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3. FUNCŢIA DE ORGANIZARE  

   

3.1. Sferã şi delimitãri  

Funcţia de organizare constã în acţiuni şi decizii manageriale care rezultã în crearea unui set stabil de

funcţii (posturi) şi a relaţiilor dintre ele. Stabilitatea acestui set de funcţii şi relaţiile dintre ele reprezintã

douã componente din definiţia structurii organizatorice şi, totodatã, unul din avantajele pe care aceasta le 

oferã.  

Pentru a înţelege structura unei organizaţii, precum şi acţiunile şi deciziile manageriale care o creeazã

este necesar sã fie luate în consideraţie patru elemente care o definesc:  

- specificaţiile postului;  

- principiile departamentãrii;  

- ponderea ierarhicã (aria de control);  

- delegarea de autoritate.  

Elementele de bazã ale oricãrei structuri organizatorice în cadrul firmei sunt reprezentate de funcţii 

deţinute de oameni. Felul în care angajaţii îşi îndeplinesc sarcinile, precum şi cerinţele pe care trebuie sã 

le satisfacã sunt consecinţe ale deciziilor şi acţiunilor manageriale.  
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Prin tehnici de analizã a postului, managerii pot sã determine specificul şi relaţiile dintre funcţii. Aceste 

elemente combinate cu factori de mediu şi caracteristici individuale creazã condiţiile determinante pentru

obţinerea performanţei profesionale. În unele circumstanţe,  

diverse funcţii ale indivizilor sunt creionate de manageri în efortul lor continuu de a îmbunãtãţi 

performanţele companiei.  

În general, posturile sunt proiectate în contextul mai larg al procesului de muncã. Acesta se bazeazã pe

departamente unite în acţiune prin autoritatea managerialã. Caracteristicile unor diferite combinaţii de 

departamente şi delegarea autoritãţii pot fi asociate diverselor scopuri ale firmei. De exemplu, posturi

înalt specializate în departamente omogene cu autoritate centralizatã pot atinge nivele ridicate de

productivitate, însã cu mari costuri de adaptabilitate.  

La extrema opusã se gãsesc posturi relativ nespecializate, în departamente eterogene, cu autoritate

delegatã. Aceste posturi pot atinge nivele înalte de adaptabilitate, dar pe baza unor costuri mari legate de

salariile personalului de conducere.  

Funcţia de organizare a procesului managerial urmeazã în mod natural şi logic celei de planificare. Aşa 

cum s-a remarcat în capitolul destinat planificãrii, managerii pot decide ce vor sã întreprindã în direcţia 

obţinerii profitului, a recuperãrii investiţiei, a tuturor obiectivelor companiei din care fac parte.  

Realizarea obiectivelor se face numai printr-un consum mare de muncã. Dar, munca nu trebuie fãcutã la

întâmplare, ea trebuie sã fie cea mai potrivitã pentru scopul propus. Tocmai acest fapt ne conduce cãtre

funcţia de organizare, pentru cã, prin intermediul sãu, managerii pot decide ce plan şi ce strategie trebuie

urmate pentru îndeplinirea obiectivelor. În sens practic, funcţia de organizare implicã decizie

managerialã, rezultatã în fond într-un sistem specializat de posturi coordonate.  

Alt scop al funcţiei de organizare este acela de a obţine coordonarea eforturilor în direcţia proiectãrii de 

structuri legate prin diverse relaţii de autoritate. Douã cuvinte cheie în acest capitol sunt : ,,proiectare"

şi ,,structurã".  

Proiectarea, în acest context, presupune cã managerul sã facã un efort conştient de predicţie a modului în

care angajaţii îşi fac munca, iar structura se referã la componentele sistemului firmei şi la relaţiile

oarecum stabile şi procesele dintr-o organizaţie.  

Page 2 of 36Functia de organizare

12/02/13http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/management/4.htm



Procesul de organizare este redat în fig. 3.1.  

  

3.2. Structura organizatoricã  

Structura unei organizaţii este consideratã cadrul, scheletul organizaţiei. Scopul ei este sã reducã sau sã

uniformizeze incertitudinea privind comportamentul salariaţilor.  

Din perspectivã managerialã, structura presupune numeroase scopuri. Mai întâi, ea clarificã

compartimentele şi sarcinile posturilor individuale, precum şi responsabilii de realizarea sarcinilor.  

În al doilea rând, clarificã ierarhia organizaţionalã, adicã cine este superiorul şi cine este subordonatul.  

În al treilea rând, clarificã canalele de comunicare. Comunicarea se desfãşoarã între compartimente şi 

posturile definite.  

În final, structura organizaţiei permite managerilor sã aloce resurse cãtre obiectivele definite prin plan.  

Pentru a introduce acest concept al structurii, se descrie o situaţie tipicã a unui tânãr care solicitã o

slujbã. Unii au deja o astfel de experienţã, alţii o vor avea în curând. Unul din primele lucruri de care este

întrebat se referã la: ,,Ce reprezintã aceastã slujbã pentru dumneavoastrã? Câte servicii sau produse

credeţi cã veţi realiza?""  

Dacã tânãrul va câştiga experienţã şi se va familiariza cu ceea ce se face, va observa cã organizaţia 

constã în nenumãrate posturi şi departamente. Va descoperi cã şeful sãu are un şef, care la rândul lui are 

un şef. Va fi destul de curios sã întrebe cum funcţioneazã acest sistem. Va ajunge astfel sã descopere o

organigramã a organizaţiei, care aratã posturile şi departamentele ca în fig. 3.2.  

  

Liniile aratã relaţiile şi comunicaţiile dintre posturi şi nivelurile ierarhice. Tânãrul nostru va observa cã 

aceasta este o structurã foarte complicatã. Ce aratã organigrama în realitate? Ce concepte se desprind

din ea? De ce este organizatã aşa şi nu în alt mod? Pe ce post este angajat? Cum poate fi schimbatã

organizaţia?  
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De toate aceste aspecte se ocupã funcţia de organizare şi ele vor fi prezentate în continuare.  

Funcţia de organizare constã în deciziile şi acţiunile manageriale care conduc la crearea unui set de

posturi şi de relaţii între ele: a unei structuri organizatorice.  

3.2.1. Caracteristicile structurilor organizatorice  

Structura reprezintã un ansamblu de funcţii şi de relaţii care asigurã dirijarea sistemului cãtre obiectivele 

propuse.  

Structura unei întreprinderi prezintã trei caracteristici principale: specializare, coordonare, formalizare

(fig. 3.3).  

Specializarea indicã gradul de divizare şi omogenitate a muncii în compartimentele firmei.  

Coordonarea se referã la modul de asigurare a cooperãrii între compartimente şi indivizi. Formalizarea

marcheazã gradul de precizie în definirea funcţiilor şi legãturilor.  

În fig. 3.3, structura S1 este caracterizatã printr-o coordonare flexibilã, o formalizare redusã şi o

specializare înaltã, ceea ce corespunde unei întreprinderi de consulting, iar S2 este caracterizatã de o 

coordonare îngustã, o specializare medie şi o formalizare mare, ceea ce corespunde unei întreprinderi de

servicii publice.  

  

Specializarea pune problema gãsirii modului de definire a activitãţilor. Trebuie împãrţitã întreprinderea

dupã funcţiuni, dupã produse, dupã zone geografice?  

De cele mai multe ori, structura trebuie sã ţinã cont simultan de mai multe cãi de specializare.  

Coordonarea se bazeazã pe viziunea piramidalã a structurii care a fost enunţatã încã de la începutul

secolului de Henry Fayol prin câteva principii simple ce îşi pãstreazã valabilitatea şi în zilele noastre.

Relaţiile verticale superior-subordonat sunt completate cu mecanisme ce favorizeazã relaţiile orizontale:

comisii, formaţii de muncã etc.  

Ierarhia asigurã coordonarea, urmãrind liniile verticale determinate de specializarea principalã

(conducerea strategicã, conducerea tacticã, conducerea operaţionalã).  
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Sistemele complementare funcţioneazã atunci când apare necesitatea coordonãrii unitãţilor cu preocupãri

asemãnãtoare, care au fost izolate prin specializarea principalã.  

Aceste elemente au fost redate într-o manierã sinteticã în schema Jay Galbraith din fig. 3.4.  

  

Coordonarea se bazeazã, de asemenea, pe mecanisme de circulaţie a informaţiei, care contribuie la 

eficacitatea supleţei legãturilor ierarhice şi orizontale.  

Formalizarea reprezintã un instrument care, pentru o anumitã perioadã, dã cadrul de funcţionare a 

organizaţiei şi stabileşte legãturile cu exteriorul, care influenţeazã structura acestuia şi legãturile dintre 

indivizi, în interiorul ei. Se expliciteazã printr-un regulament de organizare şi funcţionare (ROF).  

3.2.2. Factorii determinanţi  

Factorii care influenţeazã concepţia unei structuri sunt: mãrimea întreprinderii, tehnologia şi mediul.  

Mãrimea întreprinderii influenţeazã divizarea muncii şi tratarea volumului informaţional. O 

întreprindere micã începe cu o structurã simplã, dar, pe mãsurã ce se dezvoltã, apare necesitatea

construirii unor niveluri intermediare între sistemul director şi cel de execuţie.  

Complexitatea unei structuri nu influenţeazã eficacitatea ei. O structurã simplã a unei întreprinderi mici

poate fi la fel de bunã ca aceea a unei întreprinderi mari.  

Tehnologia reprezintã un ansamblu de procese de transformare realizate în întreprindere. În orice

organizaţii existã tehnologii diferite care impun modul de divizare a lucrului şi modalitatea de coordonare

a diferitelor compartimente.  

De exemplu, într-o întreprindere constructoare de aparate de radio şi televiziune, unde producţia este de 

serie şi numeroase materiale şi componente sunt standardizate, structura este puternic ierarhizatã cu un

grad mare de formalizare. Într-o întreprindere de construcţii publice, unde fiecare şantier are 

caracteristicile sale, structura este flexibilã, conducãtorii au un grad mare de autonomie.  

Mediul influenţeazã structura unei organizaţii prin urmãtorii factori:  

- potenţialul mediului ce reprezintã capacitatea sa de a permite organizaţiei sã se dezvolte ritmic;  
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- complexitatea, adicã eterogenitatea componenţilor sãi. Cu cât mediul este mai eterogen, cu atât

organizaţia trebuie sã foloseascã specializãri diferite şi moduri de cooperare complexe pentru a-şi asigura

supravieţuirea.  

- incertitudinea mediului care rezultã din dinamismul şi instabilitatea sa. Dificultatea previziunii în cazul

unui mediu dinamic determinã organizaţia sã adopte o structurã mai simplã, care sã permitã adaptarea

rapidã la schimbãri.  

3.2.3. Elementele structurii organizatorice  

Cele patru elemente care determinã structura organizaţionalã sunt:  

1. Postul. Blocurile construcţiei fundamentale a structurii organizaţiei sunt posturile. Postul este alocat 

unui individ şi constã în sarcinile şi obiectivele specializate ale organizaţiei şi, totodatã, precizeazã ce

trebuie sã facã ocupantul postului pentru bunul mers al organizaţiei. Deci, posturile individuale sunt 

componente specializate.  

2. Compartimentul. Pasul urmãtor în structura organizaţiei este hotãrârea de a grupa posturile. Ele 

trebuie grupate pentru a fi coordonate de cãtre un manager. Nu ar fi posibil sau eficient ca un singur om

sã coordoneze activitatea unei organizaţii complexe cum este, de exemplu, o bancã, care are

departamente pentru împrumuturi, investiţii, depozite, marketing, operaţii. Compartimentul este al doilea 

element al structurii.  

3. Aria de control. A treia decizie presupune cât de multe posturi trebuie sã fie incluse în fiecare

compartiment. Aria de control se referã la numãrul salariaţilor pe care trebuie sã-i coordoneze un 

manager. Se mai defineşte şi ca pondere ierarhicã.  

4. Delegarea de autoritate. Odatã stabilit numãrul de subordonaţi, managerii trebuie sã hotãrascã cât

de multã autoritate individualã trebuie sã le acorde. Autoritatea presupune dreptul de a lua singuri

deciziile fãrã aprobarea superiorului. Unii manageri au mai multã autoritate decât alţii; puţini sunt

mulţumiţi de autoritatea pe care o au în termeni manageriali, autoritatea se defineşte prin delegare.  

Proiectarea unei structuri organizatorice variaã şi în funcţie de efectele fiecãreia din cele patru decizii care 

trebuie luate. Teoretic, alegerea uneia dintre aceste decizii se face ţinând cont de faptul cã percepţia 

corectã asupra acestei hotãrâri trebuie sã se desfãşoare într-un mediu continuu (fig. 3.5).  
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Structurile organizatorice tind cãtre unul sau altul din cele douã capete ale mediului. O organizaţie care 

angajeazã oameni pentru munci foarte specializate, va grupa posturile de funcţii omogene, iar managerii

vor avea un orizont de control îngust (numãr mic de subordonaţi la un şef) şi autoritate micã.  

Organizaţiile axate pe specializarea scãzutã îşi vor construi departamente eterogene, orizonturi largi de

control (numãr mare de subordonaţi la un şef) şi autoritate descentralizatã.  

În cele mai multe cazuri, o organizaţie îşi gãseşte singurã locul în acest mediu şi în funcţie de el decide

asupra fiecãruia din cele patru elemente prezentate mai sus.  

3.3. Posturile  

Posturile sunt ,,cãrãmizile" ce compun structurile organizatorice. Proiectarea postului reprezintã, de fapt,

procesul prin care managerii stabilesc sarcinile de serviciu şi autoritatea. În afara conotaţiilor practice 

asociate proiectãrii postului existã puncte comune cu implicaţii importante atât la nivel social, cât şi 

psihologic. În plus, existã influenţe puternice atât din punct de vedere economic, politic, cât şi monetar 

asupra structurii organizaţionale.  

Posturile pot produce venit, experienţe deosebite de viaţã, stimã faţã de sine şi faţã de alţii, regularizarea

vieţii şi chiar asocierea cu alte persoane. Performanţa organizaţiilor şi oamenilor depinde de felul în care

managementul este capbil sã proiecteze posturile.  

În ultimii ani, conceptul de calitate a muncii şi a vieţii este larg rãspândit sub înţelesul de ,,grad în care 

membrii unei organizaţii sunt capabili sã-şi satisfacã nevoi personale importante prin muncã şi 

experienţã" [16]. Accentul pus pe satisfacerea nevoilor personale nu trebuie sã aibã implicaţii deosebite

asupra nevoilor organizaţionale. În paralel, managerii de astãzi au descoperit cã atunci când nevoile

personale ale angajaţilor sunt satisfãcute, performanţa organizaţiei creşte.  

Proiectarea posturilor şi reproiectarea tehnicilor presupun:  

- identificarea celor mai importante nevoi ale angajaţilor şi ale organizaţiei;  

- înlãturarea tuturor obstacolelor de la locurile de muncã ce ar impieta asupra acestor nevoi.  
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Managerii sperã cã rezultatul este reprezentat de posturi care acoperã importante nevoi individuale şi 

contribuie la performanţa individului şi a organizaţiei.  

3.3.1. Analiza postului  

Reprezintã procesul de determinare a sarcinilor proprii postului, precum şi a caracteristicilor şi 

responsabilitãţilor ce sunt cerute unui individ pentru a acoperi cu succes obligaţiile ce-i revin.  

Informaţiile pentru obţinerea elementelor unui post sunt conţinute în fişele privind ,,descrierea postului"

şi ,,specificarea postului".  

Aceşti termeni sunt folosiţi pentru a descrie posturile nonmanageriale.  

Atunci când se descriu posturile manageriale, se folosesc termenii ,,descrierea poziţiei" şi ,,specificarea 

poziţiei".  

Relaţiile dintre analiza postului, descrierea postului şi specificarea postului sunt prezentate în figura 3.6.  

  

Analiza postului furnizeazã informaţii ce pot fi folosite de fiecare manager în cadrul organizaţiei.  

Analiza funcţionalã a postului focalizeazã atenţia asupra factorilor tehnologici şi a sarcinilor de serviciu. 

Acest gen de analizã se concentreazã pe aspectele:  

- ce întreprinde un muncitor privind cunoştinţele profesionale, oamenii şi posturile;  

- ce metode şi tehnici utilizeazã muncitorul;  

- ce maşini-unelte şi echipament utilizeazã muncitorul;  

- ce materiale, produse sau servicii realizeazã muncitorul.  

Primele trei se referã la sarcinile active ale postului, iar al patrulea se referã la performanţele postului.  

Aceastã analizã presupune descrieri de posturi care pot sta la baza clasificãrii lor în funcţie de oricare din 

cele patru aspecte prezentate anterior. În plus faţã de stabilirea activitãţilor, metodelor şi utilajelor ce 

sunt asociate unui post, analiza descrie ce ar produce individul care ar ocupa acel post. Prin urmare,
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aceastã analizã poate fi o bazã de definiţie a unor standarde de performanţã. Iatã, aşadar, de ce analiza

funcţionalã a postului este cea mai popularã şi larg rãspânditã dintre metode.  

Sã considerãm, pentru exemplificare, douã tipuri de posturi întâlnite cu frecvenţã mare în diverse

organizaţii.  

a. Posturi productive. Industrializarea a creat cadrul în care indivizii puteau sã realizeze numeroase

servicii sau produse. Odatã cu aceasta, se poate spune cã primele posturi analizate au fost cele

productive. Cele dintâi încercãri de analizã s-au axat pe ideile ,,pãrinţilor" managementului ştiinţific. În 

fapt, ei erau la bazã chiar ingineri şi la începuturile secolului XX au pornit sã caute şi sã identifice primele 

cãi de analizã industrialã.  

Tema predominantã a managementului ştiinţific în acea vreme era colectarea de date şi analiza obiectivã 

a unor fapte petrecute la locul de muncã pentru a putea ulterior teoretiza şi crea definiţii, noţiuni şi 

concepte noi.  

Managementul ştiinţific a pus la dispoziţie numeroase tehnici noi de folosinţã largã. Astfel, în miezul

analizei postului la nivel de fabricã au fost situate studiile asupra mişcãrii şi timpului de lucru, simplificãrii 

muncii, elaborãrii unor metode standard. Analiza funcţionalã a postului reflectã însã o întreagã filosofie a

managementului ştiinţific, ce pune un accent, din pãcate prea slab, asupra factorului uman.  

b. Posturi neproductive. În timpul relativ scurt care a trecut de la crearea managementului ştiinţific,

economiile dezvoltate şi-au schimbat orientãrile de la producţia de bunuri cãtre servicii. Astfel, cel mai 

rapid s-a dezvoltat segmentul de posturi aparţinând unor domenii de aceastã facturã, cum ar fi:

secretariat, informaţii, administrativ.  

Creşterea numãrului de posturi de acest tip este rezultatul schimbãrilor dinamice din tehnologie în douã

direcţii. Pe de o parte, dezvoltãrile tehnologice din automaticã, roboticã şi în fabricaţia asistatã de

calculator au redus nevoia de posturi industriale. Pe de altã parte, aceeaşi dezvoltare a tehnologiei a

crescut nevoia de posturi de birou (neproductive).  

Biroul modern nu mai este o simplã extensie a fabricii tradiţionale. El reflectã, aproape integral, noua

tehnologie a computerelor, înlocuindu-se astfel fişele, cartoanele şi hârtiile ce constituiau ,,temelia" 

birocraţiei cu mediile electronice, cele mai frecvente fiind calculatoarele. A venit, aşadar, vremea când un

singur individ poate - în interacţiune cu computerul - sã îndeplineascã sarcini ce ar fi necesitat mult mai 

Page 9 of 36Functia de organizare

12/02/13http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/management/4.htm



mulţi indivizi. S-a dezvoltat, astfel, ca un aspect semnificativ al analizei posturilor în birourile moderne,

crearea unor tehnici informaţionale de lucru ce pot fi abordate de o singurã persoanã.  

Cu destul de puţin timp în urmã, atât managerii cât şi cercetãtorii au descoperit cã atunci când se

efectueazã o analizã a posturilor într-un birou bine echipat cu tehnicã de calcul, trebuie acordatã o

atenţie deosebitã factorului uman. În general, operatorii şi programatorii se plâng de o serie de boli 

profesionale, cum ar fi: durerile de umeri şi de coloanã, de cap, slãbirea vederii. Evident, cauza lor nu

poate fi decât numãrul mare de ore petrecut în faţa ecranului computerului.  

O astfel de analizã a postului trebuie, aşadar, sã acorde o mare atenţie factorului uman. Cu toate

acestea, persistã tendinţa de a suprasolicita importanţa factorului tehnologic - în acest caz, computerul -

poate şi numai pentru cã e mult mai uşor sã dai vina pe o maşinã, în loc sã ţii cont de complexitatea 

fiinţei umane.  

3.3.2. Proiectarea postului  

Este consecinţa fireascã a analizei postului şi presupune determinarea domeniului şi profunzimii postului, 

precum şi relaţiile cu alţi factori.  

Domeniul, ca noţiune în sine, se referã la numãrul de sarcini pe care le are de îndeplinit ocupantul

postului. În cele mai multe cazuri, cu cât numãrul de sarcini de îndeplinit este mai mare, cu atât se

extinde mai mult în timp domeniul sãu.  

Profunzimea postului se referã atât la influenţa pe care o are individul care îl ocupã, cât şi la delegarea de

autoritate. Astfel, un angajat care are un post la acelaşi nivel organizaţional cu altul, poate pretinde, dacã

influenţa sa personalã este mai mare, cã profunzimea postului sãu este mai mare.  

Domeniul şi profunzimea postului disting un post de altul nu numai în cadrul aceleiaşi organizaţii, dar şi în

organizaţii difeeite. Pentru a ilustra cum diferã între ele posturile, dupã aceste douã coordonate avem fig.

3.7 care aratã diferenţele ce existã între posturi din cadrul unor firme de afaceri, universitãţi şi spitale.  

  

De exemplu, cercetãtorii ştiinţifici din firmele de afaceri, şefii chirurgi din spitale şi rectorii din universitãţi 

au, în general, un domeniu larg şi o profunzime semnificativã a postului. Cercetãtorii ştiinţifici îndeplinesc

un numãr mare de sarcini şi controlul asupra lor nu este foarte sever, şefii chirurgi au un domeniu 

Page 10 of 36Functia de organizare

12/02/13http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/management/4.htm



semnificativ şi datoritã faptului cã trebuie sã supervizeze şi sã consilieze numeroase cazuri. În plus, nici

eu nu sunt foarte sever controlaţi şi au autoritatea de a influenţa politica spitalului în domeniul

chirurgical. Rectorii universitãţilor au şi ei de îndeplinit foarte multe sarcini. Astfel, ei trebuie sã ţinã 

prelegeri nu numai în faţa studenţilor, dar şi în cazul unor reprezentanţi ai comunitãţii, politicieni ş.a.

Consultându-se în permanenţã cu alţii, ei pot influenţa politica de admitere în universitate, strângerea de 

fonduri, educaţia, în general. Totodatã, pot impune o altã ,,filosofie" la nivel de facultate sau chiar la

nivelul institutului. De exemplu, rectorul unui institut de învãţãmânt superior poate plãnui înfiinţarea unei

instituţii educaţionale noi, care sã serveascã întreaga comunitate. Pentru a-şi atinge obiectivul, el

selecteazã profesorii care îşi manifestã dorinţa de a-l sprijini. În contrast cu aceasta, rectorul unei alte

universitãţi poate pune un accent mai mare pe procesul didactic şi pe cercetarea ştiinţificã. Dezavantajul 

unei asemenea mari dimensiuni a postului de rector este, uneori, dat de puterea prea mare pe care o are

în influenţarea politicii universitãţii.  

Exemple de posturi care au o profunzime mare, dar un domeniu îngust, sunt mecanicii, anesteziştii şi 

profesorii universitari.  

Mecanicii îndeplinesc sarcinile limitate pe care le au în repararea şi întreţinerea utilajelor. Profunzimea 

mare se referã la faptul cã pot decide cum se reparã maşinile.  

Anesteziştii îndeplinesc, de asemenea, un numãr limitat de sarcini. Ele se referã, practic, doar la

administrarea anestezicelor la pacienţii ce trebuie operaţi. Totuşi, ei trebuie sã decidã tipul de anestezic 

ce se administreazã într-o situaţie particularã, decizie ce-i conferã profunzime mare.  

Profesorii universitari, angajaţi în procesul de instrucţie, au un domeniu destul de restrâns de activitate. 

Predarea implicã îndeplinirea mai multor sarcini în comparaţie cu munca de anestezie, totuşi mai puţine

ca numãr, decât în cazul unui cercetãtor ştiinţific de la o firmã de afaceri. Cu toate acestea, dimensiunea

postului de profesor este mai mare decât a celui de asistent. Aceasta porneşte de la faptul cã profesorul 

este acela care stabileşte cum trebuie condusã o grupã de studenţi, ce materiale trebuie prezentate şi ce 

standarde trebuie utilizate în evaluarea studenţilor.  

Asistenţii nu au completã libertate în alegerea materialelor de lucru şi a procedurilor. Profesorii sunt cei

care decid în aceastã chestiune.  

Posturile foarte specializate sunt cele care presupun puţine sarcini de îndeplinit cu mijloace specifice. şi 
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ele pot intra într-o rutinã, deoarece pot fi controlate cu reguli şi proceduri specifice, fapt ce le conferã o 

dimensiune redusã. Un post nespecializat (dintr-un domeniu larg) are de îndeplinit multe sarcini într-un

cadru lipsit de informaţii asupra mijloacelor şi obiectivelor (profunzime mare). În cadrul unei organizaţii 

existã mari diferenţe între posturi, atât din punct de vedere al domeniului, cât şi al profunzimii.  

Deşi nu existã ecuaţii precise care sã fie folosite de manageri pentru a decide asupra domeniului şi 

profunzimii unui post, ei se pot orienta dupã urmãtoarea conduitã: fiind date cerinţele economice şi 

tehnice pentru îndeplinirea obiectivelor unei organizaţii, ei stabilesc care este metoda optimã pentru

determinarea domeniului şi profunzimii unui post.  

Relaţiile postului sunt determinate de deciziile manageriale privind bazele compartimentãrii şi anvergura

controlului. Diversele grupuri de angajaţi primesc din partea unui manager responsabilitãţi pentru

îndeplinirea scopurilor organizaţionale. Aceste decizii determinã, totodatã, natura şi extinderea

(dimensiunea) relaţiilor interpersonale dintre ocupanţii posturilor, atât individual, cât şi în cadrul grupului. 

Performanţa de grup este afectatã în parte şi de coeziunea grupului. Gradul de coeziune a grupului

depinde, la rândul sãu, de calitatea şi felul relaţiilor interpersonale ale ocupanţilor posturilor vis-à-vis de 

grup. Cu cât este mai mare anvergura controlului, este mai dificil sã se stabileascã relaţii de prietenie

între membrii grupului. Spus simplu, în cadrul grupurilor mari este mai greu de comunicat decât în cadrul

grupurilor mici. Fãrã posibilitatea de a comunica, oamenii nu au ocazia sã formeze grupuri unite pentru

îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Astfel, se pierde o importantã sursã de satisfacţie pentru oamenii 

care încearcã sã îndeplineascã numai necesitãţi sociale în cadrul grupului.  

Bazele compartimentãrii, hotãrâte de manageri (Consiliul de Administraţie), au, de asemenea, o

importanţã mare pentru relaţiile postului. Bazele funcţionale situeazã posturile de aceleaşi domenii şi 

profunzimi în cadrul aceluiaşi grup, în timp ce structura pe produs, teritorialã şi pe client, le plaseazã în

grupuri diferite. Astfel, în compartimentele funcţionale, angajaţii au în majoritatea lor aceeaşi 

specialitate. Structurile pe produs, teritoriale şi pe client, presupun existenţa în cadrul lor a unor posturi 

diferite, eterogene. Indivizii care lucreazã în astfel de compartimente sunt confruntaţi cu sentimente de 

insatisfacţie şi stres, în opoziţie cu cei ce lucreazã în compartimente funcţionale omogene. Aceştia din

urmã au mult mai multe interese comune decât ceilalţi. Pentru ei este mult mai simplu sã stabileascã

relaţii sociale care le dau mai multã satisfacţie şi în condiţiile unui stres redus.  

Proiectarea postului se referã, aşadar, la caracteristicile obiective ale acestuia. Existã, însã, un alt factor

important de care trebuie ţinut seama, pentru a înţelege corect relaţiile dintre posturi şi performanţã: 
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percepţia corectã a postului.  

3.3.3. Percepţia corectã a postului  

Se referã la acele aspecte ale postului care îl definesc din punctul de vedere al ocupantului sãu influenţat

de mediul social. Este foarte important de a distinge proprietãţile obiective de cele subiective ale postului,

aşa cum sunt ele reflectate în percepţia persoanei care îl ocupã. Managerii nu pot sã înţeleagã şi sã

stãpâneascã elementele care determinã performanţa asociatã unui post, fãrã a ţine cont de diferenţele ce

existã între indivizi din punct de vedere al personalitãţii, nevoilor şi concentrãrii atenţiei. Astfel, dacã

managerii doresc sã creascã performanţele unui post prin schimbarea conţinutului sãu, ei trebuie sã

schimbe proiectarea, percepţiile individuale ori elementele rezultate din influenţa mediului social. Toţ

aceşti factori stau la baza asigurãrii satisfacţiei la locul de muncã.  

Indivizii pot percepe şi descrie posturile lor, utilizând mai multe atribute diferite. Ele descriu aspecte

legate de domeniul, profunzimea şi relaţiile postului, adicã de caracteristicile postului. Un cunoscut

profesor american [1] defineşte câteva caracteristici selectate ale unui post. Termeni cum ar fi varietatea,

identitatea sarcinii şi feed-back-ul sunt specifici domeniului postului, autonomia defineşte profunzimea

postului şi a avea de-a face cu alţii şi oportunitãţi prieteneşti caracterizeazã relaţiile postului. Angajaţii ce

au percepţii similare, ocupând acelaşi tip de post într-un acelaşi mediu social, prezintã aceleaş

caracteristici. Angajaţii cu percepţii diferite, ocupã posturi diferite.  

De exemplu, un individ care are o dorinţã de valorizare socialã mai mare, va prezenta ,,oportunitãţ

prieteneşti" diferite faţã de un altul cu nevoi mai mici de a se realiza social.  

Caracteristicile postului dupã Ivancevich sunt:  

- Varietatea = Gradul în care un post solicitã angajaţi care sã execute un domeniu larg de operaţii şi/sau

gradul în care angajaţii trebuie sã foloseascã un echipament şi proceduri anume pentru a îndeplin

obiectivele muncii lor.  

- Identitatea sarcinii = Conceptul prin care angajaţii îndeplinesc o parte sau întreaga cantitate de

muncã, putându-se identifica în mod clar cu rezultatele eforturilor lor.  

- Feed-back-ul = Gradul în care angajaţii primesc în cadrul muncii lor informaţii ce pun în evidenţã cât

de bine îşi îndeplinesc ei sarcinile de serviciu.  
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- Autonomia = Conceptul ce permite angajaţilor sã aibã un important cuvânt de spus în proiectarea

muncii lor, selectând echipamentul ce va fi utilizat şi hotãrând asupra procedurilor ce vor fi urmate.  

- A avea de-a face cu alţii = Gradul în care un post solicitã angajaţii sã aibã de-a face cu alte persoane 

pentru a îndeplini munca lor.  

- Oportunitãţi prieteneşti = Gradul în care un post permite unui angajat sã vorbeascã cu altul despre

acel post şi sã stabileascã relaţii informale cu alţi angajaţi în cadrul şi în timpul procesului de muncã.  

Diferenţele în privinţa condiţiilor sociale (mediului) ale muncii influenţeazã satisfacţia fiecãrui individ 

asupra postului sãu. Exemple de asemenea diferenţe de ordin social includ şi elemente legate de stilul de

conducere şi chiar de pãrerea altora asupra postului. Aşa cum a fost subliniat de majoritatea experţilor, 

modul în care o persoanã percepe postul sãu este puternic marcat de felul în care îl descriu şi apreciazã 

alte persoane. Dacã prietenii afirmã despre un post cã este plictisitor, ocupantul postului este tentat sã le

dea dreptate şi dacã persoana respectivã ajunge la concluzia cã postul sãu este plictisitor, fãrã îndoialã cã

performanţele sale în muncã vor suferi. Prin urmare, satisfacţiile pe care un individ poate sã le aibã în

muncã rezultã din interacţiunea multor factori.  

3.3.4. Performanţa postului  

Scopul proiectãrii postului este de a încuraja obţinerea performanţei, ceea ce presupune obţinerea unor

rezultate. În continuare, vor fi prezentate câteva dintre aceste rezultate ce au importanţã atât asupra

organizaţiei, cât şi asupra individului.  

a. Rezultate obiective. Cantitatea şi calitatea muncii, absenteismul, întârzierile, cifra de afaceri

reprezintã rezultate obiective care pot fi mãsurate în termeni cantitativi. Pentru fiecare post existã

standarde implicite şi explicite care se raporteazã la aceste rezultate obiective. Studiile de inginerie

industrialã stabilesc standarde pentru cantitãţile zilnice de produse, iar specialiştii în controlul calitãţii 

hotãrãsc asupra limitelor de toleranţe pentru o calitate acceptabilã. Aceste aspecte ale performanţei

postului ţin cont de caracteristicile produsului, clientului sau serviciului de care este responsabil ocupantul

postului.  

b. Rezultatele comportamentului personal. Ocupantul postului reacţioneazã atât la munca propriu-

zisã şi la respectarea programului de muncã, cât şi la pãstrarea locului de muncã. Mai mult, 

performanţele postului pot fi influenţate de problemele psihologice şi de sãnãtate ale ocupantului. Alãturi
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de aceste evenimente pot fi menţionate stresul, accidentele de la locul de muncã sau alte boli.  

c. Rezultatele intrinseci şi extrinseci. Deosebirea dintre rezultatele intrinseci şi extrinseci este 

importantã pentru înţelegerea reacţiei oamenilor în raport de posturile lor.  

În sens general, rezultatele intrinseci sunt obiecte sau evenimente care rezultã din eforturile proprii ale

individului respectiv, nepresupunând implicarea unei alte persoane. Mai simplu, ele reprezintã rezultatele

raportate la acţiunea propriu-zisã a ocupantului postului. Tipice pentru aceastã categorie de rezultate

sunt posturile tehnice sau specializate. Asemenea rezultate presupun sentimente de responsabilitate,

competiţie şi recunoaştere. Efectele ce rezultã din aceste caracteristici sunt: varietatea, autonomia,

identitatea şi semnificaţia.  

Rezultatele extrinseci sunt obiecte sau evenimente raportate la eforturile unor indivizi în corespondenţã 

cu alţi factori sau persoane ce nu sunt direct implicaţi în munca respectivã. Un exemplu de asemenea 

rezultate sunt cele legate de plata muncii, asigurarea condiţiilor de muncã, a colaboratorilor, a

supervizãrii şi controlului. Surse ale rezultatelor extrinseci sunt deci relaţiile de prietenie dintre angajaţi,

în general capacitatea lor de ,,a avea de-a face" cu alţii.  

d. Rezultatele satisfacţiei oferite de post  

Satisfacţia oferitã de post depinde de nivelul rezultatelor intrinseci şi extrinseci şi de pãrerea ocupantului

postului despre aceste rezultate. În fapt, ele au o valoare diferitã pentru fiecare individ. Pentru unii

oameni, munca responsabilã şi competitivã poate avea uneori valori neutre, chiar negative. Pentru alte

persoane, asemenea rezultate pot avea valori pozitive. Oamenii se deosebesc între ei dupã felul în care

se ataşeazã de rezultatele muncii lor. Asemenea diferenţe au o influenţã şi asupra satisfacţiei oferite de

post.  

Un alt element important ce deosebeşte indivizii între ei este implicarea în muncã. Dupã opinia fiecãrui

om privind aceastã problemã, angajaţii pot fi împãrţiţi în urmãtoarele categorii:  

1) cei pentru care munca reprezintã interesul central al vieţii;  

2) cei ce participã activ la muncã;  

3) cei ce considerã munca drept esenţialã pentru stima, respectul lor înşile;  
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4) cei ce considerã munca un concept în sine, o datorie pe care trebuie s-o îndeplineascã.  

Persoanele care nu sunt activ implicate în munca lor, nu au, evident, aceeaşi satisfacţie în comparaţie cu

ceilalţi. Aşadar, pentru o aceeaşi performanţã, doi muncitori pot avea niveluri de satisfacţie diferite. O

ultimã diferenţã ce s-ar putea individualiza ar fi legatã de faptul cã pentru un acelaşi rezultat, doi angajaţi 

ar putea primi recompense materiale diferite. Dacã aprecierea muncii devine inechitabilã în raport cu alte

posturi ce presupun acelaşi efort, angajatul va avea o insatisfacţie profundã şi va încerca sã gãseascã 

mijloace de a restabili egalitatea fie prin cãutarea unei recompense materiale mai mari, fie prin reducerea

eforturilor.  

În concluzie, performanţa postului include multe rezultate potenţiale. Unele din ele au o valoare deosebitã

pentru organizaţie, cum ar fi, de exemplu, cele obiective. Altele au o importanţã mare pentru individ -

satisfacţia pe care o oferã postul. Fãrã îndoialã, performanţa nu se obţine decât în funcţie de un mare

complex de variabile, managerii având la dispoziţie pârghiile de proiectare şi de reproiectare a postului,

pârghii asupra cãrora se va insista în continuare.  

3.3.5. Reproiectarea postului  

1. Reproiectarea domeniului postului  

Primele încercãri de a reproiecta posturi dateazã din epoca managementului ştiinţific. La acea vreme,

toate eforturile care se fãceau preamãreau criteriile eficienţei. Din aceastã perspectivã, sarcinile 

individuale cuprinse în cadrul unui post ajungeau, la un moment dat, sã fie uniforme, limitate şi 

repetitive. Aceste practici infestau domeniul postului şi, în consecinţã, produceau niveluri înalte de 

insatisfacţie, nemulţumire şi absenteism. De aceea, strategiile respective erau împãrţite şi conduceau la 

lãrgirea domeniului postului numai prin înmulţirea unor activitãţi. Douã din aceste abordãri sunt: rotaţia 

şi întinderea postului.  

a) rotaţia postului. Se înţelege prin aceasta mutarea unui individ de la un post la altul. Fãcând aşa,

individul trebuie sã desfãşoare mult mai multe activitãţi decât în cazul normal, pentru cã fiecare post

presupune mai multe sarcini. Rotaţia posturilor implicã mãrirea domeniului şi o percepere diferitã a 

satisfacţiilor oferite de fiecare post. Totuşi, practica rotirii posturilor nu schimbã caracteristicile de bazã

ale acestuia. Criticii acestui concept susţin cã, în fond, nu e vorba decât de rotaţia plictiselii şi monotoniei.

O strategie alternativã este întinderea postului.  
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b) întinderea postului. Walker şi Guest au fost primii care s-au preocupat în studiile lor de problemele

sociale şi psihologice asociate posturilor din cadrul producţiei de masã din uzinele de asamblat

automobile. Ei au descoperit cã mulţi muncitori erau nesatisfãcuţi de nivelul prea specializat al posturilor. 

Walker şi Guest au descoperit, de asemenea, o relaţie pozitivã între domeniul şi satisfacţia postului [17]. 

Rezultatele acestei cercetãri a lor au stat la baza dezvoltãrii ulterioare a unei teorii motivaţionale care

susţine cã mãrirea domeniului postului va creşte în mod automat nivelul de satisfacţie şi, deci, implicit, 

rezultatele muncii. Strategiile de întindere a postului se focalizeazã asupra diversificãrii prin creşterea

numãrului de sarcini pe care trebuie sã le îndeplineascã fiecare salariat.  

Deşi, în multe cazuri, întinderea unui post presupune o mai lungã perioadã de formare, satisfacţia 

ocupantului sãu creşte, deoarece se reduce monotonia. Implicit, întinderea postului va conduce la

creşterea performanţelor.  

Conceptul şi practica întinderii postului au devenit treptat mult mai sofisticate. În ultimii ani, întinderea

efectivã a postului implicã mai mult decât o creştere a varietãţii sarcinilor. În completare, e necesar sã fie 

reproiectate diferite alte aspecte legate de domeniul postului, fiecare dintre aceste schimbãri

presupunând gãsirea echilibrului între câştiguri şi pierderi, în funcţie de diverse grade ale diviziunii

muncii.  

Unii angajaţi nu se pot adapta procesului de întindere a posturilor pentru cã, de fapt, nu percep şi nu 

înţeleg cu totul complexitatea acestuia. Mai mult, în majoritatea cazurilor, ei nu au o atenţie atât de largã 

şi distributivã pentru a putea face faţã unui set numeros de sarcini. Totuşi, dacã angajaţii se adapteazã

acestui proces şi dobândesc abilitãţile necesare, ei vor constata o creştere a satisfacţiei, o îmbunãtãţire a 

muncii în ansamblul ei, în paralel cu scãderea numãrului de întârzieri şi a absenteismului. Toate aceste

câştiguri se realizeazã, însã, pe baza unor costuri, incluzându-se aici, desigur, şi solicitarea creşterii

salariilor, ca rãspuns la creşterea performanţei. Prin urmare, întinderea postului reprezintã o precondiţie

necesarã pentru îmbogãţirea postului.  

2. Reproiectarea profunzimii postului  

Stimulul pentru reproiectarea profunzimii postului a fost dat de teoria celor doi factori ai motivãrii

aparţinând lui Frederick Herzberg [18]. Elementele de bazã ale acestei teorii sunt aşa-numitele

caracteristici ale postului obţinute din nevoile individuale de competiţie, responsabilitate şi motivaţie

psihologicã. Aplicarea acestei teorii a condus la formarea conceptului de îmbogãţire a postului.
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Implementarea acestui concept se realizeazã prin schimbãri la nivelul profunzimii postului.  

Ele au fost însoţite de programe de îmbunãtãţire a calitãţilor profesionale.  

Unele din cele mai importante schimbãri se referã la delegarea de autoritate. Îmbogãţirea postului 

implicã, de asemenea, schimbarea naturii şi stilului de comportare a managerilor. Aceştia trebuie sã vrea

şi sã fie capabili sã delege autoritatea. Din îngemãnarea abilitãţii angajaţilor lor de ,,a îmbogãţi" un port 

şi dorinţa şi capacitatea managerilor de a delega autoritatea, poate rezulta o performanţã peste aşteptãri.

Aceste rezultate pozitive provin şi din creşterea convingerii angajaţilor cã eforturile lor conduc la 

performanţã, cã performanţa conduce la recompense intrinseci şi extrinseci şi cã aceste recompense au 

puterea de a satisface nevoi.  

Întinderea şi îmbogãţirea postului nu au acelaşi sens.  

Întinderea poate fi compatibilã cu nevoile, valorile şi abilitãţile indivizilor.  

Îmbogãţirea poate implica întinderea.  

Oricum, ambele concepte prezintã o importanţã mare în analiza postului.  

3.4. Gruparea posturilor  

Limitarea numãrului angajaţilor ce pot fi organizaţi şi conduşi ar restrânge substanţial mãrimea firmei 

dacã nu ar exista virtuţiile compartimentãrii. Gruparea activitãţilor şi oamenilor pe departamente face 

posibilã extinderea organizaţiei, teoretic, la infinit. Totuşi, departamentele pot fi complet diferite în 

funcţie de câteva modele de bazã dupã care se grupeazã activitãţile. De regulã, sorgintea acestor modele 

se regãseşte în practicã, în nevoile pe care activitatea economicã propriu-zisã le are vis-á-vis de 

creşterea eficienţei şi productivitãţii.  

Trebuie subliniatã ideea cã nu existã ,,o reţetã" unicã aplicabilã pentru toate firmele şi pentru toate 

situaţiile. Ceea ce este aplicabil cu succes la General Motors poate sã nu fie valabil în cazul firmelor Ford

sau Exon. Modelul care este de regulã ales depinde de situaţii date, de ceea ce apreciazã managerii cã

este mai bun şi mai profitabil pentru un caz sau altul.  

Iatã câteva dintre cele mai utilizate criterii de compartimentare ce se regãsesc atât în literatura de

specialitate, cât şi în activitatea practicã a unor firme consacrate pe plan mondial.  
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A. Compartimentare prin numere simple  

Este una din cele mai importante metode de organizare a triburilor, clanurilor, armatelor etc. Deşi a intrat

foarte repede în desuetudine are încã aplicaţii specifice şi în societatea modernã.  

Compartimentarea prin numere simple este definitã ca o metodã ce presupune adunarea la un loc a unor

persoane diferite ce trebuie sã îndeplineascã sarcini diferite sub comanda unui manager.  

Orice examinare istoricã a acestei metode pune în evidenţã faptul cã odatã cu trecerea timpului folosirea 

ei în domeniul economic, chiar al relaţiilor sociale, s-a diminuat în mod considerabil. Motivul principal îl

constituie dezvoltarea şi diversificarea muncii. În Statele Unite, de exemplu, agricultura constituie

oarecum un ultim ,,poligon" de folosire a acestei metode de departamentare, tendinţa actualã fiind mereu 

mai orientatã spre specializare, inclusiv pe operaţii, a fermelor agricole.  

Un al doilea motiv al declinului acestei metode îl constituie faptul cã în mod uzual grupurile compuse din

persoane specializate sunt mai eficiente decât celelalte. Reorganizarea forţelor defensive ale armatei

americane constituie un exemplu în acest sens. În clar, punerea laolaltã a artileriştilor cu transmisioniştii

în cadrul unei divizii de infanterie a sporit considerabil capacitatea de luptã şi eficacitatea diviziilor decât

dacã ar fi rãmas de infanterie simplã.  

Al treilea şi cel mai consistent motiv pentru declinul acestei metode este dat de faptul cã ea este

utilizabilã numai la nivelul cel mai de jos al unei structuri organizaţionale.  

Astfel, de îndatã ce se ia în considerare un factor diferit de energia pur umanã, ţinând de mediu sau de

factori dependenţi de organizaţie, aceastã metodã îşi diminueazã capacitatea de a produce rezultate

pozitive.  

B. Compartimentarea în funcţie de timp  

Una din cele mai vechi forme de compartimentare utilizate numai pe ultimul nivel ierarhic al organizaţiei

este gruparea activitãţilor pe bazã de timp. Astfel, organizarea pe schimburi de lucru este comunã multor

întreprinderi cãrora, din motive economice şi tehnologice, ziua de muncã nu le ajunge. Cu excepţia 

problemelor de supervizare (comandã, control), aceastã formã pune puţine probleme manageriale.  

C. Compartimentarea funcţionalã  
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Gruparea activitãţilor în raport cu funcţiile întreprinderii constituie o practicã larg acceptatã.  

Având în vedere orientarea continuã spre crearea de ulitate urmatã de desfãşurarea schimbului 

economic, funcţiile de bazã ale întreprinderii: marketing, cercetare-proiectare, producţie, comercialã, 

financiar-contabilã, de personal stau la baza unei structuri funcţionale. Un exemplu de structurã de acest 

tip este ilustrat în fig. 3.8.  

  

Avantajele unei astfel de structuri sunt:  

- reflectã în mod logic funcţiile;  

- urmãreşte principiul specializãrii pe locul de muncã;  

- pãstreazã puterea şi prestigiul celor mai importante funcţii;  

- simplificã aplicarea practicã;  

- înlesneşte un control eficient în partea de sus a structurii.  

Dezavantajele sunt:  

- responsabilitate pentru profit numai în zona superioarã;  

- supraspecializarea şi îngustarea punctelor de vedere ale unor angajaţi cu funcţii cheie;  

- limiteazã dezvoltarea managerilor generali;  

- reduce coordonarea între funcţii;  

- face dificilã creşterea economicã a companiei ca sistem.  

D. Compartimentarea teritorialã  

Sistematizarea structurii bazatã pe criterii geografice este o metodã relativ obişnuitã pentru 

întreprinderile dispersate în spaţiu. Principiul fundamental este acela cã activitãţile dintr-o anumitã zonã

sau teritoriu trebuie sã fie grupate şi subordonate unui manager. O organizaţie teritorialã tipicã este
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prezentatã în fig. 3.9.  

  

Avantajele acestei structuri sunt:  

- plaseazã responsabilitatea la nivelul cel mai de jos:  

- pune accentul pe pieţele locale;  

- îmbunãtãţeşte coordonarea într-o anumitã regiune;  

- ţine cont de condiţiile specifice ale economiei locale;  

- furnizeazã cadrul necesar de pregãtire pentru managerii generali.  

Dezavantajele sunt:  

- are nevoie de prea multe persoane cu pregãtire managerialã;  

- are inerţie în raport cu schimburile de la nivelul central;  

- pune probleme de control pentru managementul de vârf.  

Din punct de vedere geografic existã aproape întotdeauna diverse cerinţe în legãturã cu utilizarea unor 

produse sau servicii. Din cauza climatului, a mediului cultural, a altor motive, firmele gãsesc de cuviinţã 

sã dezvolte diverse departamente pe lângã filialele lor din alte ţãri, care sã ţinã cont de specificul local.  

Structura teritorialã este indicatã în cazurile când se doreşte încurajarea participãrii locale în luarea

deciziei şi, de asemenea obţinerea de avantaje de pe urma unor economii locale. Ca strategie politicã,

multe întreprinderi evitã participarea localã în diverse faze ale activitãţilor. Pe de altã parte, managerii

multor firme fac eforturi mari pentru a o încuraja.  

Deşi au apãrut multiple îmbunãtãţiri ale sistemului informaţional, eliminându-se diferenţele de gust, stil 

sau altele, foarte multe firme de renume încearcã sã ţinã cont de aceste diferenţe şi sã le trateze din

perspectiva unei ,,filosofii" locale. Dacã cumva politica firmei conţine ideea promovãrii factorilor locali,

departamentele teritoriale trebuie sã caute şi sã gãseascã manageri cu prestigiu în zonã, mult mai
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potriviţi pentru obţinerea unor rezultate bune. De cele mai multe ori managerii de nivel înalt şi mediu nu

reuşesc sã afle problemele şi dificultãţile angajaţilor ce le vând produsele. Pânã nu demult aceste

informaţii se prezentau prin intermediul conducãtorilor reprezentanţelor regionale. O datã cu

perfecţionãrile uluitoare ale sistemului de comunicaţii nu mai reprezintã o problemã ca doi manageri sã se

afle în faţã chiar dacã îi despart mii de kilometri. Se realizeazã astfel o operativitate mult mai mare, o

înţelegere superioarã între cele douã persoane.  

Filosofia regionalã sau localã a reprezentat, pânã cu demult, un foarte bun cadru de antrenare a

managerilor. Acest fapt le conferea lor pe de o parte mai multã experienţã şi o pistã de lansare pentru 

cariera ulterioarã, iar pe de altã parte diminua riscurile pe care firma le-ar fi putut avea o datã cu

pregãtirea lor. Nu trebuie trasã de aici concluzia cã acest motiv ar putea, în mod exhaustiv, sã determine

o companie sã-şi deschidã o filialã într-un anumit loc.  

Între inconvenientele structurii teritoriale se pot enumera nevoia unui efort mult mai mare de organizare

şi conducere, incluzând aici un personal relativ numeros, precum şi insuficienţa controlului la nivel

central.  

E. Compartimentarea pe produse  

Gruparea activitãţilor pe linii de produse a crescut în mod continuu în importanţã. Companiile tipice care

au adoptat aceastã formã de organizare au fost structurate iniţial pe criterii funcţionale. Odatã cu

creşterea firmei au apãrut problemele dictate de dimensiuni. Sarcinile manageriale au devenit deosebit de

complexe şi nu a fost posibil întotdeauna sã se creascã numãrul subordonaţilor. În aceste cazuri devine 

favorabilã organizarea pe divizii de fabricaţie. Aceastã strategie a permis managementului de vârf sã

delege un director executiv de divizie cu autoritatea cuprinzând atât domeniul fabricaţiei cât şi pe cele ale

vânzãrilor, serviciilor şi proiectãrii unui produs sau unei game de produse. În aceeaşi mãsurã a crescut şi 

responsabilitatea unui asemenea director executiv. Figura 3.10 reprezintã un exemplu tipic de structurã

pe produse în cazul unei firme producãtoare de bunuri.  

  

Avantajele acestei structuri sunt:  

- delimiteazã preocupãrile manageriale la un produs şi o linie de produse;  
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- plaseazã responsabilitatea profitului la nivelul diviziei;  

- îmbunãtãţeşte coordonarea evidenţelor funcţionale;  

- asigurã un cadru de antrenare verificabil pentru tinerii manageri;  

- permite creşterea şi diversificarea produselor şi serviciilor.  

Dezavantajele sunt:  

- solicitã multe persoane care au capacitate managerialã;  

- comunicarea cu nivelul superior se face greu;  

- îngreuneazã activitatea de control a managementului de vârf.  

Produsele sau liniile de produse constituie o importantã bazã pentru compartimentare pentru cã ele

permit utilizarea unor mijloace de producţie specializate, faciliteazã - în general - coordonarea şi,

totodatã, folosirea la maximum a capacitãţii de specialitate şi managerialã a personalului.  

F. Compartimentarea pe client  

Gruparea activitãţilor în scopul reflectãrii unor interese deosebite, în funcţie de client, poate fi întâlnitã în 

majoritatea întreprinderilor. Clientul reprezintã de fapt cheia modului în care sunt grupate activitãţile

destinate sã-şi satisfacã o nevoie. Totuşi, sistematizarea pe clienţi este cel mai des întâlnitã în structura 

managementului de mijloc.  

Figura 3.11 ne aratã o compartimentare tipicã, dupã acest criteriu, a unei bãnci.  

  

Avantajele unei astfel de structuri sunt:  

- încurajeazã concentrarea pe nevoile clientului;  

- dã clientului sentimentul cã are un suport organizaţional trainic;  

- dezvoltã pregãtirea experţilor dupã profilul clienţilor.  
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Dezavantajele structurii sunt:  

- poate face dificilã coordonarea operaţiilor în confruntarea cererilor clienţilor;  

- solicitã experţi manageriali şi de personal în soluţionarea problemelor clienţilor;  

- grupeazã cu dificultate clienţii.  

G. Compartimentarea orientatã spre piaţã  

Una din cele mai noi forme de compartimentare a unei întreprinderi este cea în raport cu pieţele pe care

acţioneazã sau în raport cu diversele canale de marketing folosite.  

Deşi ambele direcţii sunt menite sã arate importanţa marketingului existã câteva diferenţe de nuanţã.  

Organizarea în funcţie de canalele de marketing implicã realizarea unei structuri organizaţionale care sã

reflecte modurile prin care o companie ajunge la ultimul client, indiferent dacã ar fi vorba de un

supermarket, o firmã de hardware sau o brutãrie.  

Organizarea orientatã spre piaţã - pe de altã parte - grupeazã activitãţi de susţinere a unor eforturi de

marketing pe pieţe bine individualizate, cum ar fi, de exemplu spitale sau operaţiuni bancare.  

Ambele abordãri sunt proprii structurii pe client şi sunt similare.  

Ilustrativã în acest sens este fig. 3.12 în care se pune în evidenţã faptul cã aceste forme orientate pe

marketing se axeazã pe conceptele de canal de marketing, în particular şi piaţã în general.  

  

Avantajele acestei structuri sunt:  

- face posibilã concentrarea pe pieţe şi canale de marketing.  

- dezvoltã oportunitãţi pentru activitãţi mai eficiente de marketing.  

Dezavantajele structurii sunt:  

- pierderea concentrãrii preocupãrii pe creşterea produsului şi profit;  
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- probleme în formarea oamenilor de a gândi în termeni de piaţã şi nu de producţie;  

- probleme în alocarea produselor şi costurilor de fabricaţie atunci când acelaşi produs este desfãcut 

(vândut) de douã sau mai multe divizii, dar fabricat de una singurã:  

- probleme în asigurarea coordonãrii eforturilor în domeniile cercetãrii, proiectãrii şi producţiei în cazul

unui marketing multidivizional.  

H. Compartimentarea pe proces / echipament  

Gruparea pe activitãţi a întreprinderii dupã un proces sau tip de echipament este folositã în special de

firmele de producţie. În acest caz atât oamenii cât şi materialele sunt puse împreunã într-un astfel de

compartiment pentru a rezolva o operaţie anume.  

Un exemplu des folosit al structurii de acest tip este existenţa în cadrul multor firme a unor

compartimente de prelucrare electronicã a datelor. Aceasta a fost posibil datoritã faptului cã instalaţiile

respective au devenit din ce în ce mai costisitoare şi complexe, fapt ce a impus structurarea lor în cadrul

unui compartiment separat.  

Scopul unei asemenea specializãri este de a obţine avantaje economice, cerute de însuşi natura

echipamentului folosit. De exemplu, achiziţionarea unui computer complex nu se justificã din punct de

vedere economic decât dacã este folosit la întreaga capacitate a memoriei sale.  

I. Compartimentarea pe servicii  

Acest gen de structurã este gândit de cele mai multe ori ca o structurare de personal. Ea grupeazã

activitãţi ce se pot desfãşura în diferite compartimente, dar din raţiuni de eficienţã şi control ele sunt

reunite într-un compartiment specializat. Astfel, se poate admite cã, compartimentele pe servicii

constituie ele însele o formã de compartimentare.  

În fig. 3.13. se pune în evidenţã faptul cã mai multe activitãţi - ce ar fi putut fi efectuate în 

compartimente diferite - aparţin de un singur compartiment, motivele fiind evidenţiate mai sus.  

  

Pentru aceastã compartimentare ce se poate regãsi atât în întreprinderi lucrative cât şi nelucrative, sunt
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caracteristice urmãtoarele servicii: personalul (recrutarea şi formarea personalului), contabilitatea, 

fabricaţia, întreţinerea utilajelor, controlul calitãţii, raportare statisticã şi tehnicã de calcul.  

Avantajele prezentate de aceastã organizare sunt:  

- reducerea costurilor prin concentrarea activitãţilor de servicii în compartimente speciale.  

- dezvoltarea unui grad înalt de profesionalism în cadrul serviciilor.  

Dezavantajele sunt:  

- distanţarea conducerii de locul unde se presteazã serviciul;  

- pericolul exercitãrii unui control prea mare din partea compartimentelor de servicii;  

- probleme în obţinerea unor servicii adecvate pentru solicitanţi.  

Una din tendinţele ce pot fi observate în cadrul organizaţiilor mari este de a centraliza atât de mult 

activitãţile de servicii încât compartimentele respective se îndepãrteazã prea mult de clienţi.  

În multe cazuri, aceasta s-a întâmplat în domeniul procesãrii computerizate. Din cauza uriaşei capacitãţi 

şi costurilor mari ale sistemelor moderne de computere multe organizaţii, cu acest profil, au ajuns sã

deserveascã un mare numãr de utilizatori.  

Rezultatul a fost cã multe companii şi agenţii guvernamentale au ajuns sã descentralizeze mãcar parţial

operaţiile efectuate de aceste sisteme.  

J. Compartimentarea matricealã  

În termeni practici, proiectarea unei structuri matriceale combinã compartimentarea funcţionalã cu cea pe

produs.  

Aceastã structurã este ilustratã în fig. 3.14. în care personalul cuprins într-un compartiment al structurii 

matriceale aparţine nu numai de compartimentul funcţional ci şi de un produs sau un proiect particular.

De exemplu: producţia, marketingul, proiectarea sau finanţele pot cuprinde specialişti ce lucreazã la unul 

sau mai multe proiecte sau produse A, B, C, D. În consecinţã personalul va raporta la doi manageri: unul

din compartimentul funcţional, celãlalt din compartimentul de produs. Existenţa unui sistem dual de 
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activitate este o trãsãturã definitorie a unei organizãri matriceale.  

  

Structurile matriceale sunt întâlnite în cadrul unor organizaţii ce presupun rãspunsuri rapide în schimbãri

în douã sau mai multe direcţii (de exemplu tehnologia şi piaţa), ţinând însã cont de restricţiile din

domeniul resurselor financiare şi umane.  

Managerii ce se confundã cu circumstanţele de acest gen ar trebui sã desprindã, prin activitatea lor,

avantajele unei asemenea structuri matriceale.  

Existã o serie de avantaje ce pot fi asociate acestei matrici. Unele din cele mai importante sunt

urmãtoarele:  

1. Utilizarea eficientã a resurselor - organizarea matricealã înlesneşte utilizarea unui personal foarte 

specializat. Orice proiect sau unitate de produs, poate de regulã, sã împartã resursele necesare cu altele.

Acest avantaj este pus în evidenţã în special la proiecte care cer doar o parte din munca pe care o poate

face un specialist. De exemplu, un proiect poatã sã solicite numai jumãtate din timpul pe care un

specialist îl are afectat lucrului la computer. În loc de avea mai multe computere neutilizate integral

pentru fiecare proiect, organizaţia poate sã pãstreze mai puţine, utilizate 100%, dar translatându-le de la

un proiect la altul.  

2. Flexibilitate în condicţii de schimbare şi incertitudine - orice schimbare în timp necesitã canale

informaţionale şi de comunicaţii care trebuie sã aducã informaţia exact la cei cãrora le este adresatã, la

timpul potrivit. Structurile matriciale încurajeazã o interacţiune constantã între unitatea de proiect şi 

membrii componentelor funcţionale. Informaţia este canalizatã atât vertical cât şi orizontal dupã cum se 

efectueazã transferul de know-how între oameni. Rezultatul este în mod evident un rãspuns mai rapid în

condiţii de competitivitate.  

3. Performanţa tehnicã - specialiştii în domeniul tehnicii interacţioneazã cu alţi specialişti în cadrul 

lucrãrilor efectuate la un proiect. Aceste interacţiuni încurajeazã o ,,încrucişare fertilã a ideilor" cum ar fi,

de pildã, discuţia neapãrat necesarã între orice specialist în compunere şi un expert financiar. Orice

specialist trebuie sã fie în stare sã asculte, sã înţeleagã şi sã rãspundã la punctele de vedere ale altora. În

acelaşi timp, el trebuie sã pãstreze un contact permanent cu alţi membri din cadrul propriei discipline şi 

Page 27 of 36Functia de organizare

12/02/13http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/management/4.htm

Dorin Isoc
Polygon

Dorin Isoc
Polygon



aceasta, datoritã faptului cã, împreunã, ei fac parte dintr-un compartiment funcţional.  

4. Stimularea managementului de vârf pentru planificarea pe termen lung - un stimulent iniţial al

dezvoltãrii unei structuri matriceale este dat de faptul cã managementul de vârf se implicã din ce în ce

mai mult în operaţii cotidiene. Schimbãrile de mediu tind sã creeze numeroase probleme

compartimentelor de produs, probleme ce nu pot fi rezolvate de managerii de pe nivelurile inferioare. De

exemplu, când condiţiile de competitivitate creazã nevoia realizãrii unor produse noi, într-un timp mult 

mai rapid şi de o calitate superioarã, toate procedurile existente devin ineficiente. Atunci managementul

este chemat sã identifice conflictele dintre managerii funcţionali. Organizarea matricealã face posibilã 

pentru managementul de vârf delegarea în domeniul luãrii deciziei, aceasta conducând la gãsirea unui

timp suplimentar pentru planificarea pe termen lung.  

5. Îmbunãtãţirea motivaţiei şi a angajãrii - în cadrul proiectelor şi grupurilor de produse sunt

cuprinşi indivizi ce au cunoştinţe de specialitate deosebite. Pentru ei managementul apare doar ca o

responsabilitate deosebitã pentru îndeplinirea unor aspecte specifice ale muncii. Luarea deciziei în astfel

de grupuri tinde sã fie mai participativã şi democraticã decât în structurile ierarhice. Oportunitatea de a

participa la luarea unor decizii cheie creşte la un nivel superior gradului de motivaţie şi angajare, în 

special la indivizii bine orientaţi profesional şi care au cunoştinţe temeinice de specialitate.  

6. Crearea unor oportunitãţi pentru dezvoltarea personalului - membrii unei organizaţii matriceale 

sunt confruntaţi cu numeroase oportunitãţi de a-şi îmbunãtãţi performanţele şi cunoştinţele. Ei sunt, de

regulã, plasaţi în grupuri alcãtuite din indivizi de orientãri diferite. În acest sens, ei sunt deprinşi sã

aprecieze puncte de vedere diferite exprimate de diverşi indivizi. Este de altfel, motivul pentru care 

fiecare devine mai dependent de organizaţie şi o apreciazã mai mult în întregul sãu. Mai mult, ei au multe

oportunitãţi de a învãţa şi lucruri care nu ţin neapãrat de specialitatea lor. Astfel, inginerii învaţã despre 

treburile financiare, contabilii despre marketing ş.a.m.d. Experienţa lãrgeşte cunoştinţele fiecãrui 

specialist nu numai din punct de vedere organizaţional, dar şi ştiinţific şi tehnic.  

Ilustrarea avantajelor organizãrii matricele se reflectã în cele mai diferite domenii de activitate.

Numeroase firme, de diverse profiluri şi dimensiuni, apeleazã la aceastã formã de organizare, tocmai

datoritã virtuţilor deosebite pe care le presupune, în special, în privinţa claritãţii, cuprinderii şi ordinii.  

Obiectivul urmãrit în evoluţia unei organizaţii matriceale este crearea unor compartimente manageriale

de produs.  
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Structurile organizatorice prezentate pot avea o complexitate mai micã sau mai mare atât în funcţie de 

abordarea teoreticã aleasã, cât şi de tradiţia şi experienţa practicã a companiei respective.  

Studiul noţiunilor prezentate în acest capitol oferã posibilitatea alegerii de la început a unei variante cât

mai apropiate de optim, pentru obţinerea eficienţei maxime în afaceri. Cu alte cuvinte, o structurã bine

aleasã poate conduce pe drumul cel mai scurt spre rentabilitate şi profitabilitate.  

3.5. Delegarea autoritãţii pe trepte ierarhice  

În general, definiţiile date politicii sunt numeroase şi ele converg spre o combinaţie de diverse idei ale

unui numãr relativ mare de autori. Robert Dahl încearcã sã sintetizeze conceptele fundamentale lansate

de Aristotel, Weber şi alţii ajungând la urmãtoarea formulare: ,,o matrice a relaţiilor umane care implicã,

la o anumitã dimensiune, putere, reguli sau autoritate"[10].  

În ultimii ani au existat numeroase încercãri de a racorda sensurile acestei noţiuni la un spectru lung de 

probleme organizaţionale şi manageriale. Jeffrey Pfeiffer [11] susţine, în aceste sens, cã structura sau

proiectarea unei organizaţii este o ,,reflecţie a unui proces de influenţã ce opereazã în interiorul

organizaţiei". Din aceastã perspectivã o organizaţie poate fi reprezentatã ca în fig. 3.15.  

  

Aşadar, subsistemul formal - orientat spre sarcinã - se referã la comanda propriu - zisã şi la aspectele 

înrudite cu structura organizatoricã.  

Subsistemul informal - orientat spre personal - se referã la aspectele relaţiilor interpersonale în condiţiile

în care subsistemul formal specificã cum ar trebui fãcute lucrurile, sistemul formal pune în evidenţã 

preferinţele membrilor unui grup. Acest subsistem nu urmãreşte nici o ierarhie formalã şi nu poate fi

identificat pe nici o configuraţie organizatoricã.  

Subsistemul politic se poate gãsi parţial atât în subsistemul formal cât şi în cel informal la intersecţia 

dintre autoritate şi putere.  

Definiţia datã de Robert Dahl politicii reliefiazã faptul cã atât autoritatea cât şi puterea sunt implicate într-

un proces de influenţã. Puterea poate fi definitã ca ,,abilitatea de a influenţa", iar autoritatea ca ,,dreptul

de a influenţa" [10]. De obicei, oamenii percep puterea doar într-un sens personal - ca o abilitate

individualã de a face pe alţii sã facã ceea ce ei însuşi n-ar face. Autoritatea este o formã mult mai
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impresonalã, care este datã indivizilor de o virtute anume sau de o poziţie pe care o ocupã la un moment 

dat.  

În literatura de specialitate se pot distinge douã teorii de bazã asupra autoritãţii numite teoria formalã şi 

teoria accepţiei.  

Teoria formalã are la bazã un punct de vedere tradiţional referitor la modul în care oamenii pot obţine

anumite drepturi în cadrul unor organizaţii.  

Sensul de transmitere a autoritãţii este întotdeauna de sus în jos. De exemplu, comitetul director al unei

firme este subordonat Consiliului de Administraţie, iar acesta Adunãrii Generale a Acţionarilor.  

Teoria acceptanţei se bazeazã pe disponibilitatea subordonaţilor de a accepta autoritatea.  

Autoritatea organizaţionalã este puterea conferitã unor oameni de a-şi folosi propria judecatã. A aprecia

dacã autoritatea ar trebui sã fie concentratã sau dispersatã la nivelul unei organizaţii este o problemã nu

de ,,ce fel de autoritate", ci de ,,câtã autoritate".  

Descentralizarea este un aspect fundamental al delegãrii, opusul sãu este centralizarea. Centralizarea

absolutã la nivelul unei singure persoane poate fi conceputã, dar, cel puţin teoretic, ea nu implicã

managerii subordonaţi şi nici structura. În consecinţã se poate spune cã un coeficient de descentralizare

este caracteristic pentru orice organizaţie. Pe de altã parte nu poate exista nici descentralizarea absolutã,

cãci în acest caz managerii ar trebui sã-şi delege toatã autoritatea, statutul lor ar înceta, poziţia lor s-ar 

prãbuşi şi, din nou, ar dispãrea organizarea. Centralizarea şi descentralizarea pot fi socotite din aceastã

cauzã drept ,,tendinţe".  

Se afirmã cã pentru a maximiza avantajele pe care le poate oferi managementul, toţi managerii

profesionişti trebuie sã înveţe sã delege autoritatea. Este oare aceastã afirmaţie realã ?  

În primul rând trebuie subliniat faptul cã delegarea de autoritate înseamnã renunţare, cel puţin pentru

un timp, la dreptul managerului de a cere sau impune orientãri subordonaţilor sãi.  

Sã considerãm cazul unui maistru într-o echipã ce activeazã în domeniul construcţiilor care are de

efectuat douã lucrãri în douã parţi opuse ale oraşului. În aceastã situaţie el trebuie sã delege o parte din 

autoritatea sa unui subordonat de încredere şi sã o punã la dispoziţia realizãrii obiectivului din una din

pãrţi.  
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Principiul unitãţii comenzii statueazã faptul cã nici un angajat nu trebuie sã aibã în acelaşi timp mai

mult de un şef. Pentru aceasta orice manager bun dupã ce a dat o sarcinã nu intervine decât atunci când

constatã cã lucrurile nu se desfãşoarã în sensul dorit. Desigur, ca manager, fiecare poate reveni la

hotãrârea de delegare a autoritãţii, dar aceasta nu trebuie fãcutã decât atunci când este neapãrat

necesar.  

Delegarea de autoritate are douã avantaje majore. În primul rând managerii pot sã-şi lãrgeascã şi sã-şi 

diversifice abilitãţile profesionale printr-o delegare atent conceputã. De cele mai multe ori funcţiile de 

manageri cer mai mult decât opt ore pe zi şi cinci zile pe sãptãmânã. Managerii care doresc sã fie în douã

locuri în acelaşi timp sau sã se angazeje în proiecte ambiţioase descoperã curând cã este necesar sã

identifice subordonaţi cheie care sã poate prelua oricând sarcinile lor. Managerii de tip ,,mâna dreaptã a

şefului" sunt neapãrat necesari pentru toţi cei care ocupã poziţii de mare responsabilitate. Atât un şef al 

executivului, cât şi un şef operaţional trebuie sã aibã, în imediata apropiere, vicepreşedinţi sau adjuncţi 

care sã fie oricând gata sã le preia sarcinile.  

În al doilea rând, delegarea asigurã mijloace şi oportunitãţi importante în dezvoltarea viitorilor manegeri. 

Managerul este adesea poate singurul profesor de valoare pe care îl are un angajat. Cum ar putea oare

astfel lucrãtorii de pe nivelurile inferioare cu munci simple şi fãrã responsabilitate sã înveţe sã conducã?  

Aşadar, se poate spune cã delegarea de autoritate este o calitate de valoare pentru orice manager. Ea

este însã de multe ori şi foarte riscantã. Ce s-ar întâmpla de exemplu, dacã un angajat anume, cãruia i-a 

fost delegatã o autoritate, este neatent în timpul serviciului, greşind complet o lucrare. Rãspunderea 

revine în cele din urmã tot managerului, pentru cã oricum şi oricui s-ar delega autoritatea, bilanţul final al

realizãrii sarcinilor este efectuat tot de manager. Un exemplu este ilustrat în fig. 3.16.  

  

Din fericire existã câteva mãsuri clare prin care un manager poate reduce riscurile dele-gãrii. Câteva din

cele mai importante sunt urmãtoarele [12]:  

1. Selecţionarea atentã a oamenilor cãtre care se deleagã auto-ritatea;  

2. Testarea subalternilor înainte de delegare. Este întotdeauna o idee foarte bunã de a încerca aceste

persoane în sarcini mici, de responsabilitate redusã, înainte de angajare în munci mai importante.  
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3. Comunicarea efectelor formative ale delegãrii. Managerii ar trebui sã le spunã în avans cã aceia care

reuşesc cu succes, în îndeplinirea unor sarcini mici, vor primi sarcini mai mari.  

4. Concentrarea asupra persoanelor de înaltã performanţã care potenţial ar putea deveni manageri de

vârf şi urmãrirea asigurãrii constante a unor oportunitãţi de creştere.  

5. Solicitarea unor raporturi rezonabile. Este o diferenţã clarã între aglomerarea subordonatului cu

raporturi inutile şi selectarea doar a acelor aspecte care prezintã un interes primordial.  

6. Acceptarea cerinţelor managerilor subordonaţi de a conduce în felul lor. De cele mai multe ori propriile

insuccese sunt dascãli mai buni decât reuşitele.  

7. Definirea rezultatelor aşteptate. Atunci când un manager dã subordonaţilor o parte din autoritatea sa,

el trebuie neapãrat sã-i facã sã înţeleagã ce rezultat aşteaptã.  

8. Recompensarea celor care obţin performanţe. Ori de câte ori un manager descoperã cã un angajat a

fãcut bine o lucrare sau chiar de o manierã acceptabilã, el trebuie sã gândeascã o recompensã pentru

aceasta.  

Delegarea de autoritate este ultimul lucru de care trebuie sã ţinã seama managerii atunci când

proiecteazã o structurã organizatoricã. În termeni politici, acest concept valorificã avantajele relative ale

descentralizãrii.  

Descentralizarea are dezavantaje care nu trebuie sã predomine asupra avantajelor. Majoritatea

susţinãtorilor descentralizãrii recunosc cã atunci când organizaţia trece de la o autoritate centralizatã la 

descentralizare, trebuie plãtite nişte costuri. Iatã câteva dintre ele:  

1. Managerii trebuie sã fie educaţi sã ia decizii singuri, aceasta putând implica un program de instruire

scump;  

2. Deoarece mulţi manageri au lucrat în organizaţii centralizate este neplãcut pentru ei sã-şi împartã 

(delege) autoritatea şi adesea sunt refractari la acest aspect;  

3. Un sistem evidenţiat ca performant poate fi compatibil cu un sistem descentralizat. Aceasta presupune

şi nişte cheltuieli deoarece un astfel de sistem trebuie sã fie testat, implementat, evaluat;  
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4. Descentralizarea determinã o creştere a fondului de salarii al personalului de conducere.  

3.6. Aria de control  

În funcţie de mãrimea firmei, de capitalul ei, de alte caracteristici se alege un tip de structurã care sã

permitã firmei sã lucreze în condiţii avantajoase.  

Orice structurã organizatoricã este influenţatã de doi parametri;  

· n, ce reprezintã numãrul de niveluri ierarhice, trepte intermediare în structurã;  

· x - ponderea ierarhicã sau aria de control, ce reprezintã numãrul de persoane conduse de un manager.  

Cei doi factori sunt exemplificaţi în figura 3.17.  

  

Într-o organizaţie între diferiţii indivizi care o compun - manageri şi subordonaţi - existã numeroase 

legãturi. Acestea pot fi:  

  

· I1 - legãturi directe, ce apar între manager şi subordonat 

 

(fig. 3.18 a).  

I1 = x (3.1) 

 

· I2 - legãturi de grup, ce apar între manageri şi subordonaţi 

 

(fig. 3.18 b).  

I2 = x(2x-1 - 1) (3.2) 

 

· I3 - legãturi între subordonaţi (fig. 3.18 c) 

 

I3 = x(x - 1) (3.3) 
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Numãrul total de legãturi:  

L = I1 + I2 + I3 (3.4) 

 

L = x(2x-1 + x -1) (3.5) 

 

Se observã cã aria de control influenţeazã puternic numãrul de legãturi. De exemplu, pentru x = 7 se

obţine L = 490, iar pentru x = 18, L = 2359602.  

De aceea, determinarea cât mai corectã a celor doi parametri se impune cu stringenţã pentru asigurarea

unei funcţionãri cât mai bune a organizaţiei.  

  

Limitarea ponderii ierarhice conduce la apariţia unui numãr mai mare de niveluri ierarhice (fig. 3.19 a)

organizaţia devenind greoaie.  

Acest tip de structurã prezintã avantajele:  

· supervizare directã;  

· control direct;  

· comunicare rapidã manager - subordonaţi;  

dar şi o serie de dezavantaje cum ar fi:  

· supervizarea se implicã prea mult în munca subordonaţilor;  

· prea multe niveluri manageriale;  

· costuri mari cu personalul de conducere;  

· comunicare greoaie între nivelul inferior şi cel de vârf.  

Creşterea ariei de control şi scãderea numãrului de niveluri ierarhice genereazã o structurã care are

avantajele (fig. 3.19 b):  
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· alegerea corectã a subordonaţilor;  

· politici clare;  

· necesitatea delegãrii de autoritate;  

dar şi dezavantajele:  

· tendinţa ca supervizorii sã fie supraîncãrcaţi;  

· posibilitatea ca managerii sã piardã controlul asupra subordonaţilor;  

· reclamã calitãţi excepţionale managerilor.  

Pentru a cãuta un rãspuns la întrebarea câţi subordonaţi trebuie sã coordoneze un manager trebuie sã se

ia în considerare timpul pierdut de acesta cu subalternii.  

Deşi abilitatea naturalã de comunicare este diferitã de la manager la manager se pot lua în considerare o

serie de factori care influenţeazã numãrul şi durata acestor relaţii.  

1. Pregãtirea subordonaţilor. O pregãtire corespunzãtoare a subalternilor conduce la diminuarea timpului

pierdut de manager cu dirijarea lor.  

2. Claritatea delegãrii de autoritate. Deşi procedurile de educare permit managerilor sã reducã frecvenţa 

şi timpul contactelor cu subordonaţii, principalã cauzã a acestor efecte o prezintã proiectarea greşitã şi 

confuzã a organizaţiei. Cel mai serios simptom al organizãrii defectoase ce afecteazã orizontul de

conducere este delegarea de autoritate neclarã şi inadecvatã.  

Dacã postul nu este bine definit, dacã sarcina nu poate fi îndeplinitã, managerul îşi va pierde mai mult 

timp sã explice ce trebuie fãcut sau sã dirijeze efortul subalternilor sãi.  

3. Claritatea planului. Multe din caracteristicile unui post sunt definite prin planuri. Dacã acestea sunt

bine întocmite, dacã subordonaţii lucreazã într-un cadru organizat, dacã înţeleg ceea ce se aşteaptã de la

ei, atunci timpul superiorilor nu se pierde din cauza subordonaţilor.  

4. Rata schimbãrii. Unele organizaţii se schimbã mai rapid decât altele. Rata schimbãrii este importantã

în determinarea politicilor şi în menţinerea lor, iar la formularea lor s-a ţinut cont de orizontul de control. 
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5. Utilizarea obiectivelor standard. Un manager poate sã determine prin observaţii personale sau

urmãrind obiectivele standard dacã subordonaţii respectã planul.  

Numãrul de subordonaţi raportaţi la un manager determinã ponderea ierarhicã sau orizontul de control al

unei structuri organizatorice. Determinarea unei valori cât mai corecte este o cheie a deciziei

organizatorice şi, deşi nu sunt reguli precise pentru determinarea ei, managerii pot sã-şi defineascã 

propriile reguli în determinarea unei arii de control optimale.  
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