 

6.5. Direcții viitoare de cercetare 
Constau în extinderea cercetărilor privind evaluarea creșterii eficienței 

managementului prin implementarea unui sistem de management al cunoştințelor în 

organizații neguvernamentale, precum și dezvoltarea de sisteme de management al 

cunoştințelor pentru organizații neguvernamentale. Dezvoltarea unor noi modele de 

cercetare privind cercetările din cadrul tezei prin studii postdoctorale și valorificarea 

rezultatelor cercetării în cadrul unor proiecte de cercetare aplicativă naționale sau europene. 
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Anexa 5. Scurt rezumat al tezei în limbile română și engleză 
 

Rezumat 
Noua economie, economia cunoașterii, este modelul care transformă vechea economie, 
bazată pe resurse materiale într-un model anacronic și învechit. În acest context sistemele 
informatice trebuie adaptate și adoptate de către toate tipurile de organizații pentru a reuși 
obținerea avantajului competițional, pe fondul inovării continue și a serviciilor/produselor 
care înglobează mai multă cunoaștere decât resurse materiale. În acest context rolul 
managementului devine vital, iar sistemul informatic devine un instrument util pentru 
realizarea dezideratului adaptării organizațiilor neguvernamentale la noile cerințe ale noii 
economii. Studiile și analizele realizate au caracter de noutate absolută în domeniul 
organizațiilor neguvernamentale. Lucrarea cuprinde studii aplicative privind evaluarea 
stadiului trecerii la economia cunoașterii la nivel național dar și evaluarea eficienței 
implementării unui sistem informatic, dar și dezvoltarea și implementarea unui sistem 
informatic nou, inovator. Teza abordează o tematică actuală circumscrisă preocupărilor la 
nivel național, european și internațional privind trecerea la economia cunoașterii. 
Cuvinte cheie: economia cunoașterii, eficiență, sistem informatic, management. 
 
Abstract 
The new economy, the knowledge economy, is the model that transforms the old economy, 
based on material resources, into an anachronistic model. In this context information 
systems should be adopted and adjusted by all the organizations in order to obtain 
competitive advantage, considering continuous innovation and services/products that 
encompasses more knowledge than material resources. In this context management’ role 
becomes vital, and the information system becomes a useful instrument for realizing the 
adjusting of the nongovernmental organizations to the requests of the new economy. The 
studies made are completely new in the non profit organizational field. The paper comprises 
applicative studies based on questionnaire concerning the evaluation of the stages to adopt 
the new economy and also evaluation of the implantation efficiency of an information 
system, but also the development and the implementation of an information system, a new 
and innovative one. The thesis approaches a very new theme circumscribed to the 
preoccupations at all economic levels regarding the transition to knowledge economy. 
Keywords: knowledge economy, efficiency, information system, management 
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