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Cuvinte cheie 

restructurare, procese de afaceri, managementul schimbării, reengineering, proces de 

reengineering, management reengineering, reengineering-ul proceselor de afaceri, reengineering-

ul managerial, reengineering management, reproiectarea managerială, reorganizarea structurală 

 

Introducere 
 

În contextul actual al numeroaselor schimbări manifestate la nivel tehnologic, economiile 

naționale și globale au suferit și ele modificări semnificative. Alături de acestea, accesul la 

informație a fost și el facilitat, mai ales prin intermediul internetului. 

 
Obiectivele propuse 
 
Lucrarea de fața își propune următoarele: 

- să evidențieze componentele, factorii și condițiile necesare restructurării și/sau 

reengineering-ului corporațiilor financiare și de afaceri; 

- să stabilească diferitele metodologii de restructurare și/sau reengineering, dar și modul de 

aplicare al acestora; 

- să identifice trăsăturile comune ale metodologiilor de restructurare și/sau reengineering al 

corporațiilor, împreună cu acțiunile și măsurile utilizate; 

- elaborarea unui model general de restructurare și/sau reengineering a corporațiilor, prin care 

managerii vor putea stabili motivele schimbărilor dorite, dar și schimbările în mediul 

înconjurător, toate acestea stimulând nevoia de adaptare. Modelul va constitui totodată și un 

element care va ajuta la punerea în practică a proceselor de restructurare și/sau reengineering. 

Lucrarea de față are drept scop stabilirea stadiului actual al cunoaşterii, referitor la 

restructurare și/sau reengineering, precum și prezentarea principalelor metodologii de punere în 

aplicare a acestora.  

În urma analizelor efectuate, vom identifica și principalele avantaje și dezavantaje 

caracteristice metodelor prezentate. 
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Conţinutul capitolelor din cadrul lucrării 
 

Modelele și conceptele care vor fi evidențiate pe parcurusul lucrării de față au fost extrase 

și valorificate din literatura de specialitate, din domeniul restructurării organizatorice și 

reengineering-ului. 

Capitolul 1, Restructurarea - sursă a schimbării competitive la nivel de 

organizație/corporație, tratează aspecte legate de abordarea modernă a proceselor de afaceri la nivel 

de organizație/corporație, modele ale schimbării la nivel de organizație/corporație, restructurarea - 

conținut și taxonomie, factorii cheie în restructurarea financiară și operațională la nivelul unei 

societăți corporative, abordări pentru restructurarea corporativă, dezvoltarea unui model general 

de restructurare corporativă, metodologia de restructurare organizatorică. 

Capitolul 2, Reengineering - conținut, forme și importanță; abordează aspecte legate de 

concepţia promotorilor reengineering-ului (Hammer şi Champy) - Business Process Reengineering 

(BPR), controverse privind Business Process Reengineering (BPR), reengineering-ul la nivel de 

organizaţie/corporație, management reengineering și reengineering management la nivel de 

organizație/corporație, necesitatea reengineering-ului la nivel de organizaţie/corporație, metode ale 

reengineering-ului la nivel de organizaţie/corporație, etapele implementării reengineering-ului, 

metode manageriale utilizate în aplicarea reengineering-ului, tipologii de organizații/corporații ce 

pot implementa procese de reengineering. 

Capitolul 3, Reengineering - factor de schimbare și îmbunătățire a performanțelor 

manageriale la nivel de organizație/corporație, abordează aspecte legate de Business Process 

Reengineering (BPR) vs. Management Reengineering (MR), reengineering-ul culturii corporatiste, 

implicaţiile reengineering-ului managerial asupra performanţelor manageriale ale corporației, 

performanţe generale ale reengineering-ului managerial. 

Capitolul 4, Raportul dintre restructurare și reengineering - modalități de schimbare 

organizațională/corporativă şi managerială, tratează aspecte legate de abordarea comparativă dintre 

restructurarea corporației și reengineering-ul (reproiectarea) managementului, abordare 

comparativă între restructurare și reengineering, din punct de vedere metodologic, restructurarea - 

cea mai utilizată modalitate de schimbare organizațională şi managerială de după 1989, 

management reengineering (reproiectarea managerială). 
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Capitolul 5, Cercetări teoretico-aplicative. Cercetare comparativă de piață în România 

și China, tratează aspecte legate de scopul cercetării și întocmirea chestionarului, metodologia 

cercetării științifice, analiza SWOT a modelului general de restructurare corporativă, receptivitatea 

organizațională/corporativă la schimbare - rezultate ale studiului, procesul de implementare a 

R/BPR - rezultate ale studiului. 

Lucrarea se încheie cu Concluzii, implicații și recomandări, Bibliografie și Anexa 1, ce 

conține Chestionarul care stă la baza cercetării aplicative.  

 

Capitolul 1 
 

Restructurarea - sursă a schimbării 
competitive la nivel de organizație/corporație 

 

1.1. Abordare modernă a proceselor de afaceri la nivel de organizație/corporație 

 

Structura corporației se poate defini sub forma unui model al relațiilor și obligațiilor 

formalizate, prezentat prin organigrama care constă în sarcinile și responsabilitățile din cadrul 

corporației. În același timp, structura definește distribuirea sarcinilor și activităților între unități și 

membrii corporației, asigurând coordonarea activităților și sarcinilor individuale, definind relațiile 

bazate pe putere, statut și ierarhie în corporație, principii formalizate și reguli de funcționare, 

procedurile și controalele care direcționează activitățile și relațiile dintre oamenii din corporație 

(Kast, Rosenzweig, 1985) 

  Procesul de afaceri reprezintă un set de activități care, folosind unul sau mai multe inputuri, 

execută cel puțin un output. Hammer și Champy (1993)  

  Davenport (1993) completează cu ideea conform căreia un proces vizează o producție 

specifică, destinată unui anumit client sau unei anumite piețe.  

 O definiție precisă în acest sens este adusă de către Havey (2005) care explică procesele de 

afaceri ca fiind un ansamblu de reguli pas cu pas specifice rezolvării unei probleme de afaceri. 
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1.2. Modele ale schimbării la nivel de organizație/ corporație 

 

Modelul contingent al schimbării Dunphy-Stace 
 

Dunphy, Stace (1993) considerau că organizațiile/corporațiile necesitau modele de 

schimbare situaționale sau contingente. Abordarea acestora constituie o extindere a perspectivei 

formulate de Lewin, Dunphy, Stace. (Dunphy, 1996; Stace, Dunphy, 2001, 1996) 

  Dependența de interpretare a modelului prin inițiativele de schimbare și punere în 

aplicare constituie o critică majoră a acestui model, deoarece stilul de conducere poate influența 

în mai mare măsură această schimbare, decât de o analiză eficientă a schimbării organizaționale. 

 

Modelul emergent de schimbare organizațională, al lui Kotter  
 

Acest model se caracterizează prin învățarea organizațională sau îmbunătățirea permnentă 

(Burnes, 2001), implicând astfel ideea că schimbările de vârf nu pot planifica și implementa 

schimbări organizaționale eficiente. Aceștia susțin necesitatea descentralizării schimbării 

organizaționale. (Wilson, 1992) Acest model constituie o reacție la criticile asupra modelului 

contingent al schimbării Dunphy-Stace. 

Conform (Burnes 1996; Dawson, Andriopoulos, 2009) schimbarea constituie un amplu și 

permanent proces de adaptare la diferite condiții și circumstanțe. 

 
Modelul de schimbare al lui Anderson-Anderson 

 

Modelul Anderson-Anderson reprezintă un model complet și vast. Acesta poate fi utilizat 

pentru toate tipurile de schimbări organizaționale, evidenţiind natura ciclică a acestora. (Anderson, 

Griffin, T eicher, 2002) 

Modelul este format din trei componente ce implică nouă faze de realizare: mentalitatea 

(schimbările de comportament necesare pentru schimbarea propusă), conținut (domenii 

organizatorice și tehnice); și procesul (se referă la planificarea, proiectarea și implementarea 

modificării propuse).  
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1.3. Restructurarea - conținut și taxonomie 

 

Restructurarea se definește prin înlocuirea modalităților de conducere învechite cu unele 

inovative. Se recomandă modificarea structurii organizatorice a companiilor, a sistemelor şi 

procedurilor organizaționale, a criteriilor privind recompensarea, recrutarea, selectarea, 

promovarea şi transferul etc. 

Procesul de trecere de la o structură existentă la una nouă, cu scopul dobândirii unei 

eficiențe organizatorice mai mari, se numește restructurare. (Dubrovski, 2004) 

În procesul de restructurare se urmărește eliminarea factorilor care au provocat o situație 

dificilă, fiind necesare acțiuni rapide de remediere, decizii determinate și identificarea problemelor 

bazate pe fapte relevante. (Lueck, Bartlett, 2004) 

Termenul de reengineering în afaceri (Hammer, Champy, 1995) este utilizat pentru a defini 

o transformare fundamentală a procesului de afaceri și pentru ai îmbunătăți indicatorii critici de 

performanță, precum costul, calitatea, serviciul și viteza.  

1.4. Factori cheie în restructurarea financiară și operațională la nivelul unei societăți 
corporative 

 

Numeroși factori de avertizare semnalează degradarea proceselor de afaceri. Acești factori 

se deduc fie din mediul de afaceri intern, fie din cel extern. Semnalele de avertizare sunt adesea 

prezentate înainte ca societatea să intre în criză. Există situatii în care managerii evită aceste 

semnale sau le consideră dificultăți temporare. Acest lucru nu numai că agravează rezultatul 

afacerii, dar poate, pe termen lung, amenința existența organizației/corporației în sine. (Soininen, 

Puumalainen, Sjögrén, Syrjä, 2012). 

Majoritatea societăților acceptă să aplice planul de schimbare. Procesul de revizuire se 

poate diviza în cinci etape, în funcție de timpul necesar efectuării: (Scherrer, 2003) 

- Etapa 1: Analiza - o săptămână până la o lună. 

- Etapa 2: Pregătirea unui plan - una până la două luni. 

- Etapa 3: Implementarea planului - șase luni până la un an. 

- Etapa 4: Stabilizarea operațiunilor - șase luni până la un an. 

- Etapa 5: întoarcerea la creșterea afacerilor - de la un an la doi ani. 

-  
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1.5. Abordări pentru restructurarea corporativă 

 

Pregătirea unui plan de restructurare eficient (Slatter, Lovett, Barlow, 2006) se bazează pe 

următoarele elemente: oprirea crizei și stabilizarea afacerilor, numirea unui nou director, 

gestionarea părților interesate, orientarea strategică, procesul de îmbunătățire critică, 

implementarea modificărilor organizaționale și restructurarea financiară. 

Șase etape majore trebuie parcurse de o organizație/corporație: (Downey, 2009): 

Etapa 1: Modificarea managementului 

Se referă la aducerea unui nou CEO sau a unui specialist extern. Implică consiliul de 

administrație sau conducerea superioară să recunoască faptul că este necesară o schimbare și să 

inițieze un program de revizuire corporativă.  

Etapa 2: Revizuirea afacerilor 

Identificarea rapidă a problemelor cu care se confruntă societatea și evaluarea șanselor de 

supraviețuire ale afacerii: a strategiei, a operațiunilor, a finanțelor, a infrastructurii/a oamenilor, a 

angajamentului și a capacității de schimbare. 

Etapa 3: Planul de restructurare a afacerilor 

Stabilirea unor strategii adecvate și a unui plan potrivit redresarii companiei, care să asigure 

rezultate de durată. 

Etapa 4: Implementare 

Organizațiile pot apela la a acțiuni disperate în  încercarea de a salva compania: concedieri, 

desființări de departamente și reduceri drastice a tuturor costurilor neesențiale. 

Fluxul de numerar pozitiv este critic și trebuie stabilit rapid. În plus, banii vor fi necesari 

pentru a pune în aplicare strategia de revizuire și trebuie să provină imediat. 

Etapa 5: Stabilizare 

Obiectivul îl reprezintă îmbunătățirea eficienței și eficacității operațiunilor de afaceri 

rămase. Este necesară îmbunătățirea rentabilității, dar și asigurarea unei bune funcționari a 

tehnologiilor existente. 

Etapa 6: Încorporarea schimbării 

Ultima etapă are în vedere punerea în aplicare a schimbării, organizația/ corporația 

restabilindu-și singuranța financiară. În această etapă se motivează personalul și angajații pentru a 

obține profitabilitate și rentabilitatea investițiilor. 
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1.6. Restructurarea corporativă-model general 

 

Analiza, monitorizarea și planificarea strategică a activităților unei organizații/ corporații 

pot fi controlate pe baza a numeroase metode, modele și diagrame de proces. O astfel de metodă 

este metoda Critical Success Factors, a lui Rockart, 1979, care se bazează pe regula Pareto 80/20 

pentru nevoile managementului strategic.  

Metoda presupune găsirea factorilor critici de succes ca obiective și rezultate în domeniile 

importante, pentru asigurarea succesului corporației.  

Cu ajutorul acestei metode se identifică principalele procese de afaceri și indicatorii de 

performanță ascociați acestor procese. De asemenea, permite compararea planului cu rezultatele 

obținute. Eficiența implementării strategiei (Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005) poate fi masurată 

continuu.  

În figura 1.1, vom crea un model mai detaliat de restructurare, bazat pe modelele de 

schimbare corporativă deja existente. Modelul va servi drept instrument pentru identificare, 

planificare, dar și pentru o mai bună implementare a măsurilor de restructurare. Modelul poate 

influența mediul de lucru, situația și rolul celor implicați în compania respectivă. 

Domeniile cheie în cadrul restructurării corporative sunt: producție/furnizare, vânzări, 

finanțe, management, servicii, dezvoltare, organizare și resurse umane. Aprovizionarea și logistica 

sunt încadrate în producție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Conceptul de restructurare Roland Berger 

Sursă: Adaptare a autoarei după Blatz, Kraus, Haghani, 2006. 

 

Modelul este adresat proprietarilor de afaceri, managerilor, angajaților, dar și altor părți 

interesate, cu toții antrenați în procesul de restructurare. 

 Analiza situației 
Nivelul financiar 

- Bunuri 
- Capital 

Nivelul operațional 
- Vânzări / marjă brută 
- Cheltuieli 

Strategie 
- Structura / procesele 
- Management / HR 
- Portofoliu de produse 
- Piața/Clienții 

Situația concurențială 
 

 Draft Concept 
Conceptul de restructurare 

- Financiar 
- Operațional 
- Strategic 

Stabilirea unor obiective de 
îmbunătățire (de sus în jos) 

- Rezultate + capital 
Plan de afaceri integrat 

- Măsuri identificate 
 

 Punerea în aplicare/implementarea 
Măsuri imediate 

- Obținerea rezultatelor 
- Furnizarea de lichidități 

Managementul proiectelor 
- Responsabilități clare 
- Stabilirea unor termene stricte 

Introducerea schimbării 
- Managementul schimbării 
- Modificări în cultura organizațională a 

întreprinderii 
Punerea în aplicare a măsurilor 

- Monotorizarea implementării 
- Monotorizarea rezultatelor 

Înființarea unor echipe de proiect pentru 
sarcini specifice 

 

 Concept detaliat 
- Detalii privind conceptul 

de restructurare 
- Planificarea măsurilor (de 

jos în sus) 
- Noțiuni de îmbunătățire 
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Capitolul 2 
 

Reengineering - conținut, forme și importanță 
 

2.1. Concepţia promotorilor reengineeringu-lui (Hammer și Champy).  

    Business process reengineering (BPR) 

 

Reengineering-ul are ca scop îmbunătăţirea performanţelor corporației, prin 

reproiectarea generală a proceselor de afaceri şi a modului de derulare a acestora (Hammer, 

Champy, 1993). În practică, reengineering-ul presupune schimbarea vechilor tehnici cu proceduri 

inovative, care urmăresc revigorarea companiei respective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 2.1. Definirea schimbării în contextul reengineering-ului 

Sursă: Adaptarea autoarei după Verboncu, Irimia, 2016. 

 

Schimbarea totală se referă la realizarea unor progrese ale organizației/ corporației, 

diferența față de schimbarea propriu-zisă fiind cuantificată prin costuri, profit și prin alți indicatori 

de performanță. 

 

 

 

REINGINERIE 
SCHIMBARE 

TOTALĂ 

Orice modificare, transformare de natură 
tehnică, economică, si managerială care 
are loc în cadrul organizației. 

Îmbunătățirea spectaculoasă a indicatorilor 
considerați astăzi critici în evaluarea performanțelor: 

costul, calitatea, service-ul și viteza. 

Orice modificare, transofrmare, prefacere în forma și/sau conținutul unui obiect, 
proces, activitate, sistem și are ca rezultat introducerea noului sub toate aspectele. 
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Reengineering-ul proceselor de afaceri (BPR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Conceptul de reengineering 

Sursă: Adaptare a autoarei după Verboncu, Irimia, 2016. 

 

O definiție formulată de către Hammer, Champy (1993) susține că reengineering-ul 

constituie regândirea fundamentală şi reproiectarea radicală a proceselor de afaceri, în vederea 

obținerii unor îmbunătățiri spectaculoase ale indicatorilor, considerați astăzi critici în evaluarea 

performanțelor, cum ar fi costul, calitatea, service-ul şi viteza. 

Patru termeni esențiali pot defini conceptul de reengineering şi anume: fundamental, 

radical, spectaculos şi procese. 

2.2.  Management reengineering și reengineering management la nivel de  
organizație/corporație 

    

Procesul de reengineering se caracterizează prin asigurarea caracterului radical al 

schimbărilor ce trebuie realizate.  

Business 
Reengineering 

Inginerie  Inovare  

Reinginerie  Reorganizare  
Reengineering  

to engineer (Engl.) 
a concepe, a proiecta 

Obiectiv: 
 Salt calitativ în performanțe 
 Îmbunătățiri de 100 procente 

prin procese și structuri total noi Obiectul reinginerial 
 Afacerea 
 Managementul 
 Structurile organizatorice 
 Procesele 
 Mentalitățile  
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  Așadar, pentru a putea iniția noi metode de operare, este necesar ca mai întâi să se identifice 

tehnologiile și structurile deja existente.  

 Reengineerig-ul este un proces radical. Cu alte cuvinte, acest proces nu urmărește să 

efectueze îmbunătățiri marginale sau treptate, ci să obțină o transformare generală rapid.  

Reengineering-ul aplicat la un singur participant important, pe o piață, creează o nouă 

ștachetă pe care trebuie s-o atingă toți ceilalți concurenți. 

Pe baza acestor aspecte, s-au fundamentat două noțiuni esențiale: managementul 

reengineering-ului organizației/corporației și reengineering-ul managementului organizației/ 

corporației. Figura 2.3 prezintă cele două concepte, care cu toate că sunt constituite din aceleași 

cuvinte, se diferențiază complet, după cum urmează: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.3. Management Reengineering versus Reengineering Management  

la nivel de organizație/corporație 

Sursă: Adaptare a autoarei după Attaran, 2000. 

     

Conceptul de management reengineering al organizației/corporației implică idei, lucruri, 

informații și oameni, care sunt gestionate de către manager. În fapt, acest concept se referă la arta 

de a conduce, de a organiza și de a administra întregul proces de reengineering.  

 

 

 

 

Managementul 
Reingineriei întreprinderii 

Reingineria 
Managementul întreprinderii 

Procesul de conducere a 
respectării radicale a 

proceselor, organizaării și 
mentalității din întreprinderi 

Reinventarea 
managementului și 

managementul reinventării 
nu este un joc de cuvinte ci o 

tehnică simultană ce introduce 
schimbarea și noul   

Procesul de reproiectare 
radicală a conducerii 

proceselor întrepriderii 
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2.3. Metode ale reengineering-ului la nivel de organizaţie/corporație 

 

Etapele necesare pentru implementarea reengineering-ului în cadrul organizației/ 

corporației sunt cele prezentate în figura 2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.4. Etapele reengineering-ului la nivel de organizație/corporație 

Sursă: Adaptare a autoarei după Verboncu, Irimia, 2016. 

 
 

Capitolul 3 
 

Reengineering-factor de schimbare și îmbunătățire a 
performanțelor manageriale la nivel de organizație/corporație 

 

  

 Reengineering-ul propriu-zis presupune definirea unei noi configuraţii a sistemului de 

management, precum şi a componentelor sale – metodologică, decizională, informaţională şi 

organizatorică. Acesta are un impact dovedit asupra performanţelor manageriale şi economice. 

 
Performanţe manageriale generale ale reengineering-ului managerial 

 

ETAPELE REINGINERIEI INDUSTRIALE 

LANSAREA 
acțiunii de 
reinginerie 

Stabilirea 
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PROCESE” a 
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FORMAREA 
IMAGINII DE 
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Asupra procesului 
actual supus RE 

RE 
a procesului 
de afaceri 

Implementarea 
proiectului de RE 
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Reengineering-ul managerial conduce la un nivel elevat de scientizare managerialã, prin 

promovarea unor metodologii clare pe baza cărora se realizează remodelarea managerială în 

ansamblul său şi a fiecãrei componente a acestuia, precum şi prin folosirea unor instrumente 

manageriale inovative. 

Următoarele cinci metodologii asigură performanţa, dacă sunt utilizate în mod adecvat: 

- metodologia de reproiectare metodologico-managerialã; 

- metodologia de reproiectare a sistemului de management; 

- metodologia de reproiectare informaţionalã; 

- metodologia de reproiectare organizatoricã. 

- metodologia de reproiectare decizionalã; 

Performanţe manageriale specifice ale reengineering-ului managerial 

Management reengineering-ul organizației/corporației are în vedere crearea unui nou 

management, caracterizat prin performanță, atât la nivel general, cât și la nivel de subsisteme. 

Instrumentarul managerial este unul de calitate, oportun și integru. Metodologiile utilizate în acest 

domeniu sunt la rândul lor performante și calitative (respectarea etapelor și fazelor specifice, luarea 

în considerare a specificului mediului aplicativ, oportunitate etc).  

 Reengineering-ul managerial implică desfășurarea unor procese decizionale de calitate, în 

urma cărora rezultă decizii complete, oportune și fundamentate din punct de vedere științific. 

 

Capitolul 4 
 

Raportul dintre restructurare și reengineering - modalități de 
schimbare organizațională/corporativă şi managerială 

 

4.1. Abordare comparativă dintre restructurarea corporației și reengineering-ul 
(reproiectarea) managementului 

 

Restructurarea provoacă schimbări în mai multe arii de activitate. De exemplu, o schimabre 

la nivelul portofoliului de produse poate avea implicaţii asupra structurii organizatorice a 

corporației. Pot fi implicate, de asemenea, resursele financiare, tehnologia, sistemul informaţional, 

resursele umane, etc.  
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În concepţia lui Hammer, Champy (2006), restructurarea se axeaza mai mult asupra 

regândirii şi reproiectării radicale a proceselor de afaceri, cu scopul ameliorării factorilor de 

performanță ai corporației, respectiv calitatea, viteza şi costul.  

Dubrovski (2011) consideră reengineering-ul tot o metodă de schimbare revoluționară, la 

fel ca restructurarea, deținând astfel toate trăsăturile specifice unor astfel de modificări radicale.  

Pentru a defini procesul de reengineering, putem afirma că acesta se axează în principal 

asupra proceselor corporative și vizează schimbări spectaculoase și îmbunătățiri notabile. Acesta 

oferă o abordare multidiscplinară. Reengineering-ul are în vedere, în special, procesele de natură 

organizațională, spre deosebire de restructurare, care se ocupă mai mult de interesele acționarilor.  

Restructurarea și reproiectarea constituie două modalități esențiale de schimbare. Cele 

două se diferențiază însă prin câteva aspecte și anume: Reengineering-ul managerial se 

concentrează asupra fiecarei componente în parte, având ca scop reconceperea lor și creșterea 

performantelor economice și manageriale. Această procedură parcurge următoarea succesiune: 

obiective-procese-structuri-oameni-rezultate. 

Pe de altă parte, restructurarea se axeaza mai mult asupra personalului și asupra structurii 

organizationale. Aceasta presupune efectuarea unor reduceri la nivel de personal. (Verboncu, 

Irimia, 2016) 

Există numeroase interpretări și considerente cu privire la aplicabilitatea celor două 

modalități de schimbare. Acestea sunt incluse în literatura de specialitate. 

În conceptia lui Dubrovski (2011) cele două metodologii nu sunt complet incompatibile, 

ci doar au puncte de plecare distincte. Astfel, acesta vede posibilă o funcționare în paralel sau chiar 

o conexiune a celor două. 

4.2. Management reengineering (reproiectarea managerială) 

 

Reproiectarea managerială se impune în momentul în care managementul corporației 

întâmpină anumite neajunsuri și deficiențe. 

Reengineering-ul managerial constituie un instrument ce promite rezolvarea acestor 

deficiențe. Evident, pentru a putea fi folosit în mod corespunzator și pentru a aduce rezultatele 

așteptate, este nevoie ca mai întâi să determinăm cauzele care au condus la apariția acestor 

disfuncţionalități.  
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Capitolul 5 
 

Cercetări teoretico-aplicative privind restructurarea și 
reengineering-ul la nivel de organizație/corporație.  

Cercetare comparativă de piață în românia și china 
 

Obiective: 

- organizarea și realizarea unei cercetări statistice asupra unui eșantion de corporații 

din România și China cu privire la: restructurare și reengineering la nivel de 

corportie/organizație; 

- analiza opiniilor exprimate în cadrul cercetării realizate. 

 

5.1. Scopul cercetării și întocmirea chestionarului 
 

Scopul cercetării prin sondajul statistic pe bază de chestionar este de a identifica 

comportamentul managerilor organizațiilor din România și China, privind procesul de luare a 

deciziilor.  
 În realizarea chestionarului a fost formulat un set de 27 întrebări. Întrebările formulate 

sunt de tip Likert cu 3 sau 5 variante, întrebări închise și întrebări închise, dar cu o întrebare 

deschisă. Întrebările formulate, numărul de variabile și numărul de alternative de răspuns sunt 

prezentate în Chestionarul din Anexa 1. 

De asemenea, au fost incluse întrebări pentru prelucrarea statistică în vederea grupării 

răspunsurilor pe diferite caracteristici ale populației, privind: domeniul/industria, mărimea 

corporației după numărul de salariați, nivelul de management al intervievatului și genul 

managerului de vârf. 

 

5.2. Metodologia cercetării ştiinţifice 

 

Metode de cercetare 
 

În timpul cercetării am utilizat următoarele metode de lucru: 
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a. Studierea literaturii și a altor surse 

- literatură profesională internă și străină și surse de Internet, 

- documente interne ale companiilor selectate, procese verbale ale reuniunilor, 

personal cheie; 

- interviuri și alte documente interne. 

b. Analiza procesului de restructurare corporativă, etapele, activitățile, intervalul de timp, 

sarcinile și responsabilitățile. 

c. Sinteza soluțiilor parțiale într-un model unic, universal al restructurării organizației/ 

corporației. 

d. Analiza comparativă a mai multor cazuri empirice și a dezvoltării studiilor de caz. 

Bazându-ne pe literatura de specialitate și pe experiența noastră în domeniul restructurării, 

am dezvoltat un model general de restructurare corporativă. Mai mult, am testat performanțele sale 

pe cele mai actuale cazuri de restructurare în două companii selectate. 

Pe baza testelor efectuate și a constatărilor empirice am propus cele mai importante măsuri 

și repere pentru dezvoltarea și definirea unui plan de restructurare amplasând aceste măsuri în 

calendarul de restructurare și au definind elemente-cheie pentru cei care au reușit implementarea 

procesului de restructurare. 

 

Organizarea cercetării 
 

Graficul GANTT al cercetării statistice 

Cercetarea statistică a fost organizată în perioada Ianuarie 2016 - Decembrie 2017. 

 

Constituirea populației de studiu 

 

Populația a fost stabilită pe baza datelor statistice din anii 2016 și 2017, privind 

corporațiile din Anuarul Statistic al României și respectiv al Chinei. 
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Determinarea mărimii eșantionului 

 

Metoda aleasă pentru eșantionare este eșantionarea probabilistică - selecția aleatoare a 

populației țintă. În t r u c â t  se urmărește evaluarea unor atribute, pentru determinarea 

dimensiunii eșantionului se pornește de la conceptul de proporție. În condițiile unei probabilități 

de garantare a rezultatelor de 95%, deci a unui interval de încredere de 0,05 % și a unei marje 

de eroare de +/-5%, pentru o abatere standard de 0,3, aplicând relația de calcul (Sullivan, 2008) 

se obține un eșantion de 250 unități, atât la nivelul României, cât și al Chinei. 

Populația este eterogenă, având următoarele caracteristici principale: 

- caracteristica gen: masculin și feminin; 

- caracteristica vârstă: sub 25 ani, între 25-35 ani, între 25-35 ani, între 36-45 ani, între 

46-55 ani, peste 55 ani; 

- caracteristica natura capitalului majoritar la nivelul companiei (organizației/ 

corporației): de stat, majoritar de stat, privat, majoritar privat și forma mixtă; 

- caracteristica nivelul de angajare în cadrul companiei (organizației/ corporației): mai 

puțin de 150 angajați, între 150 – 500 angajați, între 501 – 1.000 angajați, între 1.001 

– 5.000 angajați, mai mult de 10.000 angajați; 

- caracteristica număr de ani lucrați în cadrul companiei (organizației/ corporației): între 

1 – 3 ani, între 4 – 10 ani, între 11 – 15 ani, între 16 – 20 ani, mai mult de 20 ani; 

- caracteristica structura de administrare a companiei (organizației/corporației) în care 

lucrați: Consiliul de Administrație, Director General, Directori executiv, Directori de 

departamente, Reprezentantul sindicatului. 

- caracteristica categoria profesională în care vă încadrați în cadrul companiei 

(organizației/corporației): personal productiv (blue-collar worker), personal tehnic-

administrativ (white-collar worker); 

- caracteristica durată de timp de când faceți parte din structura de management la nivel 

de companie (organizație/corporație): între 1 – 3 ani, între 4 – 10 ani, între 11 – 15 ani, 

între 16 – 20 ani, mai mult de 20 ani. 

Eșantionarea s-a realizat pentru cele 6 caracteristici generale prin stratificare, 

realizându-se un număr de 10 straturi. În t r u c â t  statistica numărului de corporații pe județe 

nu este disponibilă, pentru caracteristica teritorială s-a utilizat proporția de 50% din numărul 



22 
 

de județe, fiind alese aleator, prin tragere la sorți un număr de 21 județe la nivelul României și 

17 județe la nivelul Chinei. 

Județele României incluse în  eșantion sunt: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Brăila, 

București, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Mureș, Sălaj, 

Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui. Județele Chinei incluse în eșantion sunt: Beijing, Chongqing, 

Fujian, Guangdong, Guangxi, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Liaoning, Shandong, 

Shanghai, Shanxi, Shenzhen, Tianjin, Yunnan. 

 

Culegerea datelor 

 

Culegerea datelor s-a realizat online asincron (prin email), în  perioada octombrie-decembrie 

2017, datorită posibilităților financiare limitate. Au fost transmise cca. 1500 de email-uri la 

nivelul României și de asemenea, 1500 de email-uri la nivelul Chinei. 

Chestionarul (Anexa 1), însoțit de o scrisoare de invitație, a fost transmis prin email, iar 

răspunsurile au fost colectate î n  același mod. Răspunsurile au fost primite în  perioada 

octombrie-decembrie 2017. Operațiunea s-a încheiat în momentul constituirii eșantionului de 

250 de unități, deși numărul de răspunsuri primite din fiecare județ nu este egal. 

Din 250 răspunsuri primite la nivelul României, un număr de 238 sunt valide (95,2%) 

pentru România, în timp ce din 250 răspunsuri primite la nivelul Chinei, 241 sunt valide (96,4%), 

rezultând o eroare de 4 ,87% pentru România, respectiv 4,19% pentru China (Andrei, 2003). 

Prin urmare, se poate considera că eșantionul este reprezentativ. 

Răspunsurile la chestionar au fost colectate de la manageri și de la salariați fără funcții 

manageriale (executanți). 

 

Prelucrarea statistică a datelor 

 

Datele obținute prin sondajul statistic au fost prelucrate utilizând platforma SPSS (Popescu, 

Barbu, Bucea Manea Tonis, 2009), astfel: 

 s-au determinat frecvențele de apariție pentru fiecare răspuns și pentru fiecare 

din datele de identificare menționate (frecvențe absolute și relative (procentuale); 

 s-au calculat limitele variabilelor, amplitudinea, suma, media, abaterea medie 
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pătratică (deviația standard), varianța (dispersia), asimetria și boltirea pentru 

fiecare variabilă (Waters, 1997; Sullivan, 2008; Cruceru, 2013) și au fost 

interpretate rezultatele empirice obținute; 

 s-au realizat reprezentări grafice relevante. 

5.3. Procesul de implementare a R/BPR - rezultate ale studiului 

 

Module specifice ale Chestionarului 

 

Chestionarul elaborat, conform modelului conceptual de bază al procesului de 

implementare a R/BPR, cuprinde următoarele module specifice majore și anume: 

- modificări ale proceselor de afaceri: pentru respondenți, a fost furnizată o listă cu 14 

procese de afaceri foarte cunoscute, pentru a evalua măsura în care fiecare a fost derivată 

din modificările specifice reengineering-ului, prezentate în Anexa 1, Setul de întrebări 14 

și analizate rezultatele prin prisma mediei și abaterii standard. 

- obiectivele/țintele R/BPR (planificate și realizate): pentru respondenți; a fost furnizată o listă 

cu 14 scopuri și obiective dorite, pentru a evalua măsura în care fiecare a fost derivat din 

modificările specifice reengineering-ului, prezentate în Anexa 1, Setul de întrebări 15 și 

analizate rezultatele prin prisma mediei și abaterii standard. 

- probleme de implementare a R/BPR: pentru respondenți; a fost furnizată o listă cu 48 

probleme ale implementării R/BPR, pentru a evalua măsura în care fiecare a fost derivată 

din modificările specifice reengineering-ului, prezentate în Anexa 1, Setul de întrebări 16 

și au fost analizate rezultatele prin prisma mediei și abaterii standard, conform cu datele 

prezentate în tabelul 5.7. 

- beneficii derivate (beneficii ale aplicării R/BPR): pentru respondenți, a fost furnizată o 

listă cu 9 beneficii majore potențiale, pentru a evalua măsura în care fiecare a fost derivată 

din modificările specifice reengineering-ului, listă prezentată în Anexa 1, Setul de întrebări 

17 și au fost analizate rezultatele prin prisma mediei și abaterii standard. 

- impactul aplicării R/BPR asupra performanței corporației: aceasta a fost măsurată pe cele 

12 dimensiuni propuse de Gupta, Govindarajan (1984), pentru respondenți fiind furnizată 

astfel o listă cu 9 posibile consecințe ale aplicării R/BPR, pentru a evalua măsura în care 

fiecare a fost derivată din modificările specifice reengineering-ului, listă prezentată în 
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Anexa 1, Setul de întrebări 18 și au fost analizate rezultatele prin prisma mediei și abaterii 

standard. 

- factori de succes la nivelul R/BPR: pentru respondenți, a fost furnizată o listă cu 33 factori 

de succes identificați și evaluați în acest studiu, cu efect asupra R/BPR, pentru a evalua 

măsura în care fiecare a fost derivat din modificările specifice reengineering-ului, listă 

prezentată în Anexa 1, Setul de întrebări 19 și au fost analizate rezultatele prin prisma 

mediei și abaterii standard.  

 

a. Modificări ale proceselor de afaceri 

 

Proiectele R/BPR variază foarte mult în ceea ce privește domeniul de aplicare al acestora. 

Un proiect poate aborda orice, de la un proces de afaceri, la întreaga corporație și la numeroasele 

sale procese. O gamă largă de procese de afaceri sunt obiective potențiale pentru reengineering: 

serviciul clienți, vânzări și intrare comenzi, facturare, achiziții etc.  

Potrivit Anexei 1, Setul de întrebări 14, lista domeniilor generale de R/BPR abordate în 

acest studiu, cu Media și Abaterea standard, așa cum rezultă din prelucrarea chestionarelor, atât 

la nivelul României, cât și al Chinei, arată că în medie, la nivelul României înregistrarea 

vânzărilor/comenzilor (3.76), proiectarea/dezvoltarea produselor (3.67), distribuție (3.65), 

managementul stocurilor (3.64) și planificarea producției (3.12), au determinat modificarea 

proceselor de afaceri în cea mai mare măsură; în timp ce și la nivelul Chinei înregistrarea 

vânzărilor/comenzilor (3.92), proiectarea/dezvoltarea produselor (3.98), distribuție (3.97), 

managementul stocurilor (3.79) și planificarea producției (3.81), au determinat modificarea 

proceselor de afaceri în cea mai mare măsură.  

În medie, la nivelul României numai publicitate/promovare, facturare/plăți și planificarea 

afacerilor au primit mai puțină atenţie, în timp ce la nivelul Chinei acestea au fost serviciul clienți, 

publicitate/promovare, planificarea afacerilor și managementul personalului au fost cele care au 

primit mai puțină atenţie. 
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b. Obiectivele/țintele R/BPR (planificate și realizate) 

 

Obiectivul principal al R/BPR este de a face organizațiile de afaceri mai competitive prin 

îmbunătățirea calității, reducerea costurilor și scurtarea ciclurilor de dezvoltare a produselor 

(Dagres, 1993). 

Potrivit Anexei 1, Setul de întrebări 15, lista posibilelor scopuri pentru care obiectivele/ 

țintele au fost incluse în planurile de proiect R/BPR abordate în acest studiu, cu Media și Abaterea 

standard, așa cum rezultă din prelucrarea chestionarelor, atât la nivelul României, cât și al Chinei, 

arată că, în ceea ce privește măsura în care obiectivele/țintele au fost incluse în planurile de proiect 

R/BPR, în medie, la nivelul României concentrarea pe rezultate și pe obiectivele finale (2.93), 

realizarea unui consens în ceea ce privește efectuarea modificărilor (2.98), redefinirea proceselor 

end-to-end importante pentru succesul companiei (2.87), operarea în cadrul unităților 

organizaționale (2.87), au reprezentat în mai mare măsură principalele scopuri pentru care 

obiectivele/țintele au fost incluse în planurile de proiect R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei 

concentrarea pe rezultate și pe obiectivele finale (3.04), realizarea unui consens în ceea ce privește 

efectuarea modificărilor (3.12), redefinirea proceselor end-to-end importante pentru succesul 

companiei (3.02) și operarea în cadrul unităților organizaționale (3.08), au reprezentat în mai mare 

măsură principalele scopuri pentru care obiectivele/țintele au fost incluse în planurile de proiect 

R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește măsura în care obiectivele/țintele au fost incluse în 

planurile de proiect R/BPR, la nivelul României numai verificarea calității la sursă (2.29) și 

creșterea competitivității proprii, prin reducerea costurilor (2.46) au primit mai puțină atenţie, în 

timp ce la nivelul Chinei acestea au fost creșterea competitivității proprii, prin scurtarea timpului 

de dezvoltare a produselor (2.76), folosirea timpului ca un factor competitiv (2.77) și alocarea 

tehnologiei inovatoare potrivite (2.75). 

În ceea ce privește măsura în care obiectivele/țintele au fost efectiv ralizate, în medie, la 

nivelul României folosirea timpului ca un factor competitiv (3.15), concentrarea pe rezultate și pe 

obiectivele finale (3.28), realizarea unui consens în ceea ce privește efectuarea modificărilor (3.25), 

setarea obiectivelor agresive pentru procesele de afaceri (3.34), redefinirea proceselor end-to-end 

importante pentru succesul companiei (3.24), considerarea îmbunătățirilor procesului bazat pe 

capabilitățile tehnologiei informației (3.18), au reprezentat în mai mare măsură principalele 
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scopuri pentru care obiectivele/țintele au fost efectiv realizate; în timp ce și la nivelul Chinei 

folosirea timpului ca un factor competitiv (3.45), concentrarea pe rezultate și pe obiectivele finale 

(3.45), realizarea unui consens în ceea ce privește efectuarea modificărilor (3.67), redefinirea 

proceselor end-to-end importante pentru succesul companiei (3.47) și considerarea îmbunătățirilor 

procesului bazate pe capabilitățile tehnologiei informației (3.48), au reprezentat în mai mare 

măsură principalele scopuri pentru care obiectivele/țintele au fost efectiv realizate.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește măsura în care obiectivele/țintele au fost efectiv 

ralizate, la nivelul României numai setarea obiectivelor agresive pentru procesele de afaceri (2.34) 

și reducerea costurilor și a timpul de producție (2.68) au primit mai puțină atenţie, în timp ce la 

nivelul Chinei acestea au fost creșterea competitivității proprii, prin îmbunătățirea calității (2.78), 

creșterea competitivității proprii, prin reducerea costurilor (2.78) și setarea obiectivelor agresive 

pentru procesele de afaceri (2.12). 

 

c. Probleme de implementare a R/BPR 

 

Potrivit Anexei 1, Setul de întrebări 16, lista problemelor de implementare a R/BPR 

abordate în acest studiu, cu Media și Abaterea standard, așa cum rezultă din prelucrarea 

chestionarelor, atât la nivelul României, cât și al Chinei, arată că , în ceea ce privește lista 

problemelor de implementare a R/BPR, la nivel de planificare, în medie, la nivelul României dificil 

să se potrivească celei mai bune tehnologii cu noul proces (3.46), durata de implementare de-a 

lungul timpului, a făcut ca R/BPR să fie învechit (3.65) și nu exista suficientă pregătire a 

angajaților pentru implementarea R/BPR (3.43), au reprezentat în mai mare măsură principalele 

probleme de implementare a R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei durata de implementare de-a 

lungul timpului, a făcut ca R/BPR să fie învechit (3.28), reticența managementului de a angaja 

fonduri pentru R/BPR (3.19) și nu există suficientă pregătire a angajaților pentru implementarea 

R/BPR (3.21), au reprezentat în mai mare măsură principalele probleme de implementare a R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, la nivel 

de planificare, la nivelul României procese de reproiectare care sunt depășite (2.37) și 

infrastructura de sisteme de informații nu poate sprijini R/BPR (2.29) au primit mai puțină atenţie, 

în timp ce la nivelul Chinei acestea au fost procese de reproiectare care sunt depășite (2.13), să 
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uităm de obiceiurile de lucru ale angajaților (2.13) și infrastructura de sisteme de informații nu 

poate sprijini R/BPR (2.02).  

În ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, la nivel operațional, în 

medie, la nivelul României curba de învățare este mare consumatoare de timp (3.87) și 

infrastructura de sisteme de informații nu poate sprijini R/BPR (3.71), au reprezentat în mai mare 

măsură principalele probleme de implementare a R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei R/BPR a 

fost prea perturbator pentru operațiunile de afaceri (3.77) și infrastructura de sisteme de informații 

nu poate sprijini R/BPR (3.81), au reprezentat în mai mare măsură principalele probleme de 

implementare a R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, la nivel 

operațional, la nivelul României durata de implementare de-a lungul timpului, a făcut ca R/BPR 

să fie învechit (2.64) a primit mai puțină atenţie, în timp ce la nivelul Chinei aceasta a fost, de 

asemenea, durata de implementare de-a lungul timpului, a făcut ca R/BPR să fie învechit (2.24).  

În ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, la nivel de costuri frecvente, 

în medie, la nivelul României reticența managementului de a angaja fonduri pentru R/BPR (3.37), 

a reprezentat principala problemă de implementare a R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei tot 

reticența managementului de a angaja fonduri pentru R/BPR (3.17) a reprezentat principala 

problemă de implementare a R/BPR.  

Totodată, la medie, în China acestea au fost tot folosirea fazei de proiectare a conceptului, 

pentru a dezvolta un design competitiv și pentru a identifica problem ceea ce privește lista 

problemelor de implementare a R/BPR, la nivel de costuri frecvente, la nivelul României costuri 

ridicate pentru implementarea R/BPR (2.25) a primit mai puțină atenţie, în timp ce la nivelul 

Chinei aceasta a fost costuri ridicate pentru pentru implementarea R/BPR (2.11).  

În ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, la nivel de efecte secundare, 

în medie, la nivelul României efectuarea de greșeli de afaceri sub presiunea obținerii de rezultate 

rapide (3.89) și reconfigurarea structurii personalului important/productiv (3.71), au reprezentat în 

mai mare măsură principalele probleme de implementare a R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei 

efectuarea de greșeli de afaceri sub presiunea obținerii de rezultate rapide (3.92) și reconfigurarea 

structurii personalului important/productiv (3.82), au reprezentat în mai mare măsură principalele 

probleme de implementare a R/BPR.  
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Totodată, la medie, în ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, la nivel 

de efecte secundare, la nivelul României moralul scăzut al angajaților (2.29) a primit mai puțină 

atenţie, în timp ce la nivelul Chinei acesta a fost, de asemenea, moralul scăzut al angajaților (2.11).  

În ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, la nivel de organizare a 

locului de muncă, în medie, la nivelul României, downsizing, dar păstrând structura veche a 

organizației (3.54) și lipsa de comunicare între CEO/managementul de vârf și managerul CIO/IS 

(3.54), au reprezentat în mai mare măsură principalele probleme de implementare a R/BPR; în timp 

ce și la nivelul Chinei procesul R/BPR a creat un mediu neprietenos al companiei (3.67) și lipsa 

de comunicare între CEO / managementul de vârf și managerul CIO/IS (3.27), au reprezentat în 

mai mare măsură principalele probleme de implementare a R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, la nivel 

de organizare a locului de muncă, la nivelul României angajații vor avea o atitudine pozitivă față 

de schimbări (2.29) a primit mai puțină atenţie, în timp ce la nivelul Chinei acesta a fost 

implementarea dificilă datorită barierelor de comunicare sub-unități (2.11).  

În ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, prin prisma lipsei 

rezultatelor, în medie, la nivelul României management frustrant, cu gestionarea lentă a 

rezultatelor (3.36) și outsiderii au depășit beneficiile reale (3.29), au reprezentat în mai mare 

măsură principalele probleme de implementare a R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei 

productivitatea scăzută la nivelul angajaților (2.98) și managementul frustrant, cu gestionarea lentă 

a rezultatelor (3.37), au reprezentat în mai mare măsură principalele probleme de implementare a 

R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista problemelor de implementare a R/BPR, prin 

prisma lipsei rezultatelor, la nivelul României moral scăzut la nivelul angajaților (2.27) a primit 

mai puțină atenţie, în timp ce la nivelul Chinei acesta a fost tot moralul scăzut la nivelul angajaților 

(2.04).  

 

d. Beneficii derivate (beneficii ale aplicării R/BPR) 

 

Potrivit Anexei 1, Setul de întrebări 17, lista posibilelor aspecte considerate a fi pe lista 

beneficiilor aplicării R/BPR, constatate la nivelul companiei, cu Media și Abaterea standard, așa 

cum rezultă din prelucrarea chestionarelor, atât la nivelul României, cât și al Chinei, arată că în 
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ceea ce privește lista beneficiilor aplicării R/BPR, în medie, la nivelul României satisfacția 

clientului (răspuns mai rapid la solicitările clienților) (3.32), resurse de muncă (îmbunătățirea 

moralei și a productivității angajaților) (3.25) și echipa de vânzări (resurse concentrate pentru a 

satisface nevoile grupurilor de clienți unici) (3.21), au reprezentat în mai mare măsură principalele 

beneficii ale aplicării R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei productivitate (timp de ciclu scăzut, 

inventar sau cost) (3.65), resurse de muncă (îmbunătățirea moralei și a productivității angajaților) 

(3.97) și echipa de vânzări (resurse concentrate pentru a satisface nevoile grupurilor de clienți unici) 

(3.73), au reprezentat în mai mare măsură principalele beneficii ale aplicării R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista beneficiilor aplicării R/BPR, la nivelul 

României procesele de vânzări și marketing (mai rentabile) (2.27) au primit mai puțină atenţie, în 

timp ce la nivelul Chinei acesta a fost calitatea (produse/servicii îmbunătățite calitativ) (2.18).  

 

e. Impactul asupra performanței corporației (impact al aplicării R/BPR asupra companie) 

 

Potrivit Anexei 1, Setul de întrebări 18, lista posibilelor aspecte pe care le considerați a fi 

pe post de impact al aplicării R/BPR, constatate la nivelul companiei, cu Media și Abaterea 

standard, așa cum rezultă din prelucrarea chestionarelor, atât la nivelul României, cât și al Chinei, 

arată că în ceea ce privește impactul asupra performanței corporației (impact al aplicării R/BPR 

asupra companie), în medie, la nivelul României îmbunătățirea ratei de creștere a vânzărilor (2.56), 

îmbunătățirea profiturilor operaționale (2.68) și îmbunătățirea dezvoltării de noi produse (2.68), 

au reprezentat în mai mare măsură un impact asupra performanței corporației (impact al aplicării 

R/BPR asupra companiei); în timp ce și la nivelul Chinei îmbunătățirea profiturilor operaționale 

(2.98), îmbunătățirea ratei profitului raportat la vânzări (2.89) și îmbunătățirea dezvoltării de 

personal (3.54), au reprezentat în mai mare măsură un privește impact asupra performanței 

corporației (impact al aplicării R/BPR asupra companiei).  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista beneficiilor aplicării R/BPR, la nivelul 

României îmbunătățirea dezvoltării de piețe noi (2.12) a primit mai puțină atenţie, în timp ce la 

nivelul Chinei acesta a fost îmbunătățirea fluxului de numerar din exploatare (2.32).  
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f. Factori de succes la nivelul R/BPR  

 

Potrivit Anexei 1, Setul de întrebări 19, lista posibilelor aspecte pe le considerați că sunt/au 

fost factori de succes la nivelul R/BPR, constatate la nivelul companiei, cu Media și Abaterea 

standard, așa cum rezultă din prelucrarea chestionarelor, atât la nivelul României, cât și al Chinei, 

arată că în ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel extern, în medie, la 

nivelul României R/BPR motivată de cerințele clienților și de presiunile concurențiale (3.23), a 

reprezentat în mai mare măsură un impact asupra succesului la nivelul implementării R/BPR; în 

timp ce și la nivelul Chinei tot R/BPR motivată de cerințele clienților și de presiunile concurențiale 

(3.84) a reprezentat în mai mare măsură un impact asupra succesului la nivelul implementării 

R/BPR).  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel 

extern, la nivelul României utilizarea de specialiști din industrie și asistența externă (2.65) a primit 

mai puțină atenţie, în timp ce la nivelul Chinei acesta a fost tot utilizarea de specialiști din industrie 

și asistența externă (2.78).  

În ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel de angajare de 

personal, în medie, la nivelul României reducerea și recalificarea lucrătorilor cu privire la ceea ce 

este de fapt R/BPR (3.23), a reprezentat în mai mare măsură un impact asupra succesului la nivelul 

implementării R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei tot reducerea și recalificarea lucrătorilor cu 

privire la ceea ce este de fapt R/BPR (3.67) a reprezentat în mai mare măsură un impact asupra 

succesului la nivelul implementării R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel 

de angajare de personal, implicarea muncitorilor, astfel încât aceștia să fie factori de decizie (2.87) 

a primit mai puțină atenţie; în timp ce la nivelul Chinei acesta a fost tot implicarea muncitorilor, 

astfel încât aceștia să fie factori de decizie (2.89).  

În ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel operațional, în medie, 

la nivelul României trasarea doar a câtorva procese de afaceri critice (deși inter-funcționale) (3.17) 

și preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a performanței (3.02), au reprezentat în mai mare 

măsură un impact asupra succesului la nivelul implementării R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei 

perceperea tehnologiei ca un factor de stimulare, nu ca o soluție (3.78) și adoptarea unei abordări 
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integrate a tehnologiei informației și a planificării afacerilor (3.67), au reprezentat în mai mare 

măsură un impact asupra succesului la nivelul implementării R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel 

operațional, trasarea doar a câtorva procese de afaceri critice (deși inter-funcționale) (3.17) și 

preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a performanței (3.02) au primit mai puțină atenţie; în 

timp ce la nivelul Chinei acestea au fost trasarea doar a câtorva procese de afaceri critice (deși 

inter-funcționale) (3.64) și adoptarea unei abordări integrate a tehnologiei informației și a 

planificării afacerilor (3.67).  

În ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel de comunicare, în 

medie, la nivelul României împărtășirea și schimbarea de informații cu bună știință (3.87) și 

planificarea în mod regulat de întâlnirile între managerul de proiect și fiecare nivel al structurii 

proiectului (3.78), au reprezentat în mai mare măsură un impact asupra succesului la nivelul 

implementării R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei împărtășirea și schimbarea de informații cu 

bună știință (4.17), planificarea în mod regulat de întâlnirile între managerul de proiect și fiecare 

nivel al structurii proiectului (3.89) și crearea unei carte active, care să descrie programul R/BPR 

și suportul managementului (3.89), au reprezentat în mai mare măsură un impact asupra 

succesului la nivelul implementării R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel 

de comunicare, folosirea de sondaje pentru a determina ce funcționează bine și ce nu (3.32) și 

adoptarea unei abordări integrate a tehnologiei informației și a planificării afacerilor (3.19) au 

primit mai puțină atenţie; în timp ce la nivelul Chinei acestea au fost folosirea de sondaje pentru a 

determina ce funcționează bine și ce nu (3.86) și adoptarea unei abordări integrate a tehnologiei 

informației și a planificării afacerilor (3.68).  

În ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel de metode și 

instrumente, în medie, la nivelul României folosirea fazei de proiectare a conceptului, pentru a 

dezvolta un design competitiv și pentru a identifica problemele majore (3.79), revizuirea de 

proceduri, care se concentrează pe satisfacerea cererilor interne, mai degrabă decât pe piață (4.02) 

și focusarea mai degrabă asupra rezultatului și nu asupra sarcinilor (3.89), au reprezentat în mai 

mare măsură un impact asupra succesului la nivelul implementării R/BPR; în timp ce și la nivelul 

Chinei revizuirea de proceduri, care se concentrează pe satisfacerea cererilor interne, mai degrabă 

decât pe piață (4.34), focusarea mai degrabă asupra rezultatului și nu asupra sarcinilor (3.97) și 
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grija pentru îmbunătățirea continuă a performanței (3.94), au reprezentat în mai mare măsură un 

impact asupra succesului la nivelul implementării R/BPR.  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel 

de metode și instrumente, folosirea fazei de proiectare a conceptului, pentru a dezvolta un design 

competitiv și pentru a identifica problemele majore (2.79) și utilizarea procesului de mapare, 

pentru a distinge activitățile productive de activitățile fără valoare adăugată (2.78) au primit mai 

puțină atenţie; în timp ce la nivelul Chinei acestea au fost tot folosirea fazei de proiectare a 

conceptului, pentru a dezvolta un design competitiv și pentru a identifica problemele majore (2.97) 

și utilizarea procesului de mapare, pentru a distinge activitățile productive de activitățile fără 

valoare adăugată (2.88).  

În ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel de conducere, în 

medie, la nivelul României R/BPR motivat de directorul executiv, care își asumă să fie tras la 

răspundere pentru succesul proiectului (3.45), a reprezentat în mai mare măsură un impact asupra 

succesului la nivelul implementării R/BPR; în timp ce și la nivelul Chinei R/BPR este inițiat și 

este condus de sus în jos, de către managementul de nivel superior (3.84) a reprezentat în mai 

mare măsură un impact asupra succesului la nivelul implementării R/BPR).  

Totodată, la medie, în ceea ce privește lista factorilor de succes la nivelul R/BPR, la nivel 

extern, la nivelul României R/BPR este inițiat și este condus de sus în jos, de către managementul 

de nivel superior (3.14) a primit mai puțină atenţie, în timp ce la nivelul Chinei acesta a fost R/BPR 

motivat de directorul executiv, care își asumă să fie tras la răspundere pentru succesul proiectului 

(2.79).  

 

Concluzii, implicații și recomandări 
 

Abordarea procesului de reengineering este una amplă și are drept scop o schimbare radicală 

în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite, a costurilor şi a producţiei, incluzând investigarea 

stadiului actual al cercetării ştiinţifice în acest domeniu, raportat la cele mai recente şi 

reprezentative referinţe din literatura de specialitate, şi interpretări şi contribuţii proprii, în vederea 

constituirii bazei de analiză pentru realizarea contribuţiilor ştiinţifice propuse în teza de doctorat, 

respectiv: 
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- să evidențieze coponentele, factorii și condițiile necesare restructurării și/sau reengineering-

ului corporațiilor financiare și de afaceri; 

- să stabilească diferitele metodologii de restructurare și/sau reengineering, dar și modul de 

aplicare al acestora 

- să identifice trasăturile comune ale metodologiilor de restructurare și/sau reengineering al 

corporațiilor, împreună cu acțiunile și măsurile utilizate. 

- elaborarea unui model general de restructurare și/sau reengineering a corporațiilor, prin care 

managerii vor putea stabili motivele schimbărilor dorite, dar și schimbările în mediul 

înconjurător, toate acestea stimuland nevoia de adaptare.  

În consecinţă, pentru realizarea scopului final, contribuţia la această problematică, 

deosebit de complexă, privind abordarea cibernetică a relaţiilor economice internaţionale se 

transpune pe trei paliere (piloni), şi anume: 

-  un prim palier este acela al concluziilor generale; 

-  al doilea palier este cel al concluziilor de ordin teoretic, acestea fiind la rândul lor 

categorisite în:  

- concluzii de ordin teoretic, desprinse din literatura de specialitate; 

- concluzii de ordin teoretic, desprinse din modelul construit de autor; 

- al treilea palier este cel al concluziilor de ordin practic. 

Cu privire la rezultate, se ajunge la concluzia că organizațiile nu pun accentul pe unele 

dintre cele mai importante activități și sarcini recomandate în literatura de specialitate ca bază 

pentru R/BPR, cum ar fi utilizarea timpului ca armă competitivă, schimbări în afacerea client / 

piață/ procese, elementul cu valoare adăugată a fiecărei activități de afaceri și aplicarea tehnologiei 

inovatoare corecte. Prin urmare, se poate presupune că există un motiv major pentru care multe 

dintre obiectivele proiectului R/BPR au fost doar modest realizate. 

În medie, problemele cele mai frecvent întâlnite în implementarea R/BPR par a fi mai 

degrabă de bază și destul de dificil de rezolvat în practică: dificultăți de implementare datorate 

barierelor de comunicare între subunitățile organizației/corporației, mărimea neașteptată a efortului 

R/BPR necesar, întreruperea activității operațiunile, eșecul de a obține beneficiile așteptate, 

greșelile de afaceri sub presiune pentru a produce rezultate rapide și reticența managerilor de top 

de a angaja fondurile necesare pentru proiect. Dat fiind faptul că majoritatea proiectelor R/BPR 

beneficiază de utilizări inovatoare ale tehnologiei sistemelor informatice (HAMMER & CHAMPY, 
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1993) problemă organizațională care ar putea să condamne proiectele R/BPR la eșecul unei 

companii particulare este lipsa de comunicare între CEO / directorii de top și managerii CIO / IS.  

În timp ce multe organizații individuale au raportat beneficii majore și un impact pozitiv 

semnificativ asupra performanței corporației, în medie, beneficiile și impactul 

organizației/corporației de la R/BPR par destul de dezamăgitoare comparativ cu toate problemele 

pe care pare să le întâmpine și să le genereze.  

 

Direcţii de cercetare viitoare  

 

Este recomandat ca cercetarea efectuată în cadrul acestei lucrări să fie completată de o 

analiză comparativă pe mai multe țări atât din Uniunea Europeană cât și din afara acesteia. 

De asemenea, este important a se aminti necesitatea unui studiu comparativ al efectelor celor 

două procese, de restructurare și respectiv de reengineering. 

Este important a se lua în considerare, în cercetările ulterioare, realizarea unui studiu 

cantitativ privind modelarea dinamicii celor două fenomene - restructurare și reengineering - 

pentru comparații mai amănunțite. 
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Anexa 1. Chestionar 
 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

Cu toții suntem interesați în cunoașterea cât mai bună a firmei în care ne desfășurăm 

activitatea și totodată în adoptarea celor mai bune decizii. 

Pentru a îmbunătăți managementul/serviciile/produsele/procesele de la nivelul industriei 

Dvs, avem plăcerea și totodată rugămintea de a vă oferi un chestionar astfel putând obține 

răspunsurile la o serie întreagă de întrebări referitoare la restructurarea și reengineering-ul la 

nivelul unei firme cu specificul firmei Dvs. 

Toate răspunsurile Dvs. vor fi strict confidențiale și nu vor fi folosite în niciun alt scop 

decât pentru proiectul curent. Asigurați-vă că răspundeți la toate întrebările primite în chestionar. 

Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru cooperare!  

XinWang 

PhD Candidate 

University of Economic Studies 

Bucharest, Romania 

 

Întrebarea 1: În ce domeniu lucrați? 
Răspuns:_______________________________________________________ 

 

Întrebarea 2: Vă rugăm să vă precizați genul: 

Răspuns: 

1. masculin  O 
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2. feminin  O 

 

Întrebarea 3: Vă rugăm să vă precizați vârsta: 

Răspuns: 

1. sub 25 ani  O 

2. Între 25-35 ani O 

3. Între 36-45 ani O 

4. Între 46-55 ani O 

5. peste 55 ani O 

 

Întrebarea 4: Care este natura capitalului majoritar la nivelul companiei Dvs? 

Răspuns: 

1. de stat          

2. majoritar de stat   

3. privat          

4. majoritar privat       

5. formă mixtă   

 

Întrebarea 5: Vă rugăm să indicați nivelul de angajare în cadrul companiei Dvs: 

Răspuns:  

1. mai puțin de 150 angajați   

2. între 150 – 500 angajați      

3. între 501 – 1000 angajați      

4. între 1001 – 5000 angajați   

5. mai mult de 10000 angajați   

  

Întrebarea 6: De cât timp lucrați pentru companie? 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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Răspuns: 

1. 1 – 3 ani       

2. 4 – 10 ani       

3. 11 – 15 ani         

4. 16 – 20 ani       

5. mai mult de 20 ani   

 

Întrebarea 7: Care este structura de administrare a (care dintre următoarele structuri de 

administrare sunt conținute în cadrul) companiei în care lucrați? 

Răspuns: 

1. Consiliul de Administrație; 

2. Director General; 

3. Directori Executivi; 

4. Directori de Departamente; 

5. Reprezentantul Sindicatului. 

 

Întrebarea 8: Vă rugăm să precizați categoria profesională în care vă încadrați: 

Răspuns: 

1. Personal productiv (Blue-collar worker)             

2. Personal tehnic-administrativ (White-collar worker)   

 

Întrebarea 9: De cât timp faceți parte din structura de management la nivel de companie? 

Răspuns: 

1. 1 – 3 ani   

2. 4 – 10 ani   

3. 11 – 15 ani   

4. 16 – 20 ani   

5. mai mult de 20 ani  

6. Nu este cazul  

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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Întrebarea 10: Considerați că există o relație semnificativă între valorile corporatiste și 

receptivitatea organizațională pentru schimbare? 

Răspuns: 

 1. Da O 

 2. Nu O 

 

Întrebarea 11: Considerați că există o relație semnificativă între normele corporatiste și 

receptivitatea organizațională pentru schimbare? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 12: Care considerați că este resursa cea mai importantă în cadrul companiei Dvs, 

pentru a avea profit? 

Răspuns: 

1. Resursă umană; 

2. Resursă capital tehnic; 

3. Resursă financiară. 

 

Precizare: Pentru întrebările 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 17, se va bifa în paranteza din dreapta 

fiecărei afirmații, una din variantele 1, 2, 3, 4, 5 din setul celor 5 variante. De exemplu: dacă 

agreați varianta 1 pentru afirmația 1 a Setului de afirmații, în paranteza din dreapta afirmației 1 

vom avea (1x) , deci, pentru fiecare afirmație din Setul de afirmații, vom completa o cifră din 

intervalul 1-5 în raport de varianta aleasă de Dvs. 

 

Întrebarea 13: Pentru fiecare dintre posibilele măsurile manageriale ce se impun a fi aplicate 

pentru creșterea indicatorilor de profit, la nivelul companiei Dvs și care sunt precizate în afirmațiile 

1-6 de mai jos, vă rugăm a bifa una dintre variantele următoare de răspuns: 

1. deloc           O 

2. dimensiuni minore  O 

3. dimensiuni moderate O 
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4. dimensiuni mari  O 

5. dimensiuni foarte mari O 

 

Setul de afirmații: 

1. O analiză internă amănunțită a companiei cât și a factorilor externi ( x);  

2. Un studiu de diagnosticare pentru identificarea disfuncționalitaților ( x); 

3. Identificarea punctelor forte ( x); 

4. Regândirea și reproiectarea sistemului de management ( x); 

5. Modificări din punct de vedere procesual, structural-organizatoric și uman ( x); 

6. Ponderea ierarhică de managemant mediu, precum și ponderea ierarhică a  

managemantului superior ( x). 

 

Setul de întrebări 14: Pentru fiecare dintre posibilele procese de afaceri care sunt precizate în 

afirmațiile 1-14 de mai jos și care pot fi considerate ca obiective potențiale pentru reengineering1 

(R), vă rugăm a bifa una dintre variantele următoare de răspuns: 

1. deloc          O 

2. dimensiuni minore  O 

3. dimensiuni moderate O 

4. dimensiuni mari  O 

5. dimensiuni foarte mari O 

Setul de afirmații: 

1. serviciul clienți ( x); 

2. înregistrarea vânzărilor/comenzilor ( x); 

3. facturare /plăți ( x); 

4. achiziții ( x); 

5. publicitate/promovare ( x); 

6. prețuri ( x); 

7. cercetare de marketing ( x); 

                                                 
1 Reengineering-ul reprezintă regândirea fundamentală și reproiectarea radicală a proceselor de afaceri, în vederea 

obținerii unor îmbunătățiri spectaculoase ale indicatorilor, considerați astăzi critici în evaluarea performanțelor, cum 

ar fi costul, calitatea, service-ul etc. 
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8. proiectarea/dezvoltarea produselor ( x); 

9. distribuție ( x); 

10. planificarea afacerilor ( x); 

11. managementul stocurilor ( x); 

12. managementul calității ( x); 

13. planificarea producției ( x); 

14. managementul personalului ( x). 

 

Setul de întrebări 15: Pentru fiecare dintre posibilele scopuri pentru care obiectivele/țintele 

(scopurile și obiectivele dorite) au fost incluse în planurile de proiect2 R/BPR, care sunt precizate 

în afirmațiile 1-14 de mai jos, vă rugăm a bifa una dintre variantele următoare de răspuns: 

1. deloc          O 

2. dimensiuni minore  O 

3. dimensiuni moderate O 

4. dimensiuni mari  O 

5. dimensiuni foarte mari O 

Setul de afirmații: 

1. Creșterea competitivității proprii, prin îmbunătățirea calității ( x); 

2. Creșterea competitivității proprii, prin reducerea costurilor ( x); 

3. Creșterea competitivității proprii, prin scurtarea timpului de dezvoltare a produselor ( x); 

4. Accentuarea elementului de valoare adăugată, la nivelul fiecărei activități ( x); 

5. Folosirea timpului ca un factor competitiv ( x); 

6. Concentrarea pe rezultate și pe obiectivele finale ( x); 

7. Aplicarea tehnologiei inovatoare potrivite ( x); 

8. Verificărea calității la sursă ( x); 

9. Realizarea unui consens în ceea ce privește efectuarea modificărilor ( x); 

10. Setarea obiectivelor agresive pentru procesele de afaceri ( x); 

                                                 
2 Reengineering-ul sau reengineering-ul proceselor de afaceri (BPR-Business Process Reengineering) constă în 
transformarea proceselor organizaționale într-o manieră radicală, prin utilizarea tehnologiilor informatice, în vederea 
obținerii de îmbunătățiri majore în termeni de calitate și productivitate. 
Reengineering-ul managerial sau Reproiectarea managerială constă în regândirea (reconceperea) și reproiectarea 
sistemului de management, astfel încât să se asigure condiții favorabile realizării obiectivelor. 
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11. Redefinirea proceselor end-to-end importante pentru succesul companiei ( x); 

12. Considerarea îmbunătățirilor procesului bazate pe capabilitățile tehnologiei informației  

( x); 

13. Reducerea costurilor și a timpul de producție ( x); 

14. Operarea în cadrul unităților organizaționale ( x). 

 

Setul de întrebări 16: Pentru fiecare dintre posibilele aspecte pe care le considerați a fi probleme 

ale implementării R/BPR, care sunt precizate în afirmațiile A-F de mai jos, vă rugăm a bifa una 

dintre variantele următoare de răspuns: 

1. deloc          O 

2. dimensiuni minore  O 

3. dimensiuni moderate O 

4. dimensiuni mari  O 

5. dimensiuni foarte mari O 

Setul de afirmații: 

A. La nivel de planificare: 

1. Procese de reproiectare care sunt depășite ( x); 

2. Dificil să se potrivească celei mai bune tehnologii cu noul proces ( x); 

3. Concentrarea pe o nouă tehnologie în locul procesului de afaceri ( x); 

4. Să uităm de obiceiurile de lucru ale angajaților ( x); 

5. Efectuarea de greșeli de afaceri sub presiunea de a obține rezultate rapide ( x); 

6. Downsizing, dar păstrând structura veche a organizației ( x); 

7. Lipsă de înțelegere a cerințelor de implementare ( x); 

8. Procesul R/BPR a fost mult mai mare decât era anticipat ( x); 

9. Conflictul între măsurile tradiționale de performanță și obiectivele R/BPR ( x); 

10. Infrastructura de sisteme de informații nu poate sprijini R/BPR ( x); 

11. Durata de implementare de-a lungul timpului, a făcut ca R/BPR să fie învechit ( x); 

12. Reticența managementului de a angaja fonduri pentru R/BPR ( x); 

13. Nu există suficientă pregătire a angajaților pentru implementarea R/BPR ( x); 

14. Outsiderii au depășit beneficiile reale și posibilele probleme apărute ( x). 
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B. La nivel operațional: 

1. Curba de învățare este mare consumatoare de timp ( x); 

2. Procesul R/BPR a fost mult mai mare decât era anticipat ( x); 

3. R/BPR a fost prea perturbator pentru operațiunile de afaceri ( x); 

4. Infrastructura de sisteme de informații nu poate sprijini R/BPR ( x); 

5. Durata de implementare de-a lungul timpului, a făcut ca R/BPR să fie învechit ( x); 

6. Lipsa de comunicare între CEO / managementul de vârf și managerul CIO / IS ( x); 

7. Nu este suficientă pregătirea angajaților pentru implementarea R/BPR ( x). 

 

C. La nivel de costuri frecvente: 

1. Costuri ridicate pentru pentru implementarea R/BPR ( x); 

2. Reticența managementului de a angaja fonduri pentru R/BPR ( x); 

 

D. La nivel de efecte secundare: 

1. Încercarea de a schimba mult prea repede R/BPR ( x); 

2. Efectuarea de greșeli de afaceri sub presiune obținerii de rezultate rapide ( x); 

3. Procesul R/BPR a creat un mediu neprietenos la nivelul companiei ( x); 

4. Productivitate scăzută a angajaților ( x); 

5. Moralul scăzut al angajaților ( x); 

6. Outsourcing-ul a creat multe probleme noi ( x); 

7. Reconfigurarea structurii personalului important/productiv ( x); 

8. Anxietatea ridicată a angajaților și rezistența acestora la schimbare ( x); 

9. Numeroase surprize neplăcute ( x). 

 

E. La nivel de organizare a locului de muncă: 

1. Mediul de afaceri nu favorizează reînnoirea ( x); 

2. Procesul R/BPR a creat un mediu neprietenos al companiei ( x); 

3. Downsizing, dar păstrând structura veche a organizației ( x); 

4. Implementare dificilă datorită barierelor de comunicare sub-unități ( x); 

5. Lipsa conducerii pentru a face față confruntărilor și riscurilor majore de afaceri ( x); 

6. Lipsa entuziasmului la nivelul managementului superior ( x); 
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7. Lipsa consensului la nivelul salariaților ( x); 

8. Lipsa de determinare a conducerii ( x); 

9. Lipsa de comunicare între CEO / managementul de vârf și managerul CIO / IS ( x); 

10. Angajații vor avea o atitudine pozitivă față de schimbări ( x). 

 

F. Lipsa rezultatelor: 

1. Prețurile acțiunilor companiei: Salt rapid și pe termen lung ( x); 

2. Productivitate scăzută la nivelul angajaților ( x); 

3. Moral scăzut la nivelul angajaților ( x); 

4. A scăzut sub așteptări profitul la nivelul proiectului ( x); 

5. Management frustrant, cu gestionarea lentă a rezultatelor ( x); 

6. Outsiderii au depășit beneficiile reale ( x). 

 

Setul de întrebări 17: Pentru fiecare dintre posibilele aspecte pe le considerați a fi pe lista 

beneficiilor R/BPR, constatate la nivelul companiei Dvs, care sunt precizate în afirmațiile 1-9 de 

mai jos, vă rugăm a bifa una dintre variantele următoare de răspuns: 

1. deloc          O 

2. dimensiuni minore  O 

3. dimensiuni moderate O 

4. dimensiuni mari  O 

5. dimensiuni foarte mari O 

Setul de afirmații: 

1. Resursele de capital tehnic/mașini și utilaje (utilizarea mai eficientă a acestora) ( x); 

2. Satisfacția clientului (răspuns mai rapid la solicitările clienților) ( x); 

3. Productivitate (timp de ciclu scăzut, inventar sau cost) ( x); 

4. Profitabilitatea (creștere economică sporită) ( x); 

5. Calitate (produse/servicii îmbunătățite calitativ) ( x); 

6. Resurse de muncă (îmbunătățirea moralei și a productivității angajaților) ( x); 

7. Echipa de vânzări (resurse concentrate pentru a satisface nevoile grupurilor de clienți  

unici) ( x); 

8. Tehnologia informației (îmbunătățită, pentru a răspunde rapid la schimbările clienților)  
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( x); 

9. Procese de vânzări și marketing (mai rentabile) ( x). 

 

Setul de întrebări 18: Pentru fiecare dintre posibilele aspecte pe care le considerați a fi pe post de 

impact al aplicării R/BPR asupra companie Dvs, care sunt precizate în afirmațiile 1-12 de mai jos, 

vă rugăm a bifa una dintre variantele următoare de răspuns: 

1. deloc          O 

2. dimensiuni minore  O 

3. dimensiuni moderate O 

4. dimensiuni mari  O 

5. dimensiuni foarte mari O 

 

Setul de afirmații: 

1. îmbunătățirea ratei de creștere a vânzărilor ( x); 

2. îmbunătățirea cotei de piață ( x); 

3. îmbunătățirea profiturilor operaționale ( x); 

4. îmbunătățirea ratei profitului raportat la vânzări ( x); 

5. îmbunătățirea fluxului de numerar din exploatare ( x); 

6. îmbunătățirea rentabilității investiției ( x); 

7. îmbunătățirea dezvoltării de noi produse ( x); 

8. îmbunătățirea dezvoltării de piețe noi ( x); 

9. îmbunătățirea activității de cercetare-dezvoltare ( x); 

10. îmbunătățirea programului de reducere a costurilor ( x); 

11. îmbunătățirea dezvoltării de personal ( x); 

12. îmbunătățirea afacerilor publice ( x). 

Setul de întrebări 19: Pentru fiecare dintre posibilele aspecte pe le considerați că sunt/au fost 

factori de succes la nivelul R/BPR, care sunt precizate în afirmațiile A-F de mai jos, vă 

rugăm a bifa una dintre variantele următoare de răspuns: 

1. nu este important      

2. oarecum important   

3. moderat de important   

O 

O 

O 

O 

O 
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4. foarte important      

5. extrem de important   

Setul de afirmații: 

A. La nivel extern: 

1. Utilizarea de specialiști din industrie și asistență externă ( x); 

2. R/BPR motivată de cerințele clienților și de presiunile concurențiale ( x). 

  

B. La nivel de angajare de personal: 

1. Reeducerea și recalificarea lucrătorilor cu privire la ceea ce este de fapt R/BPR ( x); 

2. Implicarea muncitorilor, astfel încât aceștia să fie factori de decizie ( x). 

 

C. La nivel operațional: 

1. Utilizarea eficientă a resurselor ( x); 

2. Implementarea unor noi procese conform planificării și programului ( x); 

3. Dezvoltarea unei organizații de proiect bine definită ( x); 

4. Trasarea doar a câteva procese de afaceri critice (deși inter-funcționale) ( x); 

5. Perceperea tehnologiei ca un factor de stimulare, nu ca o soluție ( x); 

6. Reducerea costurilor și a timpului de răspuns, prin automatizare ( x); 

7. Preocupare pentru îmbunătățirea continuă a performanței ( x); 

8. Adoptarea unei abordări integrate a tehnologiei informației și a planificării afacerilor ( x). 

 

D. La nivel de comunicare: 

1. Împărtășirea și schimbarea de informații cu bună știință ( x); 

2. Planificarea în mod regulat de în tâlnirile între managerul de proiect și fiecare nivel al  

structurii proiectului ( x); 

3. Dezvoltarea și comunicarea de declarății clare de misiune și viziune ( x); 

4. Crearea unei carte active, care să descrie programul R/BPR și suportul managementului  

( x); 

5. Folosirea de sondaje pentru a determină ce funcționează bine și ce nu ( x); 

6. Adoptarea unei abordări integrate a tehnologiei informației și a planificării afacerilor ( x). 
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E. La nivel de metode și instrumente: 

1. Utilizarea experienței hands-on în reengineering-ul la nivelul a diferite procese ( x); 

2. Folosirea fazei de proiectare a conceptului, pentru a dezvolta un design competitiv și  

pentru a identifica problemele majore ( x); 

3. Determinarea tuturor detaliilor de configurare, instrumentare, programare, întreținere,  

stocare, reaprovizionare, calitate etc. Înainte de implementare ( x); 

4. Planificarea în mod regulat de în tâlniri între managerul de proiect și fiecare nivel al  

structurii proiectului ( x); 

5. Simplificarea fluxului de materiale, logistica, planificare și alte operațiuni distincte prin  

utilizarea tehnologiei la nivelul grupului ( x); 

6. Utilizarea procesului de mapare, pentru a distinge activitățile productive de activitățile  

fără valoare adăugată ( x); 

7. Reprezentarea doar a câteva procese de afaceri critice (dar inter-funcționale) ( x); 

8. Revizuirea de proceduri, care se concentrează pe satisfacerea cererilor interne, mai  

degrabă decât pe piață ( x); 

9. Focusarea mai degrabă asupra rezultatului și nu asupra sarcinilor ( x); 

10. Grija pentru îmbunătățirea continuă a performanței ( x); 

11. Crearea unei diagrame active, care să descrie programul R/BPR și suportul  

managementului ( x); 

12. Folosirea de sondaje, pentru a determina ce funcționează bine și ce nu ( x); 

13. Adoptarea unei abordări integrate a tehnologiei informației și a planificării afacerilor  

( x). 

 

F. La nivel de conducere: 

1. R/BPR este inițiat și este condus de sus în jos, de către managementul de nivel superior  

( x); 

2. R/BPR motivat de directorul executiv, care își asumă să fie tras la răspundere pentru  

succesul proiectului ( x). 

 

Întrebarea 20: Extinderea schimbărilor proceselor de afaceri este în mod pozitiv legată de măsura 

în care au fost întâlnite probleme de implementare a R/BPR? 
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Răspuns: 

      1. Da   O 

    2. Nu  O 

 

Întrebarea 21: Extinderea schimbărilor proceselor de afaceri este în mod pozitiv legată de măsura 

în care obiectivele importante au fost incluse în planul R/BPR? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 22: Considerați că obiectivele importante ce au fost incluse în planul R/BPR sunt bine 

corelate cu gradul de dificultate în tâlnit în implementarea R/BPR? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 23: Considerați că obiectivele ce au fost incluse în planul R/BPR sunt bine corelate cu 

măsura R/BPR? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 24: Considerați că obiectivele și obiectivele importante ce au fost incluse în planul 

R/BPR au fost realizate? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 25: Considerați că prin obiectivele și obiectivele importante ce au fost incluse în planul 

R/BPR au fost obținute beneficii? 

Răspuns: 
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 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 26: Considerați că obiectivele ce au fost incluse în planul R/BPR au avut un impact 

asupra performanței companiei? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 27: Considerați că problemele întâmpinate în implementarea R/BPR sunt bine 

corelate cu măsura R/BPR? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 28: Considerați că obiectivele ce au fost realizate sunt bine corelate cu măsura R/BPR? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

 

Întrebarea 29: Considerați că beneficiile proiectului R/BPR sunt strâns legate de măsura în care 

R/BPR a avut un impact asupra performanței companiei? 

Răspuns: 

 1. Da  O 

 2. Nu  O 

Vă mulțumim pentru colaborare și disponibilitate! 

 


