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CUVÂNT ÎNAINTE

Cartea oferită cititorilor noştri încearcă o abordare inedită a
problematicii managementului organizaţiei, în sensul că cele 360 de
întrebări primesc răspunsuri, iar acestea sunt comentate, astfel încât
înţelegerea răspunsurilor să fie facilitată. Ne-am oprit la 360 de întrebări
pentru a „prinde” cele mai semnificative aspecte pe care teoria şi practica
managementului le presupun şi, în felul acesta, pentru a oferi o imagine de
ansamblu acestui domeniu de maximă importanţă pentru fiecare dintre noi.
Suntem în situaţia în care, văzând ce se întâmplă în societatea şi economia
românească, facem trimitere la Peter Drucker, unul din cei mai cunoscuţi
specialişti în management din lume, care afirma că „nu există ţări bogate şi
ţări sărace, ci ţări bine conduse şi prost conduse”. În pofida ritmului de
creştere economică peste media europeană, se înregistrează decalaje uriaşe
în multe privinţe: nu dispunem de infrastructura rutieră şi feroviară dorită,
nu avem suficiente spitale dotate corespunzător, calitatea în educaţie este
pusă sub semnul întrebării, specialiştii migrează în alte ţări iar economia
românească se confruntă cu o acută criză de personal, serviciile prestate
populaţie nu sunt de cea mai bună calitate, nu ştim să valorificăm
corespunzător ceea ce producem ş.a.m.d. Toate acestea sunt, direct sau
indirect, legate de calitatea şi eficienţa managementului. Avem nevoie mai
mult ca oricând de un management profesionist, exercitat de manageri de
asemenea profesionişti, la toate eşaloanele organizatorice ale societăţii.
Lucrarea noastră se referă la organizaţie, dar multe din aspectele abordate ca
răspuns la întrebările ridicate sunt valabile şi în macrosistemul din care face
parte.
Am conceput lucrarea sub forma unor întrebări. Lista nu este
exhaustivă. Nici n-ar putea fi. În opinia noastră, cele 360 de întrebări sunt
reprezentative pentru management. Lor le oferim şi răspunsuri comentate,
care fac referire atât la concepţia autorului în acest domeniu, cât şi la
opiniile, de cele mai multe ori, destul de recente, ale specialiştilor de
notorietate, din România şi din alte ţări.
Cele şase părţi ale elaboratului nostru cuprind aspecte deja
consacrate, tradiţionale ale managementului, ca teorie şi practică, dar şi
elemente de noutate, precum cele referitoare la câteva inovaţii manageriale
ce ţin capul de afiş în multe ţări cu economie avansată: organizaţia şi
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managementul bazate pe cunoştinţe, holacraţia, întreprinderea eliberată,
întreprinderea digitală, sistemul rendanheyi ş.a. Acestea nu sunt decât
câteva din răspunsurile practicii manageriale la provocările perioadei pe
care o traversăm, caracterizată printr-o dinamică mult mai accelerată a
schimbărilor în mediul ambiant al organizaţiei, naţional şi internaţional,
comparativ cu cea a schimbărilor ce se produc în interiorul acesteia.
Sistemele clasice, tradiţionale de management, cu structuri organizatorice
rigide, multietajate, profund birocratice în sensul nefavorabil al termenului,
sunt, în opinia unui număr din ce în ce mai mare de specialişti, depăşite,
anchilozate. Se caută soluţii, iar ultimele 2-3 decenii au „venit” cu unele
propuneri de-a dreptul revoluţionare care, probabil, vor rezolva rămânerile
în urmă din punct de vedere managerial.
Cartea are la bază, în proporţie de peste 50%, aspecte prezentate în
urmă cu un an în lucrarea „Cum conducem? Între amatorism şi
profesionalism”, apărută în editura Universitară. La acestea, firesc, am
adăugat multe alte elemente de noutate întrucât managementul este unul din
domeniile în care „noutatea” a devenit o trăsătură definitorie. Ceea ce am
schimbat, este modul de prezentare a acestor aspecte, sub forma întrebărilor,
a răspunsurilor şi a comentariilor la răspunsurile oferite cititorilor. Am
considerat că această maniera de prezentare a conţinutului actual al
managementului organizaţiei este mult mai incitantă, mai interesantă pentru
cititorul potenţial, fie el student, specialist în management sau manager,
indiferent de poziţia din organizaţie.
Autorul este conştient de faptul că apetitul pentru lectură de
specialitate este redus şi limitat la un public restrâns, că piaţa este invadată
de sute sau mii de lucrări din acest domeniu care creează confuzie chiar în
rândul cunoscătorilor. Cu toate acestea, considerăm că preocupărilor
specialiştilor în management nu trebuie să se oprească aici ci, dimpotrivă,
trebuie continuate, inclusiv prin publicarea de cărţi, articole, recenzii etc.
Cartea pe care o oferim spre lectură este un astfel de demers.
Puţini ştiu însă că scrierea unei cărţi de specialitate înseamnă
creativitate şi inovativitate, dar şi eforturi deosebite, o căutare continuă prin
ceea ce au scris alţii. Pentru aceasta este nevoie de susţinere din partea celor
apropiaţi, familia în primul rând. Personal, am beneficiat de acest sprijin, de
dragostea şi răbdarea soţiei care mi-a înţeles acest hobby.
De asemenea, colectivului Editurii Universitare, personal Domnului
Director, dr.Vasile Muscalu, care s-a aplecat cu migală asupra lucrării şi a
asigurat apariţia acesteia într-o formă grafică atrăgătoare.

Autorul
Bucureşti, mai 2019
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I. MANAGEMENTUL – ŞTIINŢĂ SAU ARTĂ?

1. Ce este managementul?
Managementul este concomitent ştiinţă, activitate, grup de persoane
sau persoană care conduce şi gestionează o organizaţie sau o
componentă a acesteia.
Comentarii:
 Ca ştiinţă, managementul s-a conturat la sfârşitul secolului al
XIX-lea prin contribuţia de excepţie a doi ingineri: unul american,
Fr.W.Taylor, şi altul francez, H.Fayol. Managementul studiază
procesele de management şi relaţiile pe care acestea le generează. Ca
atare, obiectul de studiu îl constituie, în principal, procesele de
management, exercitate de o parte a factorului uman (managerii),
pentru asigurarea condiţiilor necesare realizării obiectivelor
organizaţiei.
 Ca activitate, managementul presupune exercitarea efectivă, de către
manageri, a atributelor (funcţiilor) de previziune, organizare,
coordonare, antrenare şi control-evaluare, adică fundamentarea şi
adoptarea de decizii prin care sunt stabilite obiectivele şi asigurate
condiţiile necesare realizării acestora de către executanţi.
 Managementul organizaţiei este cunoscut şi ca persoană sau grup de
persoane ce asigură conducerea şi gestiunea acesteia.
2. Managementul este ştiinţă sau artă?
Managementul este una din cele mai noi ştiinţe şi cea mai veche
dintre arte. Ca ştiinţă, managementul abordează procesele şi relaţiile de
management, pentru descoperirea de principii şi legităţi ce le guvernează şi
crearea de instrumente manageriale care să permită realizarea obiectivelor
în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Este o ştiinţă (Nicolescu, coord.gen.,
2011, p.), întrucât:
 are un domeniu propriu de cercetare, adică un obiect de studiu
specific (procesele de management şi relaţiile pe care acestea le
generează, numite relaţii de management);
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dispune de o metodologie adecvată, mijloace anume de studiere a
domeniului (metode şi tehnici de management, elemente
metodologice de operaţionalizare);
 are un limbaj specific, pentru a descrie domeniul abordat;
 asigură identificarea şi descoperirea legităţilor ce guvernează
domeniul studiat (descoperirea de legităţi şi principii ce guvernează
procesele şi relaţiile de management şi conceperea de noi
instrumente manageriale care să asigure obţinerea şi amplificarea
performanţelor);
Comentarii: sunt numeroase punctele de vedere referitoare la dilema
„artă” sau „ştiinţă” în management; rezolvarea sa a fost dată de specialişti
de notorietate.
Management a existat dintotdeauna, numai că, în lipsa unei teorii
închegate, acesta s-a manifestat predominant ca artă, prin talentul, flerul,
intuiţia şi experienţa celor care aveau rol de conducători ai unor entităţi
socio-economice şi politice cu caracteristici dimensionale variate.
Managementul este, indiscutabil, una din cele noi ştiinţe şi, în acelaşi timp,
cea mai veche între arte. Ce înseamnă management? Iată câteva răspunsuri:
 revoluţie mentală (Fr.W.Taylor, 1890);
 previziune, organizare, comandă, coordonare, control - POCCC
(H.Fayol, 1916);
 planificarea, organizarea, personalul, conducerea, coordonarea,
raportarea, bugetarea - POSDCORB (L.Gulik, 1937);
 managementul este ansamblul metodelor care permit transformarea
resurselor de care dispune organizaţia, bani, materiale şi umane, în
produse şi servicii (W.Newman, E.Kirby Warren, 1961);
 a conduce înseamnă: a decide, a vrea, a pune oamenii înaintea
scopurilor, a anima echipe, a transmite o viziune, a obţine rezultate
prin alţii şi a fi responsabil pentru ceea ce alţii au făcut, a pune la
dispoziţia oamenilor şi echipelor un ajutor pentru reuşita lor ş.a.
(O.Gelinier);
 a planifica, a organiza, a dirija, a controla – „Roata lui Deming” –
PODC (W.E.Deming, 1988);
 managementul este ceva care se raportează la fiinţe umane. Sarcina,
nevoia, acestea fac oamenii să producă un rezultat comun, să dea
eficacitate capacităţii lor şi de a face ca punctele lor slabe să n-aibă
importanţă (P.Drucker, 1989);
 procesele prin care cei care au responsabilitatea formală la nivelul
organizaţiei sau la nivelul unei părţi a acesteia încearcă s-o dirijeze
sau, cel puţin, s-o ghideze în activităţile sale (H. Mintzberg, 1989);
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