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THE ROLE OF CONSULTING SOCIETIES IN PROMOTION OF THE INNOVATIVE 
SPIRIT OF COMPANIES. - ABSTRACT. The development of a company by innovation is 
conditioned by a good organization, capable to insure flexibility, opening to progress. Among other 
things the opening to future, to innovation is concluded in a good organizational chart foreseeing the 
possibility of cooperation with various partners, transfer of technology, of softs from renown, 
successful, fruitful societies. In this frame a correct, transparent evaluation of activity by using 
modern, scientific methods, difficult to be influenced. These criteria and others correct ground 
principles can to be introduced as well via consulting enterprises for quality insurance.  

Keywords: organizational chart, quality insurance, probability methods, expert systems, optimization 

REZUMAT. Dezvoltarea unei companii prin inovare este condiţionată de o bună organizare, capabilă 
să asigure flexibilitate, deschidere spre progres. Printre altele, deschiderea spre viitor, spre inovare este 
concretizată intr-o organigramă adecvată, care prevede posibilitatea cooperării cu diverşi parteneri, 
transfer de tehnologii, de softuri de la companii recunoscute prin activitatea lor fructuoasă. În acest 
context, prezintă importanţă evaluarea corectă, transparentă a activităţii, utilizarea unor metode 
moderne, ştiinţifice, cu grad ridicat de obiectivitate, neinfluenţabile. Aceste criterii care să stea la baza 
unei companii capabile de dezvoltare prin inovare pot fi introduse şi prin societăţile de consulting, de 
asigurare a calităţii. 

Cuvinte cheie: organigramă, asigurarea calităţii, metode probabilistice, sisteme expert, optimizare.   

1. INTRODUCERE. INTRPRINDERI 
INOVATOARE 

Intreprinderi inovatoare sunt intreprinderile care au 
lansat produse (bunuri sau servicii) noi sau 
îmbunătăţite pe piaţă, sau au introdus procese noi sau 
mult îmbunătăţite, sau metode noi de organizare sau 
de marketing. 

Inovaţiile se bazează pe rezultatele dezvoltării 
tehnologice, pe introducerea de tehnologii noi sau 
utilizarea altor cunoştinţe cerute de intreprindere 
[4;5;6]. Aceşti termeni se referă la inovaţii de produs, 
de proces etc.Inovaţia de produs înseamnă 
introducerea pe piaţă a unui bun sau serviciu, nou sau 

îmbunătăţit, în ceea ce priveşte caracteristicile sale , 
utilizarea prietenoasă (faţă de mediu) , componente sau 
subsisteme. 
Inovaţia de proces corespunde implementării unui proces 
de producţie , unei metode de distribuţie sau unei 
activităţi suport , noi sau îmbunătăţite. 
Activităţiile inovatoare intreprinse în special pentru 
dezvoltare şi/sau implementarea unor inovaţii de produs 
sau de proces, pot include achiziţii de utilaje , 
echipamente, aparatură, clădiri, programe de 
calculator(software), licenţe, lucrări de inginerie şi de 
dezvoltare , activităţi de proiectare (design), formare 
profesională şi de introducere pe piaţă a inovaţiilor; se 
pot include aici toate tipurile de activităţi de cercetare- 
dezvoltare.
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2.ORGANIZARE. ORGANIGRAMĂ 

Prin organizare (reorganizare) se constituie o 
activitate managerială care stabileşte în mod concret 
modul cum se va acţiona în cadrul intreprinderii 
pentru realizarea obiectivelor propuse. 

Organizarea  este de fapt aplicarea unor şiruri de tactici şi 
metode în vederea realizării etapelor fixate prin planul de 
obiective propus [4]. 
Organizarea implică definirea precisă a activităţiilor ce 
trebuiesc îndeplinite şi care devin sarcini de serviciu. 
Organizarea implică: 

 

 
Fig.1 Legenda: 

A.G.A- Adunarea generala a actionarilor; 
RMC-M- Reprezentantul managementului pentru calitate si mediu; 

AQ-Asigurarea calitatii; 
-------- Compartimente externalizate. 



Lucrările celei de-a X-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR, 2015 64

• gruparea acestor activităţi într-o funcţie care poate 
fi încredinţată unei sau mai multor persoane care 
devin astfel responsabilităţi; 
• atribuirea de competenţe şi autoritate fiecărei funcţii 
este esenţială pentru ca astfel persoana responsabilă 
să se poată achita de propriile responsabilităţi; 
• definirea raporturilor erarhice dintre diferitele 
funcţii; 
• precizarea calităţiilor profesionale necesare pentru 
ca fiecare funcţie să poată fi îndeplinită in cele mai 
bune condiţii; 
Numai după desfăşurarea acestor faze ale procesului 
managerial se poate trece la întocmirea 
Organigramei (Fig.1). 
 
După întocmirea Organigramei se poate trece la faza 
următoare, constituită în cadrul intreprinderii din 
activităţiile de concepţie , cercetare , proiectare, 
dezvoltare şi apoi fabricarea propriu-zisă a bunurilor 
Organigrama (sau diagrama organizaţională) este 
folosită pentru ilustrarea unor structuri ierarhice (de 
exemplu, organizarea departamentelor în cadrul unei 
companii).  
Organigrama este compusă din forme automate  
(dreptunghiuri cu text ataşat) legate între ele prin 
conectori. 
 
Atenţie deosebită va trebui acordată pregătirii 
climatului psiho-social, în special, în cazul deciziilor 
care antrenează schimbarea organigramei . 
Structura organizaţională este unul din elementele 
importante in funcţionarea tuturor companiilor. Nu 
pot fi introduse reguli, nu se pot planifica activitaţi 
sau strategii, daca nu se cunosc cu precizie structurile 
pe care le pot respecta sau indeplini; nu se poate privi 
spre viitor, atunci cand prezentul este ambiguu şi 
nestructurat. 
Organigrama de mai sus (organizational chart) 
reprezintă schema modului de organizare a unei 
companii de construcţii şi comerţ cu material de 
construcţii; cu alte cuvinte, prezintă scheletul companiei 
cu toate elementele sale: cap, trunchi, picioare pe care 
ulterior pot fi alăturate inteligenţa, stabilitatea, 
abilităţile.  
Organigrama cuprinde atât posturile, compartimentele 
cât şi relaţiile interumane sau interdepartamentale 
ierarhice (subordonare, coordonare) şi funcţionale, 
precum şi compartimentele externalizate. Utilitatea 
Organigramei  este imensă. 
Managementul poate viziona permanent posturile cheie 
pe care se poate baza, poate face proiecţii privitoare la 
necesarul de resurse umane, angajaţii îşi pot cunoaste 
locul in organizaţie, potenţialii angajati pot vizualiza 
diverse trasee de dezvoltare profesională [7; 8].  
Organigrama prezentată mai sus cu acurateţe poate 
releva necesitatea redefinirii unor trasee de 

comunicare sau a unor modalităţi de funcţionare, poate 
arăta structuri prea alambicate sau prea simple. 
Inovator este faptul că organigrama prezintă comparti-
mentele externalizate pe bază de contracte cu diferite 
companii, compania păstrindu-şi compartimentele direct 
productive şi de management, cât şi asigurarea calitaţii. 
 Practic, organigrama constituie, în ciuda informaţiilor 
laconice pe care le conţine, o adevărată radiografie a 
organizaţiei, care ne arată atât părţile sănătoase, cât şi 
disfunctionalităţile. 

3. EXEMPLE 

a) Exemple din activitatea unor companii cu renume. 
Transfer de tehnologii şi organizare 
Domeniul aviaţiei - în prezent domeniul aerospaţial - este 
un domeniu recunoscut prin tehnologiile sale de vârf, dar 
şi prin buna organizare. Chiar din momentele de început, 
diverse soluţii tehnice din aviaţie au fost transferate  în 
industria orizontală, spre exemplu răcirea cu aer a 
motoarelor cu piston, sau utilizarea supapelor de 
evacuare răcite cu sodiu. Apariţia radarului este legată de 
necesitatea detectării la timp a avioanelor în cel de al 
doilea război mondial. Mai recent, lansarea sateliţilor 
staţionari a dus la revoluţionarea comunicaţiilor prin 
radio şi televiziune, dar la şi apariţia sistemelor GPS. 
Instalarea pe automobile a unui sistem GPS codificat 
uşurează localizarea vehiculelor furate.  
Industria spaţială a impulsionat apariţia calculatoarelor 
personale, ca urmare a necesităţilor de miniaturizare, spre 
exemplu, pe modulul lunar. 
Din punctul de vedere al administrării afacerilor, dezvoltarea 
companiei Boeing în a doua jumătate a secolului trecut, prin 
externalizarea construcţiilor componentelor de aeronave la 
diverşi parteneri, pe baza contractelor “just in time”, acesteia 
revenindu-i doar montajul şi, bineînţeles, vânzarea, care s-a 
dublat prin reducerea intervalului de fabicaţie a avioanelor 
de pasageri la jumătate. 
În prezent, metoda contractelor de tip “just in time” se 
utilizează curent, un exemplu fiind companiile  auto, cum 
ar fi Renault şi Nissan. 
 
b) O altă inovaţie în managementul unor companii cu 
renume este includerea unor activităţi cu cicluri scurte, 
deci cu o rată de revenire mult mai scurtă. Spre exemplu, 
compania Siemens, cu activităţi industriale importante, 
investeşte şi în hoteluri şi diverse alte servicii. 
 
c). Prelungirea duratei de funcţionare a unor produse 
cu valoare mare, prin utilizarea lor în activităţi mai puţin 
pretenţioase din punctul de vedere al apariţiei unor 
defecte poate fi considerată o dezvoltare prin inovare. 
Astfel, motoarele aeroreactoare cu resursa de zbor 
terminată sunt utilizate pentru antrenarea unor instalaţii 
de producere a energiei electrice în Canada, de sucursale 
ale Rolls-Roys, ca şi în România de INCD-Turbo-
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motoare COMOTI, Bucureşti. Grupurile electro-
generatoare acţionate cu turbomotarele disponibile la 
ora actuală pot realiza până la 20-30 MW. 
 
d). Utilizarea unor metode avansate pentru 
detectarea unor defecte de livrare, incorectitudini, 
evaluări şi raportări necorespunzătoare, ineficienţă 
managerială, etc. Este recomandabil ca aceste metode 
să stea la baza unor reglementări şi clauze 
contractuale[1;2;3] 
 
(d1). Un exemplu este utilizarea formulei 
probabilităţii totale (Bayes) pentru detectarea 
cauzelor unor erori [1]. 
Să presupunem că evenimentul  X  poate fi pus în 
legătură cu un sistem complet de cauze 

, 1;iC i n .Se caută probabilitatea acţiunii cauzei  

iC  , atunci când  X  s-a produs, adică probabilitatea 

condiţionată: 
           

     

   
1

i

i

i C
X i n

i C
i

P C P X
P C

P C P X





 (3.1) 

 
Exemplu.  O întreprindere este aprovizionată de la 
trei depozite: D1, D2, D3 (materiale, piese de 
schimb, etc) cu cantităţile 1000; 600 şi 400 (kg, 
bucăţi,etc) pe săptămână, respectiv. La un moment 
dat, se primesc 80 de reclamaţii (calitate 
necorespunzătoare) faţă de livrările anterioare. Se 
cere: 
a) să se indice măsurile necesare pentru a stabili 
proporţiile în care s- au livrat produse de mai slabă 
calitate; 
au găsit 7; 12; 5 respectiv, produse cu defecte de 
calitate livrate din depozitele D1; D2; D3, respectiv. 
Observând că probabilităţile de a fi cauze pentru cele 
trei depozite sunt:  
 
 P(D1) = 1000:2000 = 0.5; P(D2)=0.3; P(D3)= 0.2, 
probabilităţile ca o piesă defectă să provină de la cele 
trei depozite se pot calcula cu formula lui Bayes, 
(3.1), după cum urmează: 
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Prin urmare, din cele 80 produse cu defecte de calitate, 
circa 34.5 provin din depozitul D1, 35.6 din depozitul 
D2, şi 9.9 din depozitul D3. 
b) O strategie posibilă pentru menţinerea clienţilor 
tradiţionali este introducerea unor preţuri de vânzare 
reduse diferenţiat pentru cumpărători, odată cu 
atenţionarea furnizorilor şi solicitarea unor preţuri mai 
scăzute la furnizor. Astfel, prezenţa unor procente de 
defecte de calitate de 7% ; 12% şi 5 % , respectiv, ar 
justifica o reducere a preţului de vânzare cu circa 3.5 % ; 
6 % şi 2.5 % , respectiv, având în vedere defectele 
constatate. 
 
d2) Utilizarea lanţurilor Markov pentru evaluarea 
activităţii manageriale 

Fie , 1,iS i n      un set de stări pe care le poate lua 

un sistem oarecare dat. Configuraţia iniţială este precizată 

prin vectorul  (0) (0) 1,iV N i n    unde (0)
iN  sunt 

valori ataşate fiecărei stări. Se cunosc probabilităţile 

, , 1,ikp i k n   de trecere din starea  i  în starea  k  (în 

această ordine). Aceste probabilităţi se consideră 
constante. Se notează cu  P  matricea de tranziţie. Ca 
urmare a tranziţiei, sistemul capătă o nouă configuraţie 
dată de vectorul    (1) (1) (0) (0) ,i iV N V N P   ş.a.m.d. 

Această succesiune de configuraţii  1(0) , , ....V V se 

numeşte lanţ Markov. Matricea de tranziţie, P, se scrie: 
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Faptul că probabilităţile se păstrează de la o tranziţie la 
alta, sugerează un proces  „fără memorie”, adică sistemul 
nu a învăţat nimic din experienţa precedentă, deşi este 
afectat de tranziţie. Matricea de probabilităţi după două 

tranziţii este 2P ş.a.m.d. 
 
Exemplu.  Un studiu arată că, într-un judeţ, există  N1  
întreprinderi prospere,  N2  stagnante şi  N3  cu dificultăţi  
(în regres). Probabilităţile de tranziţie între cele  3 stări  
(1 – prosper, 2 – stagnant, 3 – în regres), în fiecare an, 
sunt date de matricea  P: 
Care este numărul de întreprinderi din cele trei categorii 
după un an ? Dar după 2 ani ? Caz concret 

     0 0 0
1 2 3100, 80, 10N N N   . Vectorul stărilor 

iniţiale este     0 100;80;10V   , iar matricea P este 
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dată de (3.3). Fiecare linie a matricii conţine 
probabilităţile unui sistem complet de evenimente.  

0.7 0.2 0.1

0 1 0

0.5 0 0.5

P

 
   
 
 

                             (3.3) 

Rezultă: 

după un an:     1 0V V P =  75 100 15  ;  

după doi ani:      2 1V V P =  60 115 15  

Se observă, în situaţia dată, o tendinţă de reducere a 
întreprinderilor prospere, în special pe seama celor 
stagnante, ceea ce arată un management defectuos. 

 

4.CONCLUZII 

Posibilităţile de dezvoltare a întreprinderilor prin 
inovare sunt extrem de diverse, având în vedere, pe 
de o parte, multitudinea de activităţi,  problemele de 
administrare şi aspectele psiho-sociale. O mare 
importanţă are organizarea care trebuie concretizată 
într-o organigramă echilibrată, dar conţinând 
posibilităţi de creştere şi de adaptare la modificări de 
perspectivă. Sunt subliniate caracteristicile şi 
cerinţele care trebuie îndeplinite pentru a se realiza o 
astfel de organigramă. Se acordă o importanţă 

deosebită utilizării unor metode avansate de modelare şi 
evaluare. Se dau exemple de aplicaţii. 
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