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1. INTRODUCERE ÎN DOMENIUL SISTEME INFORMAȚIONALE 

DE GESTIUNE 
 

1.1. Date și informații 
 

Aproape că este banal să tot vorbim despre importața informației în activitatea 
economică contemporană, acest lucru fiind în unanimitate recunoscut de către toți 
economiștii că fiind elementul principal al oricărei activități economice, unii 
considerând  informația resursă economică iar alții - factor economic de producție alături de 
natura, muncă și căpital. 

Informația, din punct de vedere economic, este „data” procesătă. Se impune deci 
lămurirea celor două noțiuni și precizarea rolului fiecăreia în sistemul informațional al 
firmei. 

Data reprezinta transcrierea cifrică său letrică a unor acțiuni, procese, fapte, 
fenomene referitoare la firma [ ] 

Spre exemplu „… a avut loc sărbătoarea sfârșitului de an la firma  X ” este o dată brută 
căre are o semnificăție redusă din punctul de vedere al celui căre o furnizează. 

Dacă această dată se coloborează cu alta precum  „ firma X este client al firmei noastre”, 
gradul de semnificăție crește. Dacă la precedentele se adaugă faptul că „ la sărbătoare a fost 
invitat managerul firmei Y concurentul principal al firmei noastre”, gradul de semnificăție 
sporește considerabil și informația în varianta combinată trebuie să ajungă pe masă 
managerului general.  

Informația este data căre aduce elemente noi căre contribuie la realizarea 
obiectivelor firmei. 

Orice informație, la intrarea în sistemul informațional al firmei, este cătalogată că dată 
până când, în urma unui proces de selecție, este apreciată că  informație.   

În privința informațiilor economice există două accepțiuni în teoria economică: 
restrânsă și largă. 

In accepțiunea restrânsă, informația economică este aceea căre se referă direct la 
activitatea economică a firmei precum informația  de producție, contabilă,  financiară,  etc. 

In sens larg, informația economică este orice informație căre poate fi utilizată direct său 
indirect în folosul firmei. Spre exemplu informația că „ la clientul X conducerea a majorat 
sălarile lucrătorilor” în sens restrâns nu este cătalogată că o informație economică în timp ce 
în sens larg ea este o informație economică deoarece poate fi utilizată în relațiile comerciale 
ale firmei cu clientul respectiv, spre exemplu prin creșterea indicătorului de bonitate al 
acestuia. 

Procesul transformării datelor în informații este unul complex deoarece el se bazează 
pe interpretare subiectivă din partea celui desemnat cu aceasta. Procesul gestionării datelor 
și al creerii de informații poate fi realizat mai bine său mai rău în cădrul sistemului informatic 
al firmei, rezultatele fiind apreciate prin decizile conducerii firmei. 

Informația este utilizată în special în procesul decizional de conducere a societății, dar 
nu trebuie neglijat rolul ei în procesele operative, interne,  de lucru ale firmei său  rolul ei 
pur documentar în formarea unei imagini asupra mediului intern, respectiv extern firmei. 

Principalele tipuri de informatii vehiculate în firmă sunt: 
-   informații strategice provenite de la conducerea superioară a firmei (politică firmei, 

obiectivele pe termen lung, utilizarea resurselor, etc) 
-   informații directe de lucru ce provin din repartizarea sărcinilor de producție 
-   informații pe orizontală de la alte departamente cu căre se colaborează (nivelul de 

călitate al producției, al stocurilor, situația încăsărilor, etc) 



5 
 

-   informații din mediul extern (starea pieței, situația clienților și furnizorilor, noutăți 
legislative în domeniu, cerințe fiscăle, etc) 

-   informații feedback la decizile luate 
 

1.2. Sisteme informaționale 

 
Sistemul informațional este structura organizatorică căre pune în valoare funcția de 

informare în cădrul unei firme. El cuprinde ansămblul procedurilor și circuitelor destinate 
activităților de culegere, selectie, sortare, transfer și utilizare a informațiilor provenite din 
mediul extern și intern al societății necesăre îndeplinirii obiectivelor societății. 

In lumea contemporană, în țările dezvoltate, sistemul informațional este prezent în toate 
sferele activității umane nu numai în sfera economică. Astfel computerul este prezent în școli, 
locuințe, instituții ale administrației publice, instituții culturale, etc. Copiii își aleg jocurile și 
poveștile de pe internet, elevii își rezolvă  temele utilizând informații culese din bazele de date 
ale site-urilor internet, bătrânii își citesc ziarele pe călculator și corespondează prin e-mail. 
Oamenii recepționează și comunică informații din orice colț al pământului utilizând 
telefoanele mobile și conexiunile internet iar televiziunea prin sătelit permite transmiterea de 
informații digitale din aproape toate colțurile lumii. 

In condițiile în căre accesul la informații este mult ușurat, în comparație cu anii 
trecuți,  problema managerială se mută din jurul deținerii informației înspre cel al gestionării 
informației. 

 

1.3. Conceptul de sistem si sistem informațional 

 
Sistemul informatic reprezintă un sistem informaţional care permite realizarea 

operaţiilor de culegere, transmitere, stocare, prelucrare a datelor şi difuzare a informaţiilor 
astfel obţinute prin utilizarea mijloacelor tehnologiei informaţiei (IT) şi a personalului specializat 
în prelucrarea automată a datelor. 

Sistemul informatic cuprinde: 

 ansamblul informaţiilor interne şi externe, formale sau informale utilizate în cadrul 
firmei precum şi datele care au stat la baza obţinerii lor; 

 software-ul necesar procesarii datelor şi difuzării informaţiilor în cadrul organizaţiei; 
 procedurile şi tehnicile de obţinere (pe baza datelor primare) şi de difuzare a 

informaţiilor; 
 platforma hardware necesară prelucrării datelor şi disipării informaţiilor; 
 personalul specializat în culegerea, transmiterea, stocarea şi prelucrarea datelor. 
Sistemul informatic este structurat astfel încât sa corespundă cerinţelor diferitelor 

grupuri de utilizatori: 
 factori de conducere la nivelul conducerii strategice, tactice şi operative;  

 personalul implicat în procesul culegerii şi prelucrării datelor; 

 personalul implicat în procesul cercetării ştiinţifice şi proiectării de noi produse şi 
tehnologii de fabricaţie.  
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Figura1: Tipuri de sisteme informatice şi utilizatorii acestora 

 
Alături de definirea strategiei de afaceri este necesară definirea strategiei sistemului 
informatic şi aceasta deoarece: 

 sistemul informatic susţine managerii, prin informaţiile furnizate, în conducerea şi 
controlul activităţii în vederea atingerii obiectivelor strategice ale organizaţiei; 

 sistemele informatice sunt deschise şi flexibile adaptându-se permanent cerinţelor 
impuse de mediul dinamic în care operează firma; 

 promovarea soluţiilor IT susţine organizaţia în consolidarea şi dezvoltarea afacerii 
(ex.: comerţul electronic, e-banking etc); 

 sistemul informatic oferă informaţiile necesare controlului îndeplinirii şi adaptării 
planurilor operaţionale şi strategice ale organizaţiei; 

 organizaţia trebuie sa cunoasca şi sa controleze riscurile legate de implementarea 
noilor tehnologii şi adaptarea sistemului informatic la noile cerinţe; 

 stabilirea unor standarde la nivelul sistemului informatic care au menirea de a 
preciza caracteristicile şi performanţele hard şi soft ale componentelor ce urmează a se 
achiziţiona şi ce metodologii urmează sa se utilizeze în dezvoltarea sistemului. 

Sistemul informatic este un ansamblu structurat de proceduri şi echipamente 
electronice care permit prelucrarea automată a datelor şi obţinerea de informaţii. 
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Componentele unui sistem informatic 

 Un sistem informatic include următoarele componente: 

 - cadrul organizatoric al firmei şi datele vehiculate în sistemul informaţional 

corespunzătoare activităţilor desfăşurate; 

 - resursele umane (beneficiarii sistemului cât şi personalul de specialitate care îl 

proiectează/implementează)  

- metode şi tehnici de proiectare a sistemelor informatice - echipamente hardware 

pentru stocarea şi prelucrarea datelor. 

 - programele software folosite pentru realizarea obiectivelor sistemului informatic. 

 

1.4. Sistem Informațional/SIL versus Sistem Informatic /SI 

 
Un sistem reprezintă ”un ansamblu de elemente (componente) interdependente, între 

care se stabilește o interacțiune dinamica, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii 
unui anumit obiectiv. 

 Sistemul informatic este o parte a sistemului informational (SI) prin intermediul 
caruia se asigură prelucrarea automată a datelor, în vederea obținerii informațiilor cerute 
de multiplii utilizatori. 

SI în administratia publica trebuie sa aibă în vedere caracteristicile generale ale 
oricarui sistem informațional, indiferent daca se referă la contabilitate, resurse umane sau 
evidența programelor de finanțare și de dezvoltare. Ca orice sistem, și sistemele 
informaționale din administrație transformă intrările în ieșiri. Prelucrarea informațiilor este 
un proces de transformare în care datele sunt transformate în informații. Diferența dintre 
data și informatie poate crea confuzii deoarece datele reprezintă ansamblul descrierilor unui 
fenomen sau proces, în timp ce informațiile sunt cele prin care se desemnează o știre, 
imagine cu care se exprimă un eveniment, o stare, o situație, o acțiune.  

 SI poate fi perceput și prin elementele sale componente, fie ca acestea sunt materiale, 
logice, umane și care trebuie sa fie într-o permanentă coordonare pentru ca administrația sa 
funcționeze bine. Instrumentul acestei coordonări este sistemul informațional, care deține 
un dublu rol de legătură, permițând schimburile de informații în interiorul administrației și 
a acesteia cu exteriorul. Scopul principal al sistemului informațional este de a furniza fiecarui 
utilizator, în funcție de responsabilitățile și atribuțiile sale, toate informațiile necesare.  

SI desemnează totalitatea datelor, informațiilor, circuitelor informaționale, fluxurilor 
informaționale, procedurilor și mijloacelor de tratare a informațiilor existente în instituție, 
care au drept scop sa asigure suportul informațional necesar pentru previzionarea și 
îndeplinirea obiectivelor.  

 SI al institutiei este perfectionat continuu pentru a putea raspunde cerintelor 
cetățenilor. Dinamica sistemului informațional urmărește schimbările structurale ale 
mediului social ale normelor impuse. Sistemul informațional este de cele mai multe ori 
sistemul care impune schimbarea și constrângerile în societate. Modelate informatic, 
sistemul informatic stochează și prelucrează practic toate documentele din instituție. 

Una dintre tehnologiile cele mai folosite astăzi în cadrul întreprinderii 
este Internetul. Conform statisticilor, în prezent peste 50 de milioane de oameni utilizează 
internetul zilnic. Acesta permite accesul rapid și la costuri scazute la documentele oficiale și 
la informațiile guvernamentale. Rețeaua Internet poate fi considerată ca un mediu 
informațional și de calcul, cu bogate resurse și servicii, care permite oamenilor sa se 
informeze, sa schimbe idei, sa conlucreze în diverse domenii de activitate.  

Internetul este o rețea formată din LAN-uri, WAN-uri și noduri de rețele, 
permițând comunicarea între mai multe calculatoare. Informațiile sunt trimise de la PC-uri 
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client, ale caror utilizatori solicită servicii unui server, care deține informații și poate sa dea 
curs solicitărilor respective. PC-urile client sunt conectate la Internet prin intermediul unui 
ISP local, adica Internet Service Provider-Provider de Servicii Internet, care la rândul sau 
este legat la un ISP mai mare cu conexiune la infrastructura de baza națională. Arhitectura 
internet de tip client/ server permite organizațiilor sa utilizeze instrumente informatice în 
două direcții opuse, dar complementare: ca sistem informațional intern și ca instrument de 
comunicare externă. Orice organizație conectată la Internet are posibilitatea de a utiliza 
servicii, cât si de a crea servicii, de a primi informații și a deveni producatori de informație. 

Prin intranet, resursele din cadrul unei rețele sunt concentrate spre partea care oferă 
serviciile și informațiile din bazele de date. Astfel, intranet-ul este apreciat ca o cale rapidă, 
sigură și usor de apelat pentru comunicarea interdepartamentală. Principalele avantaje ale 
introducerii intranet-ului în instituțiile publice sunt: suport pentru un număr mare de 
utilizatori; securitatea sistemului; prevenirea supraîncarcarii informaționale; asigurarea 
integrității informației; accesul permanent la informațiile necesare; utilizare ușoară de catre 
nespecialisti, amatori și începători; reducerea costurilor sistemului informațional; creșterea 
productivității și competitivității; posibilitatea unei interogări dinamice cu sistemele 
existente de baze de date, cu depozitele de date, cu departamentele de stocare a datelor; 
varietatea formelor de lucru: text, grafica, sunete, video. 

 

1.5. Studiul, analiza si prezentarea SIL actual al întreprinderii 

 
Componentele sistemului informațional 
SI poate fi considerat ca una din principalele componente a conducerii în timp real a 

întreprinderii comerciale. Realizarea actului conducerii depinde de fiabilitatea lui, iar buna 
lui funcționare depinde de calitatea elementelor sale componente. Un sistem informatic se 
bazează în general pe trei componente principale:  

-intrările, 
         - procesul de prelucrare. 
         - ieșirile. 
 Privind în amănunt, putem observa ca intrările sunt elementele care vor fi introduse in 
sistem în vederea prelucrării lor. Un exemplu în acest sens îl constituie materiile prime, 
energia, efortul uman, etc. 

 Procesul de prelucrare reprezintă ansamblul metodelor, regulilor cu scopul de a 
obține rezultatele dorite (calcule matematice, analize, prognoze financiar-contabile, etc). 

 Cea de-a treia componenta, ieșirile sunt elementele rezultate din procesul de 
transformare a intrării (servicii, rapoarte, situatii finale, etc.).  

La toate aceste trei componente, se mai adaugă și reglarea și controlul. Reglarea poate 
fi realizată prin retroacțiune (feed-back), prin anticipare (feed-before) și prin alertă. 
Controlul presupune supravegherea și evaluarea retroacțiunii pentru a verifica daca 
sistemul urmărește obiectivul stabilit. De multe ori, retroacțiunea poate fi inclusa în noțiunea 
de control.  

Componentele SI pot fi și resursele informaționale, circuitele și fluxurile 
informaționale și procedurile și mijloacele de tratare a informațiilor. 

a) Resursele informaționale reprezintă componentă a cărei calitate tinde să 
condiționeze într-o măsură crescândă conținutul și eficiența de ansamblu a întreprinderii 
comerciale. Ele pot fi definite ca reprezentând ansamblul sistemic al informațiilor 
generate, obținute, disponibile și refolosibile din întreprinderea comercială. Tot mai 
mult se acreditează ideea ca resursele informaționale sunt o componentă a oricărui tip de 
activitate. Fiecare activitate la rândul ei generează noi informații, care, sunt utile ducerii la 
bun sfrșit a respectivei activități sau ale altor activități. Procesele de natura managerială, 
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orientate către adaptarea întreprinderii comerciale la un mediu tot mai dinamic și complex, 
impun obținerea de informații vitale cu privire la piața (dinamica, dimensiuni, structura etc.), 
la competiție (cota de piață, segmente ocupate de cumpărători, prețuri practicate, structura 
ofertei, servicii oferite etc.), la sursele de aprovizionare (localizare, condiții de livrare, 
prețuri ), cu privire la consumatori (segmente vizate, comportamente specifice, putere de 
cumpărare etc.). Ca urmare, apare necesitatea organizării la nivelul întreprinderii 
comerciale a unui sistem eficient de procurare, prelucrare și stocare a acestor informații, 
care sa fie în măsura sa le transforme în resurse disponibile și refolosibile, subsumate 
fundamentării corespunzătoare a deciziilor privind activitatea curentă și de perspectivă a 
firmei.  

Astfel, domeniile de resurse informaționale majore privind funcțiile întreprinderii pot 
fi sintetizate după cum urmează: 

funcția comercială – găsirea celor mai bune segmente de furnizori, valorificarea 
spațiilor de stocare și comercializare, administrarea vânzărilor; 

funcția de cercetare - dezvoltare - planificarea strategica, investițiile pentru 
dezvoltare, temele de cercetare; 

funcția de marketing - cercetarea pieței, strategia de reclama, planificarea vânzărilor, 
analiza acestora; 

funcția financiar-contabilă - planificarea profitului, stabilirea capitalului, 
contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor; 

funcția de personal - recrutare, selectie, angajare, formare și perfecționare, salarizare, 
promovare, probleme sociale; 

funcția de producție - prestări servicii, ambalare, porționare etc. 
Modul de organizare a resurselor informaționale permite, pe de o parte, cunoașterea 

situației trecute, precum și a celei existente într-o întreprindere comercială, iar pe de alta 
parte, anticipări ale evoluției viitoare, contribuind astfel la elaborarea și îndeplinirea 
obiectivelor firmei, oferind chiar posibilitatea adoptării de strategii active care să vizeze 
influențarea mediului în sensul dorit. In literatura de specialitate, se mentionează ca pentru 
întreprinderea comerciala, perioada actuală se caracterizează prin mutarea accentului de la 
sistemele de distribuție a mărfurilor la cele informaționale, subliniindu-se astfel rolul 
strategic pe care il joaca resursele informaționale.  

b) Fluxurile și circuitele informaționale sunt cea de a doua componentă a SI al 
întreprinderii comerciale. Acestea urmăresc fluxul deciziilor astfel încât să asigure corelarea 
activităților prin efectul de feedback. Circuitul informațional poate fi schematizat după cum 
urmează: informație-decizie-acțiune. Informația și decizia sunt inseparabile, dat fiind faptul 
ca informația declanșeaza adoptarea unei decizii, iar acestea duc spre crearea 
dezechilibrelor din sistem, ceea ce înseamnă înregistrarea unor noi informații. 

Orice SI se caracterizează în fiecare parte a lui, prin doua concepte: 
 emițător  
 receptor (beneficiar). 

 Emițătorul este sursa de producere a informației care apoi este procesată sau modificată și 
transmisa receptorului.  
Cantitatea de informații vehiculată (transmisa și procesată) între emițător și receptor 
se numește flux informațional iar traiectoria pe care o parcurge informația se 
numește circuit informațional. Fluxurile informaționale pot fi de mai multe tipuri, ca de 
exemplu: 

Permanente,                Periodice,                          Neperiodice   
c) Cea de-a treia componentă a SI o constituie procedurile și mijloacele de tratare a 

informației cu ajutorul cărora resursa informațională este prelucrată și adaptată potrivit 
nevoilor manageriale. Ele sunt strict dependente de forma de organizare a SI precum și de 
baza materială de care dispune întreprinderea comercială. Procedurile informaționale 
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includ metodele și tehnicile de culegere, înregistrare, transmitere si prelucrare, operațiile 
componente, suporții, formulele, modelele și mijloacele de tratare. Mijloacele de culegere și 
prelucrare a informațiilor sunt în general reprezentate de PC-uri sau de calculatoare asistate 
de scannere, cititoare optice de coduri de bara, cititoare de cartele magnetice, dispozitive 
electronice de marcaj, mouse, creion optic, s.a. 

In cadrul SI complexe, folosite de către întreprinderile comerciale mari, în care datele 
circulă prelucrate cu ajutorul unor mijloace mecanizate sau automatizate folosind 
echipamente adecvate și personal specializat, sunt utilizati, pe lângă suporții menționați mai 
sus și suporți magnetici pentru informații: benzi magnetice, dischete, CD, discuri optice, etc. 

Mijloace de tratare a informatiilor se constituie intr-un ansamblu unitar al mijloacelor 
de culegere a datelor, înregistrare, transmitere și prelucrare ale informațiilor. Ele definesc 
suportul tehnic al SI. Acest suport include două mari componente: suportul fizic ce contine 
ansamblul de echipamente –hardware si suportul logic, care cuprinde sistemul de programe 
de operare si programele de aplicații – software.  

 

1.6. Modelarea ciclului de viaţă al unui SI 

 
Punctul de început al acesui ciclu este reprezentat de decizia de realizare a unui nou 

sistem în informatic mai performant, iar punctul final al ciclului de viață este reprezentat de 
momentul deciziei de înlocuire a sistemului informatic existent cu unul nou, mai bine adaptat 
cerințelor, asigurând performanțe informaționale, tehnice şi economice superioare. 

In timp, au fost elaborate mai multe modele ale ciclului de viață al unui sistem 
informatic, în care se pot identifica etapele de dezvoltare a produsului software. Numărul, 
numele, conținutul și înlănțuirea fazelor propuse în cadrul acestor modele diferă, dar 
încercând o sinteză, putem reține următoarele faze, ca elemente comune diferitelor 
abordări: 

1. Definirea cerințelor utilizatorilor: utilizatorii vor preciza obiectivele pe care 
urmează sa le îndeplineasca viitorul sistem informatic, criteriile de eficiență, securitate, 
performanță pe care acesta urmează sa le asigure. Calitatea şi performanțele unui produs 
software depind de abilitatea echipei de analiză în colectarea de specificații cât mai complete 
de la  viitorul utilizator și de a-i face pe acesta sa "vadă" funcționalitatea viitorului sistem 
informatic. 

2.  Specificația cerinţelor sistemului: prezentarea detaliată a rezultatelor pe care 
sistemul informatic urmează sa le asigure. Se va evidenția ce anume urmează sa faca 
sistemul, fără a se sugera în nici un fel cum va face acest lucru sistemul. Această fază este un 
răspuns la specificația cuprinzând cerințele utilizatorului și va fi utilizată în faza de 
proiectare a sistemului. 

3. Specificația cerinţelor software: evidențiază ce urmează sa faca produsul software 
și restricţiile sub care funcționalitatea sa urmează sa fie asigurată. 

4. Proiectarea generală, în cadrul careia se definesc soluții cadru, conceptuale, 
privind viitorul sistem informatic. 

5. Proiectarea de detaliu, care rafinează soluția cadru, rezultat al proiectării generale, 
având ca finalitate definirea soluției finale a sistemului informatic. 

6. Realizarea componentelor sistemului informatic, pe baza soluțiilor oferite de 
proiectarea de detaliu. 

7. Testarea componentelor: verificarea modului de funcționare, modului de 
îndeplinire a cerinţelor şi fiabilitatea în utilizare. 

8. Integrarea componentelor şi testarea finală a sistemului: reunirea 
componentelor în cadrul produsului final și verificarea funcţionării lui în ansamblu. 
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9. Implementarea și testarea produsului la beneficiar, urmate de acceptarea 
produsului de catre acesta. 

10. Exploatarea și întreținerea sistemului: utilizarea curentă a sistemului 
informatic şi întreținerea lui. 

11. Dezvoltarea sistemului informatic: realizarea şi integrarea de noi componente 
care sa îmbunătățeasca şi/sau dezvolte funcționalitatea și performantele sistemului. 

În cadrul diferitelor modele, aceste faze (alături de cele specifice fiecarui model) sunt 
reunite în cadrul unor etape şi anume: 

Analiza sistemului, care pleaca de la analiza sistemului existent și se continuă cu fazele 
1-3 mai sus-menționate; 

Proiectarea generală (faza 4); 
Proiectarea de detaliu (faza 5); 
Realizarea sistemului informatic (fazele 6-8); 
Instalarea sistemului informatic pe sistemele de calcul ale 
beneficiarului (faza 9); 
Exploatarea și întreținerea sistemului informatic (faza 10); 
Dezvoltarea sistemului informatic (faza 11). 
 
Modelele elaborate au cunoscut îmbunătățiri permanente, încercându-se adaptarea 

lor la noile cerințe ale modelării orintate obiect, precum şi inserarea unor etape specifice 
managementului proiectelor. 
Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice 
 

1.6.1. Metodologia secvenţială 
 

Este o metodologie generică în care cele patru faze urmează una alteia într-o manieră 
serială. Echipele care se ocupă de fiecare fază pot fi diferite, iar la fiecare tranziţie de fază 
poate fi necesară o decizie managerială. Se recomandă pentru probleme bine înţelese, pentru 
automatizarea unor sisteme manuale existente sau pentru proiecte de scurtă durată.  

 
Figura 3. Metodologia secvenţială 

 
Avantaje. Metodologia secvenţială este potrivită când complexitatea sistemului este 

mică iar cerinţele sunt statice. Este simplă, logică şi uşor de urmat. Forţează menţinerea unei 
discipline de lucru în care analiza şi proiectarea au loc înaintea implementării. Se evită 
presiunea scrierii codului înainte de a cunoaşte precis ce produs va trebui de fapt construit 
şi deci scade probabilitatea introducerii unor părţi de cod inutile sau ineficiente în produsul 
final. Un mare număr de sisteme software din trecut au fost construite cu o metodologie 
secvenţială.  

Dezavantaje. Se acordă o foarte mare importanţă fazei de analiză. Analiştii trebuie să 
definească toate detaliile aplicaţiei încă de la început şi nu există un proces de corectare a 
erorilor după stabilirea cerinţelor. Comunicarea dintre echipele desemnate pentru fazele de 
dezvoltare se limitează în principal la documentele realizate de o echipă şi trimise 
următoarei echipe. Într-un mediu economic dinamic, metodologia secvenţială poate produce 
sisteme care, la vremea lansării, să fie deja învechite. 

 
 

Analiza  → Proiectare  → Implementare  → Testare  → Produs  
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1.6.2. Modelul cascadă 
 

Modelul cascadă a fost elaborat de Winston W. Royce la începutul anilor '70. Este un 
model de referinţă în literatura de 
specialitate, caracterizat prin parcurgerea 
secvențială a fazelor ciclului de viață, cu 
eventualele reveniri la etapa precedentă. 
Procesul „curge” de la etapă la etapă, ca apa 
într-o cascadă. După fiecare etapă există un 
pas de validare. În descrierea iniţială există 
o întoarcere, un pas înapoi interactiv între 
fiecare două etape succesive. 

Modelul prezintă următoarele 
avantaje: 

- controlul total al fazelor, datorită 
modului de ordonare a acestora; 

- ușor de însuşit de catre membrii 
echipelor de analiză şi proiectare; 

- fiecare fază se încheie cu verificarea 
soluției oferite și asigură o documentație 
prezentând soluția elaborată. 

 
 

 
 

Dezavantajul principal al 
modelului cascadă apare 
deoarece clientul obţine o 
viziune practică asupra 
produsului doar în momentul 
terminării procesului de 
dezvoltare. De asemenea, 
modelul nu are suficientă putere 
descriptivă, în sensul că nu 
integrează activităţi ca 
managementul riscului sau managementul configuraţiei. 

 

1.6.3. Modelul în V 

 
Modelul în V este o variantă a modelului cascadă, 
în care se aplică teste explicite pentru creşterea 
controlului asupra modului în care se desfăşoară 
etapele. Fazele plasate în partea superioară a 
modelului se caracterizează prin implicarea 
directă a viitorului utilizator. 
 

Braţul stâng al diagramei, parcurs 
descendent, reuneşte fazele în cadrul carora se 
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realizează, pas cu pas, proiectarea şi realizarea sistemului informatic. Detalierea activităţilor 
de proiectare, codificare şi asamblare a componentelor se realizează gradual. Dealtfel, Ould, 
creatorul modelului în forma lui consacrată, a prevăzut doar latura din stânga, unde efortul 
principal de proiectare se focalizează pe descompunerea sistemului pe componente.  

Braţul drept al diagramei cuprinde reprezentarea fazelor asigurând asamblarea 
progresivă a componentelor sistemului, pe măsura testării lor individuale, până la obținerea 
sistemului global și acceptarea acestuia de catre beneficiar.  

În cadrul 
modelului, se remarca 
realizarea distinctiei 
dintre verificare şi 
validare. Prima se 
referă la testarea 
sistemului în diversele 
stadii pe care le 
parcurge, iar validarea 
urmăreşte sa identifice 
în ce măsură sistemul 
corespunde cerintelor 
inițiale, ceea ce 
constituie un punct 
slab al modelului, 
datorită întârzierii cu 
care se produce 
această validare. 

Modelul în V i-a 
oferit lui Rumbaugh 
elementele necesare 
pentru modelul pe 
care l-a elaborat în 

1991 şi, totodată, este punct de plecare pentru modelele în W şi X. 

 

1.6.4. Modelul în W 

 
Acest model reia ideea modelului în V, pe care îl dezvoltă și perfecționează prin 

integrarea activităților de validare la nivelul fazelor de proiectare. 
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1.6.5.  Modelul de parcurgere cu extensii (incremental) 

 
Modelul incremental este o altă variantă a modelului cascadă, care promovează ideea 

proiectării şi realizării independente a componentelor după definirea arhitecturii globale a 
sistemului informatic. Proiectarea şi realizarea sistemului informatic se realizează, astfel, în 
conformitate cu principiile metodelor top-down. Sistemul va putea fi livrat beneficiarului şi 
etapizat, pe măsura realizării componentelor (în functie de priorităţile formulate de 
beneficiar), dar într-o astfel de abordare pot apărea dificultati legate de integrarea 
componentelor în sistemul final. Se utilizează atunci când sistemele informatice se pot 
realiza şi pune în funcţiune parţial pe subsisteme, aplicaţii, module. 

Din figura de mai jos se observă faptul ca primele două etape - definirea cerintelor şi 
analiza - sunt identice cu cele două etape de început ale modelului cascadă, însa din 
momentul definirii arhitecturii sistemului informatic, fiecare componentă își urmează 
propriul ciclu de viată. 

Spre deosebire de modelul în V, care presupunea integrarea componentelor, testarea 
și validarea acestuia, de această dată se oferă şi posibilitatea livrării independente a 
componentelor sistemului informatic catre beneficiar, fără a se exclude și posibilitatea 
livrării sistemului informatic final, având toate componentele integrate. 
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1.6.6.  Modelul spirală 

 
Modelul spirală, elaborat de Barry Boehm(1988), se bazează pe acelaşi principiu ca şi 

modelul evolutiv. Modelul presupune construirea mai multor prototipuri succesive, în 
condițiile realizării unei analize a riscului pe fiecare nivel. Această metodă presupune că 
fiecare pas din dezvoltare conţine o serie de activităţi comune:  

 pregătirea: se identifică obiectivele, alternativele, constrângerile;  
 managementul riscului: analiza şi rezolvarea situaţiilor de risc;  
 activităţi de dezvoltare specifice pasului curent, de exemplu analiza cerinţelor sau 

scrierea de cod;  
 planificarea următorului stadiu: termenele limită, resursele necesare, revizuirea 

stării curente a proiectului.  
 
Figura - . Metodologia spirală  

Procesul începe în centrul spiralei. Fiecare ciclu terminat reprezintă o etapă. Pe 
măsură ce se parcurge spirala, produsul se maturizează. Cu fiecare ciclu, sistemul se apropie 
de soluţia finală. 
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1.6.7. Metodologia hibridă ecluză 
 

Metodologia ecluză (engl. “watersluice”), propusă de Ronald LeRoi Burback (1998), 
combină progresul constant al metodologiei secvenţiale cu incrementele iterative ale 
metodologiei ciclice. 

 

 
 

În prima etapă, schiţa de principiu, echipele lucrează iterativ la toate fazele problemei. 
Echipa de implementare se concentrează asupra sarcinilor critice. Unul din scopurile acestei 
etape este de a se convinge echipele că proiectul este fezabil, că o soluţie poate fi găsită şi 
pusă în practică.  

În cea de a doua etapă, de prototip, cerinţele sunt îngheţate. După ce sarcinile critice au 
fost terminate, echipa de implementare se poate concentra pe extinderea acestora. Unul din 
scopurile acestei etape este de a convinge persoanele din afara echipelor (părţile interesate) 
că o soluţie este posibilă.  

În versiunile alfa şi beta, arhitectura este îngheţată, iar accentul cade pe implementare 
şi asigurarea calităţii. Rolul acestei etape este de a convinge clienţii că aplicaţia va fi un 
produs adevărat.  

Înainte de lansarea produsului, implementarea este îngheţată şi accentul cade pe 
testare. Scopul este realizarea unui produs competitiv. 

 
 

1.6.8.  Modelul minge de baseball 

 
Modelul minge de baseball (dezvoltarea concurențială) propus de Codd, Yourdon și 

Nicola pleaca de la ideea renunţării la paşii succesivi în 
realizarea sistemului, în favoarea promovării activităţilor 
desfăşurate în paralel. 

Este vorba de analiza orientată obiect (AOO), proiectarea 
(design) orientată obiect (DOO) şi programarea orientată-
obiect (POO). 

Intr-o astfel de abordare, AOO ar beneficia de rezultatele 
DOO şi POO; DOO beneficiază de rezultatele AOO şi POO, iar 
POO valorifica rezultatele A00 şi DOO. 
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1.6.9. Modelul fântână arteziană 

 
Modelul fântână arteziană 

își are izvoarele în modelul spirală 
(ierarhic) şi modelul vârtej de apă”. 
Porneşte de la cunoaşterea lumii 
reale, a cerinţelor şi elaborarea 
studiului de fezabilitate. Se parcurg 
apoi etapele de: analiză, proiectarea 
sistemului, proiectare componentă, 
codificare, testare componentă, 
testare sistem, utilizare, întreținere, 
dezvoltare. 

In cazul sistemelor 
informatice modelul fântână 
arteziană este preferat modelului 
cascadă și acesta datorită necesității 
fuzionării unor etape ale ciclului de 
viață și creşterii gradului de iterație. 

De această data se pune 
accentul mai degrabă pe clase decât 
pe sistem.  

Se consideră mai adecvat sa 
nu se aibă în vedere doar întregul 
sistem la fiecare etapă a ciclului de 
viată, ci mai degrabă la identificarea 
claselor ce-şi urmează propriul ciclu 
de viată. 

 

1.6.10.  Modelul pinball 

 
Modelul pinball, elaborat în 1994 de S.W. Ambler, este caracteristic ciclului de viață 

al produselor software realizate cu ajutorul metodologiilor orientate-obiect. 
Modelul este realizat 

după principiul deplasarii 
aleatoare a unei bile într-un 
sistem mecanic cu arc (de tip 
flipper), în vederea atingerii 
unor ţinte, reprezentate de 
obiective ale proiectării şi 
programării orientate obiect. 

Tampoanele, obstacolele 
și brațele mobile (din partea de 
jos) aparţinând spatiului de 
"joc",  corespund următoarelor 
activități: aflarea clasei de 
apartenenţă a atributelor şi 
metodelor, determinarea 
relaţiilor dintre obiecte, 
definirea agregărilor, moștenirilor, scrierea codului, testarea, implementarea sistemului. 
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1.6.11. Modelul evolutiv 

 
Modelul evolutiv porneşte de la realizarea unui studiu inițial privind obiectivele 

viitorului sistem informatic, a carui arhitectură este definite ulterior. Fiecare componentă 
astfel definită își va urma propriul sau ciclu de viată (definirea cerinţelor, analiză, proiectare, 
realizare, testare, utilizare), urmând sa fie livrată beneficiarului în momentul finalizării. 

Se utilizează în 
cazul sistemelor 
complexe, care se 
descompun în 
subsisteme. Ele sunt 
realizate şi livrate în 
mod iterativ şi 
contribuie la 
sporirea treptată a 

performanţelor 
sistemului. 

 Oricare dintre 
subsisteme trece 
prin toate fazele de 
dezvoltare a 
sistemelor: definirea 
cerinţelor, analiză, 

proiectare, implementare, testare, intreţinere, pentru ca în final acestea să fie integrate. 
         Reprezentarea grafica a modelului evolutiv este influenţată de modelul circular, a carui 
caracteristica o reprezintă marcarea unui ciclu complet al sistemului informatic printr-un 
cerc. 

 

1.6.12. Modelul RAD 

 
Modelul RAD (Rapid Application Development), cu varianta 

sa europeană PD (Participatory Design), se caracterizează printr-
un număr redus de faze, utilizarea prototipurilor în faza de 
realizare şi participarea activă a viitorilor utilizatori. 

Etapele prevăzute de model sunt: initializare, formularea 
cerinţelor, proiectare, realizare, implementare. 

Fiecare din etapele enunțate se descompune în faze, 
prezentând următoarea structură: lucrări preliminarii, sesiunea 
participativă (la activitatea grupului de specialişti se alătură și 
utilizatorii), lucrări de sinteză (concluzii) 
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1.6.13. Modelul tridimensional 

 
Modelul tridimensional, promovat de metoda de proiectare MERISE, se 

caracterizează prin reprezentarea grafica pe trei axe, fiecare dintre acestea corespunzând 
ciclului de viață al sistemului, ciclului de decizie şi respective ciclului abstractizării. 

Ciclul abstractizării se dezvoltă pe trei niveluri: conceptual, logic și fizic. 
Nivelul conceptual se aplica independent datelor şi prelucrărilor generând modelul 

conceptual al datelor și respectiv modelul conceptual al prelucrărilor. Se realizează succesiv 
modelul logic al datelor şi modelul fizic al datelor, modelul logic al prelucrărilor sau 
organizațional, modelul operațional al prelucrărilor. 

Ciclul de decizie cuprinde ansamblul deciziilor legate de proiectarea, realizarea şi 
exploatarea sistemului 
informatic: 

Deciziile globale 
vizează problemele cadru 
privind obiectivele 
sistemului informatic şi 
funcţionalitatea lui, 
domeniile de informatizat, 
prioritățile, planificarea 
lucrărilor, etc. 

Deciziile de organizare 
vizează arhitectura și 
interacțiunile dintre 
componente, strategia de 
gestiune a datelor, 
planificarea activităților de 
proiectare generală, de 
detaliu și realizare a 
sistemului informatic. 

Deciziile tehnice vizează suportul hardware și de comunicație, suportul software şi 
mediul de exploatare a sistemului informatic, etc. 

Deciziile legate de exploatare și întreținere sunt decizii care asigură buna funcţionare a 
sistemului informatic şi aparțin de această data utilizatorului (celelalte decizii aparțin, în 
principal, proiectantului iar validarea soluţiilor se realizează de beneficiar). 

Ciclul de viață presupune parcurgerea succesivă a următoarelor etape: 
• Schema directoare și studiul prealabil presupune: analiza sistemului informatic 

formularea cerințelor şi obiectivelor sistemului informatic, Definirea priorităților în 
realizarea sistemului informatic, realizarea de scenarii globale alternative pentru fiecare 
domeniu investigat și alegerea scenariului considerat optim. 

• Studiul detaliat pleaca de la soluția cadru definită pentru scenariul ales, pe care o 
dezvoltă, abordând problemele de la general la particular. Această etapă asigură modelarea 
conceptuală și organizațională a viitorului sistem informatic. 

• Studiul tehnic, prin soluțiile concrete pe care le defineşte, va asigura modelarea logica 
şi fizica. Codificarea corespunde etapei de scriere și testare a procedurilor, fiind apoi urmată 
de integrarea acestora și de testarea finală a sistemului. 

 Implementarea şi testarea sistemului în condiţiile reale de exploatare ale 
beneficiarului vor fi urmate de acceptarea produsului, pe baza evaluării rezultatelor testării.  

 Exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului informatic au conținutul cunoscut 
deja din prezentările anterioare. 
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1.7. Clasificarea și după rolul / funcţia principală a acestora 

 

1.7.1. SI pentru management (SIM) 
 
SIM-ul este un sistem informatic care produce rapoarte zilnice şi permite accesul direct 

la diferite informaţii, actuale şi mai vechi, de care au nevoie managerii de la nivelurile medii 
şi inferioare. SIM-urile au în vedere în principal obiective tactice şi operaţionale şi prezintă 
o importanţă deosebită pentru planificare, adoptarea deciziilor şi control. Ele centralizează 
informaţii din sistemul de procesare a tranzacţiilor pentru a realiza rapoartele de rutină şi 
rapoartele complexe pentru manageri şi supervizori. În plus, ele produc rapoarte pentru 
managerii de nivel mediu şi inferior, referitoare la costuri, calitate şi activitatea furnizorilor. 

Sistemul informațional managerial asigura cunoasterea realitatilor societatii 
comerciale si contribuie astfel la elaborarea si îndeplinirea obiectivelor stabilite de manager. 

Funcționalitatea si eficienta sistemului informational managerial depinde de 
respectarea câtorva cerinte de baza. O prima cerinta se refera la necesitatea definirii 
obiectivelor regiei autonome sau societatii comerciale, a activitatii manageriale, în functie de 
cerintele informationale. De asemenea, apare necesar sa se coreleze sistemul informational 
cu procesul managerial al unitatii economice si pe aceasta baza sa se stabileasca exigentele 
generale si specifice pentru sistemul informational managerial. O cerinta deosebit de 
importanta se refera la necesitatea selectiei informatiilor în scopul de a asigura o 
corespondenta rationala si eficace între nevoile reale de informare a managerului si 
informatiile ce îi sunt furnizate de catre ajutoarele sale directe. În acest cadru, managerul 
primeste atât informatii de natura tehnico-operativa, cît si informatii economice. De regula, 
informatiile economice reprezinta o sintetizare a informatiilor tehnico-operative. Pentru a 
asigura un nivel superior de veridicitate si eficienta informatiilor economice este nevoie sa 
se insiste pe calitatea evidentelor, fata de care se gasesc în relatie de dependenta. Tot pe 
planul dependentei se afla informatiile fata de nivelul de prelucrare a datelor. Viata uzinala 
confirma faptul ca baza informationala a procesului managerial este superioara atunci când 
prelucrarea datelor se face mai temeinic, mai complex si mai diversificat. 

O ultima cerinta se refera la supletea si adaptabilitatea sistemului informational 
managerial. Aceste cerinte izvorasc din dinamismul problematicii cu care se confrunta 
sistemul managerial. 

Exista mai multe criterii de clasificare a sistemelor informationale manageriale. Un 
prim criteriu se refera Ia nivelul ierarhic la care sunt folosite informatiile, dupa care ele se 
deosebesc în doua grupe: a) sistemul informational macroeconomic, care trateaza nivelul si 
tendintele de dezvoltare a economiei nationale si a ramurilor sale; b) sistemul informational 
microeconomic, care reprezinta un instrument la dispozitia managerului si ofera informatii 
asupra desfasurarii activitatilor unitatii economice. 

Un alt criteriu de clasificare are în vedere structura si distinge: a) sistemul 
informational intern care serveste functiei unui organ managerial; b) sistem informational 
extern care trateaza procese ce au loc în afara zonei unui anumit organ managerial 

Componentele sistemului informational managerial 
Informațiile - Componenta primordiala a sistemului informational managerial, 

informatia poate fi definita ca element de înstiintare care provoaca managerului si celorlalte 
cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni. Legata de oameni, obiecte, timp, 
loc sau de anumite relatii cu lumea exterioara, informatia reprezinta o noutate, o stire sau o 
comunicare asupra unor fapte, evenimente, idei, opinii, experiente ce urmeaza a fi transmise, 
întelese sau acceptate în vederea realizarii scopurilor preconizate de catre manager. 

Informatia, utilizata de catre manager, ne apare, de regula, ca rezultat al actiunii 
constiente a personalului cu munci de raspundere pentru comunicarea unor elemente noi 
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de cunoastere a unor stari ale societatii comerciale, sau a conditiilor unor evenimente 
(fenomene, fapte sau procese manageriale) ce se refera la trecut, prezent sau viitor. În ele se 
reflecta interesele si vointa managerului, a salariatilor sai. 

În practica managementului societatii comerciale se utilizeaza urmatoarele feluri de 
informatii: a) de comanda sau de dirijare, folosite pentru analiza fenomenelor manageriale 
si pentru declansarea actiunilor manageriale; b) de reglare si care vizeaza îndreptarea 
mersului activitatii economice, prin modificari cantitative sau calitative; c) de cunoastere si 
raportare, cunoscute si sub denumirea de informatii contabile si statistice si cu ajutorul 
carora informatiile de cunoastere se transforma în informatii de comanda; d) de planificare 
si prognoza, bazate pe evidenta operativa contabila si statistica si utilizate pentru formularea 
de decizii privitoare la dezvoltarea economiei societatii comerciale, în concordanta cu pro-
cesul tehnic si economic, cu nevoile salariatilor, relatiile manageriale si economice si alti 
factori. 

2. Fluxurile informationale - Cea de-a doua componenta a sistemului informational 
managerial, fluxul informational reprezinta drumul pe care îl parcurge informatia sau 
categoria de informatii între emitator si destinatar. Prin parvenirea informatiei la adresant 
sau la beneficiar se creeaza conditiile pentru valorificare si respectiv se asigura posibilitatea 
utilizarii acesteia în procesul decizional sau de executie. 

Fluxurile informationale manageriale se pot diviza în exterioare si interioare. 
3 Procedurile informationale - Prin proceduri informationale întelegem ansamblul 

elementelor prin care se stabilesc modalitatile de culegere, înregistrare, transmitere si 
prelucrare a informatiilor. 

Cu ajutorul procedurilor informationale se stabilesc: a) suportii de informatii utilizati, 
respectiv materialele folosite pentru consemnarea lor si caracteristicile acestora; b) 
mijloacele utilizate pentru a culege, înregistra, transmite si prelucra informatiile; c) succesiu-
nea tratarii informatiilor, precum si operatiile pe care acestea le suporta, metodele si 
formulele de calcul utilizate. 

Ca principale caracteristici ale procedurilor informationale ale managementului 
societatii comerciale mentionam: a) în prelucrarea informatiilor se utilizeaza metode mate-
matice, economice, statistice, sociologice, psihologice etc.; b) gradul sporit de formalizare, 
subliniat de accentul deosebit acordat tipizarii, standardizarii si codificarii informatiilor si 
situatiilor, informationale; c) caracterul operational accentuat, capabil sa asigure o tratare 
rapida a informatiei, cu consecinte pe planul deciziei si actiunii; d) economicitatea 
pronuntata, generata de traducerea în fapt a principiului exceptiilor si al prioritatilor. 

4. Mijloacele de tratare a informatiilor - Performantele functionale ale sistemului 
informational managerial suntconditionate într-o mare masura de catre suportul tehnic al 
sistemului informational respectiv, respectiv de catre mijloacele de colectare, prelucrare si 
transmitere a informatiilor. 

Colectarea informatiilor începe cu elaborarea docu-mentelor si se termina cu 
transpunerea informatiilor pe purtatorii mecano-grafici.  

La rândul ei, prelucrarea informatiilor solicita, de asemenea, din partea factorului 
uman un mare consum de timp si un intens efort intelectual. Pentru minimizarea acestora se 
utilizeaza masini de calcul, de facturat si contabilizat, masini mecano-grafice si electronice. 
Prelucrarea informatiilor consta clin urmatoarele actiuni: stabilirea scopurilor prelucrarii 
informatiilor; b) sistematizarea datelor colectate; c) depistarea continutului faptelor si 
cauzelor are genereaza deficiente; d) fundamentarea teoretica a concluziilor i generalizarea 
lor; e) judecarea si analiza informatiilor prelucrate. 
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1.7.2. SI financiar contabile 

 
Sistemele informatice de contabilitatea sunt cele mai vechi și mai ăaspandite sisteme 

informatice din domeniul afacerilor. Ele înregistrează ăi raportează tranzacțiile în afaceri și 
alte evenimente economice. Sistemele contabile bazate pe calculator înregistrează și 
raportează fluxul de fonduri de-a lungul istoriei unei organizații și produce acte financiare 
ca balanțe, declarații de venit și altele. Astfel de sisteme produc estimări ale condițiilor 
viitoare ca proiecte financiare, repartizarea bugetului. Performanțele financiare ale unei 
firme se măsoara după alte astfel de estimări contabile. In figura de mai jos sunt descrise 
relațiile dintre cele mai importante sisteme informatice de contabilitate computerizate atât 
de firmele mici cât și de cele mari. 

  

Multe dintre pachetele soft de contabilitate sunt valabile pentru aceste operații. Mai jos 
sunt enumerate șase dintre cele mai importante sisteme informatice de contabilitate. 

Procesarea comenzilor – colectează și prelucrează comenzile clienților și produce 
facturi 

Gestiunea stocurilor - Sistemul de gestiune a stocurilor prelucrează date care reflectă 
schimbările cantitative ale produselor aflate pe stoc și  furnizează date pentru transport și 
reaprovozionare. 

Contabilitatea încasărilor - Înregistrează sumele datorate de clienți și furnizează 
lunar situația plăților și a creditelor. 

Contabilitatea plăților - Inregistrează cumpărările, sumele datorate furnizorilor și 
produce rapoarte despre lichidități. 

Salarizare - ÎnregistreazĂ munca prestată de angajați, compensații, concedii și 
produce state de plată și alte rapoarte pentru conucere. 

Registru general - Sintetizează datele primite de la sistemele de plăți, incasări, 
salarizăre și toate celelalte sisteme contabile, si se produc balantele, jurnalele si alte acte 
contabile mult mai bune și mai ieftine decât dacă ele ar fi realizate manual. 
 
Sisteme pentru analiza patrimoniului firmei 

Componenta de management financiar a întreprinderii urmărește evidențierea în 
primul rând a situației patrimoniului prin prisma potențialului acestuia de a asigura o 
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creștere susținută. Sub aspect managerial instrumentul utilizat este bilantul care poate oferi 
o imagine sintetica a dinamicii patrimoniului și a mutatiilor structurale în componentele 
patrimoniale. In figura 12.1 este prezentat un astfel de bilant pentru o firma. 

 
 
 
El este obținut 

pentru cei doi ani 
din bilanțurile 

financiar-contabile 
ale firmei. Schema 
de sistem pentru 
aceasta prelucrare 
este prezentata în 
figura 12.2. 
Bilanțurile anuale 
sunt introduse pe 
foi de calcul 
separate An 1 si An 
2. Apoi prin 
procedura internă 
de calcul se 

construiește 
Bilantul managerial 
care preia și 
centralizează numai 

anumite 
componente ale 
bilantului financiar - 
contabil al firmei. 
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Așadar procedura de calcul implică următoarele faze determinarea relațiilor de calcul 
pentru componentele activului bilanțului (fig. 12.3) imobilizările corporale, activele totale 
imobilizate, activele circulante cu componentele lor: stocuri, creante, disponibilități, total 
activ; 

 
 

verificarea activului bilantului prin intermediul relațiilor din fig. 12.4. total capitaluri 
proprii ale întreprinderii, datorii totale, pasiv total cu verificarea relației fundamentale de 
bilanț (total activ=total pasiv); construirea bilanțului managerial prin intermediul relațiilor 
din fig. 12.5 (activul) si 12.6 (pasivul). 
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Modele pentru analiza contului de profit sau pierdere 
Sistemul de prezentare a contului de profit sau pierdere pentru analize manageriale se 

poate face într-o forma asemanatoare bilantului. Un model sintetic de cont de profit si 
pierdere este prezentat în figura 12.7, iar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schema de sistem pentru construirea unei foi de calcul pentru el este reprezentata în 
figura 12.8. 
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In foile de calcul An 1 si An 2'sint centralizate și sistematizate informațiile potrivit 
nevoilor de analiză iar în foaia de calcul CP&P managerial' sunt organizate informațiile 
pentru evidențierea importanței fiecărei componente în raport cu nivelul veniturilor totale 
ale firmei. Relațiile pentru această ultimă foaie de calcul sunt prezentate în figura 12.9. Aici 
se observă doua grupuri de relații: un grup de relatii care fac transferul din foile de calcul An 
1 si An 2 (relațiile dn celulele B4:B9, 04:09, B11:B14, D11:D14, B16:B20, D16:D20, B23:B24, 
D23:D24, B26:B27, D26:D27) și un grup de relații care fac calculele necesare pentru 
raportarea la nivelul veniturilor totale (relatiile din celulele C5:C33, E5:E33, B10, E10, B15, 
D15, B21, D21, B25, D25, B28:B33, D28:D33) 

 
 

1.7.3.  SI pentru gestiunea resurselor umane 

 
Conducerea resurselor umane (personal) într-o organizație implică stabilirea 

cerințelor de personal, plasarea eficientă a angajaților, evaluarea, retribuirea, și 
specializarea acestora. Inițial, în afaceri se foloseau sisteme informatice bazate pe calculator 
pentru:  

1) generarea rapoatelor referitoare la retribuții(state de plata, cecuri de plata) 
2) păstrarea datelor personalului angajat 
3) analizarea modului de utilizare a personalului 
Multe firme au dezvoltat mai târziu aceasta funcție devenind sitemul informatic pentru 

resurse umane (human resourse information systems - HRIS) care se ocupă de: 
1) recrutarea, selectarea și angajarea personalului 
2) repartizarea la locul de muncă 
3) aprecierea performanțelor angajaților 
4) analiza beneficiilor angajaților 
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5) instruirea și perfecționarea angajaților 
6) siguranța și securitatea sănătății 

 
Incadrarea 

Instruire / 
perfectionare 

Analiza si 
aprecie- rea 

performantelor 

Compensari 
administrative 

Sistemul 
informatic 

strategic 

Planificarea  
necesarului uman 
 
Urmărirea forței de 
muncă 

Etapele 
proiectului 

Planificarea 
analizei 
performanțelor 

Evaluarea  
contractelor 
Estimarea 

salariilor 
Urmărirea 

beneficiilor 

Sistemul 
informatic 

tactic 

Analiza buget 
Analiza profit 
Absenteism/ 
performanța 

Instruirea 
efectivelor 

Potrivirea 
pro- fesiei 

Corelarea 
dintre 
performanta si 
instruire 

Compensarea 
efectivelor 

Beneficii 
propitare 

Sistemul 
informatic 

operational 

Recrutare 
Structura interviu / 
apreciere 
Planificarea forței 
de muncă 
Orarul 
Selectarea 

Evaluarea 
aptitudinilor 

Programe de 
evaluare bazate 
pe calculator 

Egalizarea 
compensarilor 

 
Pornind de la principalele doua categorii de obiective ale resurselor umane : strategice 

(organizarea și planificarea resurselor umane pe termen lung) și operaționale (care vizează 
activitățile specifice coordonării zilnice a personalului), funcția de personal include 
următoarele activități: 

• previzionarea necesarului de personal, proces care la rândul sau presupune 
desfășurarea următoarelor activități specifice: 

(a) stabilirea necesarului de personal din punct de vedere cantitativ; 
(b) estimarea nevoilor de personal sub aspect calitativ (vârsta, sex, experienta, 

calificare). 
 descrierea posturilor, activitate ce presupune fundamentarea fișelor de post pentru 

fiecare angajat. 
De multe ori fisa de post este importantă atât pentru persoanele ofertante de forța de 

munca, cât și pentru solicitanții de posturi. Astfel, fiecare manager este interesant ca viitorii 
angajați sa corespundă specificațiilor prestabilite ale posturilor vacante sau nou constituite 
în cadrul întreprinderii. Pe de alta parte, persoanele care doresc sa se angajeze în cadrul unei 
firme doresc sa cunoasca de la început care sunt cerințele posturilor, responsabilitățile care 
le revin și modul de subordonare față de alte persoane din întreprindere. 

 recrutarea si selectarea personalului. Modalitățile de recrutare a personalului diferă 
de la o firma la alta în raport cu specificul acesteia, disponibilitățile financiare si nu în ultimul 
rând de modul în care este percepută de catre managementul întreprinderii activitatea de 
recrutare și selectare.  

  Încadrarea, formarea și instruirea personalului; Chiar daca personalul angajat 
corespunde în totalitate cerințelor posturilor, este necesară o perioadă de acomodare și 
formare a noilor angajați ca urmare a particularităților pe care le are fiecare întreprindere  

 evaluarea activității desfășurate și recompensarea salariaților, în general, mangerii 
întreprinderilor efectuează recompensarea salariaților corespunzător unor grile de 
salarizare fixe, varianta ce nu reflecta progresele (sau regresele) realizate de aceștia și nici 
modul lor de implicare în creștere eficienței globale a întreprinderii. 

• promovarea si motivarea personalului ; 
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Prin urmare, se poate aprecia ca realizarea obiectivelor întreprinderii este dependentă 
în mare măsură de performanțele resurselor umane, performanțe care depind atât de 
calitatea personalului angajat, cât si de modul de gestionare a resurselor umane ale fiecarei 
organizații. O gestionare bună a resurselor umane nu se poate asigura decât prin organizarea 
acestora într-o baza de date. Aceasta ar urma sa fie organizată potrivit schemei din figura de 
mai jos: 

 
 
Fiecare din sistemele menționate în aceasta figură sunt privite ca subsisteme unitare 

ale sistemului general. 
Acest sistem 

trebuie abordat prin 
integralitatea de 
obiective, tehnici și 
metode de 
conceptualizare și 
proiectare. 
Procesualitatea lui 
presupune 
parcurgerea a cinci 
etape (vezi fig. 11.2).  

Fiecare din 
aceste etape sunt de 
fapt o proiectare 
interdependentă 
între componenta 
informaționala și cea 
informatica, în care 
prima asigură 
corectitudinea și 
completitudinea 
conținutului 
informațional, în timp 
ce a doua asigură 
rapiditatea extragerii 
și circulației 
informației. 
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Banca de date de personal 
Constituita ca nod central al sistemului de management al personalului, banca de 

personal cuprinde în structura ei atât un sistem de stocare si monitorizare a informatiilor 
cât si un sistem de gestiune si administrare a diferitelor aplicatii reprezentative pentru 
subsistemele componente. Ea este reprezentata printr-o organigrama' de functionare a 
sistemului privit însa ca sistem informatic. 

Structura conceptuala a sistemului informatic pentru managementul personalului este 
de tip arborescent, fiind compusa din subsisteme si aplicatii informatice integrate într-o 
conceptie modulara (vezi fig. 11.3). 

 
Proiectarea lor urmeaza sa fie abordata într-o conceptie modulara de jos în sus într-o 

forma piramidala, care tine cont de interdependentele dintre activitatile subsistemului si de 
gradul de repetabilitate a diferitelor grupuri de informatii. 

O astfel de banca de personal pentru o societate comerciala ar urma sa cuprinda 
informatii referitoare la datele personale ale fiecarui salariat (nume, prenume, statut social, 
data nasterii, domiciliu, s.a.m.d.) si la datele legate de statutul sau profesional (ultima scoala 
absolvita, functia ocupata, data angajarii, promovari, s.a.m.d.). In figura 11.4 este prezentata 
structura înregistrarilor unei astfel de banci scrise în MS Acces? 
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Potrivit figurii 11.3, fiecare din subsistemele menționate sunt considerate aplicații 
asupra acestei banci de date. In structura bancii ele se prezinta ca niste rapoarte obtinute 
prin investigarea bazei de date (vezi fig. 11.5.). Astfel aplicatia 1.1. (numita Incarc) alaturi de 
aplicatia 1.2. (Actua) au ca obiect întretinerea bazei de date. Ele asigura corectitudinea 
procedurilor de incarcare, validare si up-datare a informatiilor din baza.  Aplicatiile 
componente ale subsistemului 2 Ocup, Asig. Nevoi) raspund nevoilor de urmarire a dinamicii 
personalului 
întreprinderii 
comerciale, a gradului de 
acoperire a posturilor cu 
specialisti, precum si 
aparitia de noi nevoi de 
posturi ca urmare a 
diversificarii activitatii 
comerciale. Aplicatia 
subsistemului 3 ( Incadr) 
se refera la urmarirea 
procesului de încadrare pe post a personalului în strânsa legatura cu subsistemul de plata a 
salariilor -- componenta a sistemului informatic financiar-contabil. 

Toate aceste aplicații accesează baza de date de personal (fig. 11.6) creată și adusa la 
zi pentru întreaga activitate a întreprinderii comerciale 

 
 
 

1.7.4. Sisteme de gestiune a stocurilor 

 

              Sistemele întreprinderilor comerciale funcționează conform schemei din fig. 9.3. 

Problema esențială constă în asigurarea unei aprovizionări în măsură să satisfacă complet 

nivelul și structura cererii. Se impune, în acest caz, definirea unei politici de aprovizionare și 

cu o rotație cât mai rapidă și completă a capitalului circulant de care dispune întreprinderea. 
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Sistemul de programare a vânzărilor are la bază ipoteza ca, pentru un vector al cererii 
specific întreprinderii și compus din vectorul de produse P, trebuie creată corespondența 
între spațiul intrărilor în sistem {A} , spațiul stărilor sistemului {S} și spațiul ieșirilor din 
sistem {V}. 

Sistemul vectorial {P,V} reprezintă cererea satisfăcută, iar sistemul {P,?} reprezintă 
sistemul de reglare care modifica sistemul de intrări {P,A} și respective de stări (spații de 
stocaare și locuri de vânzare) {P,S}. În acest fel sistemul matricial triplu {P,(A,S,V)} 
caracterizează complet sistemul cibernetic al cererii pentru vectorul de produse {P} care 
definește structura ofertei întreprinderii comerciale. 

Sistemul de comercializare, abordat ca un sistem cybernetic continuu, adaptabil, 
permite identificarea în timp real a factorilor perturbatori, în permanentă concordanță cu 
mutațiile înregistrate în cadrul cererii. El permite, prin îmbunătățirea permanentă a 
politicilor de aprovizionare și de optimizare a stocurilor, determinarea necesarului de 
mijloace circulante proprii, nivelul surselor atrase și obținerea unei viteze de rotație optime. 

Modelarea sistemelor de stocuri 
           Realizarea unei concordanțe a ofertei proprii cu dinamica cererii, conduce la 

definirea modelului de aprovizionare ca funcșie, obiectiv a problemelor de stocare. Circuitul 
cu retroreacție din fig. 9.4, oferă o imagine a elementelor care condiționează, în fapt, 
procesele de stocare: cererea (V), aprovizionarea (A), costurile (C) și parametrii legați de 
timp. 
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 Cererea (V) este elementul care determină volumul și ritmul ieșirilor din stoc și 
prin aceasta condiționează volumul, structura, și ritmul aprovizionării; ea este variabilă în 
funcție de timp. 

 Aprovizionarea (A), așa cum am menționat, este o rezultată a modificarii cererii. 
 Costurile (C) sunt elementul cel mai important al problemelor de stocuri. Ele sunt 

condiționate, pe de o parte, de condițiile interne de productivitate, iar pe de altă parte, de 
nivelurile de productivitate și tendințele inflaționiste incluse în prețuri pe piețele de 
aprovizionare și stocare sunt următoarele:  

  Costul de aprovizionare – Ca – compus din prețul produselor achiziționate și 
cheltuielile de transport aferente; 

 Costul de stocare – Cs – care include toate cheltuielile legate de întreținerea, 
depozitarea și perisabilitatea produselor pe perioada stocarii; 

 Costul de penalizare sau rupere de stoc – Cp – apare de regulă atunci când se ivesc 
neconcordanțe între cerere și ofertă. Astfel, în cazul ofertei mai mari decât cererea, 
întreprinderea va înregistra stocuri mai mari, și ca urmare, imobilizări în termenii costurilor, 
mai mari. Din contra, daca cererea este mai mare decât oferta, atunci stocul se diminuează 
rapid și sunt necesare cheltuieli de aprovizionare mai mare pentru a face față solicitărilor 
cererii. 

 Parametrii de timp sunt elementele de referință în orice model de stoc. Ei stau 
la baza construirii modelelor de stocuri. De referință în gestiunea stocurilor sunt: mărimea 
perioadei de gestiune între intrarea în stoc și noua aprovizionare (??) și durata de 
aprovizionare (??). În funcție de acești doi indicatori se construiesc ceilalți parametric de 
timp (intervalul de gestiune, datele de aprovizionare, etc.). 

      Un model de stoc este reprezentat grafic în fig. 9.5. În cadrul acestui model sunt 
introduce o serie de notații care defines diferitele categorii de stocuri cu care se operează. 
      Stocul de siguranță – Ss – prin care se înțelege cantitatea de mărfuri necesară prevenirii 
rupturii de stoc, sporirii neașteptate a cererii sau mărfii complexității sortimentale a ofertei. 
      Stocul maxim – SM – care în acest caz este definit prin cantitatea de mărfuri existente după 
efectuarea aprovizionării 

Stocul de alertă – Sa – este un punct de nivel din evoluția stocurilor, la care se 
declanșează operațiunile de reaprovizionare, în vederea asigurării continuității vânzărilor. 
Acest nivel este rezultanta evoluției istorice a comportamentului furnizorului și ține seama 
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de durata de timp pentru întocmirea și expedierea comenzii catre furnizor, a timpului 
necesar procesarii și expedierii comenzii de catre furnizor, de durata transportului de la 
furnizor la structura operativă a firmei comerciale (deposit, magazin) și de timpul presupus 
necesar pentru recepționarea și condiționarea mărfurilor. Rolul stocurilor de alertă constă 
în avertizarea managementului firmei asupra declansarii operațiunilor specifice procesului 
de aprovizionare. 

 
               Rezolvarea unei problemei de stoc trebuie sa introduce un criteriu de eficacitate care 
sa defineasca strategia de aprovizionare. Ca regulă general, strategiile de acest gen iau în 
considerașie elementele de cheltuieli (de livrare, transport, stocare, penalizare). Ele se 
găsesc în ecuația care definesc criteriul de optimizare. Prin urmare varianta optimă este data 
de minimul cheltuielilor potrivit relației: Optim = min ? ( Ca+ Cs+ Cp). 

Sisteme de optimizare computerizate 
     Pasul următor expunerii modelului constă în elaborarea programului pentru 

optimizarea stocului. Menționăm ca procesul de modelare și de elaborare a programelor de 
stocuri este strict dependent de natura problemei 
de stocuri. Astfel, daca se urmărește optimizarea 
stocurilor la nivelul întreprinderii, atunci va fi 
elaborate un model și un program care sa aibă ca 
principal scop urmărirea nivelului de agregare și 
de condiționare a diferitelor subsisteme de 
stocuri. Daca se urmărește optimizarea singular a 
stocurilor pentru un singur produs, atunci se are 
în vedere numai elementele de procesualitate 
tehnologica caracteristice produsului în cauză. 

   
 
 
 
 
 
 
 
   

Procesul 
de management al stocurilor se va desfășura potrivit 
schemei logice din fig. 9.6. 
 

 

 

    Procesul de calcul este rezolvat și prezentat cu 
ajutorul unor foi de calcul Microsoft Excel.  
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Programul Stoc este compus din trei foi de calcul: 
Date inițiale – în care sunt cuprinse datele primare și indicatorii primari (fig. 9.7); 

Sintetic - în care sunt calculați indicatorii derivați (fig. 9.8), mediile, abaterile medii și 
indicatorii de variație; 
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Simulare – în care sunt prezentate etapele optimizării stocurilor, potrivit schemei de 
optimizare de mai sus (fig. 9.9). 

 

1.7.5.  Sisteme de analiză a produselor și/sau beneficiarilor 

      Un loc important în analiza cifrei îl ocupă identificaarea locului beneficiarilor în 

structura afacerilor firmei. Uzual, în această analiză este folosită metoda ABC. În fapt, metoda 

derive din aplicarea legii lui Pareto la studiecrea comportamentului clienților. Studiind 

repartizarea impozitelor în SUA, aceasta a observat ca o slabă proporție a contribuabililor 

(în jur de 20%), acoperea cea mai mare parte a impozitelor vărsate (80%). 

      Existența unei legalități asemănătoare a fost sesizată în cele mai diverse domenii, precum 

statistica accidentelor rutiere, ponderea articolelor aflate în stoc în total valoare investită 

sau repartizarea produselor (clienților) în funcție de cifra de afaceri. 

      Analiza repartiției produselor corespunzător legii 20%/80%reprezintă un element 

fundamental pentru definirea celei mai adecvate strategii de adaptare la constrângerile 

pieței și la particularitățile mediului în care își desfășoară activitatea o firmă. 

      Corespunzător acestei metode se poate considera ca activitatea comercială a unei 

întreprinderi este echilibrată în situația în care 20% din produsele firmei asigură 80% din 

cifra de afaceri. În mod similar, analiza poate fi efectuată pentru clienții întreprinderii, 

menținându-se aceeași proporție în totalul cifrei de afaceri. 

      În urma analizei vânzărilor pentru aprecierea în mod favorabil a activității 

desfășurate se pot admite ca fiind corespunzătoare toate raporturile incluse între intervalul 

15%/85% - 25%/75%. Situarea principalelor grupe de produse în funcție de nivelul 

vînzărilor în afara intervalului menționat nu constituie în mod obligatoriu o situație critica 

pentru întreprinderea în cauză, dar impune eforturi sporitenîn direcția studierii cauzelor 

dezechilibrelor sesizate și luarea măsurilor corective necesare.  

      Analiza legii lui 20%/80% presupune parcurgerea următoarelor etape: 
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 Stabilirea parametrilor ce fac obiectul studiului; 

 Identificarea tuturor produselor sau clienților; 

 Definirea criteriului care va permite efectuarea clasamentului: cifra de 

afaceri, marja comercială, rentabilitate, cantități vândute, etc.; 

 Ordonarea produselor (clienților) în sens descendent al valorii 

indicatorului utilizat pentru analiză (de exemplu, sortarea clienților în ordine 

descrescatoare a vânzârilor realizate); 

 Construirea curbei de concentrare sau pe baa frecventelor relative 

cumulate exprimate in procente; 

 Interpretarea rezultatelor. 

     În cadrul activității comerciale observațiile lui Pareto au generat apariția teoriei 

analiziei repartiției produselor în funcție de ponderea lor în nomenclatorul și în volumul 

cifrei de afaceri. Astfel, în cadrul fiecarei întreprinderi se pot distinge 3 grupuri de 

mărfuri: 

a) Grupa A – 30% din produse asigură 60 % din cifra de afaceri; 

b) Grupa B – 20% din produse asigură 20% din cifra de afaceri; 

c) Grupa C – 50% din produse asigură 20% din cifra de afaceri. 

        Fiecare dintre cele trei zone delimitate prin aplicarea metodei ABC, prezintă 

particularități distincte în raport cu care se impugn măsuri specifice din punctul de vedere 

al strategiei comerciale aadoptate. Datele finale pot fi prezentate într-o formătabelară ca în 

tabelul 9.1. Pentru clienți datele sunt prezentate în tabelul 9.2. 

        Zona A include produsele întreprinderii la care se înregisrează cele mai bune 

vânzîri și care confer o anumită imagine întreprinderii. 

        Datorită acestui fapt produsele sau clienții incluși în această zonă fac obiectul 

unei riguroase supravegheri la nivelul costurilor (prețurilor) și rentabilității. În cazul în care 

vânzarea importantă a acestor produse este consecința practicarii unui preț inferior în 

raport cu cel practicat de concurență, desi cifra de afaceri realizată este însemnată, sub 

aspectul rentabilității situația poate fi apreciată în mod nefavorabil. În acest sens, o cerință 

esențială unei bune analize o constituie cercetarea condițiilor comerciale în care s-a realizat 

vânzarea. 
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        O altă caracteristica a acestei grupe vizează gradul sau de nesiguranță ridicat, ca 

urmare a faptului ca pierderea unui produs sau client situate în această zonă poate avea 

repercusiuni serioase asupra întreprinderii. 

         Zona B reprezintă zona de echilibru a întreprinderii incluzând produse intermediare 

sub aspectul contribuției lor la cifra de afaceri a firmei.  

         Produsele (clienții) care fac parte din această grupă se caracterizează printr-o mai 

mare stabilitate, sunt mai numeroase și se caracterizează printr-o rentabilitate bună. 

         Zona C cuprinde produse sau clienți care prin numărul ridicat și contribuția redusa la 

cifra de afaaceri îngreunează gestiunea stocurilor cee ace conduce la ideea suprimării sau 

chiar a eliminării lor. O asemenea decizie poate fi însa necorespunzătoare deoarece în 

politica sa comercială fiecare întreprindere trebuie sa țină cont de următoarele aspecte: 

 Gradul de noutate al respectivelor produse-înainte de a fi cunoscute și acceptate de 

consumatori, produsele pot acoperi doar o mica parte din cifra de afaceri; 

 În oferta fiecarei întreprinderi se regăsesc și produse obsolescente, care fac obiectul 

unor comezi restrânse, dar care sunt absolut necesare. 

Există însa numeroase situații în care se impune excluderea din gama sortimentală a 

întreprinderii a unora dintre produsele incluse în grupa C, fapt ce reflectă deficiente 

în politica de aprovizionare sau fabricație a firmei. Totodată, eliminarea produselor 

din grupa C devine o necessitate daca piața acestora confer o slabă valoare 

potențială sau este în declin. 

 

 STUDII DE CAZ 

Cazuri rezolvate 

CAZUL 9.1 Centralizarea datelor referitoare la vânzări   

    În tabelul 9.3. sunt date, informații referitoare la activitatea unei societăți comerciale 
mici cu două magazine. Se cere sa se determine cu mijloace informatice valoarea vânzărilor 
realizate pe produse și pe total societate comercială în luna August 2001. 
      Tabelul 9.3. 

 
Rezolvare: 
     Pentru determinarea volumului total al vînzărilor realizate de societatea comercială 
analizată se vor parcurge următoarele etape (vezi fig. 9.10). 

a. Centralizarea la nivelul întregii societăți a produselor, cantităților și valorii acestora 
(zona F3:17); 

b. Cumularea valorii vînzărilor produselor commune magazinelor din rețea – B 
(celulele C5 și C9) și D (celulele D5 și D9);  
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c. Calcularea în celula 18 a sumei totale a vânzărilor untilizându-se funcția AutoSum 
de pe bara de instrumente standard = Sum (13:17) 

Rezultatele finale sunt prezentate în figura următoare: 

 
CAZUL 9.2Determinarea prețirilor medii ale produselor comercializate de catre o societate 
comercială.  
Calculul prețurilor medii pentru fiecare produs j în perioada i se va face pe baza formulei: 
Vij  valorile realizate. 
         Pe baza informațiilor prezentate în tabelul 9.4. se cere sa se determine cu mijloace 
informatice prețurile medii pentru peodusele vândute de o societate comercială în luna Mai 
1998. 

 
Rezolvare: 
      În vederea calculării prețurilor medii de vânzare este necesară centralizarea pe total 
societate a produselor comercializate de cele doua magazine din rețea. Machetele de calcul 
și rezultatele finale sunt prezentate în fig. 9.11. 

 

  CAZUL 9.3   Dinamica vânzărilor cantitative 
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      În tabelul de mai jos sunt redate vânzările cantitative realizate de S.C. Alecta S.A. în anii 
1996-1998. Calculați pe baza datelor prezentate, dinamica vînzărilor cantitative realizate 
de catre S.C. Electa S.A în perioada 1996-1998. 

Tabelul 9.5. 
Evoluția desfacerilor pe grupe de produse la S.C. Electa S.A în perioada 1996-1998 

 
Rezolvare: 
        Dinamica vânzărilor poate fi calculate atât pe indicii cu baza fixă-potrivit relației 

 
Formulele MS Excel utilizate pentru rezolvarea problemei sunt prezentate în fig. 9.12.1. 
       Se observă ca formulele sunt simple raportări a valorilor din celulele concomitente care 
se găsesc pe același rând (spre exemplu pentru linia 26 raporturile vor fi F10/E10, 
G10/E10 pentru indicii cu baza fixă și F10/E10, G10/F10 pentru indicii cu baza în lanț).  
Rezultatele finale sunt prezentate în foaia de calcul din fig. 9.13. 
 
     CAZUL 9.4  Structura vânzărilor     
      Analizale referitoare la structura vânzărilor folosesc ca bază de calcul informațiile 
referitoare la valoarea vânzărilor înregistrate pe produse, pe magazine, direcții de afaceri, 
etc. Ele folosesc indicatori statistici pentru calculul greutății specifice:  

 
      Un astfel de caz este prezentat în tabelul nr. 9.6. Se cere pe baza datelor din acest table, 
determinarea structurii vânzărilor realizate de catre Societatea Comercială Electa S.A. 

 
Tabelul 9.6. 

Evoluția desfacerilor pe grupe de produse la S.C Electa S.A. în perioada 1996-1998 
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Rezolvare:  
Machetele de soluționare cu formule MS Excel sunt prezentate în fig. 9.13. Construirea 
acestor formule a fost efectuată în următoarele faze: 

 

a. Introducerea în celula F4 a formulei =C4/C15 pentru determinarea ponderii 
aspiratoarelor în totalul desfacerilor; 

b. Poziționarea cursorului în colțul din dreapta jos al celulei F4 până la transformarea 
sa în cursor de încarcare (forma semnului + ingrosat) și tragerea sa în jos până la 
celula F15 (inclusiv); 

c. Tragerea cursorului de încarcare din celula F15 în celula H15 în vederea copierii 
formulei pentru toate grupele de produse și anii analizați; 

d. Selectarea zonei F4:H15 și a butonului Percent Style în vederea afisarii numerelor 
sub formă de procente. 

CAZUL 9.5  Analiza sezonalității vânzărilor 
    Analiza de sezonalitate este o problem de maximă importanță pentru firmele care au 
producție, prestează servicii sau comercializează produse sezoniere (exemplu – 
comercializarea diferitelor soiuri de fructe, a instalațiilor de climatizare sau a 
inghețatei). Calculul coeficienților de sezonalitate se poate face printr-o multitudine de 
metode dintre care cele mai cunoscute sunt metoda mediilor aritmetice și metoda 
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mediilor mobile. 
     În continuare vom prezenta modelul bazat pe motoda mediei aritmetice în forma 
următoare:  

unde 

 
     Acest model va fi aplicat la analiza vânzărilor firmei S.C. Extramin S.A. Obiectul ei de 
activitateîl constituie extragerea și prelucrarea agregatelor minerale. Ca urmare a 
factorilor climaterici, ce permit efectuarea procesului de extracție doar o perioadă 
limitată în decursul unui an calendaristic (aprilie-septembrie), dar și a cauzelor legate 
de cererea sezonieră a produselor întreprinderii, aceasta se caracterizează printr-un 
nivel ridicat al sezonalității. 
     Pe baza datelor din tabelul 9.7, se cere determinarea ceficienților de sezonalitate 
lunări și trimestrilai pentru perioada 1996-1998, a punctelor de maximă și minima 
sezonalitate a vânzărilor și reprezentarea grafica a acestora.  

 
Tabelul 9.7. 

Vânzările realizate de catre  
S.C. ’’Extramin’’ S.A 
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Rezolvare:  
   Determinarea sezonalității pe baza modelului mai sus, a fost efectuată în următoarele 
etape: 

a. Calcularea vânzărilor totale pentru anii 1996-1998: 
o selectare B16; 
o apelarea butonului AutoSum de pe bara de instrumente de lucru 

standard; 
o copierea formulei în C16:D16 prin operațiunea AutoFill; 

b. Pentru determinarea mediei vânzărilor se va folosi în celula E4 funcția Average 
(fig. 9.14) activate cu butonul f(X)=AVERAGE (B4:D4) 

Fig. 9.14. Meniu pentru funcția AVERAGE 

 
o copierea formulei în E5:E15 

 
c. Calcularea mediei lunare generale a vânzărilor în E17 = AVERAGE (E4:E15) 
d. Determinarea coeficienților de sezonalitate în zona F4:F15  

F4=E4/E$17, apoi copiere în F5=E5/E$17, … , F15=E15/E$17 
e. Identificarea punctelor de maxim în sezonalitate a vânzărilor prin utilizarea 

funcțiilor statistice MAX, E18=Max. (F4:F15) și MIN: E1=Min (F4:F15). 
 
Fig. 9.15. Meniu pentru funcția MAX 

 
 

 

Fig. 9.16. Meniu pentru funcția MIN 

 

Rezultatele finale sunt prezentate în fig. 9.17. 
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CAZUL 9.6. Analiza cifrei de afaceri prin metoda ABC 
Pe baza datelor din tab. 9.8. sa se identifice corespunzător metodei ABC principalele 

categorii de produse comercializate de catre Societatea Comercială Electa S.A. 
 

 
Tabelul 9.5. 
Analiza cifrei de afaceri prin metoda ABC 

Nr.crt. Produse Cifra de 
afaceri (mii lei) 

1 Aspiratoare 45.000 
2 Râșnițe 3.500 
3 Storcatoare 3.765 
4 Uscatoare 2.656 
5 Mixere 3.498 
6 Radiatoare 4.660 
7 Ventilatoare 300 
8 Mașini de găurit 6.007 
9 Polizoare 1.521 
10 Vibratoare pentru beton 212 
11 Alte produse 12.132 
 Total cifra de afaceri  

 
   Pentru identificarea conținutului grupelor ABC în cadrul Societății Comerciale Electa 

se vor parcurge următorii pași: 
      Calcularea volumului total al desfacerilor în celula C15=AutoSum (B14:B15); 

      Ordonarea produselor în funcție de valoarea descrescatoare a vânzărilor prin efectuarea 
următoarelor comenzi: 

 copierea zonei C4:C14 în zona D4:D14 și a zonei A4:A14 în zona E4:E14, în vederea 
efectuării operațiilor de sortare; 

 selectarea zonei E4:F14; 
 selectarea meniului Data și alegerea opțiunii Sort (ordonează); 
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 alegerea din cadrul listei derulante Sort by a opțiunii Cifra de afaceri și a modalității 
de ordonare Descending (vezi fig. 11); 

Calcularea vânzărilor cumulate prin introducerea formulei =F4+D5 în celula F5 și 
copierea acesteia prin caracteristica AutoFill în zona F6:F15; 
Determinarea ponderii cifrelor de afaceri cumulate în totalul cifrei de afaceri 
G4=F4/F$15*100  

 copierea formulei în zona G5:G14; 
Calcularea ponderii deținute de produsele ce realizează cifrele de afaceri anterior 

cumulate în numărul total de produse: 
 cumularea produselor prin utilizarea formulei H5=H4+1 și copierea formulei în 

H6:H14; 
 determinarea în celula I4 a ponderii produselor în total produse comercializate cu 

ajutorul formulei: =H4/H$14; 
 copierea formulei în I5:I14. 
Identificarea grupelor de mărfuri ABC.  
Ca urmare a analizei ponderilor produselor comercializate și a cifrei de afacere 

realizate de catre acestea în numărul total de produse, respective în cifra de afaceri totală, se 
observă ca grupa A este formată dintr-un singur produs - aspiratoare. 
 Pentru determinarea grupei B se va face abstracție de aportul grupe A la totalul cifrei de 
afaceri realizate de catre firmă, introducându-se următoarele formule: 
    J5=G5-G$4; copiere în J6:J1 

    K5=I4-I$4;  copiere în K6:K14. 
Din compararea rezultatelor obținute cu conținutul theoretic al metodei ABC se 

constată ca grupa B este constituită din trei categorii de produse: mașini de găurit, mixere, 
storcatoare, restul produselor formînd grupa C. 

Machetele Ms Excel specifice acestei metode sunt prezentate în tab din fig. 9.19. 
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CAZUL 9.7. Rata specifica a inflației 

Sa se determine rata specifica inflației pe totalul cifrei de afaceri a unei întreprinderi 
cunoscându-se următoarele date cu privire la evoluția cantitativă și calitativă a 
vânzărilor prezentate în tabelul 9.9. 
Iv=Iq*Ip 

 
Rezolvare: 
Pentru determinarea inflației specifice întreprinderii s-a utilizat formula menționată 
mai sus.  

1. Utilizarea funcției AutoSum pentru determinarea sumei cantităților și a 
valorii vânzărilor în anii 1997 și 1998. 

 plasarea cursorului în B12 și introducerea formulei: =Sum (B6:B11); 
 copierea formulei în celulele C12:E12;  

2. Calcularea prețurilor produselor în celulele F6 și G6 și copierea acestora 
pentru toate produsele comercializate: 
F6=C6 AutoFill în F7:F11; 
G6-E6/D5 AutoFill în G7:G11; 

3. Calcularea produsului dintre cattitatea de produse comercializate în anul 
1998 și prețurile produselor din anul 1997. 

 introducerea formulei în celula H6: =D6*F6; 
 copierea formulei în celulele H7:H11; 
 calcularea sumei Q1XP0 în H6 și efectuarea sumei totale în H12 cu ajutorul funcției 

AutoSum: =Sum (H6:H11); 
4. Determinarea indicelui prețurilor în D13=E12/H12; 
5. Calcularea ratei specifice a inflației în D14=(D13-1)100. 
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Rezultatele finale ale problemei sunt prezentate în tabelul din figura 9.20. 

 
 
CAZUL 9.8. Determinarea efortului propriu al firmei 
Datele referitoare la vânzările înregistrate în cadrul unei societăți comerciale în 1997 și 
1998 sunt cele din tabelul de mai jos: 

 
Se cere sa se identifice aportul propriu al firmei în creșterea vânzărilor în cei doi ani. 
Rezolvare: 

1. Utilizarea funcției AutoSum pentru determinarea sumei valorii vânzărilor în anii 
1997 și 1998: 

 pentru 1997-plasarea cursorului în D12 și introducerea fromulei: =Sum 
(D5:D11); 

 pentru 1998-plasarea cursorului în F12 și introducerea formulei: =Sum 
(F5:F11) 

2. Calcularea valorii vânzărilor din 1998 în prețurile din 1997 (q1p0) în celula G5 și 
copierea acestora pentru toate produsele comercializate: 
G5=E5(D5/C5) Autofill în G6:G11; 

3. Calcularea sumei produsului dintre cantitatea de produse comercializate în anul 
1998 și prețurile produselor comercializate în anul 1998 și prețurile produselor din 
anul 1997: 

 introducerea gormulei în celula G6: = Sum(G5*G11) 

4. Determinarea indicelui valoric (f) în H6=F12/D12 și a sporului valoric în H10=F12-

D12; 

5. Determinarea indicelui creșterii cantitative (f) în 16=G12/D12 și a sporului 

cantitativ în I10=G12-D12; 

6. Determinarea indicelui creșterii prețurilor (f) în J6=F12/G12 și a sporului datorat 

prețurilor în J10=F12-G12. 

Rezultatele finale ale problemei sunt prezentate în tabelul din fig. 9.21. 
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Se observă ca în cei doi ani cifra de afaceri a crescut cu 36%. Această creștere a fost făcută în 
totalitate pe seama creșterii prețurilor (63%), deoarece aportul propriu al firmei cncretizat 
în vânzările cantitative a fost în fapt o descreștere de 15% (100%-85%). În termini absoluți, 
efortul propriu al firmei a înregistrat o pierdere de 5,8 milioane lei, care au fost compensați 
prin creșterea de 20 milioane lei datorită mărimii prețurilor. Aceste concluzii rezultă din 
utilizarea regulii de agregare pentru mărimi relative: 
                                       Iv=Iq*Ip,  
                                       adica 1,36=0,85*1,63 
și pentru mărimi absolute: 
                          
                                       adica 14.580=(-5.819)+20.399. 
CAZUL 9.7. Determinarea stocului de siguranță 
    Cunoscându-se ca desfacerea medie zilnica a unei societăți comerciale este de 2250 
bucați din produsul A, sa se determine cu mijloace informatice stocul de siguranță necesar 
asigurării continuității vânzărilor pe baza informațiilor cuprinse în tabelul 9.11. 
Tabelul 9.11 

Grupa de 
mărfuri 

Data 
intrării 

Cantitatea 

A 05.06.1998 14977 
A 15.06.1998 13215 
A 21.06.1998 15432 
A 28.06.1998 14328 
A 07.07.1998 15197 
A 14.07.1998 14326 
A 22.07.1998 15374 

 
Rezolvare: 
Pentru determinarea stocului de siguranță se vor utiliza următoarele formule: 
 
Fazele sunt următoarele: 

1. Calcularea în celula C12 a sumei cantităților intrate prin utilizarea funcției AutoSum 
de pe bara cu insttrumente de lucru standars  
              =Sum (C5:C11); 

2. Pentru determinarea intervalului între două aprovizionări successive se va activa în 
celula D5 funcția statistica DAYS 360 pentru zona B5:B6 
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              =DAYS 360 (B5:B6) 
și se va copia prin utilizarea caracteristicii AutoFill în celulele D6:D11 (vezi gin 16); 

3. Determinarea intervalului mediu între două aprovizionări successive prin ponderea 
intervalului cu cantitatea: 

 introducerea formulei = C5 X D5 în celela E5; 

 
 copierea formulei cu AutoFill în zona E6:E12; 
 introducerea formulei =E12/C12 în celula F12 pentru determinarea 

intervalului mediu; 
 

4. Determinarea abaterii de la intervalul mediu de livrare: 
5. Pentru determinarea devierii medii de la intervalul de livrare se vor lua în 

considerare numai abaterii positive. Astfel, se calculează în zona H5:H11 produsul 
abatere – interval numai pentru abaterile positive de la intervalul mediu de livrare 
și se determină suma acestora în celula H12: 
 în H5:If (G5>0;=G5*C5;0); 
 în celula H12:=Sum (H5:H11); 
Determinarea în celula I12 a devierii medii de la intervalul de livrare se face 
corespunzător formulei: 
            = H12/C12; 

6. Determinarea stocului de siguranță: 
Ssig=dXD 
Ssig=2250 x 0,5 = 1125 bucați 

Informațiile prelucrate necesare determinării stocului de siguranță sunt prezentate în 

următoarea foaie de calcul tabelar: 
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CAZUL 9.10. Simulare de stoc 
În figura 9.24 sunt prezentate datele privind aprovizionarea, stocarea și vânzarea unui 
produs în luna ianuarie 1999. Procesul de calcul este rezolvat și prezentat cu ajutorul 
unor foi de calcul Microsoft Excel. 
 

 
Programul Stoc este compus din trei foi de calcul: 
Date inițiale-în care sunt cuprinse datele primare și indicatorii primari (fig. 9.24); 
Sintetic-în care sunt calculați indicatorii derivați (fig. 9.25.), mediile, abaterile medii și 
indicatorii de variație; ei vor sta la baza generării componentelor simulării; 
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Simulare-în care sunt prezentate etapele optimizării stocurilor, potrivit schemei de 
optimizare (fig. 9.26), cu construirea a trei variante: 
     Varianta V1-cu condițiile: 

 Cantitatea aprovizionată-55 buc.; 
 Durata de timp între 2 aprovizionări-5 zile; 
 Lansarea comenzii cu 2 zile înainte de livrare. 

       Variantă respinsa, deoarece nu se respect condiția de nenegativitate pentru 
stoc (stocurile din 110,115,119,120,125 sunt mai mici ca zero). 
Varianta V2-cu condițiile: 

 Cantitatea aprovizionată-55 buc.; 
 Durata de timp între 2 aprovizionări-4 zile; 
 Lansarea comenzii cu 2 zile înainte de livrare. 

        Variantă initial acceptată, deoarece genera economii de 231 mii lei. Se 
continuă însa procesul de optimizare. 

 
Varianta V3-cu condițiile: 

 Cantitatea aprovizionată-52 buc.; 
 Durata de timp între 2 aprovizionări-4 zile; 
 Lansarea comenzii cu 2 zile înainte de livrare. 
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Variantă optima, deoarece genera economii de 539 mii lei. Se oprește procesul de 
optimizare. 
 

CAZUL 9.11. Determinarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) 
   Calculați cu mijloace informatice TVA ce urmează a fi virată de catre o societate 
comercială la bugetul statului, cunoscând următoarele informații: 
Tabelul 9.12. 

Produs Cantitate Prețul 
furnizorului 

TVA  
-%- 

Adaos 
comercial -%- 

1 1285 12300 22 20 
2 3241 7050 22 20 
3 1587 14315 22 20 

4 1692 21890 22 20 

5 2435 8122 22 20 
 

           9.4.2. Cazuri propuse 
CAZUL 9.12. Se dau următoarele informații referitoare la activitatea unor magazile ale unei 
sociețăți comerciale: 
Tabelul 9.13 

 
   Se cere sa se determine cu mijloace informatice volumul vânzărilor pe total societate 
comercială.  
CAZUL 9.13. Sa se determine cu mijloace informatice prețurile medii pentru produsele 
vândute de societatea comercială din problema precedentă. 
CAZUL 9.14. Activitatea unei societăți comerciale a carei rețea de vânzare este forma din trei 
magazine se caracterizează prin informațiile din tabelul 9.14.  
Tabelul 9.14. 

 
Vânzările unei societăți comerciale în luna Septembrie 1999 
  Se cere sa se resolve cu mijloace informatice: valoarea vânzărilor realizate de produse și 
pe total societate comercială în luna septembrie 1998; prețurile medii pentru produsele 
comercializate de catre societate. 
CAZUL 9.15. Se dau următoarele informații referitoare la aprovizionarea unei societăți 
comerciale de alimentație publica cu paste făinoase pentru procesele interne de producție: 
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Data 
intrării 

Cantitate 
-kg- 

18.03.1999 780 
29.03.1999 950 
09.04.1999 1200 
20.04.1999 895 
30.04.1999 1115 
11.04.1999 985 

 
   Se cere sa se calculeze cu mijloace informatice stocul de siguranță necesar asigurării 
continuității vânzărilor știind ca desfacerea medie zilnica este de 90 kg. 
CAZUL 9.16.  

a) Se dau următoarele informații referitoare la produsele aprovizionate și vândute în 
cadrul unei societăți comerciale: 
Se cere sa se determine cu mijloace informatice nivelul TVA pe care societatea 
comercială trebuie sa-l vireze. 

b) Daca în cazul rețelei comerciale a societății a carei activitate este prezentată în figura 
de mai sus se adaugă un al treilea magazine, Sa se calculeze valoarea TVA ce 
urmează a fi virată la bugetul statului.  

Produse U.M. Cantitate Val. (mii lei) 
Produs A kg. 58 6222 
Produs C buc. 34 3814 
Produs F t. 14 44421 
Produs G l. 98 763 

 

2. TEHNICI DE REPREZENTARE GRAFICA A SISTEMULUI 

INFORMATIONAL 
 

2.1. Modelarea grafica a sistemului informatic 
Datele construite pe parcursul dezvoltarii unui sistem sunt reprezentări 

abstracte ale sistemului. Fiecare model reflectă o anumită vedere asupra sistemului si 
corespunde unui nivel de detaliu. 

In etapa de analiza se construiesc modele care exprima cerințele impuse 
sistemului. Modelele de analiza corespund unei vederi externe asupra sistemului.  

In etapa de proiectare se construiesc modele care redau arhitectura sistemului, 
alocarea cerintelor pe subsisteme, distribuția proceselor in sistem, sincronizarea lor, 
stările și tranzițiile între stări. Alte modele descriu realizarea fizica a sistemului, 
echipamentele din componenta sa si repartitia componentelor program. 

Fiecare vedere asupra unui sistem poate avea aspecte structurale și 
comportamentale. In functie de natura sistemului, unele modele pot fi mai importante 
decât altele.  

Construirea modelelor este ghidata de metode. O metoda defineste o abordare 
reproductibila care permite obtinerea de rezultate fiabile în mod repetat. Toate domeniile 
cunoasterii utilizeaza metode mai mult sau mai putin sofisticate si mai mult sau mai putin 
formalizate. De exemplu, bucatarii utilizeaza retete de bucatarie, arhitectii construiesc 
planuri, muzicienii urmeaza reguli de compozitie. 



54 
 

In plus fata de limbajul de modelare, o metoda defineste reguli de aplicare care descriu 
coordonarea diferitelor puncte de vedere, înlănțuirea acțiunilor, ordonarea sarcinilor si 
repartizarea responsabilitatilor. 

Principalele scopuri ale modelarii sistemelor informatice sunt: 

 vizualizarea, ca mijloc de usurare a comunicarii si intelegerii; 
 specificarea, prin construirea de modele precise, neambigue si complete; 
 documentarea cerintelor, a solutiilor de proiectare si a modului de realizare. 

 
 

2.2. Metode de analiza si de proiectare 
 

Proiectarea unui sistem are loc pe baza unei specificatii a cerintelor, deci este o 
continuare a procesului de analiza. Metodele de proiectare sunt strans legate de cele 
folosite in analiza, modelele de proiectare fiind adesea construite plecand de modelele de 
analiza. De aceea, multe dintre metodele de dezvoltare a programelor furnizeaza atat 
elemente de modelare utile in analiza cerintelor cat si elemente de modelare specifice fazei 
de proiectare. 

Exista doua strategii de structurare a unui sistem informatic, pe baza carora metodele 
de analiza si proiectare sunt clasificate in metode functionale si metode orientate obiect. 

 

Metodele funcționale 
Aceste metode si au originile în dezvoltarea limbajelor procedurale. Mai orientate 

catre prelucrari dec t spre date, ele propun o abordare ierarhica descendenta, bazata pe 
descompunerea prelucrarilor care trebuie sa fie efectuate de un sistem. Principalul 
instrument de analiza este diagrama de flux de date. Metodele de 
analiza structurata (Structured Analysis) si de proiectare structurata (Structured Design) 
sunt reprezentative pentru aceasta categorie de metode. Ele cuprind un ansamblu de 
notatii pentru specificarea programului. Astfel, n timpul fazei de analiza se folosesc 
diagrame de flux de date, diagrame de stari/tranzitii si diagrame entitate/legatura. In faza 
de proiectare sunt adaugate detalii modelelor de analiza si plec nd de la diagramele de flux 
de date sunt construite diagramele de structura. 

 
Diagramele de flux de date 

 

Se folosesc 
pentru a modela 
transformarile 
datelor pe masura ce 
acestea  tranziteaza 
 sistemul. O 
diagrama de flux de 
date este 
alcatuita din blocuri 
de prelucrare si 
blocuri " rezervoare 
de date". Fluxul 
datelor este 
reprezentat prin 
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sageti. Fig. 2.1 ilustreaza tratarea propunerilor facute unei ntreprinderi de catre societati 
de servicii[ ]. Prelucrarile sunt reprezentate prin elipse iar rezervoarele prin 
dreptunghiuri. 

 
Fig. 2.1. Diagrama de flux de date 
 

Plecând de la diagrama de cel mai nalt nivel, prelucrarile complexe sunt 
descompuse recursiv n subdiagrame p na la prelucrari simple, usor de implementat. 
Prelucrarile simple sunt specificate n pseudocod, folosind tabele de decizie, sau alte 
tehnici. 

Diagramele de flux de date sunt simple si intuitive. Ele pot fi folosite ca mijloc 
de comunicare cu potentialii utilizatori ai sistemului care participa la validarea cerintelor. 
Totodata, la nivelul proiectarii arhitecturale, ele pot reflecta schimbul de date intre sub-
sisteme. Nu sunt adecvate pentru modelarea sub-sistemelor cu interfete complexe. Este 
necesara o diagrama pentru fiecare intrare particulara. 

 

Diagramele de stari-tranzitii 
Se folosesc pentru a modela comportamentul dependent de timp al sistemului. 

Ele sunt similare celor din notatia UML  
 

Diagramele entitate/legatura (ER) 
Reflecta relatiile dintre rezervoarele de date. Fiecare "entitate" corespunde unui 

rezervor de date dintr-o diagrama de flux de date. Relatiile dintre entitati sunt numite 
"asocieri". Entitatile si asocierile pot fi caracterizate prin atribute. Figura 2.2 pune n 
evidenta trei entitati: proiect, propunere si societate servicii, reprezentate prin 
dreptunghiuri, fiecareia fiindu-i asociate atribute. De exemplu, entitatii proiect i se 
asociaza un cod proiect care identifica ntr-o maniera unica proiectul, un nume de proiect, 
un nume de responsabil si o data limita. 

 
Fig. 2.2. Diagrama entitate/legatura 

 

Proiectarea structurata urmeaza analizei structurate si stabileste modalitatile 
concrete de realizare a sistemului. De exemplu, prelucrarile din diagramele de flux de date 
sunt grupate n task-uri si alocate proceselor sistemului de operare. 
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Diagramele de structura 
Modeleaza arhitectura unui sistem ca o ierarhie de module ( functii) si o 

prezinta sub forma unei structuri arborescente (figura 2.3). Modulele sunt reprezentate 
prin noduri iar conexiunile intre module prin arce. Un arc conecteaza un modul, situat pe 
nivelul n, de modulul care-l apeleaza, situat pe nivelul (n-1). Parametrii de intrare si de 
iesire sunt indicati de-a lungul conexiunilor, prin texte si sageti. 

Pot fi construite mai multe diagrame de structura pornind de la o diagrama de 
flux. Proiectantul trebuie sa aleaga solutia care conduce la componente slab cuplate si cu 
o coeziune interna puternica. 

 
Fig 2.3. Diagrama de structura. 

Identificarea modulelor program pornind de la o diagrama de flux este 
simplificata daca se aloca fiecarui modul una dintre urmatoarele functii, derivate din 
fluxul datelor (figura 2.4): 

 
Figura 2.4. Tipuri de module program 

Un modul de intrare accepta date de intrare ale sistemului sau date de la un 
modul situat pe un nivel mai coborat al diagramei si le transfera unui modul situat pe un 
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nivel superior, intr-o forma transformata. Un modul de transformare accepta date de la 
un modul de nivel superior, le transforma si le transfera inapoi modulului. 

Mai intai se identifica modulele de intrare-iesire la cel mai inalt nivel de  
abstractizare. Procesul se repeta pentru fiecare dintre blocurile definite pe primul nivel, 
etc. Intr-un proiect bine structurat fiecare nod al diagramei de structura trebuie sa aiba 
2-7 descendenti. 

 

Dictionarul de date 

Contine detalii care nu sunt cuprinse n diagramele prin care se modeleaza sistemul. El 
descrie fluxuri de date, rezervoare de date, entitati, module si semnificatia numelor 
atribuite. 

Dictionarul de date este un mijloc de management al numelor. El nu este specific unei 
metode de dezvoltare. Un sistem mare este modelat de un numar mare de persoane, 
fiecare adaugand diverse nume pentru entitati si relatii. Pot sa apara inconsistente si 
conflicte de denumiri. Dictionarul de date permite verificarea unicitatii numelor. Crearea, 
actualizarea si interogarea dictionarului de date sunt necesare pe intreaga durata de viata 
a unui sistem. Aceste operatii trebuie sa fie efectuate cu ajutorul unui program al mediului 
de dezvoltare. 

 

2.3. Metode orientate obiect 
 

Aceste metode se bazeaza pe conceptele de clasa, obiect, abstractie, 
specializare si comunicare prin mesaje. 

Analiza orientata obiect permite examinarea unei probleme pun ndu-se n 
evidenta clasele sub forma de componente independente si obiectele care 
interactioneaza dupa modalitati bine definite. Rezultatele unei asemenea analize pot 
sa serveasca de baza pentru o proiectare orientata obiect. 

In majoritatea metodelor orientate obiect, studiul unei probleme este realizat 
urmarind trei aspecte: 

 aspectul static sau descriptiv, care reda obiectele si legaturile dintre ele; 
 aspectul dinamic, care precizeaza comportamentul obiectelor, diferitele 

stari prin care ele trec si evenimentele care declanseaza trecerea dintr-o 
stare în alta. 

 aspectul functional, care precizeaza functiile realizate de obiecte prin 
intermediul metodelor. 
 

Metoda Grady Booch 
Metoda propusa de Booch este o metoda de proiectare definita initial pentru 

programare n ADA, apoi generalizata pentru alte limbaje. Ea propune patru etape: 
- identificarea obiectelor si a claselor la un nivel de abstractie dat; 
- precizarea semanticii claselor precum si a interfetei fiecarei clase; 
- identificarea relatiilor dintre clase, disting nd pe de o parte aspectele statice iar 

pe de alta parte aspectele dinamice; 

- implementarea claselor si a comunicatiei dintre obiecte. 

Abordarea nu este nici ascendenta, nici descendenta. Este mai degraba o 

metoda de proiectare incrementala si iterativa. 
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Metoda Jackson ( Jackson Structured Development ) 

Metoda JSD este, n particular, celebra n Europa. JSD nu face distinctie ntre 

analiza si proiectare, cele doua faze find grupate ca activitate de specificare. JSD 

divizeaza dezvoltarea sistemelor n doua etape: specificarea si apoi implementarea. 

Metoda este conceputa n special pentru aplicatii n care este important elementul timp. Ea 

utilizeaza modele grafice ca cele din SA/SD, OMT si alte tehnici. 

Un model JSD descrie lumea reala n termeni de entitati, de actiuni si de ordonare 

a actiunilor. Dezvoltarea unui program consta din sase etape secventiale: etapa actiune a 

entitatilor, etapa de structurare a entitatilor, etapa de modelare initiala, etapa functie, 

etapa de analiza a aspectelor temporale ale sistemului si etapa de implementare. 

In timpul etapei de actiune a entitatilor, sunt identificate entitatile si actiunile din 

lumea reala (domeniul problemei). Alegerea este ghidata de scopul realizarii sistemului. 

Etapa foloseste ca intrare definitia cerintelor; ea produce o lista de entitati si de actiuni. 

Actiunile se petrec n lumea reala. Ele au loc la momente de timp date, sunt atomice si 

nedecompozabile. Etapa de structurare a entitatilor ordoneaza partial actiunile fiecarei 

entitati n timp. Etapa de modelare initiala face legatura ntre lumea reala si modelul 

abstract. Etapa functie utilizeaza pseudocod pentru descrierea actiunilor. La sf rsitul 

acestei etape, se dispune de o specificatie completa a sistemului cerut. 

Etapa de analiza a aspectelor temporale ale sistemului examineaza modul n care 

modelul se poate decupla de lumea reala. Rezultatul acestei etape este un ansamblu de 

note informale asupra constr ngerilor de performanta. Etapa de implementare se 

concentreaza pe problema proceselor si a alocarii lor la procesoare. Numarul de procese 

poate fi diferit de numarul de procesoare. Dupa cele sase etape se scriu programele si se 

concepe baza de date. 

 

OMT ( Object Modeling Technique) 

OMT propune modelarea unui sistem pe baza a trei puncte de vedere corelate dar 

distincte, fiecare evidentiind aspecte importante ale sistemului: 

- aspectele statice, care sunt reprezentate n modelul obiect; 

- aspectele temporale, comportamentale si de "control" ale sistemului, 

redate n modelul dinamic; 

- aspectele functionale si de transformare de date, reprezentate n 

modelul functional. 

Cele trei modele decupeaza sistemul n vederi ortogonale care pot fi reprezentate 

cu o notatie uniforma. Interconexiunile ntre modele sunt limitate si explicite. 

Modelul obiect descrie structura obiectelor, identitatea lor, relatiile dintre 

obiecte, atributele lor si operatiile asociate obiectelor. Modelul obiect este reprezentat 

grafic prin diagrame de clase si diagrame de obiecte. Clasele sunt conectate prin diferite 

tipuri de asocieri si organizate n ierarhii de clase cu o structura si un comportament 

comun. Modelul obiect obtinut din analiza descrie obiectele domeniului aplicatiei 

(obiectele lumii reale). Modelul obiect rafinat n etapa de proiectare descrie modul concret 

de realizare a sistemului; el poate sa contina obiecte (constructii) informatice. 

Modelul dinamic descrie sistemul n relatie cu timpul si secventierea operatiilor: 

evenimentele care marcheaza schimbarile, secventele de evenimente, starile care 
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definesc contextul evenimentelor si organizarea starilor si evenimentelor. Modelul 

dinamic este reprezentat grafic prin diagrame de stare. Fiecare diagrama de stare descrie 

comportamentul dinamic al obiectelor unei clase. Activitatile si actiunile atasate starilor 

sunt descrise n modelul functional. Evenimentele corespund mesajelor (apeluri ale 

operatiilor), schimbate ntre obiectele modelului. 

Modelul functional prezinta prelucrarile dintr-un sistem, independent de 

momentul la care sunt executate. El contine functii (operatii atasate claselor), 

constr ngeri si dependente functionale. Modelul functional este reprezentat prin 

diagrame de flux de date. 

 

3. BAZE DE DATE ÎN SISTEMUL INFORMATIC 
 

3.1. Proiectarea logica a sistemelor informatice 
 

În faza de proiectare logica se efectuează deplasarea atenției de la prezentarea a ceea 
ce există și ce se intenționează la descrierea a ceea ce va însemna noul sistem și cum va 
funcţiona. 

Prezentarea noului sistem constă în prezentarea tuturor intrărilor sistemului, a 
ieșirilor, precum şi a interfețelor şi dialogurilor. 
Proiectarea formularelor/formatelor şi a rapoartelor 

În cadrul etapei de analiză a sistemului informatic, intrările și ieșirile au fost 
identificate şi prezentate, exprimând cerinţele informaționale la nivelul fiecarui 
subsistem/aplicație informatica. În acel moment nu s-au prezentat toate detaliile privind 
formularele/formatele, rapoartele și procesul de modelare a datelor, insistându-se mai mult 
pe identificarea şi descrierea lor. 

Fiecare format/formular de intrare va fi asociat unui flux al datelor de intrare într-un 
proces al DFD (diagrama fluxurilor de date), iar rapoartele se pot regăsi într-un flux al 
datelor generate de un proces al DFD. 

Un formular/format poate fi un document primar sau o machetă de ecran care conține 
unele date predefinite, carora li se adaugă altele ce urmează a fi completate în rubrici 
speciale. 

Un raport este un document economic în care sunt incluse doar date predefinite, ceea 
ce înseamnă ca poate fi numit şi document pasiv, folosit pentru a citi și vizualiza informaţia. 

In faza de proiectatre logica se reprezintă doar o ciornă a formularelor formatelor, 
rapoartelor sau ecranelor, ele fiind privite doar ca structură şi machetă, pot fi realizate cu 
ajutorul unui editor de texte sau un produs program orientat spre grafica sub forma unui 
prototip. 
Proiectarea situaţiilor cu rezultate finale (rapoartelor) 

Obiectivul prezentării detaliate a ieşirilor este şi acela de a determina formatul şi 
conținutul tuturor rapoartelor imprimate şi ale documentelor şi ecranelor furnizate de 
sistem 

Proiectarea ieşirilor se va face astfel încât sa serveasca pentru: 

-  transmiterea rezultatelor prelucrării pe calculator utilizatorului, într-o formă pe 
care acesta sa o înțeleagă şi în care sa-şi regăseasca cerinţele sale;  

-  transmiterea proiectului situațiilor finale programatorului, pentru a-i permite 
acestuia trecerea la întocmirea programelor necesare editării sau vizualizării. 
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În proiectarea ieșirilor, analistul trebuie sa elaboreze un model demonstrativ al 
raportului sau ecranului şi sa întrebe utilizatorul daca informațiile din raport şi formatul 
acestuia sunt accesibile. Daca ieșirile nu corespund cerinţelor utilizatorului, analistul trebuie 
sa le modifice. Un instrument util pentru formatul rapoartelor sau ecranelor realizate pe 
calculator il constituie macheta imprimantei. 

Macheta imprimantei este reprezentarea de detaliu a situației de ieşire, 
cuprinzând: 

 antet; 
 titlu; 
 date de identificare; 
 cap de tabel; 
 date elementare ce se imprima rând de rând; 
 totalurile. 
 detalii şi indicaţii tehnice de realizare care se referă la: 

 volumul datelor de ieşire; 
 frecvență; 
 număr de copii şi destinația fiecareia; 
 grad de precizie al calculelor; 
 condiții speciale de editare;  
 criterii de control, validare şi interpretare a datelor de ieşire. 

Specificațiile de ieşire vor cuprinde, pentru utilizator, macheta situației iar pentru 
programator macheta situaţiei şi o serie de indicații tehnice de realizare. 

Pe baza specificațiilor de ieșire se trece la proiectarea fizica prin care se alege suportul 
informaţiilor de ieşire, se realizează definitivarea formei şi formatului de editare a situaţiilor 
(aşezarea în pagina / ecran, spațierea între coloane şi rânduri, etc.) şi se definitivează 
procedurile de utilizare și interpretare a ieşirilor. 

Alegerea tipului de suport fizic de ieşire (imprimanta, display, disc fix, floppy disc, 
banda magnetica etc.) se face în funcție de: timpul de răspuns solicitat, amplasarea 
utilizatorului faţă de calculator, hard-ul și soft-ul existent, costul suportului, măsura în care 
răspunde necesitatilor de redare a conținutului informațional al situației finale. 

Când se pregătesc ieșirile, este bine sa se ia în calcul ce se urmăreşte prin ele, astfel 
încât apelarea la categoriile de date de mai sus sa se efectueze în cunoştinţă de cauză. 

In definitivarea formei și formatului de prezentare a situaţiilor finale trebuie sa ținem 
seama de o serie de considerente practice cum ar fi: 

- Respectarea unor cerințe ale factorilor de decizie privind macheta situației 
finale; 

- Restricții tehnice; 
- Elemente de eficiență; 
- Lizibilitate - spațiere; 
- Utilizarea formularelor pretipărite; 
- Utilizarea monitoarelor sau terminalelor video: 
- Utilizarea generatoarelor de rapoarte. 

Respectarea unor cerințe ale factorilor de decizie privind macheta situaţiei 
finale 

O serie de cerinţe ale conducerii privind macheta situației finale obligă proiectantul 
la o anumită structurare și machetare a situaţiilor finale. Informaţiile se pot impărții în două 
grupe prin prisma sistemelor informatice interne şi externe. Informaţiile interne reprezintă 
acele informații culese, generate sau folosite în interiorul organizaţiei. 
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Informațiile externe se referă la cele colectate sau create de la sau pentru parteneri 
străini (facturi, rapoarte anuale, etc). 

In funcție de informațiile care pot fi văzute din punct de vedere al echipei 
manageriale distingem: informații curente, de atenționare, indicatori de bază, etc. 
Restrictii tehnice 
În proiectarea situaţiilor finale intervin o serie de restricții datorate caracteristicilor 

și performanțelor tehnice ale echipamentelor periferice și anume: numărul maxim de 
caractere pe linie; numărul maxim de linii pe pagina / ecran; facilităţile de imprimare etc. 

Pe piață se afla o gamă variată de echipamente de redare a rezultatelor. Există mai 
multe tipuri de imprimante, console și terminale video, ceea ce creează posibilitatea unei 
alegeri adecvate a perifericelor destinate obținerii diverselor tipuri de situații finale.  

Elemente de eficientă 
In proiectarea situaţiilor finale nu trebuie sa scape atenției şi aspectele de eficientă 

economica privind: reducerea timpului calculator consumat cu editarea propriu-zisa a 
situaţiilor; economie de hârtie de imprimantă. Abilitatea şi experienta proprie a 
programatorilor joaca în acest sens un rol important. 

În vederea optimizării obținerii situaţiilor finale pe imprimantă se pot folosi de la caz 
la caz, diverse tehnici cum ar fi: editarea mai multor tabele pe aceeași pagină de imprimantă; 
editarea unei situații imprimând faţă/verso pe aceeaşi coală; 

Pentru a nu irosi timp cu editarea unor situații finale voluminoase se recomandă mai 
întâi rularea unor programe scurte care sa verifice cheile de control aplicate. Numai daca 
aceste chei sunt corecte, eventual verificate şi de utilizator, se poate lansa editarea analitica 
a situațiilor finale. Programele care editează situații finale voluminoase trebuie prevăzute cu 
posibilitatea de întrerupere (respectiv de reluare a editării în cazul unor incidente ivite în 
timpul rulării) sau editarea lor sub forma unui fişier ASCII sau text pe hard disc sau floppy 
disc, urmând imprimarea ulterioara a acestui fișier, total sau parţial. 

Lizibilitate - spațiere 
Parcurgerea unei situații finale trebuie sa fie cât mai uşoara, "citirea" unei situații nu 

trebuie sa dea naştere la ambiguități. Este necesar ca situația sa fie autoexplicativă. 
Pentru aceasta, antetul va conține informații și coduri ce vor indica sursa de emitere 

a raportului, exprimând clar, sintetic, conținutul raportului şi perioada la care se referă. 
Capul de tabel, împreuna cu titlul şi antetul, se afişează pe următoarele pagini numai 

daca au intervenit schimbări în cadrul caracteristicilor de grupare față de prima pagină, altfel 
se imprimă doar numerotarea coloanelor de tabel. 

Informațiile importante pot fi subliniate. Totalurile se separă de informațiile analitice. 
Informaţiile care se repetă pe linii succesive se imprimă o singură dată. 

Utilizarea formularelor pretipărite 
Aceasta implica utilizarea unei hârtii de imprimanta ce cuprinde elemente fixe ale 

situației finale, cum ar fi antetul, titlul, capul de tabel, textul explicativ etc. Aceasta conduce 
la o crestere a vitezei de editare şi o diminuare a uzurii imprimantelor, riboandlor etc. 
Totodată situațiile obținute sunt mai estetice şi sunt uşor de parcurs de utilizatori 

Utilizarea monitoarelor sau terminalelor video 
Prin intermediul unui soft adecvat, monitoarele sau terminalele video oferă 

posibilitatea afişării situaţiilor finale, atât în regim alfanumeric, cât şi in regim grafic, 
alegerea modului de lucru făcându-se prin intermediul unor comenzi sau comutatori. 

Ecranul unui terminal video în regim alfanumeric este alcatuit din linii şi coloane iar în 
regim grafic ecranul este privit ca o matrice de puncte denumite "pixeli”. 

Reprezentarea informaţiilor de ieşire sub forma grafica reprezintă un pas înainte față 
de editarea sub forma de text a rapoartelor. Această formă de afişare se recomandă factorilor 
de decizie de pe nivelele de conducere superioare, dat fiind gradul de sintetizare a 
informaţiilor de ieşire și volumul redus al rapoartelor. 
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Pe lângă problemele legate de așezarea informaţiilor pe ecran, la proiectarea ecranelor 
de ieşire se iau în considerare şi facilitățile oferite de monitoare sau terminalele video și 
anume: regimul de lucru (defilare ecran, pagina sau linie); regimul de afişare (normal, mai 
luminos, cu intermitente, invers video); regimul de semnalizare sonoră (normal, semnal 
sonor după afişarea unui câmp etc.). 

Utilizarea generatoarelor de rapoarte (REPORT WRITER)  
Multe limbaje de programare, pachete de programe şi sisteme de gestiune a bazelor de 

date dispun de module specializate în editarea de rapoarte, ceea ce conduce la reducerea 
considerabila a eforturilor programatorilor. De obicei, aceste generatoare solicită precizarea 
titlului, antetului de coloană, conținutul unui rând de date (de detaliu), gradele de total şi 
maniera lor de afişare, la începutul sau la sfârşitul grupului de date, al paginii sau raportului. 
De asemenea, se pot selecta dimensiunea unei linii, coloane, pagini, spațierea dintre linii, 
coloane, afișarea datelor privind momentul listării, statistici etc. Astfel de module 
specializate există în pachete de programe pentru gestionarea bazelor de date cum ar fi: 
ACCESS, d'BASE, ORACLE, FOXPRO, PARADOX, etc. 

Proiectarea intrărilor în sistemul informatie 
Datele de intrare parcurg o succesiune de etape până la utilizarea efectivă în cadrul 

sistemului informatie. Aceste etape intermediare sunt: inregistrarea datelor pe documentul 
de intrare; conversia datelor intr-o formă acceptata de sistemul de calcul transpunere pe 
suportul tehnic; verificarea sintactica și semantica a datelor de intrare: corecția datelor 
eronate etc. 

La proiectarea intrărilor este necesar sa se realizeze, in principal următoarele 
Activitati: 

 alegerea suportului tehnic pentru culegerea datelor; 
 proiectarea machetelor documentelor de intrare, stabilirea instrucțiunilor de 
 culegere; 
 stabilirea regulilor de control şi validare a datelor; 

 proiectarea formularelor (videoformatului) de intrare. 
Alegerea suportului tehnic al datelor de intrare se face în funcție de cerinţele 

aplicației informatice. Datele introduse de la terminalul video, fie intră imediat în circuitul 
de prelucrare-actualizare a unei baze de date, fie sunt stocate pe un suport magnetic sau sunt 
stocate în vederea prelucrării ulterioare. 

La proiectarea machetei documentelor de intrare (indiferent de metodele de 
prelucrare a datelor folosite ulterior) sunt respectate câteva reguli care sa înlesneasca 
completarea şi apoi utilizarea documentului atât pentru prelucrarea automată a datelor cât 
mai ales pentru necesitățile curente ale salariatilor societăţii economice. Nu este 
recomandabil sa dublăm documentele  rimare, prin proiectarea unor documente destinate 
exclusiv preluării datelor pentru necesitățile prelucrarii automate. 

Macheta documentului primar trebuie sa conțină: 
 antetul ce reprezintă denumirea unităţii şi/sau a serviciului care-l emite; 
 denumirea documentului; 
 coduri de identificare, 
 data documentului; 
 rubrici /casete rânduri pentru denumirea informaţiilor cantitativ-valorice 

şi 
coduri: 

 rubrici /casete/spatii pentru semnături şi ştampile; 
 text explicativ, eventual indicații de completare şi verificare. 

In ordonarea informatiilor pe document, deci în rubricarea documentului se va tine 
seama de câteva reguli: antetul se plasează in stanga sus, codurile şi alte informații de 
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identificare se plasează in dreapta sus sensul natural de parcurgere este de sus in jos și de la 
stânga la dreapta, zonele de document ce se completează de compartimente personae 
diferite se marchează / grupează distinct, mărimea și spațierea documentului, distanta 
dintre rânduri, dimensiunea rubricilor, depind de locul și modalitatea de 
completare(manual. dactilo, automat) precum şi de nivelul de calificare a personalului ce 
completează documentul 

Aşezarea rubricilor pe document trebuie sa respecte ordinea fireasca de folosire a 
documentului şi nu ordinea de utilizare a datelor în programe. Ordinea de culegere a datelor 
este suficient a fi precizată prin numerotarea rubricilor sau simpla lor incadrare in chenar 
sau utilizarea de litere ingroşate in denumirea rubricilor implicate in dialogul operator 
calculator Atunci cand documentul există intr-o formă pe hârtie, in varianta pe calculator se 
va urmări păstrarea în mare măsură a structurii existente, dar cu adaptări specifice noului 
mediu. 

Regulile de control si procedurile de validare a datelor de intrare trebuie sa 
cuprinda  

- reguli de verificare a volumului, secventei documentelor şi a cifrelor de control (daca 
este cazul) pe pachetele de documente primare: 

- reguli pentru controlul sintactic şi semantic a datelor din documentele primare. 
Aceste reguli se referă la: încadrarea indicatorilor numerici in limitele de 

verosimilitate), corelații logice (intre indicatorii inscrişi în acelaşi document, sau cu alţi 
indicatori din baza de date), prezenta unor informaţii obligatorii (apartenenţa codurilor la 
nomenclatoarele de coduri specifice aplicației informatice) etc. Aceste reguli sunt necesare 
pentru scrierea programelor de verificare logica a datelor de intrare 

Proiectarea formularelor (videoformatelor) de intrare pentru introducerea 
datelor de intrare se face în funcție de modul concret de desfăşurare a dialogului operator- 
calculator. Acest dialog se poate desfăşura sub următoarele forme: 

- intrebare răspuns cu defilarea liniilor ecranului: 
- afişare pe ecran a machetei de introducere a datelor de intrare. 

In prima variantă, mai uşor de realizat practic, operatorul introduce succesiv, ca răspuns la 
intrebările afişate pe ecran, date de intrare. La proiectarea formelor de intrare este necesar 
ca proiectantul sa aibă în vedere o serie de aspecte cum ar fi: 

- afişarea la un moment dat a unui volum redus de informatii 
- afişarea la un moment dat a unei cereri de răspuns ce se referă la o singură 

informatie 
- scurtarea răspunsului operatorului prin folosirea mnemonicelor si 

codificarilor 
- utilizarea unor formate clare şi precise pentru afişare 
- evitarea cuvintelor şi caracterelor dificil de citit sau inteles, 
- existenta unor rutine speciale de tipul HELP: 
- preluarea asistată a unor coduri (ex. utilizare tehnici de tip Lookup wizard in 
- ACCESS) 

În varianta a doua cursorul marchează de fiecare dată câmpul curent care se introduce. 
Ecranul display-ului trebuie sa reproduca integral sau simplificat machete documentului, 
respectând aceeaşi ordine a rubricilor. Mesajele de eroare se pot afişa intr- o zona 
prestabilita a ecranului, insoțită de avertizare sonora sau luminoasa. 

Daca este cazul, pentru unele câmpuri (rubrici) de date se pot prelua valori implicite, 
atunci cand nu sunt completate. Aceste valori se preiau din nomenclatorul de coduri, fișierele 
bazei de date sau tabele special memorate pentru valorile asumate prin lipsa sau prin 
aplicarea unui algoritm. Pentru o mai usoara operare este necesar sa folosim toate facilitatile 
de afişare şi de combinare a culorilor oferite de terminalul video (figura 
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In proiectarea formularelor de intrare pot fi utilizate componente specializate in acest sens 
din sistemele de gestiune a bazelor de date cum ar fi ACCESS, dBASE. ORACLE, PARADOX 
precum și programe scrise in diverse limbaje de programare 

 Proiectarea interfetelor şi a dialogurilor 
Interfata cu utilizatorul reprezintă o parte a aplicației software care permite 

utilizatorilor si si exprime intentiile de creare una salsulateului si si interest rezultatele 
acțiunilor efectuate de maşină. Prin proiectarea dialogurilor şi a interfetelor se definesc 
modalitățile prin care oamenii şi calculatoarele schimbă informații  

Metode si echipamente folosite în dialogul om-maşină 
Interfata om maşină defineşte modalitatea prin care utilizatorul interactioneaza cu un 

sistem informatic. Interfetele sunt destul de variate, conform descrierilor, inså toate trebuie 
sa dispună de un stil sau de o metodă prin care sa se foloseasca anumite echipamente in 
măsură sa faciliteze o astfel de interactiune. 

Metode de interacţiune 
Metodele cele mai utilizate sunt: 
- interacțiunea prin limbaj-comandă (în acest tip de interacțiune utilizatorul transmite 

calculatorului comenzile sub forma unui şir de caractere); 
- interacţiunea prin meniuri(utilizatorul transmite comenzile sale calculatorului prin 

intermediul unui sistem de meniuri şi opțiuni de meniu sau folosind scurtături sub formă de 
combinații de taste); 

- interactiunea bazată pe obiecte icons(comunicarea se face prin intermediul 
desenelor. Imaginile folosite funcționează ca butoanele, la apăsarea lor se activează o 
anumită functie sau comandă): 

- interacțiunea prin limbaj natural comenzile se transmit folosind vocea și 
sintetizatoarele de voce pentru redarea rezultatelor). 

Echipamentelor necesare interactiunii cu sistemul 
Cele mai folosite echipamente sunt: 
- keyboard tastatura este formată dintr-un set de butoane (taste) Prin intermediul ei 

se introduc date, comenzi, 
- mouse: 
- joystick 
- touch screen - atingerea ecranului constituie modalitatea prin care are loc selecție 
- light pen - stiloul optic, efectuează selecția prin apasarea pe ecran: 
- voice - vocea constituie modalitatea de transmitere a textelor si comenzilor catre 

calculator 
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Proiectarea dialogurilor 
Proiectarea dialogurilor este procesul prin care sunt proiectate toate secvenţele 

folosite de utilizator pentru a comunica cu un sistem informatie. Rolul proiectantului este de 
a selecta cele mai potrivite metode şi echipamente, precum şi de a prezenta condițiile în care 
se pot afişa informaţiile sau se pot obține de la utilizator. 
Pentru a obține rezultate bune trebuie sa se țină seama de regulile de bază la conceperea 
dialogurilor cum ar uniformitate, comenzi scurte, uşurinţa in lucru, controlul, operaţiunea 
inversa (refacerea unui element şters), rezolvarea erorilor, etc. 
O modalitate de prezentare a secvenței dialogurilor este cea care apelează la tehnica 
diagramelor prin care se reprezintă meniurile componente ale aplicației. 

 
 
Pentru proiectarea interfețelor și dialogurilor se poate apela la ajutorul oferit de 

produsele CASE sau la mediile de dezvoltare grafica ACCESS, Visual Basic, etc. Pentru a se 
putea proiecta in condiții optime mediile GUI (Graphical User Interface) trebuie sa se 
cunoasca aceste medii. In mediile grafice informatiile se plasează in ferestre. Acestea au 
trăsaturi specifice ca: redimensionarea, maximizarea, disponibilitatea la deplasare, meniu 
sistem, etc 

Proiectarea logica a bazelor de date 

Proiectarea logica a bazelor de date este in strânsa legătură cu modelarea conceptuală 
a datelor, aceasta insemnând reprezentarea modului de organizare a datelor, independent 
de tehnologiile specifice de prelucrare a bazelor de date. Procesul de modelare logica a 
datelor se deruleaza in paralel cu celelalte activități ale proiectării logice: proiectarea 
formularelor şi a rapoartelor şi proiectarea dialogurilor şi interfețelor. Modelarea logica a 
datelor se realizează nu numai pe baza diagramei entitate-relaţie, ci si pe baza machetelor 
formularelor și a rapoartelor. Se efectuează analiza datelor elementare din intrările şi ieşirile 
sistemului pentru a se desprinde legăturile dintre ele. 

Prin modelarea logica a datelor se urmăreşte: 
- structurarea performantă a datelor prin procesul de normalizare; 
- obținerea unui model logic al datelor din care sa se poată realiza proiectul 

bazei de date fizice funcție de tipul de SGBD utilizat: relațional cel mai utilizat in prezent, 
reţea, ierarhic, sau orientate-obiect: 

- realizarea unui model al datelor care sa răspundă cerintelor actuale de date regăsite 
în formulare şi rapoarte. Modelarea logica este un proces ascendant (bottom-up, de jos in 



66 
 

sus) de obţinere a relaţiilor din formulare şi rapoarte prin transformarea modelului entitate-
relatie intr-o formă relațională. 

Modelarea logica a datelor descrie datele cu ajutorul unei notații speciale, care 
corespunde unui mod de organizare a acestora de catre un sistem de gestiune a bazelor de 
date. Procesul de modelare a datelor este complex. In fiecare etapă a ciclului de viață se 
regăseşte câte o activitate specifica datelor după cum urmează: 

- Analiza - Modelele conceptuale ale datelor, prezentarea DER: 
- Proiectarea logica - Modelul logic al datelor (relational) 
- Proiectarea fizica Proiectarea fizica a bazelor de date şi a fişierelor 

(organizarea fişierelor); 
- Implementarea - Descrierea fişierelor şi a bazelor de date. 

După cum prezintă profesorul Oprea D. in "Analiza și proiectarea sistemelor 
informaționale economice in procesul de modelare logica există patru paşi esențiali: 

1. Realizarea unui model logic al datelor din perspectiva utilizatorului (formulare și 
rapoarte) privind aplicatia, folosindu-se principiile normalizării; 

2. Contopirea tuturor perspectivelor normalizate ale utilizatorilor intr-un model logic 
consolidat (centralizat) al datelor, numit şi integrarea perspectivelor, 

3. Transformarea modelului conceptual al datelor (entitate-relație), realizat fără sa se 
țină cont de perspectiva utilizatorului, intr-un set de relații normalizate: 

4. Compararea modelului logic consolidat al datelor cu modelul transformat al entităţii- 
relaţie şi realizarea, prin integrarea perspectivelor, a unui model logic final al datelor 
aplicatiei 

Rezultatele obținute prin parcurgerea celor patru pași pot fi ilustrate prin intermediul 
unor exemple oferite in literatura de specialitate de McFadden şi Hoffer. 

Primul pas al modelárii logice se poate explica prin două rapoarte solicitate de 
utilizatori, reprezentand perspectiva utilitatii sistemului din punctul lor de vedere: 

- cel mai bun client al produsului X(ecran) 
- situația comenzilor în curs. 

Ecranul "Cel mai bun client al produsului X", prin percepția utilizatorului, are 
următorul format: 

 
 
Din analiza ecranului se pot desprinde relațiile: 

 
Raportul „ Situația comenzilor în curs„ are următorul format: 
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Realizarea raportului este posibilă prin folosirea următoareloe entități: 

 
Pasul al doilea presupune comas area pespectivelor utilizatori și crearea unui set 

integrat al relațiilor, rezultând următoarele relații: 

 

Pasul al treilea constă în transformarea modelului conceptual al datelor (diagrame – 

entități - relații) din aplicație fără  să se țină cont de punctul de vedere al utilizatorului, într-

un set de relații normalizate. Din analiza diagramei din figura 4.5. se desprind următoarele 

relații: 

 

Pasul al patrulea compară modelul obținut din pasul doi cu cel din pasul trei și 

integrează perspectivele utilizatorilor în vederea obținerii unui model logic final, după cum 

urmează: 
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Rezultatul modelării logice a datelor îl constituie relaţiile normalizate rezultate din 

cel de-al patrulea pas al procesului. De asemenea, alt rezultat se va concretiza în actualizarea 

depozitului (repository) sau a dicționarului proiectului. Diferența majoră între modelarea 

conceptuală și cea logică este că după modelarea logică a datelor cerinţele structurate de 

date se concretizează în relații, şi nu în entități. Din cauza normalizării nu este necesară o 

corespondenţă unu-la-unu între entități și relații. 
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3.2. Proiectarea fizică a sistemelor informatice 
 

Proiectarea fizică cunoscută şi sub numele de proiectare de detaliu, urmează 
proiectării logice intalnită și sub numele de proiectare generala sau proiectare de ansamblu. 
În timpul proiectării logice se prezintă o imagine de ansamblu (generala) a sistemului, in 
timp ce proiectarea fizică inseamnă o abordare detaliată a sistemului. Cu alte cuvinte, în 
etapa de proiectare logicăre acumulează informațiile de natură să sintetizeze cerintele 
utilizatorilor noului sistem, operaţiune prestată de analiştii de sistem, iar in timpul 
proiectării fizice se prezintă punctele de vedere ale specialiştilor, cum ar fi cei din domeniul 
bazelor de date, securităţii sistemelor, rețelelor de calculatoare, programării, etc. 

Proiectarea fizică implică parcurgerea următorilor paşi: 
1. Proiectarea fizică a bazelor de date şi a fişierelor. O astfel de activitate înseamnă 

descrierea modului în care vor fi stocate datele şi cum se va asigura controlul lor pentru a se 
oferi o securitate maximă; 

2. Proiectarea structurii sistemului şi a programelor. Se descriu programele sau 
modulele acestora care să fie in strânsă concordanță cu diagramele fluxurilor de date şi cu 
celelalte piese ale documentatiei realizate în etapele anterioare, 

3. Proiectarea strategiilor de prelucrare distribuită. Se vor prezenta modalitățile in 
care utilizatorul poate să dispună de date şi facilitățile de prelucrare oferite de retele de 
calculatoare 

 
Proiectarea fizică a bazelor de date şi a fişierelor 
Modelul conceptual surprinde structura globală de organizarea datelor, asigurându-

se independenta totală fată de once sistem de gestiune a bazelor de date. Modelul conceptual 
este prezentat prin intermediul diagramelor entitate relatie(DER), motiv pentru care este 
cunoscut şi sub numele de modelul entitate relatie al datelor. El scoate in evidenta 
reprezentarea logica detaliată a entitatilor asocierilor (legăturilor) şi datelor elementare ale 
unei organizaţii sau ale unei pärţi din ea Modelul se realizează in faza de analiza 

Modelul logic al datelor inseamnă descrierea datelor in concordanta cu modelul de 
organizare a acestora de către sistemele de gestiune a bazelor de date. In acest material s-a 
ales modelul relational Conform cu acest model datele sunt reprezentate in baza de date sub 
forma tabelelor sau relaţiilor create din diagrama entitate-relație obținută in etapa 
anterioară 

O baza de date poate fi definită ca un ansamblu de date elementare sau structurate, 
accesibile unei comunități de utilizatori. Mai concret, la nivel fizic, o baza de date este un 
ansamblu de fişiere intercorelate, care conține nucleul de date necesare unui system 
informatic (aplicație informatică). Un fişier este un ansamblu de înregistrări fizice, omogene 
din punct de vedere al conținutului şi al prelucrării. O inregistrare fizică este unitatea de 
transfer intre memoria internă şi cea externă a calculatorului. Inregistrarea fizică este 
formată din una sau mai multe înregistrări logice. O înregistrare logică este unitatea de 
prelucrare din punct de vedere al programului utilizator. Aceasta este formată dintr-un 
ansamblu de câmpuri, care descriu o anumită entitate. 

Modul de stocare a datelor pe suportul fizic de memorare este functie de sistemul de 
gestiune a bazelor de date utilizat. 

Proiectarea fizică a bazelor de date şi a fişierelor işi propune să asigure trecerea de la 
descrierea logică a datelor la una tehnică, de stocare a datelor. O problema de importanţă 
majoră în cadrul acestei etape o tituie alegerea Sistemului de Gestiune a Bazelor de Date 
adecvat solutionärii optime a problemelor formulate in etapele anterioare ale realizarii 
sistemului informatic. 
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Obiectivele fundamentale ale unei baze de date (BD) sunt: 
Centralizarea datelor permite: suprimarea redundantel, asigurarea unicităţii 

inregistrării şi controlul centralizat (asupra datelor) In prelucrarea clasica in care fişierele 
sunt dedicate aplicatiilor, aceleaşi date apar inregistrate in mai multe fişiere şi în formate 
diferite. Acest lucru implică o utilizare ineficientă a spatiului de memorie extema, 
actualizarea dificilă a acestor date şi lizibilitate redusă ca urmare a formatelor diferite. 

Independența între date şi prelucrări. Baza de date, ca imagine a unei anumite realități, 
trebuie actualizată permanent. Acest lucru nu trebuie să afecteze programele de prelucrare 
Pentru aceasta trebuie ca fiecare program să aibă o viziune proprie asupra BD 

Realizarea de legături între entitățile de date, care sunt indispensabile pentru 
exploatarea eficientă a sistemului informatic. Spre exemplu, in cadrul gestiunii 
aprovizionării, trebuie asociat un furnizor la lista de produse pe care le vinde şi invers, un 
produs la lista de fumizori, precizând condițiile de vânzare pentru un furnizor şi un produs 

Integritatea datelor asigură fiabilitatea şi coerenţa bazei de date (BD). Pentru aceasta 
trebuie definite restrictii de integritate cum ar fi: 

- apartenenta la o listă de valori sau interval: 
- apartenenta la un anumit format, 
- reguli de coerentă cu alte date, 

Securitatea datelor. Baza de date trebuie să fie protejată impotriva unei distrugeri 
logice (anomalie de actualizare) sau fizice. Pentru aceasta există instrumente care permit: 

- crearea unor puncte de repriză, altfel spus, salvarea din timp in timp a 
unor copii coerente ale bazei de date: 

- gestiunea unui jurnal de tranzacții: lista operaţiilor realizate asupra 
bazei de date după ultimul punct de repriză. 

Confidentialitatea datelor este asigurată prin proceduri de: 
- identificare a utilizatorilor prin nume sau cod; 
- autentificarea prin parole: 
- autorizarea accesului diferenţiat prin drepturi de creare, consultare 

modificare sau stergere pentru anumite segmente de date. 
Partajarea datelor permite inläntuirea tranzacțiilor solicitate simultan pe aceeaşi 

inregistrare din baza de date, prin blocarea cererilor in asteptare şi deservirea ulterioară a 
acestora. 

 
Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) 
 
Sistemul de gestiune a bazelor de date referit prescurtat SGBD sau DBMS (Data Base 

Management System) este un sistem de programe care permite definirea, crearea şi 
intreţinerea bazei de date, precum şi accesul controlat la baza de date. Un SGBD oferă 
următoarele facilități pentru crearea şi exploatarea bazelor de date: 

- facilități de descriere a datelor, prin intermediul unui limbaj de descriere a datelor 
DDL (Data Description Language) care permite utilizatorului să descrie structurile 
de date ce vor fi memorate in baza de date 

- facilități de manipulare a datelor, prin intermediul unui limbaj de manipulare a 
datelor DML (Data Manipulation Language) care permite utilizatorului să insereze 
actualizeze, şteargă, să prelucreze şi să extragă date din baza de date 

- controlul accesului la baza de date prin intermediul unui limbaj de control DCL 
(Data Control Language) care asigura : 

- sistem de securitate, previne accesarea bazei de date de către utilizatori 
neautorizati; 
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- sistem de integritate, menține concordanța datdior stocate în baza de 
date; 

- sistem de control al concurentei, permite accesul partajat la baza de 
date; 

- sistem de control al refacerii permite recuperarea bazei de date in urma 
unor defectiuni hard sau soft, 

- mecanism de vizualizare, prin care un utilizator poate vedea acea parte a bazei de 
date care il interesează 

In majoritatea produselor comerciale de baze de date cele trei limbaje se regăsesc 
reunite in cadrul unui singur limbaj (spre exemplu limbajul SQL). 

 
Administratorul bazei de date 
 

Administratorul bazei de date referit prescurtat DBA (Data Base Administrator), este 
o persoană sau un grup de persoane care coordonează și răspunde de ansamblul activităţilor 
privind baza de date, incepând din faza de proiectare şi continuând cu celelalte etape pe 
intreaga perioadă de viaţă a bazei de date. Astfel, in faza de proiectare a bazei de date, 
administratorul stabileşte SGBD-ul ce va fi utilizat, echipamentele necesare, structurile de 
date plecând de la necesităţile de informatie ale tuturor utilizatorilor bazei de date, 
drepturile de acces la date ale fiecărui utilizator. Rezultatul fazei de proiectare este 
concretizat prin elaborarea modelului conceptual (schema generală a bazei de date), 
modelului extern (subschema proprie fiecărui utilizator) și stabilirea modalităţilor de 
reprezentare a structurilor de date la nivel fizic pe suporturile de memorare externe 
utilizate. Drepturile de acces la baza de date pot fi definite [ORA92] fie pentru fiecare 
utilizator in parte, fie pentru grupuri de utilizatori (denumite Role), fiecare utilizator fiind 
apoi asignat unui grup. După proiectarea bazei de date, administratorul va mentine 
permanent legătura cu utilizatorii acesteia pentru rezolvarea cerintelor utilizatorilor și 
impunerea unei discipline în vederea alinierii la standardele existente. Administratorul va 
realiza, ori de câte ori se impune, reorganizarea structuii fizice a datelor in vederea 
optimizării parametrilor de funcționare a intregului sistem şi va stabili proceduri de arhivare 
a datelor şi proceduri de recuperare a bazei de date la avaii şi defecte. Pentru a preveni 
accesul neautorizat la date, in cadrul sistemului de Securitate pot fi prevăzute [DATE04) şi 
alte mecanisme şi anume: evidenta de auditare, criptarea datelor. 

Evidenta de auditare consta dintr-un fişier in care sistemul înregistrează automat 
toate operațiile efectuate asupra datelor, fişier ce va putea fi consultat de către persoane 
autorizate pentru a verifica efectuarea unor operații neautorizate. O inregistrare din 
evidenta de auditare va conține următoarele informații: textul sursă al operației executate, 
terminalul de la care a fost lansată operația utilizatorul care a lansat operatia data și ora 
operării, obiectele bazei de date afectate, imaginile datelor afectate inainte de efectuarea 
operatiei, imaginile datelor afectate după efectuarea operației. 

Pentru a preveni accesul unor intruşi la baza de date, care incearcă să ocolească 
sistemul, se utilizeaza criptarea datelor, mecanism ce consta in stocarea şi transmiterea 
datelor pe căile de comunicație sub forma cifrata Criptarea se realizează cu ajutorul unor 
algoritmi de criptare printre care cel mai recent este standardul american de criptare 
avansat AES (Advanced Encryption Standard) 

 
Proiectarea securităţii bazelor de date şi a fişierelor 
 
Securitatea este abordată din mai multe puncte de vedere, dar cea referitoare la baze 

de date şi la fişiere presupune luarea unor măsuri pentru reconstituirea datelor pierdute sau 
preluate eronat, precum şi pentru accesul neautorizat sau incomodarea până la a face 
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imposibilă citirea datelor, prin criptare, atunci când ele sunt accesate ilegal. Aşadar două 
aspecte vor fi relevante: reconstituirea datelor şi criptarea lor. 

Reconstituirea datelor este des asociată cu existenţa fişierelor de tip back-up, însă în 
practică este posibilă și reconstituirea fără apelarea la acest tip de fişiere. În vederea 
controlării corectitudinii datelor tranzacţionate se apelează la fişiere cu rol special, care 
conţin un istoric, in ordine cronologică, al schimbărilor şi accesărilor efectuate asupra 
fişierelor sau bazelor de date. Cu ajutorul lor se pot reconstitui fişierele distruse, dar şi la 
verificarea corectitudinii operațiunilor de actualizare 

Securitatea prin criptografiere se referă la asigurarea transformării datelor de 
comunicat intr-o formă neinteligibilă pentru toți ceilalti receptori, exceptându-l pe cel 
autorizat. Criptarea a devenit una dietre cele mai puternice modalități de asigurare a 
securităţii datelor. Ea poate fi realizata prin sistemul de operare sau prin SGBD. dar şi prin 
rutine create de către specialişti. 

În cele ce urmează sunt prezentate criteriile avute în vedere in alegerea tipului de 
SGBD. 

a) Portabilitatea SGBD-ului. Prin aceasta intelegem posibilitatea de a utiliza un SGBD 
de pe un sistem de calcul pe un altul. Portabilitatea cuprinde două aspecte şi anume: 
portabilitatea programelor propriu-zise şi portabilitatea datelor. Pentru realizarea unor 
programe portabile este necesar ca programele să contină cât mai puține elemente legate de 
echipament Portabilitatea sistemului de gestiune privit prin prisma portabilitatii datelor se 
referă la posibilitatea de a folosi o serie de date utilizate in cadrul um sistem informatie de 
catre un alt sistem informatic, deci posibilitatea integrani fişierelor deja existente in cadrul 
unui alt sistem. 

b) Costul sistemului. Acest criteri trebuie privit prin prisma timpului de ocupare a 
unității centrale, costului de intreţinere şi dezvoltare; resurselor hard imobilizate; costului 
de adaptare și trecere pe un nou sistem de calcul costul documentatiei etc. 

c) Facilitățile de implementare, întreţinere şi exploatare a bazei de date. Acestea sunt 
reflectate prin: modalitatea de descriere a datelor tehnicile de organizare şi regăsire a 
datelor, care să permită un acces cât mai rapid la orice informatie, timpul cât mai redus 
pentru actualizare, căutare și răspuns la cererile de informare; editarea operativă a celor mai 
variate tipuri de situatii solicitate de către utilizator, posibilitatea de inserţie a un programe 
de aplicație, programe de validare de date, de actualizare, rutine statistice, rutine de sortare, 
rutine de prezentare grafică a ieşinilor etc       

d) Posibilitatea gestionarii structurilor complexe de date. 
e) Multitudinea metodelor de acces. In functie de cerintele proprii aplicației, sistemul 

va trebui să suporte interogări sau actualizări în timp real având proceduri de tip 
conversational 

f) Protectia şi securitatea datelor din bază. 
g) Specificul aplicatiei. Este cunoscut faptul că programele sunt orientate pe aplicaţii, 

cum ar fi: programarea producției, aprovizionare-desfacere, optimizări, prognoze etc 
Toate aceste criterii de alegere pot fi corelate cu o serie de factori complementari cum 

ar fi: mentenanta sistemului facilitățile ce le oferă administratorului bazei de date, calitatea 
documentatiei oferite de furnizori, asistenta in implementarea sistemului şi in pregatirea 
utilizatorilor etc. Toţi aceşti factori alatun de criteriile enuntate pot så influenteze succesul 
in implementarea SGBD-ului şi eficienta economica pe ansamblul sistemului informatic 

În cele ce umează se vor prezenta o serie de aspecte privind utilizarea limbajului SQL 
pentru crearea bazei de date, definirea utilizatorilor şi acordarea drepturilor de acces, 
definirea interogărilor bazei de date, precum şi exemple practice sub SGBD ORACLE. 

Limbajul SQL - Crearea, Administrarea şi Interogarea bazelor de date 
relationale 
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Limbajul SQL (Structured Query Language), a fost realizat in cadrul firmei IBM ca 
limbaj de interogare al SGBD System R şi ulterior a devenit unul din cele mai răspândite 
limbaje pentru SGBD-urile relaționale. Limbajul SQL, ca limbaj de interogare a bazelor de 
date relationale, este construit pe baza a două formalisme abstracte enuntate in cele ce 
urmează. 

1. Algebra relațională – prin care interogările sunt exprimate prin aplicarea unor 
operatori unari sau binari care constituie primitive ce acționează asupra relaţiilor, rezultatul 
interogărilor fiind tot relatii, ceea ce permite asocierea şi imbricarea acestor operatori 
pentru a forma interogări complexe. Operatori algebrei relaționale se împart în două grupe 
şi anume: 

- operații pe mulțimi (Reuniunea Intersecția, Diferența, Produsul cartezian); 
- operatori relaționali speciali (Selecția, Proiecția. Cuplarea (JOIN), Diviziunea). 

2. Calculul relational - prin care interogările descriu multimea tuplelor rezultat prin 
specificarea unui predicat (condiție) care trebuie satisfăcut de aceste tuple. 

Incepând din 1986 limbajul SQL a devenit standard ANSI pentru limbajele de 
interogare ale bazelor de date relationale fiind utilizat atât în cadrul unor SGBD-uri complexe 
cum ar fi SGBD ORACLE (liderul mondial in domeniul bazelor de date), cât şi în cadrul unor 
SGBD-uri de complexitate redusă cum ar fi cele din familia xBase (Dbase IV. FoxPro) 

Standardul SQL utilizat pina la inceputul anului 2000 este cel realizat în 1992 şi 
cunoscut sub numele de SQL'92 san SQL2. 

Noul standard SQL 3 lansat in 1999 are in vedere o serie de extensii față de SQL2 după 
cum urmează: 

- facilități orientate obiect - posibilitatea de definire de către utilizator a tipurilor 
abstracte de date care să permita descrierea de metode, identitatea obiectelor, 
subtipuri şi moştenire, polimorfism etc., 

- structuri de control - pentru a conferi limbajului completitudine de calcul (IF, 
FOR, WHILE, etc.) pentru a deveni un limbaj de sine stătător a carui putere de 
expresie să nu mai fie limitată la nivelul limbajelor relaționale, 

- facilități pentru exprimarea prelucrărilor recursive; 
- facilități de comunicare in retea, 
- facilități de prelucrare distribuită (mecanisme pentru crearea, memorarea şi 

execuția procedurilor la nivelul serverelor de date-stored procedures); 
- facilitati multimedia, 
- facilități pentru tratarea timpului în bazele de date. 

 
Comenzi pentru crearea/actualizarea schemei bazei de date 
Crearea unui utilizator se realizează cu comanda 

CREATE USER  <nume utilizator> IDENTIFIED BY <parola> 
Adăugarea relațiilor intr-o baza de date comanda CREATE TABLE are sintaxa: 

CREATE TABLE <nume relatie>-[(nume atribut> <tip dată>,...)] 
 
Exemplu -crearea tabelei Persoane în SQL Oracle se realizează cu comanda: 

CREATE TABLE Persoane (Nrert NUMBER UNIQUE NOT NULL, Nume 
CHAR(15),Prenume CHAR(15), Datan DATE, Sexul CHAR, Adresa VARCHAR2(50)), 
 
O nouă relaţie poate fi creată şi ca rezultat al unei operatii de interogare astfel: 

CREATE TABLE <nume relatie> (nume atribut><tip dată>…) AS <Subinterogare> 
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Adăugarea/modificarea de atribute pentru o relație existentă se realizează cu 
comanda: 

ALTER TABLE <nume relație> ADD|MODIFY (<nume atribut><tip dată>,…) 
Ştergerea unei relatii se realizează cu comanda: 

DROP TABLE <nume relație> 
 
Comenzi pentru optimizarea interogărilor 
Una din principalele căi de optimizare a timpilor de interogare a unei baze de date 

este indexarea. Un index poate fi privit ca o relaţie cu două atribute şi anume: 
- primul atribut conţine valorile atributelor relației după care se crează 

indexul; 
- al doilea atribut conține un pointer (adresa) la locația tuplelor 

corespunzătoare. 
Crearea unui index se realizează cu comanda: 
CREATE [UNIQUEJ INDEX <nume index> 
ON <nume relație>(<nume atribut> [ASC|DESC)....) 
Dacă pentru atributele utilizate în clauza WHERE a unor instructiuni SQL au fost 

creati indecşi, atunci aceştia vor fi utilizați în vederea optimizării timpului de prelucrare. 
Decizia de utilizare sau nu a unui index este luată de limbajul SQL şi nu de utilizator. Pentru 
aceasta fiecare model de limbaj SQL dispune de o componentă numită optimizator, care 
examinează interogarea şi decide care este modul optim de obţinere a rezultatului. 

O altă tehnică de optimizare a interogărilor este tehnica "clustering” disponibilă în 
ORACLE şi care constă în gruparea tuplelor din mai multe relaţii şi stocarea lor în aceeaşi 
zonă pe disc. 

 
Controlul datelor (comenzi DCL) 
Vederi 
O vedere este o relaţie virtuală, definită plecând de la alte relaţi din baza de date şi 

care nu contine date şi deci nu ocupă spațiu fizic pe disc. Vederile se definesc în două scopuri 
şi anume: 

- pentru a simplifica accesul utilizatorilor la date 
- pentru a asigura protecția și securitatea datelor -fiecărui utilizator 

fiindu-I permis acces la o portiune a bazei de date și putând efectua 
doar anumite operaţii (conform drepturilor de acces specificate cu 
comenzile GRANT/REVOKE 

Asupra unei vederi se pot efectua aceleaşi operații ca și asupra unei relatii ca 
deosebirea că vederile nu conţin date şi că orice modificări efectuate asupra datelor sunt 
reflectate și în vedeni. Astfel, asupra unei vederi se pot realiza operatiile: 

- creare vedere (CREATE VIEW); 
- creare sinonim pentru vedere (CREATE SYNONIM); 
- ştergere vedere (DROP VIEW); 
- interogare vedere (SELECT); 
- actualizare date din vedere (UPDATE); 
- ştergere date din vedere (DELETE); 
- adăugare date (INSERT) 

Crearea unei vederi - se realizează cu comanda CREATE VIEW care are sintaxa: 
CREATE VIEW <nume vedere> [<lista atribute>] 

AS <fraza SELECT> (WITH CHECK OPTION] 
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Problema rezolvată 

Se lansează în executie SQL Plus Oracle sub utilizatorul system (figura 5.1) 

În baza de date ORCL sub SGBD. Oracle se crează utilizatorul UI identicat prin parola 
PWI și i se acordă privilegiile CONNECT, RESOURCE (figura 5.2). 

Se Închide sesiunea de lucru SQL Plus a utilizatorului system (cu instrucțiunea EXIT) şi 
se deschide o nouă sesiune de lucru SOL Plus pentru utilizatorul UI ( figura 5.3) 

Se crează tabela Produse și se inserează două inregistrări figura 5.4 
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3.3. Proiectarea structurii BD 

 
1. Introducere -  Proiectarea unei baze de date reprezintă un proces ce implica 

dezvoltarea și rafinarea structurii unei baze de date pe baza cerințelor formulate de catre 
beneficiarul bazei de date și a cerințelor deduse pe baza efectuării analizei domeniului ce 
urmează a fi modelat. Principalul obiectiv urmărit la proiectarea unei baze de date este 
asigurarea consistenței, integrității și preciziei datelor. Daca proiectul unei baze de date este 
incorect este foarte greu de extras informațiile necesare, fiind posibilă obținerea de 
informații false. În scopul realizării unui proiect corect al unei baze de date trebuie urmărite 
o serie de obiective, cum ar fi : 

 - baza de date trebuie sa înmagazineze datele necesare obținerii de informații descrise 
în faza de analiză a cerințelor precum și orice interogare ce poate fi pusa la un moment dat 
de catre utilizator;  

- tabelele trebuie sa fie construite corect și eficient; fiecare tabel din baza de date 
reprezentând o singură entitate și fiind compus din câmpuri distincte, păstrând o 
redundanță minimă a datelor, fiecare înregistrare dintr-un tabel putând fi identificată cu 
ajutorul unei valori unice; 

 - integritatea datelor se impune la nivel de tabel, câmp, relație; aceste nivele de 
integritate ajută la garantarea faptului ca structurile de date împreună cu valorile acestora 
sunt valide și precise în orice moment;  

- baza de date trebuie sa suporte regulile specifice domeniului pe care îl modelează; 
datele trebuie sa ofere informație validă și precisa, având tot timpul înțeles;  

- la proiectarea bazelor de date trebuie sa se prevadă dezvoltările viitoare; structura 
bazei de date trebuie sa fie ușor de modificat sau extins odată cu modificarea cerințelor 
impuse. 

 Este greu de realizat toate aceste obiective permanent, dar un proiect corect al unei 
baze de date trebuie sa aibă în vedere obținerea cât mai rapidă a rezultatelor. Aplicarea 
tehnicilor de proiectare conduce la obținerea următoarelor beneficii:  

- structura bazei de date este ușor de modificat și gestionat deoarece modificarile 
efectuate asupra unui câmp sau tabel nu afectează alte câmpuri sau tabele ale bazei de date;  

- datele sunt ușor de modificat deoarece modificarea valorii unui câmp dintr-un tabel 
nu afectează valorile altor câmpuri din același sau alte tabele ale bazei de date; mai mult 
decât atât, o proiectare corectă a unei baze de date va duce la păstrarea unei redundanțe 
minime a datelor; 

 - informațiile sunt ușor de extras deoarece se pot crea cu ușurință interogări daca 
tabelele sunt corect alcatuite iar relațiile sunt stabilite în mod corespunzător;  

- aplicațiile create de utilizator sunt ușor de proiectat și gestionat.  
 
2. Planificarea bazei de date - reprezintă controlul activităților ce permit realizarea 

efectivă și eficientă a etapelor de proiectare a unei baze de date. În acest scop se realizează 
următoarea documentație:  

- identificarea scopului bazei de date; 
 - obiectivele bazei de date (identificarea fiecarei activități individuale ce trebuie 

suportată de baza de date).  
Proiectarea bazei de date cuprinde următoarele trei etape:  
- proiectarea conceptuală a bazei de date;  
- proiectarea logica a bazei de date; 
 - proiectarea fizica a bazei de date. 
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3. Proiectarea conceptuală -  reprezintă procesul de construire a unui model al 
informațiilor utilizat în cadrul unui domeniu de interes, independent de toate considerațiile 
fizice.  

Primul pas în proiectarea bazei de date este cel de definire a cerințelor datelor specifice 
acelui domeniu. În acest scop este importantă definirea: 

 - tipurilor de informații;  
- categoriilor de informații necesare sistemului; 
 - regulilor specifice domeniului;  
- constrângerilor aplicate;  
- tipurilor de rapoarte generate; 
 - scopului principal al tuturor informațiilor; 
 - securității necesare;  
- informațiilor ce urmează a fi extinse.  
Identificarea obiectivelor domeniului precum și strângerea informațiilor din diferite 

surse ce vor folosi baza de date este un proces esențial. De asemenea, tot acum trebuie 
identificate cerințele specifice domeniului care se modelează. În concluzie, modelul 
conceptual de date reprezintă cerințele datelor, o listă a regulilor specifice domeniului și o 
privire asupra comportamentului pe care trebuie sa-l aibă sistemul și care se reprezintă 
grafic cu ajutorul unor instrumente ajutătoare, fiind independent de orice considerații fizice 
(SGBD, sistem de operare etc.).  

 
4. Proiectarea logică - reprezintă procesul de constituire a unui model al 

informațiilor utilizat la modelarea unui domeniu de interes bazat pe un anumit model 
specific de date (de exemplu, modelul relațional), dar independent de orice alte considerații 
fizice.  

Proiectarea logica a bazei de date ajută în continuare la definirea și achiziționarea 
cerințelor. Proiectarea logica a bazei de date presupune descrierea fiecarui element de 
informație și a relațiilor dintre aceste elemente de informație. Un model logic poate 
determina daca proiectul conține toate informațiile ce trebuie sa fie extrase și reflectă 
relațiile necesare care se pun în concordanță cu regulile domeniului de interes. Modelul logic 
al bazei de date descrie dimensiunea, forma sistemelor necesare bazei de date și arată 
necesitățile informaționale și operaționale ale domeniului de interes. 

 
 5. Proiectarea fizică - reprezintă procesul de descriere a implementării bazei de date 

pe mediile secundare de stocare. Sunt descrise structurile de stocare și metodele de acces 
utilizate pentru a obține un acces eficient la date. 

 Acest pas din cadrul procesului de proiectare implica determinarea următoarelor 
categorii de informații:  

- datele folosite în mod curent;  
- coloanele ce urmează a fi indexate pentru a obține un acces mai rapid la date;  
- spațiul necesar precum și cel prevăzut pentru creșterea dimensiunilor bazei de date;  
- daca de normalizarea bazei de date va duce la creșterea performanţelor acesteia; 
 - cereri de funcţionalitate: - procesarea secvenţială a tuplurilor; 
 - tuplurile ce îndeplinesc o anumită condiţie impusa prin intermediul unei valori; 
 - tuplurile inserate sau eliminate; - obiective de performanţă: 
 - evitarea pierderii inutile de spaţiu; 
 - primirea într-un timp cât mai scurt a răspunsului.  

O bază de date relaţională constă din două părţi importante: 
 - dicţionarul de date care descrie datele; 
 - fişierele de date ce conţin datele fizice 
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O structură de stocare reprezintă o 
implementare a tabelelor și coloanelor în cadrul unui 
sistem specific de gestiune a bazelor de date. 
Opţiunile tipice de implementare presupun luarea 
unor decizii referitoare la:  

- transformarea tabelelor în fişiere;  
- spațiul liber; 
 - transferul tabelelor în bazele de date; 
 - blocari; - 
 ordinea coloanelor.  
Aceste considerații pot diferi considerabil de la 

un sistem de gestiune a bazelor de date la altul.  
Pasul Analizarea evenimentelor existente în 

baza de date este împărţit în sapte subpaşi, după cum 
urmează:  

- revizuirea evenimentelor înlănţuite prin 
modelul logic; 

 - alcatuirea unei liste de priorităţi a 
evenimentelor pentru a înţelege importanţa acestora; 

 - identificarea regulilor care se aplica celor mai importante evenimente; 
 - identificarea criteriilor de cautare pe baza carora se accesează tabelul, în cazul 

fiecarui eveniment sau tabel accesat;  
- identificarea cerințelor de sortare pe baza carora se accesează tabelul, în cazul fiecarui 

eveniment sau tabel accesat;  
- identificarea coloanelor destinaţie pe baza carora se accesează tabelul, în cazul 

fiecarui eveniment sau tabel accesat;  
- estimarea numărului de rânduri cautate raportate la numărul total de rânduri din 

tabel pe baza carora se accesează tabelul, în cazul fiecarui eveniment sau tabel accesat;  
O cale de acces reprezintă o procedură logica pe baza careia un sistem de gestiune a 

bazelor de date poate selecta anumite rânduri, poate obține coloanele cerute, prelucrând 
acele coloane și rânduri în maniera corespunzătoare.  

Opţiunile de reglare invizibilă sunt acele opţiuni care sunt transparente utilizatorilor 
și programatorilor. În cele mai multe sisteme de gestiune a bazelor de date opţiunile 
invizibile pe care le poate regla proiectantul se referă la scanări, ordinea rândurilor în tabele, 
indexarea coloanelor.  

O structură vizibilă de date este acea structură palpabilă utilizatorilor sau 
programatorilor. Reglarea unei structuri vizibile de date constă din modificarea structurii 
datelor astfel încât acestea s-ar putea sa nu mai corespundă modelului logic. Cele mai 
obişnuite modalităţi de reglare a structurilor vizibile de date sunt:  

- stocarea coloanelor ce reprezintă copii exacte ale altor coloane;  
- stocarea coloanelor cu ajutorul carora se efectuează calcule pe baza unei formule;  
- stocarea coloanelor ce se obţin prin deducţie (cu ajutorul unei reguli).  

6.Alegerea sistemului de gestiune a bazei de date  - Pentru a crea o aplicaţie cu 
baze de date trebuie ales cel mai potrivit tip de sistem de gestiune al bazei Adaptarea 
structurii de stocare la mediul de producţie Analiza evenimentelor din baza de date Caile de 
acces ale evenimentelor Reglarea opţiunilor invizibile Reglarea structurilor vizibile de date 
de date. Acesta trebuie ales în aşa fel încât sa corespundă atât necesităţilor actuale cât și celor 
viitoare. În acest scop trebuie făcută o apreciere asupra caracteristicilor sistemului raportate 
la cerințele bazei de date și a aplicaţiei (aplicaţiilor) create pe baza acesteia.  
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7. Proiectarea programelor aplicaţie -  În această fază trebuie creată interfaţa 
cu utilizatorul precum și programele aplicaţie care folosesc datele din baza de date. 

 Proiectarea tranzacţiilor:  
- tranzacţii folosite la extragerea datelor (datele extrase cu scopul afisarii sau 

utilizării de catre o altă tranzacţie);  
- tranzacţii folosite la actualizarea datelor (inserarea de noi înregistrări, 

eliminarea de înregistrări, modificarea înregistrări lor existente); 
 - tranzacţii mixte (folosite atât pentru extragere cât și pentru actualizarea 

datelor).  
Proiectarea formularelor și rapoartelor:  
Mai întâi, este important de cunoscut specificaţiile bazei de date, a interogărilor 

folosite, a tranzacţiilor și aplicaţiilor ce trebuie create. Prin analizarea interogărilor și 
tranzacţiilor bazei de date se urmăresc: frecvenţa apariţiei interogărilor și tranzacţiilor, 
constrângerile impuse interogărilor și tranzacţiilor, frecvenţa operaţiilor de actualizare.  

În acelaşi timp este important de analizat performanţa profilului de interogare 
(frecvenţa anumitor interogări, relațiile folosite, tabelele relaţionate folosite, selectarea 
atributelor) și a profilului de actualizare (dinamic sau static, frecvenţa actualizărilor, 
aplicarea unor strategii de prevedere a actualizărilor posibile). În sfârşit, proiectarea se 
încheie prin crearea interfeţei cu utilizatorul și a aplicaţiilor care lucrează cu datele din baza 
de date.  

 
8. Implementarea - Implementarea reprezintă realizarea fizica a bazei de date și a 

aplicaţiilor care folosesc baza de date. Implementarea bazei de date se poate face folosind: 
 - limbajul de definire a datelor existent în cadrul sistemului de gestiune a bazelor de 

date;  
- o interfaţă grafica cu utilizatorul.  
Instrucţiunile limbajului de definire a datelor crează structura bazei de date și 

fişierele bazei de date. Programele aplicaţie sunt implementate cu ajutorul limbajului de 
manipulare a datelor și, posibil, cu ajutorul unui limbaj gazdă de programare cu ajutorul 
caruia se creează ecrane, meniuri, formulare și rapoarte pe de o parte, iar pe de altă parte se 
introduc elementele de control a securității și integrităţii datelor. 

 

3.4. Elaborarea proiectului tehnic al SI 
 

Proiectul tehnic este documentația tehnico-economica ce se elaborează în conformitate cu 
studiul de fezabilitate aprobat și cuprinde, în principal, prezentarea soluțiilor de arhitectură și 
de amplasare, a funcționalității și conformării planimetrice și spațiale a obiectelor proiectului de 
investiție, a soluțiilor inginerești de structură, de instalații interioare și exterioare, devizul 
general și devizele obiectelor, caietele de sarcini, extrasul de documentație din proiectul pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC și documentația de consultanță pentru 
urmărirea execuției de lucrări. 

(1) Proiectul tehnic constituie, după recepționare, verificare și obținerea autorizației 
de construire, anexă la contractul încheiat pentru implementarea proiectului de investiție. 

(2) Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat clar și sa asigure informații complete, astfel 
încât: 

a) autoritatea contractantă sa obțină date tehnice și economice complete privind 
implementarea proiectului; 
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b) sa răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului de 
investiție și ale utilizatorului; 

c) antreprenorul/furnizorul de lucrări, după elaborarea proiectului tehnic, sa poată 
analiza toate datele și informațiile complete, tehnice și tehnologice, necesare execuției 
lucrărilor; 

d) sa se poată elabora, în etapa realizării fizice efective a obiectelor, detaliile de 
execuție, în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusa, dar cu 
respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără a se depăși costul total al lucrării, 
stabilit în faza de ofertă. 

(3) Caietele de sarcini sunt complementare între ele, se elaborează de catre proiectant, 
fac parte integrantă din proiectul tehnic, dezvoltă, în scris, pe baza planșelor deja terminate 
elementele tehnice menționate în planșe, prezintă informații, precizări și prescripții 
complementare planșelor și se organizează, de regulă, în broșuri distincte, pe specialități. 

(4) Elaborarea caietelor de sarcini se face, pe baza breviarelor de calcul și a planșelor, 
separat pentru fiecare categorie de lucrări, iar exprimările trebuie sa fie clare, concise și 
sistematizate. 

(5) Forma de prezentare a caietelor de sarcini trebuie sa fie amplă și clară, sa conțină 
și sa clarifice precizările din planșe, sa defineasca calitățile materialelor cu trimitere la 
standarde, sa defineasca calitatea execuției lucrărilor de construcții și montaj, cu trimitere la 
normative și prescripții tehnice în vigoare, și sa permită determinarea costului materialelor, 
forței de munca, utilajelor, transporturilor și dotării necesare execuției lucrărilor. 

(6) Caietele de sarcini nu trebuie sa fie restrictive. 

 

3.5. SI cu stocari de date centralizate și distribuite, (BD) 
 

Afluxul fără precedent de informaţie de diferite tipuri şi pe diverse canale, necesită 
strategii şi instrumente din ce in ce mai complexe pentru stocare, procesare şi, mai ales, 
interpretare. Din acest motiv apare nevoia de a transforma informaţia în date şi organizarea 
acestora într-o asemenea manieră încât în orice moment sa poată fi extrasa informația 
dorită. 

Datele sunt luate din lumea reală prin măsurători şi observaţii. Datele în sine nu au nici 
un fel de semnificaţie, nefiind altceva decât o înşiruire de litere şi cifre. Acestea rămân în 
aceeaşi stare până în momentul modificarii lor de catre administratorul bazei de date. 

Informaţiile reprezintă date organizate, date care au fost filtrate şi ordonate după 
anumite criterii. Pentru a face diferenţa dintre date şi informaţii, Hernandez propune 
următoarea axiomă: 

Datele reprezintă ceea ce se înmagazinează; informaţia reprezintă ceea ce se extrage. 
Dorinţa oricarui utilizator este obţinerea de informaţii şi nu manipularea unor date 

seci. Un model de date corect alcatuit oferă posibilitatea transformării informaţiilor în date 
şi a acestora înapoi în informaţii fără a denatura sensul lor iniţial. Pentru ca datele sa poată 
fi transformate în informaţie ele trebuie organizate astfel încât sa poată fi prelucrate. Pentru 
a determina în cazul unei aplicaţii modul de organizare a datelor, trebuie determinate acele 
caracteristici ale datelor care permit extragerea esenţei înţelesului lor. 

Un model de date reprezintă o mulţime formală şi consistentă de reguli. 
Pentru o aplicaţie particulară a unui model de date, numele obiectelor bazei de date 

împreună cu proprietăţile lor şi asocierile dintre ele se numeşte schemă. 
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Un ansamblu de date organizat după anumite criterii reprezintă o colecţie de date. O 
colecţie de obiecte care au identitate proprie şi sunt caracterizate de o condiţie de 
apartenenţă se numeşte mulţime. 

Procesul de definire şi structurare a datelor în colecţii, gruparea lor precum şi 
stabilirea elementelor de legătură dintre componentele colecţiei şi între colecţii reprezintă 
organizarea datelor. 

Evoluţia în timp a metodelor de organizare a datelor e legată de soluţiile tehnice de 
înmagazinare a acestora şi cuprinde nivelele: 

1. Nivelul I - organizarea datelor în fişiere clasice; 
2. Nivelul II - organizarea mixtă în fişiere; 
3. Nivelul III - organizarea datelor în bazele de date clasice; 
4. Nivelul IV - organizarea datelor în bazele de date relaţionale; 
5. Nivelul V - organizarea datelor în baze de date distribuite  
În cadrul acestei evoluții se disting etapele: 
Prima etapă în evolutia organizarii si prelucrarii datelor o reprezinta fisierul. Un fisier 

consta intrun ansamblu de inregistrari fizice. In aceasta etapa datele sunt organizate sub 
forma de fisiere secventiale stocate pe benzi magnetice (ca suport de memorare). Structura 
logica si structura fizica sunt similare, neexistand o diferenta clara intre acestea. Modul de 
proiectare a datelor este realizat in scopul de a deservi in principal unei singure aplicatii, 
aceasta fiind dependenta de date si ca urmare, in cazul aparitiei unor modificari in structura 
datelor, acest fapt determina modificari si asupra programului (aplicatiei). 

A doua etapa este marcata de separarea structurii logice de cea fizica, posibila prin 
independent fizica a datelor. Sunt utilizate fisiere secvential-indexate, si cu acces direct, 
avand ca suport de memorare discul magnetic. Separarea celor doua structuri asigura 
independenta aplicatiilor atat fata de echipamentele hardware cat si fata de modul de 
organizare a fisierelor. Aceasta inseamna ca se pot schimba dispozitivele de memorare fara 
a afecta aplicatiile, iar aceasta schimbare afecteaza, eventual, doar structura fizica a datelor, 
nu si structura logica. In aceasta etapa apar primele facilitati simple de protectie a datelor. 

Etapa a treia marcheaza aparitia fisierelor integrate. Organizarea datelor sub forma 
fisierelor integrate reduce redundanta datelor, fiind posibila utilizarea in comun a celorasi 
date fizice de catre mai multe aplicatii. Integrarea fisierelor determina o structura logica care 
sa corespunda cerintelor tuturor aplicatiilor. Aceste structuri integrate constituie originea 
notiunii de model conceptual din cadrul bazelor de date actuale. El contine descrierea 
tuturor datelor si a legaturilor dintre ele. 

Etapa a patra este etapa bazelor de date propriu-zise. Odata cu utilizarea fisierelor 
integrate, ce confera mai multor aplicatii accesul la aceleasi date, a aparut si necesitatea 
realizarii aplicatiilor independent de structura logica a datelor. Desprinderea din cadrul 
aplicatiilor a descrierii structurilor de date determina crearea modelului extern. Astfel, pe 
langa independenta fizica a datelor se adauga si independenta logica, in sensul ca sunt 
posibile modificari in structura logica a unei baze de date, fara ca acestea sa afecteze 
aplicatiile. Tot in aceasta etapa apar tehnici si proceduri speciale pentru protectia si 
securitatea datelor, si de asemenea si functia de administrare a bazei de date, iar redundanta 
datelor este redusa la minim.  

Dezavantajele sistemelor de prelucrare bazate pe fisiere 
 Redundanta si inconsistenta a datelor (cum pot fi actualizate datele din toate 

fisierele?) 
 Dificultati în accesarea datelor (necesitatea unor noi programe de aplicatie?) 
 Izolarea datelor (diferite formate, diferite fisiere) 
 Imposibilitatea controlului concurentei (utilizatori multipli) 
 Probleme de securitate 
 Probleme de integritate a datelor (satisfacerea constrângerilor?) 
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 Definitia datelor este încorporata în programele aplicatie 
 Nu exista controlul accesului si manipularii datelor 

 
Separarea şi izolarea datelor 
Cu sistemele de fişiere e dificilă o prelucrare a datelor atunci când acestea sunt izolate 

în fişiere separate. În acest caz programatorul trebuie sa sincronizeze prelucrarea a două sau 
mai multe fişiere pentru a se asigura ca datele extrase sunt cele corecte. Dificultatea este cu 
atât mai mare cu cât datele necesare se află în mai multe fişiere. 

 
Dublarea datelor 
Se manifestă prin faptul ca aceleaşi date se pot afla în două sau mai multe fişiere în 

funcţie de numărul aplicaţiilor sau al utilizatorilor. În această situaţie pot apare o serie de 
probleme, cum ar fi: 

 creşterea costurilor prin creşterea spaţiului de memorare a datelor; 
 apariţia inconsistenţei datelor prin faptul ca o anumită dată poate fi memorată în mai 

multe locuri; atunci când există mai multe copii ale aceleiaşi date e posibil ca prin 
actualizarea unora dintre ele sa existe valori diferite ale aceloraşi date (inconsistenţă); 
inconsistenţa mai poate apare şi la introducerea greşită a unor date; 

 imposibilitatea introducerii unor standarde; 
 imposibilitatea aplicarii restricţiilor de securitate; 
 imposibilitatea menţinerii integrităţii datelor (consistenţă şi validare). 

 
Dependenţa datelor 
Structura fizica şi stocarea fişierelor de date şi înregistrărilor sunt definite în codul 

aplicaţiei. 
Aceasta înseamnă ca orice modificare efectuată în structura existentă impune scrierea 

unui  program de tip exe-off (adica un program ce este rulat o singură dată, după care poate 
fi înlăturat). 

Acest program trebuie: 
 sa deschidă fişierul iniţial pentru a fi citit; 
 sa creeze un fişier temporar cu noua structură; 
 sa citeasca o înregistrare din fişierul iniţial, sa transforme datele pentru a le încadra 

în noua structură şi sa scrie fişierul temporar. Acest lucru trebuie repetat pentru toate 
înregistrările din fişierul iniţial; 

 sa şteargă fişierul iniţial; 
 sa redenumeasca fişierul temporar cu numele fişierului iniţial; 
 sa modifice toate programele ce apelează fişierul iniţial pentru a se conforma noii 

structuri. 
Toate aceste operaţii necesită mult timp şi sunt supuse pericolului de apariţie a 

erorilor. Daca structura unui fişier trebuie modificată, trebuie modificat şi programul care îl 
foloseşte. 

 
Formate de fişiere incompatibile 
Este posibil ca fiecare fişier sa fie apelat de catre programe diferite. În acest caz se 

impune sa se scrie un program de transformare a fişierelor într-un format comun astfel încât 
sa se poată face prelucrarea datelor din mai multe fişiere. 
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4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR SISTEMELOR 

INFORMATICE 
 

Managementul proiectelor devine rapid metoda de management utilizată de un 
număr din ce în ce mai mare de industrii. Sunt realizate proiecte pentru construirea celor 
mai mari zgârie nori sau pentru realizarea unor programe informatice foarte simple. Cei mai 
mulţi manageri de proiect consideră că tehnicile de management pot fi aplicate proiectelor 
indiferent de dimensiune şi că metodologia, metodele şi paşii utilizaţi pentru management 
sunt aproape aceleaşi. Multe companii mari au în prezent o politică declarată de 
administrare folosind metode de management al proiectelor. 

Managementul proiectelor reprezintă aplicarea unor cunoştinţe, aptitudini şi tehnici 
pentru activităţile proiectului cu scopul de a satisface sau depăşi nevoile şi aşteptările 
părţilor interesate. Deci, managementul de proiect utilizează o serie de instrumente şi 
tehnici pentru a gestiona proiecte.  

Managerul de proiect este persoana responsabilă în final pentru succesul sau eşecul 
proiectului. 

 

4.1. Planificarea iniţială a proiectului SI cu  MS Project 
 

Managementul reprezintă îndeplinirea unor obiective prin intermediul oamenilor şi al 
altor tipuri de resurse. Acesta se referă la procesul de stabilire şi atingere a scopurilor prin 
cinci funcţii de bază: 

planificare, organizare, selecţie de personal, conducere şi control, folosind resurse 
umane, financiare şi materiale. 

Planificarea 
Priveşte anticiparea situaţiilor viitoare şi determinarea celei mai potrivite modalităţi 

de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. Deseori considerată „prima” 
funcţie a managementului, planificarea pune bazele tuturor celorlalte funcţii. Planificarea e 
un process continuu care implica stabilirea acţiunilor necesare pentru a răspunde la 
întrebări precum: ce trebuie făcut, când şi cum. De asemenea, în această fază managerul 
trebuie sa ia în calcul şi factorii care pot ajuta sau împiedica atingerea scopului, precum şi 
posibilele alternative disponibile pentru atingerea sa. 

Prin planificare se instituie o serie de acţiuni care angajează indivizii, departamentele 
şi întreaga organizaţie timp de zile, luni sau chiar ani. De aceea, planificarea trebuie făcută 
cu atenţie, luându-se în calcul următoarele aspecte: 

1. Determinarea resurselor necesare; 
2. Identificarea numărului de oameni şi a tipurilor de calificare (personal tehnic, de 

supervizare sau managerial); 
3. Dezvoltarea mediului organizaţional în care se va lucra (ierarhia organizaţională);  
4. Determinarea standardelor necesare pentru evaluarea evoluţiei proiectului, astfel 

încât sa se poată face corecţii atunci când acest lucru se impune. 
În funcţie de amploare sau sfera de acţiune, se pot evidenţia trei categorii de 

planificare: 
1. Planificarea strategica: Determină obiectivele majore ale organizaţiei. Este iniţiată 

şi ghidată de un management de nivel înalt, însa toate nivelurile de management trebuie sa 
participe pentru ca planificarea strategica sa dea rezultate. Acest tip de planificare 
îndeplineşte scopuri precum: 

 Stabilirea unor direcţii şi angajamente pe termen lung pentru întreaga organizaţie; 
 Implicarea mai multor niveluri de management în procesul de planificare; 
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 Dezvoltarea unui model organizaţional în care planurile subunităţilor sa fie 
armonizate şi consistente; 

2. Planificarea tactica: Priveşte mai ales implementarea planurilor strategice printr-
un management de nivel mediu. Tactica este mijlocul de îndeplinire a strategiei. Planurile se 
referă la responsabilităţile unităţilor şi în general se concentrează pe activităţile curente şi 
pe termen scurt; 

3. Planificarea operaţională: Se referă la îndeplinirea responsabilităţilor la nivel de 
post sau compartiment. Planurile pot fi singulare (pentru activităţi care nu se repetă, de 
exemplu realizarea unui buget) sau continue (care includ anumite proceduri sau politici). 

 

 

4.2. Expunerea obiectivului general şi a obiectivelor specifice ale 

proiectului 
 

Obiectivul general al proiectului reprezintă ţinta ce urmează a fi realizată şi care 
vizează beneficii pe termen lung pentru societate, grup, organizaţie etc.  

Atingerea obiectivului general înseamnă soluţionarea problemei aşa cum a fost 
formulată în etapa de identificare a nevoilor. Însă atingerea obiectivului general nu 
întotdeauna este garantată de proiectul vizat, de regulă necesitându-se implementarea mai 
multor proiecte.  

Obiectivul general al proiectului trebuie să corespundă programului finanţatorului 
la care se aplică proiectul şi trebuie să întrunească următoarele cerinţe:  

− să fie atractiv pentru grupurile implicate în proiect;  
− să justifice suficient existenţa proiectului;  
− să fie exprimat ca stare finală, nu ca mijloc.  
Obiectivele pe termen scurt sau obiectivele specifice – reprezintă contribuţii la 

atingerea obiectivului general. Obiectivele specifice trebuie să răspundă la întrebarea „Ce 
doreşti să obţii în final?”, şi nu „Ce vrei să faci?”. Aceste obiective pot fi realizate în mai multe 
moduri şi prin intermediul mai multor activităţi. Dacă există un singur mod de a realiza 
obiectivul, atunci acesta este de fapt o activitate.  

Un obiectiv trebuie să fie SMART (ager), adică să întrunească o serie de elemente ce 
se regăsesc în termenul SMART. Iniţialele acestui cuvânt descriu felul în care trebuie 
prezentat obiectivul specific: specific (engl. specific), măsurabil (engl. measurable), realizabil 
(engl. achievable), realist (engl. realistic), delimitat în timp (engl. timely) [36]. Semnificaţia 
acestor însuşiri se descrie în continuare:  

- specific – să fie în legătură strânsă cu obiectivul general al proiectului;  

- măsurabil – să se stabilească indicatori cantitativi şi/sau calitativi pentru 
obiectivul propus;  

- realizabil – posibil de realizat;  

- realist – proiectul trebuie să asigure obţinerea unor efecte superioare eforturilor;  

- delimitat în timp – să existe termene reale când vor fi obţinute rezultatele.  
 
Formularea obiectivelor, după cum s-a menţionat anterior, are la bază arborele 

problemei elaborat în prealabil. 
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 Astfel, situaţia negativă, ilustrată în arborele problemei, se va transpune într-o 

situaţie pozitivă, prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Ca urmare, 

formulările pozitive devin obiective. Acestea se expun într-o schemă logică, numită Arborele 

obiectivelor care, la rândul său, oferă o perspectivă clară a situaţiei viitoare îmbunătăţită 

(Fig. 3.2). 
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4.3. Elaborarea planului de activităţi 
 

Activităţile proiectului reprezintă un complex de acţiuni, stabilite într-o anumită 
logică, pentru a îndeplini obiectivul propus şi a obţine rezultatele dorite. Fiecărui obiectiv îi 
corespund cel puţin două activităţi, iar acestea, la rândul lor, pot fi divizate în subactivităţi. 
Este însă eronat să se formuleze prea multe activităţi. În general, se recomandă a defini între 
două şi cel mult patru-cinci activităţi pentru un singur obiectiv.  

În mod obişnuit, activităţile răspund la întrebările „Cum echipa de implementare va 
realiza proiectul?” sau „Ce trebuie de întreprins pentru a atinge obiectivul propus şi rezultatele 
scontate?”. La formularea activităţilor trebuie să se respecte următoarele cerinţe:  

1. Să conducă direct la rezultate.  
2. Să fie incluse doar acele activităţi, care sunt realizate nemijlocit în cadrul proiectului, 

nu şi cele realizate de alte grupuri sau organizaţii. 

3. Să fie formulate ca acţiuni ce sunt necesare a fi întreprinse, nu ca stări finale (să 
înceapă cu o acţiune (ex.: organizare, elaborare, efectuare etc.).  

5. Perioada alocată implementării fiecărei activităţi trebuie să fie realistă.  
Este important să fie făcută distincţia dintre activităţile eligibile şi cele noneligibile.  
Activităţile eligibile se referă la setul de acţiuni permise care vor fi întreprinse şi pot 

fi realizate în vederea desfăşurării proiectului.  
Activităţile noneligibile sunt acele activităţi care nu pot fi acoperite financiar în cadrul 

proiectului.  
De regulă, finanţatorii indică în prealabil lista activităţilor eligibile şi noneligibile. 

 

Exemple de activităţi eligibile şi noneligibile aferente proiectului 

 

Activităţi eligibile Activităţi noneligibile 

Crearea de reţele între diferite 
organizaţii/administraţii publice  

Acţiuni ce vizează, numai sau în principal, sponsorizări 
individuale pentru participarea la ateliere de lucru, 
seminare, conferinţe şi congrese  

Organizarea seminarelor de 
instruire/mese rotunde/ateliere de 
lucru/festivaluri  

Acţiuni ce se referă, doar sau în principal, la burse 
individuale pentru studii sau cursuri de formare 
profesională  

Activităţi de cercetare  

Proiecte ce au fost deja aprobate pentru finanţare din alte 
surse, inclusiv din alte programe ale Comisiei Europene 
(În cazul în care proiectul în totalitate sau o parte a 
proiectului au fost propuse pentru finanţare din alte surse, 
solicitantul trebuie să ofere informaţiile necesare în 
aplicarea deplină)  

Elaborarea studiilor de prefezabilitate 
şi/sau fezabilitate  

Proiecte privind industria tutunului, fabricarea 
băuturilor alcoolice distilate, arme de foc şi muniţii  

Elaborarea de noi strategii de 
dezvoltare locală  

Activităţi cu caracter politic, ideologic, religios etc.  

Colectarea informaţiilor, analiza şi 
prelucrarea datelor pentru descrierea 
situaţiei actuale, diagnoza spaţiului 
(cercetare documentară, baze de date, 
consultări, evaluări, grupuri de lucru, 
anchete, acţiuni participative etc.) 

 

Activităţi de promovare a valorilor de 
patrimoniu cultural etc 
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După cum a fost precizat anterior, activităţile pot fi detaliate în subactivităţi care au 
legatură logică cu activitatea centrală şi obiectivul specific căruia îi corespund. În proiectele 
mai mari diversele activităţi pot fi grupate în componente ale proiectului.  

Prezentarea activităţilor proiectului se poate face prin utilizarea unui tabel simplu, 
precum şi prin utilizarea unor instrumente mai sofisticate, ca diagrama Gantt, metoda 
drumului critic ş.a.  

Reprezentarea activităţilor într-un tabel simplu presupune elaborarea unui tabel cu 
coloane pentru activităţi, subactivităţi, sarcini, termene de executare şi responsabilităţi.  

Diagrama Gantt (engl. Gantt chart, fr. Diagramme de Gantt) reprezintă o diagramă cu 
bare orizontale care ilustrează activităţile dintr-un proiect desfăşurate în timp, indicând 
timpul de începere şi, respectiv, de finalizare, precum şi durata acestor activităţi. În diagramă 
pot fi menţionate şi persoanele responsabile pentru activităţi. După cum s-a menţionat 
anterior, diagrama este denumită după numele lui Henry L. Gantt (1861-1919), inginer 
mecanic şi consultant în management care a elaborat acest grafic între anii 1910-1915 în 
scopul programării producţiei la o firmă din SUA.  

Diagrama Gantt are forma unei matrice cu două axe: una orizontală pentru indicarea 
perioadei de timp necesară fiecărei activităţi, iar alta verticală, în care se indică sarcinile. În 
activitatea practică, aceasta se poate utiliza în diferite variante, una dintre care se expune în 
schima de mai jos: 

  
Construirea diagramei Gantt presupune parcurgerea consecutivă a următorilor paşi:  

 definirea activităţilor de executat;  
 stabilirea datei de început şi de sfârşit a fiecărei activităţi;  
 determinarea duratei fiecărei activităţi;  
 specificarea activităţii anterioare fiecărei activităţi;  
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 stabilirea nivelului de priorităţi pentru toate activităţile din proiect cuprinse în 
planificare;  

 definirea legăturilor dintre activităţi.  
 
Pentru a facilita construirea diagramei, datele obţinute în cadrul operaţiunilor expuse 

mai sus se pot sistematiza într-un tabel după modelul redat în continuare (Tab. 3.4).  
Tabelul 3.4. Date iniţiale pentru construirea diagramei Gantt 

 
Nr.  
crt  

Codul 
activităţii  

Denumirea 
activităţii  

Data de 
începere  

Data de 
finalizare  

Durata, 
zile  

Codul 
activităţii 
anterioare  

Nivelul de 
prioritate  

        

        

 
Printre principalele avantaje ale metodei Gantt se menţionează:  

 Reprezintă un instrument adecvat pentru proiectarea activităţilor cu durată de timp 
uşor de estimat.  

 Se impune printr-o construcţie simplă.  

 Este uşor adaptabilă la proiectele mai puţin complexe.  

 Poate fi uşor înţeleasă de utilizatori.  

 Este comprehensivă (poate cuprinde între 15 şi 20 de sarcini, ilustrate pe o singură 
pagină). Concomitent, trebuie să se ţină cont de faptul că mai multe sarcini îngreunează 
diagrama şi pot crea confuzie.  

 Oferă o imagine de ansamblu asupra muncii ce trebuie efectuată.  

 Este utilă pentru activitatea de monitorizare şi control a executării activităţilor 
proiectului.  

 Permite analiza activităţilor critice (activităţi care trebuie să se finalizeze cât mai 
repede posibil, întrucât orice întârziere va modifica durata finală a proiectului) oferind 
posibilitatea repartizării raţionale a resurselor materiale, umane, financiare.  

 
De rând cu avantajele menţionate, diagrama Gantt are şi o serie de dezavantaje:  

 Este dificilă pentru proiectele complexe, cu un număr de activităţi mai mare de 20.  

 Nu permite a prezenta sarcinile mai complexe, neputându-se exprima munca alocată, 
resursele umane implicate sau dificultăţile întâlnite pe elementele sarcinilor respective.  

 În baza diagramei, în procesul de monitorizare a proiectului pot fi semnalate doar 
întârzierile, amânările sau depăşirea termenelor-limită.  

 Poate da impresia eronată precum că proiectul este foarte simplu.  

 Nu oferă o imagine exactă a consumului de resurse.  

 Nu reflectă interdependenţa dintre activităţi.  

 Dacă se fac intervenţii în durata sau momentul de începere/finalizare a activităţilor, 
diagrama trebuie redesenată.  

 La o eventuală estimare incorectă a intervalelor de timp, se compromite întreaga 
diagramă.  

 În cazul definirii slabe a sarcinilor, se pot comite erori în stabilirea intervalului 
necesar pentru executarea acestora.  
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În prezent, există programe informatice care facilitează construirea şi actualizarea 
diagramei.  

Metoda drumului critic (Critical Path Method) a fost elaborată de DuPont în anul 1957 
în vederea soluţionării unei probleme legate de închiderea unei fabrici de chimicale pentru 
mentenanţă şi repornirea acesteia în cele mai bune condiţii.  

Prin esenţa sa, metoda drumului critic reprezintă o metodă deterministă care permite 
controlul timpului şi al costului de execuţie a unui proiect, folosind doar o singură durată de 
timp asociată fiecărei activităţi, ceea ce duce la o precizie foarte bună.  

Aplicarea metodei drumului critic are ca repere următoarele raţionamente: proiectul 
implică finalizarea unor activităţi care implică consum de timp şi de resurse şi care sunt 
interconectate prin intermediul evenimentelor. Fiecărei activităţi îi corespunde un 
eveniment de start şi unul de final. Reprezentarea grafică, care elucidează ansamblul de 
activităţi al unui proiect şi interdependenţele acestora, se numeşte reţea sau graf.  

Termenii de bază cu care se operează în procesul de aplicare a metodei respective sunt:  
 Fiecare cerc (nod) al reţelei reprezintă un eveniment al proiectului.  
 Fiecare arc, care are originea într-un eveniment şi este direcţionat spre un alt 

eveniment, reprezintă o activitate distinctă.  
 Evenimentul de start este notat în mod generic cu i, iar cel final – cu j.  

Procesul de aplicare a metodei drumului critic presupune următoarele acţiuni:  
1. Întocmirea listei de activităţi ale proiectului cu precizarea duratelor de timp 

aferente şi a dependenţelor dintre ele.  

2. Construirea grafului.  
La construirea grafului trebuie să se ţină cont de următoarele reguli:  
Ordinea reprezentării activităţilor în reţea trebuie să corespundă întocmai succesiunii 

propriu-zise a acestora (dacă se elaborează un proiect de producţie, se va avea în vedere 
succesiunea proceselor tehnologice implicate).  

Proiectul nu poate avea decât un singur eveniment iniţial şi unul final.  
Pentru fiecare activitate există un singur arc între două noduri.  
Pentru fiecare nod avem un arc predecesor şi un arc succesor, exceptând nodul iniţial 

şi cel final.  
Nu se acceptă conexiuni de tipul celor expuse în Figurile 3.3 şi 3.5, soluţia fiind de a 

prezenta activităţi fictive care se expun cu ajutorul liniilor punctate (Fig. 3.4 şi 3.6).  
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Nu se admit bucle (eveniment de start = evenimentul final pentru o activitate).  
Nu se recomandă utilizarea unor intersecţii de arce.  
Nodurile (evenimentele) reţelei sunt numerotate, iar deasupra arcelor (activităţilor) 

se indică activităţile şi/sau duratele de timp ale acestora.  
Distanţele şi unghiurile se vor alege, astfel încât să se creeze un graf clar.  

Reţeaua trebuie să fie fluentă şi să prezinte clar sensul de desfăşurare a procesului.  
Pentru o expunere mai elocventă a modalităţii de aplicare practică a metodei drumului 

critic, vom apela la un exemplu: să admitem că proiectul XXX conţine activităţile A-L. 

Sistematizarea acestora este expusă în Tabelul 3.5. 

Tabelul 3.5. Sistematizarea activităţilor proiectului XXX 

 

Activitatea  Activitatea direct 
precedentă  

Durata, zile  

A  -  7  
B  -  5  
C  A  9  
D  B  4  
E  A,D  7  
F  C  2  
G  C  6  
H  C  3  
I  E,F  7  
J  G  2  
K  G  9  
L  H,J  4  

În Figura 3.7 este redată reţeaua proiectului XXX. 

 

 



92 
 

După cum relevă Figura 3.7, fiecărui eveniment (nod) i se asociază două termene:  
 termenul minim al evenimentului – este momentul cel mai timpuriu în care acesta 

se poate produce (Te- Erliest Time);  

 termenul maxim al evenimentului – este momentul cel mai târziu de producere a 
acestuia (Tl – Latest Time).  

În procesul de calculare a termenelor evenimentelor, se parcurg următorii paşi:  
1) prin parcurgerea traseului de la stânga spre dreapta (Forward Step) se calculează 

termenele minime ale evenimentelor şi se indică în căsuţa superioară din dreptul fiecărui 
nod al proiectului (ex.: termenul minim al evenimentului 3 din Figura 3.7 se va determina 
astfel: TE3=5+4=9 zile);  

2) pasul înapoi (Backward Step) permite a calcula termenele maxime ale 
evenimentelor, fiind indicate în căsuţa inferioară din dreptul fiecărui nod al reţelei (ex.: 
termenul maxim al evenimentului 3 din Figura 3.7 se va determina astfel: TL3= 31-7-7=17 
zile).  

Evenimentele ale căror termene minime şi maxime coincid se numesc evenimente 
critice. Întârzierea evenimentelor respective nu se admite, deoarece va conduce la depăşirea 
datelor-limită de executare a proiectului.  

Traseul care parcurge activităţile aferente evenimentelor critice reprezintă drumul 
critic al proiectului (drumul cu durată maximă). În exemplul analizat (Fig. 3.7) drumul critic 
uneşte evenimentele 0,1,4,6,8.  

Evenimentele ale căror termene minime şi maxime sunt diferite se numesc 
evenimente necritice, acestea având o rezervă de timp.  

O prezentare generalizatoare a elementelor specifice metodei drumului critic este 
expusă în Figura 3.8. 
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Dacă o activitate este iniţiată la termenul minim de start, aceasta va evolua conform 

programului minorant. Fiind iniţiată la termenul maxim de start, activitatea respectivă se va 

desfăşura conform programului majorant. Implicit, fiecărei activităţi i se asociază patru 

rezerve de timp: 

 Rezerva totală – reprezintă intervalul maxim de timp în care poate fi 
întârziată o activitate iniţiată conform programului minorant, astfel încât să nu fie depăşită 
durata totală a proiectului.  

 Rezerva liberă – reprezintă intervalul maxim de timp în care poate fi 
întârziată o activitate iniţiată conform programului minorant, astfel încât să nu fie depăşită 
durata totală a proiectului şi nici afectate rezervele de timp ale lucrărilor succesoare.  

 Rezerva intermediară – reprezintă intervalul maxim de timp în care poate fi 
întârziată o activitate iniţiată conform programului majorant, astfel încât să nu fie depăşită 
durata totală a proiectului şi nici afectate rezervele de timp ale lucrărilor predecesoare.  

 Rezerva sigură – reprezintă intervalul maxim de timp în care poate fi 
întârziată o activitate iniţiată conform programului minorant, astfel încât să nu fie depăşită 
durata totală a proiectului şi nici afectate rezervele de timp ale lucrărilor predecesoare 
şi/sau succesoare.  

Prin generalizarea celor expuse, deducem asupra multiplelor beneficii ale metodei 

drumului critic justificate prin soluţionarea unei game largi de probleme aferente 

managementului proiectului, acestea fiind prezentate sintetic în Figura 3.9. 

 
 
 

4.4. Descrierea rezultatelor proiectului. Indicatorii de performanţă  
 

Rezultatele unui proiect (în engl. – project outcome) sunt „produsele” activităţilor 
desfăşurate în perioada de implementare a proiectului, realizarea cărora conduce la 
îndeplinirea obiectivelor proiectului.  

Rezultatele unui proiect au următoarele caracteristici:  
• reprezintă consecinţa activităţii proiectului;  
• pot fi generate de una sau mai multe activităţi;  
• reprezintă paşi esenţiali spre atingerea obiectivelor;  
• sunt exact definite şi verificabile.  
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Dacă obiectivele specifice şi activităţile proiectului au fost formulate corect, atunci 
identificarea şi descrierea rezultatelor este simplă.  

Fiecărei activităţi şi fiecărui obiectiv îi corespund două tipuri de rezultate: cantitative 
şi calitative.  

Rezultatele cantitative se exprimă prin indicatori cantitativi (numărul de persoane 
care au obţinut anumite beneficii în proiect; ponderea femeilor şi bărbaţilor care au 
beneficiat de instruire etc.).  

Rezultatele calitative, la rândul lor, se exprimă prin indicatori calitativi (sporirea 
nivelului de cunoaştere a instrumentelor TIC de către beneficiari; creşterea gradului de 
conştientizare a necesităţii atitudinii protectoare faţă de mediu etc.).  

În unele proiecte, finanţatorii solicită prezentarea distinctă a produselor şi rezultatelor. 
În acest caz, prin produse se înţelege consecinţa imediată a proiectului, spre exemplu: un 
ghid de utilizare a instrumentelor TIC, o decizie aprobată etc.  

Indicatorii de verificare a obiectivelor (IVo), numiţi şi indicatori de performanţă, 
reprezintă instrumente de măsură care fac posibilă cuantificarea în termeni SMART a 
nivelului atins al obiectivelor propuse în proiect ca urmare a implementării acestuia. 
Identificarea IVO ajută la verificarea fezabilităţii obiectivelor şi stau la baza sistemului de 
evaluare şi monitorizare a proiectului. De obicei, ei răspund la întrebările: Cum să ştim dacă 
ceea ce a fost planificat are loc de fapt sau deja s-a întâmplat? Cum putem verifica/măsura 
succesul?  

Este necesar a stabili unul sau mai mulţi indicatori pentru fiecare obiectiv şi activitate 
în parte. Un indicator poate furniza o informaţie cantitativă bună care necesită completare 
cu un alt indicator calitativ (cum ar fi opinia grupului-ţintă). Însă, în acelaşi timp, trebuie 
evitată capcana de a include prea mulţi indicatori.  

Indicatorii pot fi:  
a) direcţi – care se referă direct la subiectul pentru care au fost elaboraţi (ex. numărul 

de copii care frecventează şcoala);  
b) indirecţi – care se referă într-un mod indirect la subiectul propus (indicatorii 

indirecţi se referă, în particular, la modificările de comportament, condiţiile de trai etc.). 
La aceeaşi etapă, odată cu identificarea şi formularea indicatorilor, se specifică şi 

sursele de verificare a obiectivelor (SVO). Sursele de verificare a obiectivelor indică unde 
şi sub ce formă poate fi găsită informaţia despre realizarea obiectivelor (generale şi 
specifice) şi rezultatele proiectului.  

În Tabelul 3.6 este prezintat un model de expunere a activităţii, rezultatelor, 
indicatorilor şi surselor de verificare a obiectivelor.  

Tabelul 3.6. Model de expunere a activităţii, rezultatelor, indicatorilor şi 
surselor de verificare a obiectivelor proiectului 

Activitate Rezultat Indicator Sursă de verificare 

Cantitativ Calitativ   

Activitatea 1.1. 
Organizarea a 
două seminare 
de instruire în 
domeniul 
finanţelor 
locale pentru 
administraţia 
publică locală 
din nordul ţării.  

Două 
seminare de 
instruire 
organizate; 30 
de 
reprezentanţi 
ai APL-urilor, 
asistenţi la 
seminar.  

Seminar de 
instruire 
bine 
organizat. 
Cunoştinţe 
noi şi utile, 
dobândite în 
cadrul 
seminarului.  

Nr. de 
seminare de 
instruire 
organizate; 
Nr. de 
participanţi 
prezenţi la 
seminar.  

Lista participanţilor; 
Poze de la seminar; 
Factura fiscală pentru 
pauza de prânz; Proces-
verbal de achiziţionare 
a materialelor pentru 
participanţi; 
Chestionare de 
evaluare.  
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Specificarea necesarului de resurse pentru realizarea proiectului 

 
Această funcţie priveşte recrutarea, selecţionarea, instruirea şi desemnarea persoanei 

potrivite pentru poziţia potrivită în cadrul organizaţiei. În general, se consideră că oamenii 
sunt cea mai importantă resursă de care dispune organizaţia. Prin selecţia personalului, se 
doreşte identificarea, atragerea şi păstrarea personalului calificat pentru a ocupa poziţiile 
disponibile. 

Selecţia personalului poate fi văzută ca un proces în opt paşi: 
1. Planificarea resurselor umane: Trebuie să asigure faptul că nevoile de personal ale 

organizaţiei vor fi satisfăcute. De obicei, se analizează planurile organizaţiei pentru a vedea 
ce competenţe anume vor fi necesare în viitor. După realizarea previziunilor, se stabileşte 
numărul de persoane care trebuie recrutate (din afara organizaţiei) sau instruite (din 
interior);  

2. Recrutarea: Se identifică şi se atrag candidaţi care îndeplinesc cerinţele pentru 
posturile vacante prevăzute. Ca rezultat al analizei posturilor, se întocmesc descrierile şi 
specificaţiile acestora.  

Recrutarea efectivă se realizează prin site-uri Internet specializate, agenţíi de ocupare 
a forţei de muncă, legături cu universităţile, anunţuri publice în ziare etc.; 

3. Selecţionarea: După recrutare, candidaţii interesaţi trebuie evaluaţi şi selecţionaţi 
cei ale căror competenţe se potrivesc cu cerinţele posturilor. Etapele urmărite în evaluare 
pot fi: completarea unor formulare, examinarea profesională, verificarea recomandărilor şi 
interviul; 

4. Instalarea şi orientarea: Odată selecţionaţi, noii angajaţi trebuie integraţi în 
organizaţie; trebuie să li se prezinte grupul de lucru, precum şi regulamentul intern sau 
normele organizaţiei; 

5. Instruirea şi dezvoltarea: Se încearcă îmbunătăţirea capacităţii angajaţilor de a 
contribui la funcţionarea eficientă a organizaţiei. Instruirea se concentrează asupra 
calificării angajaţilor. Dezvoltarea implică pregătirea lor pentru responsabilităţi 
suplimentare sau avansare; 

6. Evaluarea performanţelor: Un sistem proiectat să măsoare performanţele efective 
ale angajaţilor în comparaţie cu standardele de performanţă prestabilite; 

7. Deciziile de recompensare: Pe baza evaluării performanţelor, se pot lua decizii 
privind recompensele financiare, transferările, promovările sau retrogradările; 

 8. Încetarea relaţiilor de muncă: Managementul trebuie să fie preocupat şi de 
demisii, pensionări sau concedieri. 

Conducerea 
După crearea planurilor, structurii organizaţiei şi completarea personalului, următorul 

pas al procesului managerial este conducerea, adică dirijarea şi motivarea angajaţilor către 
obiectivele organizaţionale. Din acest motiv, conducerea este importantă mai ales la primul 
nivel de supervizare, deoarece la acest nivel este concentrată majoritatea angajaţilor 
organizaţiei. 

Caracteristicile cele mai importante ale funcţiei de conducere se referă la stilul de 
conducere (autocratic, democratic) şi la procesul de luare a deciziilor. Acestea sunt în strânsă 
legătură cu o serie de factori precum urgenţa situaţiei sau motivarea subordonaţilor. De 
asemenea, managerul ca ider trebuie să cunoască toate aspectele situaţiei curente, să 
estimeze impactul pe care îl vor avea deciziile sale şi să ia totdeauna în calcul elementul 
uman. El trebuie să atribuie sarcinile iniţiale tuturor angajaţilor, să dea ordine clare şi 
concise şi să urmărească modul cum sunt îndeplinite sarcinile, dând dacă este nevoie 
îndrumări verbale sau scrise.  
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4.5. Specificarea necesarului de resurse pentru realizarea proiectului 
 

Această funcţie priveşte recrutarea, selecţionarea, instruirea şi desemnarea persoanei 
potrivite pentru poziţia potrivită în cadrul organizaţiei. În general, se consideră ca oamenii 
sunt cea mai importantă resursa de care dispune organizaţia. Prin selecţia personalului, se 
doreşte identificarea, atragerea şi păstrarea personalului calificat pentru a ocupa poziţiile 
disponibile. 

Selecţia personalului poate fi văzută ca un proces în opt paşi: 
1. Planificarea resurselor umane: Trebuie sa asigure faptul ca nevoile de personal ale 

organizaţiei vor fi satisfăcute. De obicei, se analizează planurile organizaţiei pentru a vedea 
ce competenţe anume vor fi necesare în viitor. După realizarea previziunilor, se stabileşte 
numărul de persoane care trebuie recrutate (din afara organizaţiei) sau instruite (din 
interior); 

2. Recrutarea: Se identifica şi se atrag candidaţi care îndeplinesc cerinţele pentru 
posturile vacante prevăzute. Ca rezultat al analizei posturilor, se întocmesc descrierile şi 
specificaţiile acestora. Recrutarea efectivă se realizează prin site-uri Internet specializate, 
agenţíi de ocupare a forţei de munca, legături cu universităţile, anunţuri publice în ziare etc.; 

3. Selecţionarea: După recrutare, candidaţii interesaţi trebuie evaluaţi şi selecţionaţi cei 
ale caror competenţe se potrivesc cu cerinţele posturilor. Etapele urmărite în evaluare pot 
fi: completarea unor formulare, examinarea profesională, verificarea recomandărilor şi 
interviul; 

4. Instalarea şi orientarea: Odată selecţionaţi, noii angajaţi trebuie integraţi în 
organizaţie; trebuie sa li se prezinte grupul de lucru, precum şi regulamentul intern sau 
normele organizaţiei; 

5. Instruirea şi dezvoltarea: Se încearca îmbunătăţirea capacităţii angajaţilor de a 
contribui la funcţionarea eficientă a organizaţiei. Instruirea se concentrează asupra 
calificarii angajaţilor. Dezvoltarea implica pregătirea lor pentru responsabilităţi 
suplimentare sau avansare; 

6. Evaluarea performanţelor: Un sistem proiectat sa măsoare performanţele efective ale 
angajaţilor în comparaţie cu standardele de performanţă prestabilite; 

7. Deciziile de recompensare: Pe baza evaluării performanţelor, se pot lua decizii privind 
recompensele financiare, transferările, promovările sau retrogradările;  

8. Încetarea relaţiilor de munca: Managementul trebuie sa fie preocupat şi de demisii, 
pensionări sau concedieri. 

Conducerea 
După crearea planurilor, structurii organizaţiei şi completarea personalului, următorul 

pas al procesului managerial este conducerea, adica dirijarea şi motivarea angajaţilor catre 
obiectivele organizaţionale. Din acest motiv, conducerea este importantă mai ales la primul 
nivel de supervizare, deoarece la acest nivel este concentrată majoritatea angajaţilor 
organizaţiei. 

Caracteristicile cele mai importante ale funcţiei de conducere se referă la stilul de 
conducere (autocratic, democratic) şi la procesul de luare a deciziilor. Acestea sunt în strânsa 
legătură cu o serie de factori precum urgenţa situaţiei sau motivarea subordonaţilor. De 
asemenea, managerul ca lider trebuie sa cunoasca toate aspectele situaţiei curente, sa 
estimeze impactul pe care îl vor avea deciziile sale şi sa ia totdeauna în calcul elementul 
uman. El trebuie sa atribuie sarcinile iniţiale tuturor angajaţilor, sa dea ordine clare şi 
concise şi sa urmăreasca modul cum sunt îndeplinite sarcinile, dând daca este nevoie 
îndrumări verbale sau scrise.  
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4.6. Elaborarea bugetului proiectului 
 

Bugetul proiectului reprezintă suma tuturor costurilor estimate pentru implementarea 
unui proiect.  

Bugetul proiectului oferă o imagine clară, de ansamblu asupra resurselor financiare 
necesare în implementarea proiectului şi reprezintă, prin esenţa sa, oglinda financiară a 
proiectului. Procesul de pregătire a unui buget detaliat şi realist permite o gestiune eficientă 
a resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului. Astfel, bugetul atribuie valoare 
financiară activităţilor proiectului, planificarea generală a proiectului „mergând mână în 
mână” cu cea a bugetului. Bugetul reprezintă şi un important instrument de control al 
resurselor financiare ale proiectului, astfel încât orice abatere depistată scoate în evidenţă 
necesitatea de a o analiza şi remedia.  

Pentru a construi bugetul, sunt necesare următoarele premise:  
 imagine realistă asupra costurilor implicate pentru realizarea activităţilor şi 

obţinerea rezultatelor scontate;  
 informarea privind eligibilitatea costurilor;  
 cunoaşterea mecanismului de decontare;  
 planificarea financiară calitativă la nivel de organizaţie;  
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 cunoaşterea oportunităţilor de contribuţie proprie, precum şi de efectuare a unor 
aporturi în implementarea proiectului.  

Elaborarea bugetului pentru un proiect trebuie să fie făcută ţinând cont de 
reglementările posibile, şi anume:  

 cu privire la limitele minime şi maxime de finanţare;  
 cu privire la limitele de utilizare a resurselor pentru anumite costuri: 

deplasări, retribuţii etc.;  
 cu privire la cotele maxime de anumite cheltuieli (spre ex., mărimea diurnei 

într-o ţară sau alta);  

 cu privire la cuantumurile pentru cofinanţare (de ex., minim 10% din valoarea 
proiectului trebuie să fie cofinanţată de parteneri) etc.  

 
                        Procesul de elaborare a bugetului constă din următoarele etape:  

I. Planificarea activităţilor proiectului.  

II. Estimarea costurilor aferente fiecărei activităţi.  

III. Estimarea surselor posibile de venit şi a mărimii veniturilor.  

IV. Evaluarea diferenţelor dintre venituri şi costuri.  

V. Elaborarea fluxului de numerar.  

VI. Identificarea soluţiilor pentru evitarea unor crize potenţiale de lichidităţi (dacă 
deficitul temporar de numerar nu va putea fi suportat de organizaţie, bugetul va fi 
reconsiderat, astfel încât să asigure necesarul de mijloace băneşti pe toată perioada).  

VII. Stabilirea procedurilor de supraveghere continuă a executării bugetului.  

VIII. Revizuirea şi actualizarea periodică a bugetului în limitele admise de finanţator.  
În funcţie de complexitatea formularului folosit, bugetul proiectului poate însuma 

costurile pe categorii de cheltuieli sau pe activităţi. Fiecare din aceste două abordări are 
avantaje şi dezavantaje. Astfel, la aplicarea primei abordări, sunt necesare cunoştinţe 
avansate în domeniul planificării bugetare. A doua abordare însă necesită o atenţie sporită 
la faptul ca, repartizând cheltuielile pe activităţi, să nu se depăşească limita maximă admisă 
relativ la anumite categorii comune de cheltuieli.  

Metoda de elaborare a bugetului proiectului pe categorii de cheltuieli este 
utilizată mai frecvent în programele de finanţare. Printre cele mai relevante cheltuieli, 
distingem cele de personal, cheltuielile de transport, procurarea de echipamente, cheltuielile 
de administrare, costurile unor lucrări, procurarea de servicii.  

Cheltuielile de personal includ salariile şi diurnele. La planificarea salariilor trebuie 
să se ţină cont că se planifică salariul brut (care include impozitul pe venit, contribuţia 
individuală de asigurări sociale de stat obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală). În cazul proiectelor internaţionale, trebuie să se facă distincţie între 
experţii internaţionali, naţionali şi locali în conformitate cu tarifele utilizate pe piaţa forţei 
de muncă şi practicile aplicate în domeniu.  

Cheltuielile de deplasare se planifică în funcţie de prevederile legislaţiei în domeniu 
sau, după caz, de cerinţele finanţatorului.  

La planificarea cheltuielilor de transport se ţine cont de tipul deplasării: în interiorul 
ţării sau peste hotare. De regulă, cheltuielile de transport internaţional includ şi costurile de 
traversare a frontierei, plata unor asigurări internaţionale etc.  

Majoritatea proiectelor prevăd procurarea unor echipamente. Planificarea 
necesarului de echipamente este o atribuţie deosebit de importantă, precedată de o bună 
argumentare a necesarului de echipament. Echipamentul trebuie să contribuie optim la 
derularea activităţilor proiectului. Unii finanţatori au anumite restricţii faţă de furnizori (de 
ex., să fie companii din spaţiul UE).  
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Cheltuielile de administrare sau de oficiu pot include cheltuielile aferente arendei 
încăperilor şi automobilelor, rechizitelor de birou, energiei electrice consumate, cheltuielile 
pentru plata căldurii, serviciilor de telefonie şi internet, cheltuielile de întreţinere etc. De 
regulă, planificarea acestora se face pe luni, conform tarifelor în vigoare.  

La planificarea costurilor pentru diverse lucrări (construcţii, amenajări ale 
teritoriului, instalarea unor echipamente etc.), trebuie să se ţină cont de raportul preţ-
calitate (având în vedere că pe piaţă sunt mai mulţi prestatori), precum şi de rata prognozată 
a inflaţiei. Acelaşi principiu trebuie respectat şi la planificarea cheltuielilor pentru anumite 
servicii (de traduceri, de audit, servicii bancare etc.).  

După ce au fost planificate distinct toate cheltuielile, acestea se prezintă într-un tabel 
unic în care, la sfârşit, se va indica suma totală a bugetului. 

 

4.7. Diagrama  PERT 
 

 Diagrama PERT(G) este un instrument de management al proiectului, utilizat pentru a 
programa, organiza şi coordona sarciniile unui proiect. În principiu este o metodă de a 
analiza sarcinile necesare pentru finalizarea unui anumit proiect, mai ales timpul alocat 
fiecărei sarcini în parte şi de a identifica timpul minim necesar proiectului respective. 
Diagrama PERT are următorii paşi:  

Identificarea activităţilor specifice şi a milestone-urilor (punctelor semnificative).  
Determinarea secvenţei de activităţi.  
Construirea unei diagrame a reţelei.  
Estimarea timpului necesar fiecărei activităţi în parte.  
Determinarea drumului critic.  
Aducerea la zi a diagramei PERT, pe măsură ce proiectul avansează.  
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 Obiectivul principal al diagramei PERT este de a facilita procesul de luare a deciziilor 
şi de a reduce atât durata de desfăşurare cât şi costurile unui proiect. 

 Diagrama PERT foloseşte proiectelor complexe, la scară foarte mare, în care sarcinile 
depind foarte mult unele de altele. Aceste proiecte necesită multe activităţi, dintre care unele 
sunt secvenţiale, iar unele paralele cu celelalte. 

Diagrama PERT presupune următorii paşi:  
1. Identificarea activităţilor specifice şi a milestone-urilor (punctelor 

semnificative). Activităţile sunt sarcinile necesare pentru finalizarea unui proiect. 
Milestone-urile sunt evenimentele care marchează începutul şi sfârşitul unei activităţi sau a 
mai multora. E util să faceţi un tabel cu aceste sarcini, în care aţi putea include ulterior 
informaţii cu privire la ordinea şi durata activităţilor.  

2. Determinarea secvenţei de activităţi. Această etapă s-ar putea desfăşura în 
acelaşi timp cu prima, întrucât ordinea ctivităţilor este evidentă în unele cazuri. S-ar putea 
ca alte sarcini să necesite însă o analiză mai amănunţită, atunci când stabilim ordinea exactă 
în care trebuie să fie executate.  

3. Construirea unei diagrame a reţelei. Folosind informaţiile despre ordinea 
activităţilor, putem desena diagrama, arătând ordinea activităţilor paralele şi a celor care 
urmează unele după altele. Fiecare activitate reprezintă un nod în reţea, iar săgeţile arată 
legăturile dintre activităţi. Programele de soft simplifică această etapă, transformând 
informaţia din tabelul cu activităţi într-o diagramă a reţelei.  

4. Estimarea timpului necesar fiecărei activităţi în parte. În general, măsura de 
timp utilizată în stabilirea timpului necesar finalizării unei activităţi este săptămâna, dar se 
pot folosi şi alte unităţi. Una din trăsăturile specifice diagramei PERT este faptul că tratează 
cu nesiguranţă, atunci când e vorba de timpul necesar finalizării unei acţiuni. 

 De obicei, include trei timpuri estimate pentru fiecare activitate:  
● Timpul optimist – este în general durata cea mai scurtă necesară finalizării unei 

acţiuni. Se obişnuieşte ca timpul optimist să fie exprimat cu trei devieri standard faţă de 
medie, astfel încât există şanse de aproximativ 1% ca activitatea să se finalizeze în timp 
optimist.  

● Timpul cel mai probabil – timpul de efectuare a unei activitati cu cea mai mare 
probabilitate Observaţi că acesta nu este timpul estimat pentru finalizarea activităţii.  

● Timpul pesimist – cel mai mare timp pe care o necesita o activitate. De obicei, acesta 
este exprimat cu trei devieri standard faţă de medie. Diagrama PERT presupune o distribuţie 
de probabilitate beta pentru fiecare durată estimată. Pentru o distribuţie beta, timpul 
estimat pentru fiecare activitate poate fi aproximat, folosind media următoare: 

 Timpul estimat = (Timpul optimist + 4 x Timpul probabil + Timpul pesimist) / 6  
 Timpul estimat poate apărea pe diagrama reţelei  
 În cazul în care au fost alese trei devieri standard pentru durata optimă şi cea 

pesimistă, înseamnă că între acestea se află şase devieri, variaţia de timp necesar finalizării 
fiecarei activităţi se calculează cu formula :   [ ( Timp pesimist - optimist ) / 6 ] 

5. Determinarea drumului critic. Drumul critic este determinat prin însumarea 
timpilor necesari activităţilor din fiecare secvenţă şi determinarea celui mai lung drum din 
proiect. Drumul critic înseamnă durata maximă necesară proiectului. Dacă activităţile din 
afara drumului critic se desfăşoară mai repede sau mai lent (cu anumite limite), durata totală 
a proiectului rămâne neschimbată. Perioada de timp în care o activitate a drumului critic 
poate întârzia, fără să afecteze proiectul este cunoscută sub denumirea de întârziere 
admisibilă. Dacă drumul critic nu este evident, ar fi util să stabiliţi pentru fiecare activitate 
următoarele: ES – Earliest Start time (Timpul de Start cel mai mic) EF - Earliest Finish time 
(Timpul de Finish cel mai mic) LS – Latest Start time (Timpul de Start cel mai mare) LF - 
Latest Finish time (Timpul de Finish cel mai mic) Acestea se calculează cu ajutorul timpului 
estimat pentru activităţile importante. Putem determina ES şi EF pentru fiecare acţiune 
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analizând reţeaua şi determinând cel mai curând moment în care o acţiune poate începe şi 
finaliza, fără a întârzia proiectul. LS şi LF se calculează în sens invers. Diferenţa dintre ele 
constituie întârzierea admisibilă. Prin urmare, drumul critic este acela în care nu există 
întârzieri admisibile între activităţi. Variaţia timpului de finalizare a proiectului se poate 
calcula adunând variaţiile timpurilor de finalizare a activităţilor din drumul critic. Cu 
ajutorul acestei variaţii se poate calcula probabilitatea ca proiectul să se încheie până la o 
anumită dată, presupunând că drumul critic are o distribuţie a probabilităţii normală. 
Această presupunere este validă în cazul în care numărul de activităţi ale drumului este 
destul de mare pentru ca teorema limitei centrale să aibă aplicabilitate. Întrucât drumul 
critic determină data finalizării proiectului, acesta poate fi grăbit prin adăugarea resurselor 
necesare scăderii duratei activităţilor drumului critic. Acest procedeu se numeşte scurtarea 
proiectului. 

6. Aducerea la zi a diagramei PERT, pe măsură ce proiectul avansează. Faceţi 
modificări ale diagramei PERT, pe măsură ce proiectul avansează. Timpurile estimate vor 
putea fi înlocuite cu cele reale. În cazul întârzierilor, pot fi adăugate resurse suplimentare, 
pentru ca proiectul să se încadreze în program, iar diagrama se poate modifica pentru a 
ilustra noua situaţie. 

Avantajele: Diagrama PERT este utilă, întrucât oferă următoarele informaţii:  
Timpul estimat al finalizării proiectului;  
Probabilitatea de finalizare până la o anumită dată;  
Activităţile drumului critic ce au un impact direct asupra momentului finalizării;  
Activităţile care au întârzieri admisibile şi ale căror resurse ar putea fi utilizate în 

activităţile drumului critic;  
Data de început şi de sfârşit a proiectului.  

 

EXEMPLU – STUDIU DE CAZ 

În următorul exemplu, managerul de proiect cunoaşte ordinea activităţilor şi timpul optimist, timpul 

pesimist şi timpul cel mai probabil (exprimat în săptămâni) pentru următoarele activităţi : 

Activit
ate  

Descriere  Depinde de  Timp 
optimist 
(0)  

Timp 
pesimist 
(P)  

Timp 
probabil 
(M)  

Timp estimat 
(0+4M+P)/6  

A  Alegerea personalului  
administrativ şi medical.  

-  9  15  12  12  

B  Alegerea locaţiei şi sondarea 
terenului.  

-  5  13  9  9  

C  Alegerea echipamentului.  A  8  12  10  10  
D  Întocmirea planurilor şi a 

schiţelor pentru noua 
construcţie.  

B  7  17  9  10  

E  Instalarea serviciilor publice 
în locaţia respectivă.  

B  18  34  23  24  

F  Intervievarea potenţialilor 
angajaţi şi ocuparea 
posturilor de asistenţă, 
mentenanţă şi pază.  

A  9  15  9  10  

G  Achiziţionarea şi luarea în 
primire a echipamentului.  

C  30  40  35  35  

H  Construirea spitalului.  D  35  49  39  40  
I  Dezvoltareaunui sistem de 

informaţii.  
A  12  18  15  15  

J  Instalarea echipamentului.  E, G, H  3  9  3  4  
K  Pregătirea personalului de 

asistenţă.  
F, I, J  7  11  9  9  
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Graful de retea asociat este: 

 
 Cele mai devreme şi mai târzii termene de începere şi terminare pentru fiecare 
activitate sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Nod  Durata  ES  EF  LS  LF  Rezerva de 

timp  
A  12  0  12  2  14  2  
BB  99  00  99  00  99  00  
C  10  12  22  14  24  2  
DD  1100  99  1199  99  1199  00  
E  24  9  33  35  59  26  
F  10  12  22  53  63  41  
G  35  22  57  24  59  2  
HH  4400  1199  5599  1199  5599  00  
I  15  12  27  48  63  36  
JJ  44  5599  6633  5599  6633  00  
KK  66  6633  7722  6633  7722  0  

 
 

4.8. Graficul GANTT 
 
Pentru proiectele simplu structurate, planul de tip histograma este o metodă adecvată 
planificarii termenelor limită. Datorită faptului ca este foarte uşor de citit, constituie 

cel mai folosit instrument de planificare. Deasupra axei temporale sunt notate diferitele 
acţiuni ale proiectului, iar durata este vizibilă pe axa temporală ca histogramă. Diferitele 
etape ale proiectului, precum şi repere importante, pot fi identificate pe histogramă. 

Formatul poate fi adaptat sa se potriveasca cu durata estimată a proiectului. Un 
program global al proiectului poate preciza activităţile doar pe o bază trimestrială sau 
lunară, în timp ce un plan de munca trimestrial individual poate utiliza un format 
saptămânal. 
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DIAGRAMA  GANTT 

 Diagrama Gantt(G) este un instrument important în analiza şi planificarea unor 
proiecte complexe.  

 Ajută la planificarea sarcinilor ce trebuie duse la bun sfârşit.  
 Întocmeşte un program referitor la perioada în care aceste sarcini vor fi îndeplinite.  
 Planifică distribuirea resurselor necesare proiectului.  
 Ajută la depăşirea momentelor critice ale unui proiect, atunci când acesta trebuie 

finalizat până la o anumită dată.  
În timpul desfăşurării unui proiect, diagrama Gantt ajută la monitorizarea proiectului 

respectiv şi arată dacă acesta se încadrează în plan. 

 

 Principalul obiectiv al diagramei Gantt este stabilirea timpului necesar desfăşurării 
unui proiect şi stabilirea ordinii în care trebuie să se desfăşoare sarcinile.  

 
 Întrucât diagramele Gantt sunt uşor de înţeles şi de realizat, ele sunt utilizate de 

majoritatea managerilor de proiect în toate proiectele complexe. Pot fi folosite în planificarea 
de proiecte şi stabilirea perioadei de desfăşurare a proiectelor. Exemplu: redactarea oricărui 
proiect complex în sistemul sănătăţii (construirea unui spital, implementarea softului în 
evidenţa pacienţilor). 

Diagrama Gantt este un tabel cu bare orizontale, folosit ca instrument de control al 
producţiei şi dezvoltat în 1917 de către Henry L. Gantt, un inginer şi sociolog american. 
Folosită adesea în managementul proiectelor, diagrama Gantt oferă ilustrarea grafică a unui 
orar, care ajută la planificarea, coordonarea şi urmărirea anumitor sarcini ale unui proiect. 
Diagramele Gantt sunt instrumente utile în planificarea proiectelor şi stabilirea orarelor. Ele 
vă permit să estimaţi durata unui proiect, resursele necesare şi ordinea în care trebuie 
îndeplinite sarcinile. Vă pot ajuta de asemenea să vă ocupaţi de sarcinile interdependente. În 
timpul unui proiect, diagramele Gantt sunt utile în monitorizarea progresului făcut. Se pot 
vedea imediat obiectivele ce trebuiau atinse la un moment dat şi, de aceea, pot fi luate măsuri 
ca proiectul să reintre în cursul prestabilit. Acest lucru e esenţial pentru succesul şi 
implementarea profitabilă a proiectului.  

Pentru a realiza o diagrama Gantt, trebuie să urmaţi aceşti paşi:  
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1. Faceţi o listă cu toate activităţile incluse în plan. Arătaţi, la fiecare sarcină în parte, 
când poate începe cel mai devreme, durata estimată şi dacă este paralelă sau urmează după 
alta. Dacă sarcinile sunt secvenţiale, arătaţi care sunt stadiile de care depind.  

2. Notaţi pe fişă zilele sau săptămânile până la finalizarea planului.  
3. Introducerea sarcinilor. Faceţi o schiţă de bază a diagramei Gantt. Inseraţi fiecare 

sarcină, arătând care este prima dată la care poate începe. Desenaţi-o sub forma unei bare, a 
cărei lungime reprezintă durata sarcinii. Scrieţi deasupra barelor timpul necesar ducerii la 
bun sfârşit.  

4. Împărţirea activităţilor. Luaţi schiţa de bază a diagramei Gantt şi folosiţi-o pentru a 
planifica activităţile. Repartizaţi-le astfel încât cele secvenţiale să se desfăşoare în ordinea 
necesară. Asiguraţi-vă că activităţile care depind de altele nu încep până când celelalte nu s-
au încheiat. În timp ce stabiliţi planul, trebuie să vă asiguraţi că folosiţi resursele disponibile 
în modul optim.  

5. Prezentarea analizei. Ultimul stadiu al acestui proces constă în întocmirea ultimei 
versiuni a diagramei Gantt. Aceasta ar trebui să conţină analiza schiţei de bază (vezi mai sus), 
împărţirea activităţilor şi analiza resurselor. Acest tabel va arăta când anticipaţi că va începe 
şi se va termina proiectul.  

Atunci când întocmiţi o diagramă Gantt, limitaţi-vă la un număr rezonabil de sarcini 
(nu mai mare de 15 sau 20), astfel încât diagrama să încapă pe o pagină. Proiectele complexe 
ar putea necesita tabele subordinate, care să conţină detalii privitoare la sarcinile secundare 
ale uneia din sarcinile principale. În cazul proiectelor de echipă, poate fi util să introduceţi o 
coloană suplimentară cu numere sau iniţiale, pentru a-i putea identifica pe membrii echipei 
responsabili de o sarcină anume6. Diagramele Gantt nu arată dependenţa dintre sarcini şi 
nu aveţi cum să vă daţi seama în ce fel o sarcină rămasă în urmă le va afecta pe celelalte. 
Aceasta este menirea diagramei PERT, o altă metodă folosită în managementul proiectului. 

AVANTAJELE: 
 Ilustrează limpede stadiul unui proiect.  
 Poate fi adaptată des, pentru a ilustra stadiul actual al sarcinilor.  
 Ajută la rezolvarea interdependenţei temporale a sarcinilor.  
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EXEMPLE – STUDIU DE CAZ 

În următorul studiu de caz aveţi o diagramă Gantt (redactată cu Microsoft Project) pentru 

proiectul de construire a unui spital. 

Activitate  Descriere  Depinde de  Durată (săpt)  
A  Alegerea personalului administrativ şi medical.  -  12  
B  Alegerea locaţiei şi sondarea terenului.  -  9  
C  Alegerea echipamentului.  A  10  
D  Întocmirea planurilor şi a schiţelor pentru noua construcţie.  B  10  
E  Instalarea serviciilor publice în locaţia respectivă.  B  24  
F  Intervievarea potenţialilor angajaţi şi ocuparea posturilor de 

asistenţă, mentenanţă şi pază.  
A  10  

G  Achiziţionarea şi luarea în primire a echipamentului.  C  35  
H  Construirea spitalului.  D  40  
I  Dezvoltareaunui sistem de informaţii.  A  15  
J  Instalarea echipamentului.  E, G, H  4  
K  Pregătirea personalului de asistenţă.  F, I, J  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


