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Bun venit la 
cursul de 

Management strategic
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SCOPUL PROGRAMULUI
• Dezvoltarea abilităţilor de gândire strategică legate de analiza, alegerea și 

implementarea strategiei proprii, specifice organizaţiei în care lucraţi.

• Înţelegerea conceptelor, ideilor teoretice şi rezultatelor cercetărilor care 
stau la baza practicii generale în managementul  strategic.

• Aplicarea noţiunilor teoretice în activitatea profesională.

• Dezvoltarea propriilor abordări pentru un proces eficient de management 
strategic pentru obţinerea unor rezultate inovative de succes. 
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Managementul este
activitatea de utilizare
eficientă, eficace şi
economică a resurselor în 
vederea atingerii printr-un 
comportament etic a 
rezultatelor, împreună cu 
alţii şi prin eforturile depuse
de aceştia.

MANAGEMENT 
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MANAGERUL
- Persoana care îşi asumă responsabilitatea identificării şi 

obţinerii tuturor resurselor necesare derulării activităţilor de 
care răspunde;

- Persoana care gestionează toate resursele necesare derulării 
activităţilor de care răspunde şi care se concentrează pe 
inovaţie şi îmbunătăţirea şi crearea de procese care să 
conducă la eficientizarea activităţilor tuturor angajaţilor 
pentru dezvoltarea afacerii şi menţinerea avantajului 
competitiv al companiei pe piaţa pe care acţionează.



TISA – Training – Inovare – Specializare - Adaptabilitate pentru intreprinderile din regiunile Vest si Nord Vest 
POCU/227/3/8/118031 Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

MANAGEMENTUL STRATEGIC
Managementul strategic reprezintă acele procese de
management care permite unei organizaţii să utilizeze 
eficient resurselor de care dispune pentru a putea îndeplini
misiunea şi viziunea sa.

Strategia este setul de activităţi pe care îl aplică o 
organizaţie în vederea dezvoltării sale şi  a îmbunătăţirii
performanţelor sale pe termen lung.
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MANAGEMENTUL STRATEGIC - ISTORIC

Dezvoltat în perioada 1950 – 1973, fiind pentru prima data 
formal aplicat în USA 

Are la bază strategia militară.

Proces de management adaptat mediului de afaceri.

Proces de management flexibil adaptat unui context în 
continuă schimbare.
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Etapele procesului de planificare 
strategică

1. Definirea misiunii şi viziunii de business a companiei.
2. Realizarea unui audit organizaţional.
3. Generearea şi selectarea strategiilor potrivite pentru 

atingerea obiectivelor strategice.
4. Transpunerea misiunii în obiective strategice în 

concordanţă cu rezultatele auditului organizaţional.
5. Implementarea strategiei.
6. Evaluarea rezultatelor şi a performanţelor obţinute.
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Etapele procesului de planificare 
strategică

Definire
a viziunii 

şi 
misiunii

Analiza 
mediului 

organizaţional 
extern

Analiza 
mediului 

organizaţional 
intern

Generarea, 
evaluarea şi 
selectarea 
strategiilor 

organizaţionale

Implementare
a strategiilor-

planificare 
operaţioanlă

Măsurarea şi 
evaluaera 

performanţelor

Stabilirea 
obiectivelo
r strategice

Planificare
a 

strategică

Implementarea 
strategiei

Evaluarea 
implementării 

strategiei
Adaptare după Fred David, Strategic Management (2001)
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STRATEGIA - caracateristici

• Strategia este integrativă şi multi-funcţională.

• Strategia refelctă interacţiunea dintre întreaga organizaţie şi
mediul organizaţional intern şi extern al acesteia. 

• Strategia are un orizont larg de timp şi are în vedere
proiectarea și predicția unui viitor incert. 
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Viziune şi Misiune



TISA – Training – Inovare – Specializare - Adaptabilitate pentru intreprinderile din regiunile Vest si Nord Vest 
POCU/227/3/8/118031 Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

MISIUNE
De ce existăm?

VALORI
Ce este important pentru 

noi, în ce credem?

VIZIUNE
Unde vrem să ajungem 

?STRATEGIE
Cum vrem sa ajungem acolo 

?

INDICATORI DE PEROFORMANTĂ
Cum vom măsura succesul ?

IMPLEMENTAREA PLANURILOR
Ce avem de făcut?

OBIECTIVE 
Care sunt rezultatele aşteptate?

MĂSURARE ŞI EVALUARE
Cât de bine ne-am atins obiectivele?
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• scopul pentru care o organizaţie există

• un enunţ referitor la evoluţia firmei privind modul prin care 
se diferenţiază de alte companii similare

• un angajament care să asigure armonizarea intereselor 
tuturor stakeholder-ilor

MISIUNEA 

Întrebări la care răspunde: 
• DE CE existăm în piaţă, pentru CINE şi CE vom face pentru 

aceştia. 
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VALORILE
• un set de credinţe şi comportamente comune ale 

membrilor companiei referitoare la modul în care îşi 
derulează activităţile în cadrul companiei şi în relaţia cu 
partenerii externi;

• parte a culturii oroganizaţionale;

• conduc la modul în care sunt definite şi aplicate practicile 
manageriale şi relaţiile dintre cei din interiorul şi din 
exteriorul companiei.
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VIZIUNEA
• ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor

• configurează o posibilă şi dezirabilă dezvoltare a organizaţiei 

Întrebări la care răspunde: 
• UNDE vrem să fim peste “n” ani, CARE va fi imaginea şi 

renumele companiei în piaţă, CARE este VISUL nostru ?
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În relaţie directă unele cu celelalte, MISIUNEA, VALORILE şi 
VIZIUNEA definesc:

• identitatea unei companii;

• diferenţiază o companie de alta similară din acelaşi 
domeniu de activitate;

• crează un specific al companiei către care clienţii se vor 
îndrepta corespunzător cu nevoile pe care aceştia le au.
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DIFERENŢA DINTRE VIZIUNE ŞI MISIUNE

VIZIUNEA MISIUNEA
• Acoperă o arie mai largă 

de cuprindere şi un orizont 
temporal prelungit

• Se bazează pe elemente 
ale momentului prezent

• Exprimp o stare ideală • Exprimă evoluţia spre 
această stare

• Se concentrează pe 
imaginea internă a 
organizaţiei şi pe aspiraţiile 
proprietarilor companiei 

• Se concentrează pe 
imaginea externă a 
organizaţiei şi pe factorii 
decizionali de la nivelul 
managementului 
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Fazele principale ale procesului de 
planificare strategică

FAZA INTÂI
Care este 

situaţia acum?

FAZA A DOUA
Care vrem să 
fie situaţia în 

viitor?

PLANIFICAREA STRATEGICĂ
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• Mediul intern 
– Competenţele  organizaţiei

(organizaţia îl controlează)

• Mediul extern apropiat –
― Piaţa şi componenţele ei
(organizaţia îl influenţează şi este  
influneţată de acesta)

• Mediul extern îndepărtat
– Factorii STEEP

(la care trebuie să răspundă
organizaţia)

Factorii Politici

Factorii Sociali

Factorii 
EconomiciFactorii Ecologici

Factorii 
tehnologici 

Concurenţii

Clienţii

Furnizorii

COMPANIA

Colaboratori

AUDITUL MEDIULUI ORGANIZAŢIONAL
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Auditul mediului extern îndepărtat
- Modelul “STEEP”

• Factorii Sociali

• Factorii Tehnologici

• Factorii Economici

• Factorii Ecologici (de mediu)

• Factorii Politici

S

T

E

E

P
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Auditul mediului extern apropiat
(Modelul Porter – cele 5 forţe)

Concurenţii potenţiali

Concurenţii 
existenţi

Rivalitatea dintre 
firmele existente

Puterea de 
negociere a 
furnizorilor

Puterea de 
negociere a 
cumpărătorilor

Furnizorii Cumpărătorii 

Ameninţarea produselor/
serviciilor de substituţie

Substitutele 

Ameninţarea concurenţilor nou 
intraţi pe piaţă
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CALITATE

PR
EŢ

Slabă Foarte bună

M
ic

M
ar

e

Compania 
noastră

HARTA PERCEPŢIILOR CLIENŢILOR 
(de poziţionare faţă de concurenţă în ochii clienţilor)

O hartă a percepţiei este un instrument cu care se compară ce oferă pe piaţă diferiţi furnizori, 
din punct de vedere al clientului. 
La analiză se pot folosi mai multe hărţi, pentru mai multe combinaţii de atribute. 

Posibile atribute de analiză:
• Calitate;
• Preţ;
• Flexibilitate;
• Viteză de răspuns;
• Siguranţă;
• Confidenţialitate;
• Empatie;
• Comoditate;
• Etc.
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Analiza mediului intern 
(competenţele şi resursele 

firmei)
Avantajul 
competitiv 

Competenţele organizaţionale

Resursele interene ale companiei

Tangibile

• Financiare
• Fizice

Intangibile

• Tehnologie
• Reputaţie
• Cultură

Umane

• Abilităţi şi cunoştinţe de specialitate
• Aptitudini de comunicare şi de interacţiune
• Motivaţie

Strategia

(Grant,1998)
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Activităţi de infrastructură, management financiar, 
management al calităţii

Cercetare- dezvoltare

Managementul si dezvoltarea resurselor umane

A
pr

ov
izi

on
ar

e

Pr
od

uc
tţe

 

D
ep
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Lanţul valoric

(Porter,1985)
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Analiza SWOT
• Este o radiografie statică a situaţiei actuale a organizaţiei pe baza 

elementelor mediului organizaţional.

• Generează posibile căi strategice de urmat pentru a face faţă
schimbărilor din mediul organizaţional.

Mediul intern organizaţional

Mediul extern organizaţional

W
(Weaknesses)
puncte slabe

O
(Opportunities)
oportunităţi

T
(Threats)
ameninţări

S
(Strengths)
puncte tari
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Elemente de
analiză a mediul 
intern 
organizaţional

Atuuri
(Strengths)

Slăbiciuni
(Weaknesses)

Care sunt atuurile noastre? 
Care sunt competenţele 
organizaţioanle valoroase 
ale companiei?

Care sunt slăbiciunile noastre 
organizaţionale? 
Care sunt dificultăţile noaste în 
gestionarea competenţelor 
organizaţionale ale companiei?

Elemente de 
analiză a 
mediului extern 
organizaţional

Oportunităţi
(Opportunities)

Ameninţări
(Threats)

Care sunt situaţiile /relaţiile 
care ne ajută în acest 
moment sau pe de care ne-
am putea folosi pentru a 
gestiona mai bine şi creşte 
performanţele companiei?

Care sunt situaţiile /relaţiile care 
ne împiedică sau ne crează 
mari dificultăţi în a gestiona mai 
şi creşte performanţele 
companiei?

Analiza SWOT
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OPŢIUNILE STRATEGICE şi 
OPERAŢIONALE
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STRATEGII S-O  
Strategii ofensive care 

utilizează punctele tari ale 
organizaţiei pentru a putea 
expolata oportunităţile din 

mediul extern

STRATEGII S-T  
Strategii diversificate care 
utilizează punctele tari ale 

organizaţiei pentru a 
reduce ameninţările unor 

situaţii nefavorabile 
provenite din mediul extern

STRATEGII W-O 
Strategii de schimbare 

care utilizează 
oportunităţile din mediul 

extern pentru a întări 
slăbiciunile organizaţiei

STRATEGII W-T 
Strategii de schimbare 
care urmăresc evitarea 
ameninţărilor din mediul 

extern în condiţiile în care 
slăbiciunile organizaţiei 

sunt multe şi mari

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

ATUURI 
(PUNCTE TARI)

SLĂBICIUNI 
(PUNCTE SLABE)

ANALIZA 
SWOT

Luarea deciziilor 
strategice pornind 

de la audiul 
organizaţional
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DiferenţiereCost 

Supremaţie de 
cost

Diferenţiere amplă

Concentrare pe 
costuri

Concentrare pe 
diferenţiere

AVANTAJUL COMPETITIV

Strategiile generice (Porter, 1985)



TISA – Training – Inovare – Specializare - Adaptabilitate pentru intreprinderile din regiunile Vest si Nord Vest 
POCU/227/3/8/118031 Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Strategii de creştere
(matricea Ansoff, 1957)

NoiExistente 

Dezvoltarea pieţei Diversificare

Penetrarea pieţei Dezvoltarea 
produsului

Produse
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Factori de decizie:
• Nivelul costurilor implicate

• Corelarea preţului cu cererea

• Corelarea preţului cu cererea

Strategii de preţ:
• “Luarea caimacului” sau “smântânirea”

• Recursul la “lideri de pierdere”

• Preţuri în funcţie de piaţă

• Politica preţurilor marginale

Strategiile de preţ



TISA – Training – Inovare – Specializare - Adaptabilitate pentru intreprinderile din regiunile Vest si Nord Vest 
POCU/227/3/8/118031 Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Strategiile de distribuţie

- Distribuţie directă

- Distribuţie prin reţea de distribuitori

Strategia alegerii canalelor de distribuţie trebuie să ia în 
considerare:

– Acoperirea

– Comunicarea cu clientul
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Strategii operaţionale
– Concentrarea pe producţie;

– Parteneriate strategice;
– Dezvoltarea pe termen lung a capacitatilor de producţie bunuri şi servicii -

investiţii; 

– Utilizarea tehnologiei informaţionale
– Implicarea sporită a clientului în procesul de servire; folosirea feedback-ului 

de la client pentru îmbunătăţirea calităţii produsului/serviciului
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LUAREA DECIZIILOR STRATEGICE
Alegerea celei mai bune variante de strategie sau a unor stategii 
combinate care să satisfacă toate grupurile de interese.

Un element important este analiza financiară care va scoate în 
evidenţă:

- profitabilitatea, 
- valoarea adaugată, 
- ratele financiare de utilizare a activelor, etc.
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GRUPURILE de  
INTERESE 

(stakeholders)
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Grupurile intesate sunt toate persoanele sau grupurile de persoane 

care au, direct sau indirect, un interes în activitatea organizaţiei, în 

rezultatele pe care aceasta le obţine, în dezvoltarea ei pe termen 

scurt şi lung, etc., indiferent dacă acest                                                         

interes este unul pozitiv sau negativ faţă

de aceasta.

Cine sunt grupurile interesate ?
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MATRICEA PUTERE - INTERESE

Pu
te

re

InteresRedus Major
Mică

Mare
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IDENTIFICAREA                                                      
şi ANALIZA RISCURILOR 
ORGANIZAŢIONALE
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Definiţia riscului
• Riscul reprezintă posibilitatea ca un eveniment sau o acţiune să afecteze 

abilitatea unei firme de a funcţiona şi/sau de a îşi urmări îndeplinirea 
obiectivelor sale strategice.

• Riscul reprezintă un eveniment sau o condiţie incertă care, dacă apare, are 
un efect negativ asupra obiectivelor afacerii.  Riscul include atât 
ameninţările asupra obiectivelor cât şi oportunităţile de a  îmbunătăţi aceste 
obiective. 

• Riscul reprezintă posibilitatea apariţiei unei deviaţii de la un obiectiv stabilit.
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• Scopul: stabilirea impactului manifestării riscului şi a unei ierarhii a riscurilor 
asociate realizării unui obiectiv organizaţional, în funcţie de toleranţa la risc
a companiei, pentru tratarea cu prioritate a acelor riscuri care expun cel 
mai mult realizarea proiectului operaţional respectiv.

• Etape:
o evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat;
o evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul în care riscul s-ar

materializa;
o evaluarea expunerii la risc ca o combinaţie între probabilitate şi 

impact.

Evaluarea (analiza) riscurilor
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Expunerea la risc reprezintă consecinţele manifestării riscului, ca o 
combinaţie de probabilitate şi impact, pe care le poate resimţi proiectul 
în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul s-ar materializa.

Evaluarea 
riscurilor
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Evaluarea 
riscurilor

• Matricea riscurilor – formă grafică de reprezentare a expunerii la risc a 
unui proiect de implementare de strategie.

• Permite luarea unor decizii  în funcţie de toleranţa la risc a organizaţiei.
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Strategie Descriere

Evitare
Implică acţiuni de schimbare care să prevină 
producerea condiţiilor ca un eveniment care să 
conducă la efecte negative să se producă.

Transfer
Transferul impactului negativ al producerii unui risc către 
un partener care poate controla mai bine efectele 
riscului. 

Reducere 
Măsuri prin care se poate reduce ori probabilitatea de 
manifestare a riscului, ori amplitudinea impactului până 
la un nivel acceptabil. 

Acceptare
Măsuri adoptate atunci când costurile acţiunilor de 
protecţie la risc sunt mai mari decât cele ale impactului 
manifestării riscului. 

Strategii PROACTIVE de abordare a riscurilor 
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Strategii REACTIVE de abordare a riscurilor
Planul de contingenţă (plan B, sau plan alternativ)

• Plan realizat în faza de planificare a modalităţii de acţiune pentru atingerea 
obiectivelor proiectului.

• Se adoptă pentru toate situaţiile în care probabilitea de apariţie a riscului este 
scăzută, dar impactul manifesătrii riscului este foarte mare.

• Reprezintă un răspuns pus în practică doar dacă riscul se manifestă. 

• Presupune planificarea din timp a acţiunilor, a resurselor şi  a costurilor 
asociate pentru punerea în practică a planului, precum şi responsabilităţile 
clare pentru implementarea  acestui plan.

• Necesită stabilirea din timp a unui eveniment-declanşator (trigger, în engleză) 
care odată manifestat, dă “undă verde” la implementarea planului de 
contingenţă.
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MODALITĂŢI DE SELECŢIE A 
OPŢIUNILOR DE ATINGERE A 
OBIECTIVELOR STRATEGICE
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Etapele procesului de selecţie

1. Identificarea criteriilor comune pentru 
compararea opţiunilor strategice

2. Cuantificarea criteriilor

3. Stabilirea scalei de evaluare

4. Compararea opţiunilor
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Identificarea criteriilor de evaluare şi 
comparare

Criteriile pot să să fie:
- caracteristicile esenţiale (obligatoriu de aplicat din motive 
legislative, procedurale, organizaţionale, etc.)
- caracteristicile dezirabile (după preferinţa membrilor echipei 
de selecţie)

Criteriile trebuie sa fie comune pentru toate opţiunile pentru permite 
compararea lor.

ESENŢIALE DEZIRABILE

• costurile
• durata de punere în practică
• corelarea cu politicile companiei

• corelarea cu cultura 
organizaţională 

• experienţa în implentarea opţiunii

Exemple de criterii:
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Cuantificarea criteriilor de evaluare şi 
comparare

Criteriile sunt cunatificate pe bază de indicatori care să permită 
raportarea fiecărui criteriu la un anumit standard, relevant şi 
măsurabil.

Exemple de cunatificare a criteriilor pot fi:
• Costurile să nu depăşească 20% din bugetul alocat investiţiilor pe anul în curs
• Durata proceselor să nu depăşească sfârşitul lunii iulie a anului următor
• Experienţa în implementare:

• Membrii echipei să aibă experienţă de min. 1 an în domeniu
• Persoana angajată ca manager de proiect de implementare să

aibă experienţă de min. 3 ani într-o poziţie de conducere şi 5 ani în 
relaţiile cu clienţii
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Cuantificarea criteriilor de evaluare pe bază 
de pondere

Atribuirea unei ponderi pentru fiecare criteriu, permite aprecierea 
importanţeiunui criteriu faţă de celelalte în ansamblul tuturor
caracteristicilor dorite în procesul de selecţie a optiunilor.

1. Cost = 50%
2. Durată = 30%
3.Experienţa celor care vor implementa opţiunea= 20%

Exemplu de ponderea criteriilor de selecţie:
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Durată Cost 
Corelare cu 
interesele 

stakeholderilor

Experienţa 
echipei de  

implementare 
a opţiunii 

Experienţa 
echipei de 

executanţi ai 
livrabilului 

15% 30% 30% 15% 10% 100%

Evalaure 2 2 5 3 5
Pondere 2x0.15 2x0.30 5x0.30 3x0.15 5x0.10
Rezultat 0.30 0.60 1.50 0.45 0.50 3.35
Evalaure 3 4 2 4 3
Pondere 3x0.15 4x0.3 5x0.30 4x.015 3x0.10
Rezultat 0.45 1.2 1.5 0.6 0.3 4.05
Evalaure 1 3 3 5 2
Pondere 1x0.15 3x0.30 3x0.30 5x0.15 2x0.10
Rezultat 0.15 0.9 0.9 1.75 0.2 3.90
Evalaure 4 5 4 3 2
Pondere 4x0.15 5x.030 4x.030 3x0.15 2x0.10
Rezultat 0.60 1.50 1.20 0.45 0.20 3.95

Opţiune 3

Opţiune 4

CRITERII DE EVALUARE şi COMPARARE

REZULTATOpţiuni strategice

Ponderea criteriilor
EVALUARE ŞI COMPARAREA OPŢIUNILOR

Opţiune 1

Opţiune 2

Tabel comparativ al opţiunilor
pe bază de criterii ponderate
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DEFINIREA 
OBIECTIVELOR
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OBIECTIVE – Definiţie
OBIECTIVE STRATEGICE (SCOP ORGANIZAŢIONAL) vizează schimbarea care 
trebuie realizată pentru a răspunde la situaţia identificată la analiza SWOT şi de 
marketing.

• Reprezintă INTENŢIA GENERALĂ a organizaţiei, rezultând din nevoile de 
business ale acesteia, pe baza strategiei identificate.

• Vizează beneficiile vizate a fi obţinute după o perioadă bine determinată 
de exploatare operaţională a livrabilului realizat.

• Este o declaraţie care descrie situaţia viitoare dorită, pe termen lung (1-3 
ani).

• Se enunţă la timpul prezent, ca şi cum ar fi realizate. Reprezintă însă
proiecţia, în timp, a beneficiilor aşteptate.

• Se poate realiza prin diferite proiecte de investiţii, proiecte de schimbare 
sau proiecte punctuale pentru care se vor defini                                    
obiective specifice. DE CE ?
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OBIECTIVE – Definiţie
OBIECTIVE SPECIFICE (OPERAŢIONALE)

• sunt PRINCIPALELE ELEMENTE CONCRETE (rezultate măsurabile şi 
verificabile) care trebuie realizate pentru a atinge obiectivul 
general organizaţional

• obiectivele trebuie să se refere la conţinut, înţelegând că
trebuie realizată o soluţie funcţională, integrată, operabilă, în 
vederea obţinerii prin exploatarea ei, a beneficiului dorit de 
business.

Best practices: formularea obiectivelor prin definirea a ceea ce 
trebuie să se realizeze concret, adică un rezulat livrabil ,                                      
real, măsurabil şi utilizabil. 
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Obiective măsurabile şi demonstrabile 
- recomandări privind formularea lor

pecifice: definite clar, cu precizarea cât mai exactă a ceea 
ce trebuie realizat.

ăsurabile: permit să se ştie în ce măsură sunt îndeplinite 
(cantitativ şi calitativ).

cceptate: convenite împreună cu toate părţile interesate.

ealizabile şi relevante: în condiţiile date, cu aptitudinile şi 
resursele disponibile şi fără să încerce imposibilul.

imp clar definit : se specifică clar data până la care trebuie 
realizate.
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PERFORMANŢA ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

• Fişa scorului echilibrat evaluează performanţa organizaţiei  
punând în  centrul atenţiei strategia (şi nu controlul).

• Fişa scorului echilibrat - FSE - (Kaplan şi Norton, 1992) –
componente:
– Cum ne percep clienţii? (perspectiva clientului)
– În ce trebuie să excelăm? (perspectiva operaţională)
– Putem continua să ne perfecţionăm activitatea şi să creăm 

valoare? (perspectiva resurselor umane)
– Cum apărem în ochii acţionarilor? (perspectiva financiară).
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Perspectiva Financiară
Punctul de vedere al 
acţionarilor =  compania 
obţine suficient profit?

Perspectiva clientului
Punctul de vedere al 

clientului = este clientul 
mulţumit?

Perspectiva proceselor 
interne
Din punct de vedere al 
operaţiunilor, cât de 
eficient se realizează 
procesele din 
organizaţie?

Perspectiva reurselor 
umane

Din punct de vedere al 
angajaţilor = cât de 

eficient sunt gestionate 
relaţiile cu angajaţii?

PERFORMANŢA ORGANIZAŢIONALĂ şi FIŞA SCORULUI ECHILIBRAT
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Distribuţia şi convergenţa obiectivelor
strategice la nivel de organizaţie

Manageri de departamente

Echipă

Angajaţi

OBIECTIVE 
ORGANIZAŢIONALE

OBIECTIVE 
DEPARTAMENTALE

OBIECTIVE ale 
ECHIPEI

OBIECTIVE 
INDIVIDUALE
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OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ şi FIŞA SCORULUI ECHILIBRAT
Criterii de 
măsurare

Criterii de 
măsurare

Criterii de 
măsurare

Criterii de 
măsurare
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Distribuţia şi convergenţa obiectivelor
strategice la nivel de organizaţie, prin 

fişa scorului echilibrat

Manageri de 
departamente

Echipă

Angajaţ
i

CONDUCEREA 
ORGANIZAŢIEI
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• Obiective de performanţă strategică – indicatori şi criterii referitoare la 
perfomanţa unei companii (profit la capitalul investit, risc vs. oportunitate, profit 
la active utilizate, cifra de afaceri, cota de piaţă, preţ acţiuni, satisfacţia
angajaţilor , satisfacţia clienţilor, etc.)

• Obiective de performanţă managerială – indicatori şi criterii referitoare la 
perfomanţa  echipei mangeriale (pe departamente)
(gradul de utilizare a resurselor, planificare vs. efort, venit vs.cheltuieli,                                                  
cost vs. buget, etc) 

• Obiective de performanţă operaţională – indicatori şi criterii              
referitoare la performantele operaţionale 
(relativ la proiecte şi  procese, activităţi, produse, specificaţii, 
proceduri, eficienţă, etc.)

Obiectivele de 
PERFORMANŢĂ ORGANIZAŢIONALĂ
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IMPLEMENTAREA OPERAŢIONALĂ
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI =
PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ

Planificarea înseamnă a decide  ce anume şi cum 
trebuie făcut astfel încât să se obţină rezultatele 
aşteptate în urma implementării strategiei.
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• Definirea clară a rezultatului planului operational (livrabilul aşteptat). 

• Definirea tuturor acţiunilor şi subacţiunilor care să conducă la obţinerea livrabilului respectivului
plan operational.

• Întocmirea calendarul acestor activităţi.

• Stabilirea resurselor necesare desfăşurării activităţilor şi repartizarea lor pe durata execuţiei
planului operational.

• Definirea costului necesar procurării resurselor necesare şi repartizarea lor pe durata execuţiei.

• Reaprtizarea cheltuielilor şi a  surselor de finanţare conform nevoilor şi calendarului de execuţie.

• Stabilirea calităţii fiecărui rezultat parţial cu indicatori de calitate şi cu explicitarea modului în care 
se va putea demonstra că respectivele rezultate sunt la nivelul da calitate stabilit. 

• Stabilirea modalităţii de control a execuţiei planului operational – momentele când se 
efectuează controlul şi modalitatea de control.

Planificare operaţională
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PRINCIPALELE PLANURI PENTRU 
EXECUŢIE, MONITORIZARE ŞI CONTROL

1. Baza de referinţă privind calendarul

2. Baza de referinţă privind costurile

3. Baza de referinţă privind calitatea
rezultatelor



TISA – Training – Inovare – Specializare - Adaptabilitate pentru intreprinderile din regiunile Vest si Nord Vest 
POCU/227/3/8/118031 Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Monitorizarea şi 
controlul execuţiei planului 
de implementare
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Monitorizare şi control

• Monitorizarea = colectarea, înregistrarea şi raportarea informaţiilor
utile în funcţie de evoluţia execuţiei în raport cu riscurile.

Fără monitorizare nu există
control !!!

• Controlul = activitatea prin care se reduce diferenţa dintre plan şi
realitate, printr-un set de măsuri corespunzătoare situaţiei de la 
momentul analizei, având în vedere estimările pentru deadline-ul 
stabilit prin planul general de implementare. 
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DE CE monitorizare şi control ?
Planurile rareori se derulează conform planificării!

• Pot avea loc schimbări în mediul extern (de exemplu, o 
schimbare legislativă).

• Priorităţile companiei se pot modifica.
• Apar riscuri noi.
• Tendinţele pieţei pot suferi variaţii.
• Preferinţele clienţilor companiei se pot schimba.
• Etc.

Monitorizarea şi controlul se execută permanent pe 
toata perioada de implementare a strategiei!
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ETAPELE PROCESULUI DE CONTROL ŞI DE 
EVALUARE A STĂRII PROIECTULUI

1. Colectarea informaţiilor privind stadiul lucrărilor, cheltuielilor efectuate şi a 
calităţii livrabilelor realizate.

2. Compararea informaţiilor cu planurile de lucru privind calendarul, bugetul şi 
calitatea.

3. Identificarea deviaţiilor, evaluarea lor, analiza cauzelor şi a efectelor asupra 
derulării implementării planului operaţional şi a încadrării în timp, buget şi 
specificaţiile de calitate.

4. Identificarea posibilelor măsuri de diminuare /anulare a efectelor deviaţiilor, 
precum şi a impactului  implementării lor (măsuri corective şi preventive, 
după caz)

5. Decizia asupra celor mai potrivite măsuri şi implementarea lor.
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Când faceţi monitorizarea calendarului, 
vă întrebaţi mereu: 

• S-au finalizat toate
activităţile planificate
până în acest moment?

• Activităţile s-au încadrat
în costurile planificate?

• De acum încolo, cum 
ne vom încadra în 
planificarea făcută, 
ce devieri avem şi care 
sunt măsurile potrivite
pe care le putem lua
pentru a reveni în                                                                  
parametrii planificaţi?

Statusul calendarului se înregistrează în 
formulatul de raport.

Controlul calendarului şi
al costurilor
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Controlul calităţii – auditul de calitate

• Evoluează  calitatea livrabilelor conform specificaţiilor de calitate stabilite în 
faza de planificare. 

• Evaluează procesele de management al calităţii pentru a verifica cât de 
bine progresează proiectul.

• Managerul de proiect sau managementul organizaţiei poate solicita un 
audit extern, ca parte a programului general de management al calităţii. 

• Auditul se focalizează pe eficacitatea aplicării proceselor de management 
al calităţii şi pe cât de bine progresează implementare planului operaţional.
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Organizarea PROCESULUI DE CONTROL 
(adaptare după Modelul Daft, 1994)

Stabilirea 
obiectivelor 

de 
performanţă

Stabilirea 
standardelor 

de 
performanţă

Realizarea 
activităţilor şi 

evaluarea 
performanţei 

curente

3. Compararea 
performanţei 

cu standardele

4. Luarea 
de măsuri 
corective

Ajustarea 
performanţei

Se lasă lucrurile aşa 
cum sunt sau se caută 

îmbunătăţirea lor

Dacă este
adecvată

Dacă este 
inadecvată

Controlul în buclă simplă

Controlul în buclă dublă



Ajustarea 
standardelor

Ajustarea 
obiectivelor
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Cu speranţa că aţi găsit interesantă problematica
proceselor de management strategic,

Vă mulţumesc pentru atenţie, participare şi 
implicare!
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