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INTRODUCERE
Interesul pentru studierea soluțiilor și instrumentelor care susțin managementul
performant al organizațiilor a venit îndeosebi din implicarea mea profesională în activități de
consultanță în materie de software în managementul organizațional. Contactul direct cu
producători și utilizatori de sisteme informaționale au generat o serie de întrebări și curiozități
de cercetare, cu privire la integrarea versus refuzul implementării soluțiilor software în mediul
organizațional românesc.
De ce sistemele software sunt încă în stadiu incipient de dezvoltare în mediul de afaceri
și chiar academic, la nivel național? Cum poate fi explicat și soluționat „handicapul” românesc
în materie de soluții integrate? sau Care sunt factorii de care depinde succesul în planificarea
resurselor și în managementul relațiilor cu clienții, în cadrul unei companii? sunt printre
întrebările care au ghidat demersul epistemic al prezentei teze.
Dezideratul întregului parcurs de cercetare vizează măsurarea gradului de conștientizare,
a nevoii și a soluțiilor de implementare de aplicații utile pentru managementul informațiilor în
rândul: organizațiilor, producătorilor de soft și în mediul academic și de cercetare din România.
Abordarea empirică tridimensională (producător-organizație-universitate) va face ca lucrarea
în integralitatea ei să se distingă de structura comună a tezelor de doctorat, fapt ce îi conferă
noutate tezei atât din prisma structurii cât și a design-ului metodologic.
Dinamica și complexitatea pachetelor integrate derivă nu doar din beneficiile aduse
organizației, ci și din actualitatea și amploarea acestora, la nivel mondial și pluridisciplinar.
Deși la nivel internațional, studiile care tratează integrarea informațională în interiorul
organizațiilor sunt foarte numeroase și detaliat aprofundate, în peisajul românesc atât la nivel
empiric cât și aplicabil, acestea nu sunt îndeajuns explorate. Din multitudinea pachetelor
tradiționale am selectat pentru designul teoretico-metodologic al tezei, investigarea
următoarelor trei aplicații: Enterprise Resource Planning – ERP, Customer Relationship
Management – CRM, și Business Inteligence - BI.
Astfel, lucrarea vine să acopere un gol de cercetare în materie de analiză de sisteme ERP.
Parcursul teoretic constituie un suport major în configurarea și analiza din teren a prezentei
teze. În consecință, obiectivul general al capitolului teoretic este să ofere o delimitare a
conceptelor operaționale și să traseze direcțiile teoretice majore în cercetarea aplicațiilor de
business de tip ERP, CRM, BI.
În plus, am optat pentru o complexitate metodologică de tip mixt în construcţia ipotezelor
de cercetare, fondate pe volumul de date, înregistrate în diferite stadii și eşantioane (producător5

utilizator-fomator academic), care au generat un construct tridimensional al tezei, bazat pe o
metodologie de tip deductiv, de la calitativ la cantitativ, de la particularizare la generalizare,
care de altfel facilitează lectura lucrării în integralitatea ei.
De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată cartografierii factorilor de importanță
majoră (CSF) care facilitează funcționalitatea optimă a procesului de implementare a unui
pachet de tip ERP în organizații, așa cum reiese din analiza stadiului actual al cunoașterii
științifice în materie de sisteme integrate de gestiune a afacerilor.
În acord cu obiectivele generale şi operaţionale ale întregului parcurs analitic am postulat
întrebări de cercetare, relevante pentru cele trei eșantioane țintă, care au vizat motivaţia optării
pentru anumite pachete de soluții integrate de tip ERP, CRM, BI, factorii de succes în
implementarea de soluții software de tip integrat, precum și recomandări în implementarea și
promovarea softurilor de gestiune a afacerii de tip ERP, CRM și BI.
Teza intitulată „Managementul Informaţiilor, Soluţii și Instrumente pentru un
Management Performant în Activitatea Organizaţiilor” vine cu contribuții semnificative la
anexele și domeniile prioritare prevăzute de CNCSIS, în cadrul Strategiei Naționale în
domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020”1, după cum
urmează:
Domeniul 1: Tehnologia informaţiei şi comunicaţii
Direcția de cercetare 1.2 Sisteme informatice avansate pentru eservicii;
• Tematica de cercetare 1.2.3 Sisteme şi tehnologii pentru dezvoltarea afacerilor
(ebusiness);
• Tematica de cercetare 1.2.7 Sisteme informatice pentru managementul riscului;
Domeniul 9: Cercetare socio-economică şi umanistă
Direcția de cercetare 9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială
pentru competitivitate organizaţională
•

Tematica de cercetare 9.1.11. Inovare şi competitivitate prin transferul internaţional de
know–how managerial

Directia de cercetare 9.2 Calitatea educaţiei
•

Tematica de cercetare 9.2.14. Corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţei
muncii.

Elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării,dezvoltării tehnologice si inovării pentru perioada 20142020, document disponibil online la http://www.cdi2020.ro/
1
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Teza se plasează în domeniul managementului informaţional, un domeniu de altfel dinamic,
prevalat de difuzarea și fluxul informațiilor.
Dinamica informației în mediul economic actual
Informaţia este una din cele mai preţioase resurse ale unei societăţi, cu ea şi în jurul ei se
desfășoară întregul set de procese de business din cadrul firmelor.
Până la folosirea internetului, societăţile erau avide în găsirea informaţiilor necesare
funcţionării şi dezvoltării; acum lucrurile s-au schimbat radical: informaţia este din abundență
şi este prezentată prin toate canalele posibile. În prezent pentru a prospera trebuie să “alegi” şi
să filtrezi informaţia pentru a rămâne competitiv.
Performanţa unei intreprinderi este influenţată de capacitatea acesteia de a se integra în
mediul său, de eficacitatea acţiunilor sale în valorificarea oportunităţilor, de capacitatea sa de a
face faţă situaţiilor nefavorabile şi riscurilor cu care se confruntă.
Managementul informaţiei este procesul prin care informaţiile colectate anterior sunt
analizate şi apoi folosite de manageri pentru a lua decizii. Informaţia în management este
informaţia necesară pentru a lua decizii manageriale2.
Dată fiind importanţa Informaţiei în Management, imperativele studierii și înțelegerii
acesteia sunt generate de:
• luarea unor decizii cu scopul de a îmbunătăţi organizarea serviciilor şi facilităţilor;
• realizarea planificării, implementării, monitorizării şi evaluării participative.
Managementul Informaţiei
Pentru a putea fi folosită în luarea deciziilor manageriale, informaţia trebuie prelucrată
(colectată, stocată şi analizată). Managementul informaţiei (procesul colectării şi stocării
informaţiei) şi informaţia în management (datele necesare pentru luarea deciziilor) sunt noţiuni
diferite; cu toate acestea ele se completează reciproc şi nu pot fi separate în activităţile de zi cu
zi3.
Astfel, informaţia în management presupune:
• a determina ce informaţii sunt necesare;
• colectarea şi analizarea acestora;
• stocarea şi recuperarea lor când este necesar;

2
3

http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/mon-miru.htm accesat la data de 14 Mai 2014
Idem 2
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• folosirea lor;
• difuzarea lor.
O cantitate considerabilă de informaţii este obţinută pe parcursul planificării,
managementului şi monitorizării proiectului. Unele dintre aceste informaţii sunt folosite pentru
luarea unor decizii imediate; altele, pentru luarea unor decizii ulterioare. De aceea, un sistem
eficient al informaţiei în management ajută managerii proiectului să afle informaţiile necesare
pentru luarea diferitelor decizii în diverse momente4.
Colectarea şi Analizarea Informaţiei în Management: Informaţia poate fi obţinută din
diverse surse: rapoarte ale personalului tehnic, registre, chestionare completate de diverşi
participanţi, întâlniri de lucru, interviuri, grafice.
Stocarea Informaţiei: Este important ca informaţia să fie stocată pentru a putea fi folosită
ulterior. Informaţia poate fi stocată în registrele comunităţii, rapoartele proiectului, formulare
şi de asemenea poate fi înregistrată. Regula de bază este ca informaţia să poată fi uşor găsită şi
accesată.
Eficacitatea managementului informaţiei şi a managementului cunoştinţelor este imperios
necesară în asigurarea supravieţuirii organizaţionale neîntrerupte şi a competiţiei în faţa
schimbărilor constante ale mediului organizaţional înconjurător. Astfel, lucrarea de faţă vine să
acopere un gol de cercetare în materie de management informaţional după următorul parcurs
logic redat în schema următoare:

4

http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/mon-miru.htm accesat la data de 14 Mai 2014
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Figura 1. Schema logică a tezei de doctorat
CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL ERP, CRM, BI
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4. Utilizarea sistemelor informaționale în organizațiile românești – o radiografie la nivel național a
societăților producătoare de sisteme software destinate managementului decizional

5. Reflecții asupra studiului preliminar destinat evaluării
implementărilor de sisteme de gestiune a afacerii în România.
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Valorificarea rezultatelor și direcții viitoare de cercetare

Originalitate şi inovativitate
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CAPITOLUL 1. Stadiul actual al cunoaşterii ştiinţifice în domeniul ERP, CRM, BI
Prima parte a corpusului acestei teze este destinată revizuirii literaturii de specialitate,
îndeosebi a celei internaționale, oferind cercetătorilor și practicienilor resurse și modele
conceptuale, operaționale și empirice solide, care, indubitabil, au constituit un suport major în
sincretizarea stadiului actual al cunoașterii științifice în materie de pachete și soluții suport
pentru managementul decizional.
Fundamentul teoretic orientat în jurul cunoașterii științifice a instrumentelor de tip ERP,
CRM, BI, coroborat cu expertiza autorului au condus la demararea unui proces preliminar de
cercetare a modului în care aceste sisteme de gestiune a informațiilor sunt exploatate în mediul
de afaceri din România. Pornind de la date secundare furnizate de către instituțiile financiare
publice din România, am încercat să delimităm o hartă a societăților producătoare de soluții
software, după indicatori precum localizarea companiilor, tipul de capital, profitul și numărul
de salariați, care a generat elaborarea unor serii de studii empirice ample, cu eșantionări diferite
și metodologii de cercetare hibride.
Astfel, cercetarea fondată pe date secundare disponibile la Ministerul Finanțelor Publice
din România și prezentată în prima parte a tezei, conchide către o imagine unde imaturitatea
pieței de soluții software de gestiune a afacerii primează, acesta fiind determinată de investiții
străine întârziate și de către firme de software de mici dimensiuni. Acestea din urmă sunt
localizate geografic în jurul marilor centre universitare românești, care devin un pol important
de atracție pentru resursele umane înalt calificate.
Analizând concluziile generate de acest studiu preliminar am decis să demarăm o analiză
empirică complexă la nivelul a trei comunităţi interdependente care sunt direct vizate să
conceapă, să implementeze şi să evalueze sisteme de management decizional. Deficitul pieței
de software surprins în analiza companiilor româneşti a condus la generarea unui parcurs
empiric cantitativ şi calitativ, unde un accent deosebit se pune pe măsurarea stării de fapt în
materie de: utilizare, producere şi formare, avantaje şi dezavantaje, motivaţii, factori de succes
şi soluţii în implementarea de sisteme software de tip ERP, CRM si BI.
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Capitolul 2. Cercetare în rândul producătorilor români de software privind gradul de
acceptare și folosire în cadrul companiilor, a sistemelor software pentru managementul
decizional
Partea a doua a tezei oferă o analiză detaliată a datelor relative la cartografierea pieței
producătorilor de soft de tip ERP,CRM, BI, a reprezentării tipologiei cumpărătorilor, a
motivațiilor de achiziționare de pachete de soluții integrate, precum și a ierarhizării factorilor
care asigură succesul în implementarea, mentenanța, evoluția și actualizarea acestor soluții
software, toate fiind obținute în baza interviurilor demarate în rândul a 11 producători de soluții
software. În concordanță cu datele culese în teren putem conchide că piața actuală de soluții
software de tip integrat din România are informații aduse de către multinaționale, ceea ce
explică familiarizarea precară sau uneori la cerere cu astfel de pachete de software. Mai mult,
cei care nu cunosc îndeajuns aceste pachete, dar totuși le-au implementat în organizația lor, le
folosesc pentru modulele de contabilitate și de gestiune a resurselor umane, restul documentelor
fiind stocate pe hârtie sau în fișiere de tip doc și excel. Analiza datelor culese de către noi ne
arată faptul că elementul educațional reprezintă un factor major în evoluția pieței de soft din
România. Carența acestor programe din curricula educațională crează un gol nu doar de
cercetare ci și de instruire a potențialilor utilizatori care doresc că se angajeze în organizații din
domeniu. În această direcție, marii furnizori de soluții au inițiat pe cont propriu programe de
școlarizare sau acestea au fost făcute de însăși deținătorii de business. Practic fluxul
informațional s-a transmis printr-un know-how deținut de firmele din străinătate care au investit
în România în acest domeniu și nu printr-un cadru instituțional, cum ar fi fost firesc. Mai mult,
cei care au beneficiat de implementări de software în România au făcut-o prin intermediul
aplicării la programe de co-susținere financiară de tip european, fără a avea o pre-analiză
corectă a fluxurilor informaționale din companie și fără a corela aceste fluxuri cu cele din
interiorul companiei. În plus, majoritatea soluțiilor de software de tip ERP, CRM, BI au modele
standard de lucru și în majoritatea cazurilor ele împiedică nevoia de flexibilitate a societăților.
Cu alte cuvinte, particularizarea pentru nevoile fiecărei companii este încă în stadiul incipient.
În această direcție, societățile care pe termen mediu și scurt își schimbă activitatea nu pot să-și
adapteze modulele din aceste soluții. Acest fapt generează un adevărat eșec de implementare,
fără recuperarea investiției (ROI). În consecință, se recomandă o pre-analiză detaliată adaptată
pe cerințele companiei, înainte de a iniția procesul de achiziție și implementare a unor soluții
soft.
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Fragmentele narative culese, datele statistice analizate, precum și experiența din teren, ne
conduc la concluzia că softurile standardizate se pot adapta optim doar în cazul afacerilor
stabile, care nu suferă modificări pe termen mediu sau scurt și unde fluxurile de business sunt
stabile.
Acest capitol constituie o bază, care deschide drumul spre o cercetare similară în rândul
utilizatorilor de soluţii și produse software de tip ERP/CRM/BI.
Capitolul 3. Cercetare privind gradul de informare / educare și utilizare în cadrul
companiilor românești a sistemelor software pentru management decizional
Partea a treia a tezei a făcut obiectul unei cercetări de tip cantitativ, unde un accent sporit
a fost alocat gradului de informare / educare și utilizare în cadrul companiilor românești a
sistemelor software pentru management decizional, unde grupul țintă fiind constituit din 417
utilizatori de software și soluții de tip integrat de pe piața din România. Designul de cercetare
a fost conceput în această terță parte a tezei, după o structură dihotomică. Pe de-o parte, urmând
criteriile de omogenitate conceptuală, pe parcursul analitico-metodologic de tip cantitativ am
avut în vedere înregistrarea și analizarea de date actualizate, relative la: calitățile psihometrice
ale instrumentelor de culegere a datelor în rândul utilizatorilor de soluții de gestiune a afacerii,
la motivația achiziționării și implementării de soluții integrate de către companii, la factorii de
succes în diferite etape ale implementării, precum și la beneficiile utilizării soluției software
Business Intelligence (BI). Pe de altă parte, tehnicile de cercetare calitativă ne-au condus la
selectarea și analizarea de răspunsuri cu privire la: beneficiile versus impedimentele aduse
companiilor utilizatoare de sisteme software de tip ERP, CRM, BI, la determinanții în decizia,
achiziția, implementarea și utilizarea unui pachet de soluții integrate în companiile investigate;
la reprezentarea gradului de satisfacție vis-a-vis de utilizarea soluțiilor de gestiune a afacerii de
tip ERP, CRM, BI, în organizațiile respondente, precum și la recomandări și soluții pentru
utilizatori și respectiv pentru mediul academic și educațional, în vederea ajustării procesului
decizional de business. Din răspunsurile la întrebările deschise furnizate de către utilizatorii
intervievați, am încercat să extragem acele fragmente, care deși sunt de mici dimensiuni
textuale, conțin informații punctuale pentru cartografierea stării de fapt în implementarea și
utilizarea eficientă a pachetelor de soluții integrate în companiile românești.
Majoritatea concluziilor provenite din analiza răspunsurilor oferite de către participanți,
fac referire la facilitățile integrative, de monitorizare, de comunicare eficientă, de îmbunătățire
a productivității, de reducere a costurilor, de creștere a performanței, de îmbunătățire a relației
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cu clienții și cu furnizorii, precum și de reducere a procedurilor în procesarea documentațiilor,
și a timpului alocat acestora.
Capitolul 4. Ecosistemul soluțiilor software pentru suportul managementului decizional
din perspectiva mediului academic românesc
Partea a patra a tezei este dedicată analizării datelor culese în rândul a 55 de cadre
didactice din mediul universitar românesc, în încercarea de a analiza răspunsuri empirice de
înaltă calitate științifică relative la ecosistemul soluțiilor software, pentru suportul
managementului decizional în materie de predare, prezență a soft-urilor de tip ERP/CRM/BI
în universitățile românești respondente, de interes pentru pachete de soluții integrate în spectrul
academic, atât din perspectiva cadrelor didactice, cât și a reprezentării sociale a studenților, a
producătorilor și utilizatorilor.
Din cumulul de analize descriptive efectuate în partea a patra a tezei, relative la
investigarea prezenței softurilor de gestiune a afacerii în mediul academic românesc, care de
altfel a și făcut obiectul primei noastre întrebări de cercetare, putem conchide următoarele:
Aproximativ o treime din universitățile din România investigate au achiziționat softuri de
gestiune a afacerii îndeosebi de tip ERP; mai mult de jumătate dintre participanți susțin
existența în programa analitica prin cursuri/seminare/laboratoare destinate predării/învățării
soft-urilor de gestiune a afacerii de tip ERP/CRM/BI, unde soluțiile software sunt predate mai
ales la programele de licență, la cursuri/seminare precum: Sisteme informatice integrate,
Sisteme Informatice de Gestiune; Sisteme Informatice în Administrarea Afacerilor, Sisteme
Informatice de Marketing. Mai mult, datele colectate de la itemii referitor la reprezentarea
deschiderii stakehoderi-ilor direct implicați în predarea și aplicabilitatea soluțiilor software
pentru managementul decizional, converg către sintetizarea unui răspuns robust vis-a-vis de
necesitatea alocării unei atenții sporite în implicarea mai multor actori în procesul de învățare,
predare, cooperare și aplicare a setului de cunoștințe și abilități în materie de sisteme software
de management decizional.
Cei mai importanți determinanți ai implementării cu succes de pachete software de
management decizional sunt: rolul echipei de proiect, implicarea utilizatorilor, influențele
managementului și resursele disponibile.
Datele înregistrate ne-au confirmat nevoia implicării firmelor producătoare de astfel de
sisteme, care trebuie realizată printr-o abordare de tip buttom-up, unde coordonarea procesului
de predare/învățare să se realizeze, încă din stadiu incipient, prin intermediul specialiștilor din
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mediul academic și cel de business, cu scopul angajabilității directe din partea companiilor care
facilitează sau angajează tineri pregătiți profesional, să răspundă cererii pieței de muncă.
Sinteza tipologiilor de nevoi în predarea de soluții software de gestiune a afacerii, așa
cum reiese din datele de tip calitativ culese în rândul respondenților din mediul academic este
reprezentată după cum urmează: resurse umane specializate / training / formare; consultanța și
colaborarea cu firmele specializate; resurse tehnologice avansate (pachete, licență, achiziții,
infrastructură); updatare curricula/ programa de studii; conștientizare și utilizare a soluțiilor
software de management integrat; resurse financiare.
În concluzie, este recomandată o implicare directă din partea cadrelor didactice, în
termeni de revizuire a programei, adaptarea la cerințele programelor de studii, la reflectarea
asupra planului și asupra obiectivelor cursurilor, la alocarea de resurse financiare, precum și la
adaptarea infrastructurii IT. Majoritatea recomandărilor furnizate de către cadrele didactice
intervievate fac trimitere la următoarele cinci aspecte majore: 1. Formare/ instruire / workshopuri; 2. Orientarea predării și implicit a curriculei educaționale și a direcțiilor de cercetare, mai
mult către practică; 3. Colaborare cu companii furnizoare de soluții software de tip integrat ; 4.
Lobby; 5. Actualizarea curriculei și a programei educaționale.
Această cercetare vine în completarea modelelor furnizate anterior în rândul
producătorilor și utilizatorilor de soluții software de management decizional, servind drept
instrument de lucru pentru viitoarele cercetări, atât din domeniul academic cât și de dezvoltare
din interiorul companiilor care produc, dezvoltă și implementează astfel de soluții suport pentru
managementul decizional.
Capitolul 5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI, CONTRIBUȚII ORIGINALE ȘI
DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE
Sinteza concluziilor
De-a lungul formării mele educaționale, rareori, am întâlnit elemente teoretice sau
practice din arealul ERP, CRM, BI. Cu toate acestea, activitatea mea profesională, mi-a
confirmat că acestea nu sunt altceva decât instrumentele unui management eficient. Mai mult,
pe parcursul activității mele lucrative am întâlnit aceste soluții software care s-au dovedit a fi
uneltele determinante în competiția cu alte companii de profil. Experiența și exploatarea
acestora mi-a demonstrat, de nenumărate ori, că aceste soluții, corect implementate și
exploatate, pot face diferența între învins și câștigător; cei care le cunosc și le folosesc în
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activitățile de business pot avea avantaje mari în puternica luptă zilnică cu companiile
concurente.
Cu toate acestea, am întâlnit instituții publice și private, care opun rezistență, refuzând
implementarea unor astfel de soluții de management decizional. M-am întrebat de unde vine
reticența/ (de)motivația vis-a-vis de soluțiile avansate de gestiune a afacerii, chiar și a
companiilor bine poziționate pe piață? De ce depinde implementarea de astfel de soluții într-o
Românie în care piața producătoare de soluții software la comandă este solicitată și într-o
continuă emergență? De ce companiile nu angajează tineri absolvenți cu experiență în aceste
pachete software?
Aceste întrebări, împreună cu răspunsuri parțial fondate, obținute de la diverși
colaboratori care produc sau implementează pachete de tip ERP, CRM, BI, m-au condus la
dezideratul de a demara un proces empiric de analiză asupra modului în care sunt concepute,
folosite și exploatate aceste instrumente ale managementului operațional și executiv, dintr-o
perspectivă tridimensională.
Astfel prima parte a lucrării este destinată unei incursiuni teoretice în domeniul ERP,
CRM și BI (stadiul cunoașterii în domeniu), urmată de un studiu preliminar fondat pe date
secundare, furnizate de către instituțiile financiare publice din România. Obiectivul general al
acestei analize este de a confirma prezumțiile inițiale, premergătoare tezei de doctorat, și anume
faptul că în România avem un handicap de cunoaștere în ceea ce privește „soluțiile software”,
care pot fi folosite de decidenții din top management pentru a fi eficienți în activitățile pe care
le desfășoară.
Mai mult, secțiunea teoretică a facilitat înțelegerea modului în care aceste constructe au
fost validate în cazuisticile noastre, de altfel pretestat în analiza pilot (radiografia la nivel
național a societăților producătoare de sisteme software destinate managementului decizional,
in baza datelor extrase de la Ministerul Finanțelor Publice” din România; datele accesate din
secțiunea „agenți economici” după criteriul „Informații fiscale și bilanțuri”, și respectiv codul
CAEN al companiilor) .
Partea a doua a lucrării a fost alocată cercetării elaborate prin intermediul interviurilor
semi-structurate în rândul producătorilor de soluții software (N=11), o atenție deosebită fiind
acordată radiografiei pieței producătoare de softuri de tip ERP, CRM si BI, a reprezentării
tipologiei cumpărătorilor, a motivațiilor de achiziționare de pachete de soluții integrate, precum
și a factorilor care asigură succesul în implementarea, mentenanța și actualizarea acestor tipuri
de soluții software.
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Partea a treia a tezei a fost rezervată reprezentării pe care utilizatorii de software o au visa-vis de necesitatea implementării unor astfel de soluții software, de impedimentele versus
beneficiile aduse de aceste instrumente și gradului de satisfacție fata de modul în care acestea
sunt utilizate în companiile românești. O atenție sporită a fost alocată analizării din perspectiva
metodologică a probelor de măsurare aplicate utilizatorilor. Mai mult, datele culese prin tehnici
calitative și cantitative au condus la o înțelegere aprofundată a folosirii soluțiilor integrate de
gestiune a afacerii de tip ERP, CRM, BI, în organizațiile respondente (N=417).
Partea a patra a oferit o perspectivă holistică a ecosistemului soluțiilor software din
perspectiva experților din mediul academic românesc (N=55). În acest studiu am încercat să
oferim răspunsuri validate empiric vis-a-vis de cartografierea predării soluțiilor software pentru
managementul operațional, de prezența cursurilor predate, de nevoile departamentelor
investigate precum și de percepția factorilor de succes în implementarea acestor soluții software
în mediul academic național și de propunerile de îmbunătățire în programa educațională,
predare și cercetare.
În linia trasată de modelele teoretice folosite, de designul metodologic propus și în
consecință, de obiectivele și ipotezele formulate, am căutat să oferim explicații cât mai
complete vis-a-vis de situația în care se află piața românească de software de tip ERP, CRM,
BI. Punând împreună concluziile la care am ajuns, în urma celor trei cercetări, observăm
particularizarea reprezentării pe care experții intervievați o au relativ la reprezentarea pieței de
soluții software suport.
Sintetizând rezultatele obținute în urma analizelor calitative și cantitative în rândul
producătorilor de soluții software la comandă, putem afirma că piața de soluții de tip ERP,
CRM, BI este una în curs de dezvoltare, de maturizare, ghidată încă de soluții autohtone și de
utilizarea de sisteme in-house, de carența în procesul educațional și de instruire, de finanțări de
tip european și sau de prețul cel mai convenabil. În plus, producătorii susțin că piața actuală de
soluții software de tip integrat din România are informații aduse de către multinaționale, ceea
ce explică familiarizarea precară a companiilor cu astfel de pachete de software. Mai mult, cei
care nu cunosc îndeajuns aceste pachete, dar totuși le-au implementat în organizația lor, le
folosesc pentru modulele de contabilitate și de gestiune a resurselor umane, restul documentelor
fiind stocate pe hârtie sau în fișiere de tip doc și excel.
Tipologia cumpărătorului de soft nu este una omogenă, fiind percepută diferit de
producători în funcție de: tipul de capital (românesc, mixt sau străin), de dimensiunile
companiei, de suportul oferit de top management, de costul și potențialul de finanțare, de
viziunea corporației, de criteriile de management al schimbării, precum și de așteptările asupra
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produsului furnizat. Motivațiile cumpărătorilor de a achiziționa și implementa soluții integrate
sunt centrate în jurul acelor facilități relative la: managementul eficient al operațiunilor,
automatizarea procedurilor, în egală măsură cu creșterea productivității, reducerea timpului,
îmbunătățirea relației cu clienții, integrarea bazelor într-o platformă comună, îmbunătățirea
imaginii companiei, satisfacția clienților, și managementul eficient al resurselor umane. Mai
mult, datele empirice obținute în rândul producătorilor de soluții software de gestiune a afacerii,
în materie de factori de succes, ne-au furnizat informații de mare valoare în ceea ce privește
decizia, implementarea și post-implementarea soluțiilor integrate. Din analiza datelor statistice
elaborate a reieșit că, principalul factor într-o implementare eficientă rămâne instruirea
utilizatorilor, urmată de specificul managementului de proiect, de sprijinul personalului din top
management și de costurile implementării.
Nu în ultimul rând, producătorii au insistat asupra coordonatei de formare și implicare
academică, care reprezintă un factor major în evoluția pieței de soft din România. Prezența
redusă a acestor programe în curricula educațională creează nu doar un gol de cercetare ci și de
instruire a potențialilor utilizatori interesați să se angajeze în organizații din domeniu. În această
direcție, marii furnizori de soluții au inițiat pe cont propriu programe de școlarizare sau acestea
au fost făcute de însăși deținătorii de business. Practic, fluxul informațional s-a transmis printrun know-how deținut de firmele din străinătate, care au investit în România în acest domeniu
și nu printr-un cadru instituțional, cum ar fi fost firesc. Mai mult, cei care au beneficiat de
implementări de software în România au făcut-o prin intermediul aplicării la programe de cosusținere financiară de tip european, fără a avea o pre-analiză corectă a fluxurilor informaționale
din companie și fără a corela aceste fluxuri cu cele din interiorul companiei. În plus, majoritatea
soluțiilor de software de tip ERP, CRM, BI au modele standard de lucru și în majoritatea
cazurilor ele împiedică nevoia de flexibilitate a societăților. Cu alte cuvinte, particularizarea
pentru nevoile fiecărei companii este încă în stadiul incipient. În această direcție, societățile
care pe termen mediu și scurt își schimbă activitatea nu pot să-și adapteze modulele din aceste
soluții. Acest fapt generează un adevărat eșec de implementare fără recuperarea investiției
(ROI). În consecință, producătorii și implementatorii recomandă o pre-analiză detaliată
adaptată pe cerințele companiei înainte de a iniția procesul de achiziție și implementare a unor
soluții soft.
Rezultatele obținute de la piața utilizatoare de soluții de tip integrat completează
cercetările realizate în rândul producătorilor. O contribuție metodologică majoră este dată aici
de calitățile psihometrice și de structura factorială a instrumentelor aplicate.
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Principalele concluzii care au reieșit din analiza datelor de tip cantitativ demarate în
rândul utilizatorilor de soluții de tip integrat, relevă faptul că aceștia sunt familiarizați mai mult
cu sistemele de tip ERP, CRM , BI și mai puțin cu cele de tip WHM. În plus, modulele cele mai
des utilizate de către companiile intervievate sunt: facturare, operațional, comercial-vânzări,
achiziții, resurse umane, marketing, secretariat, IT-management, transport-livrare, producție,
financiar-contabil, și mai puțin modulele necesare departamentului cercetare-dezvoltare,
juridic, mentenanță parc auto. Relativ la ierarhia motivației achiziționării și implementării de
soluții integrate de către companiile intervievate, aceasta se face după criterii de
operaționalizare și automatizare a procedurilor și de particularizare a planului de afaceri,
precum și de viziunea și cultura organizațională a fiecărei companii. Reprezentarea ierarhică a
factorilor de succes în decizia de implementare a unui soft de tip ERP/CRM, în opinia
utilizatorilor intervievați, face trimitere îndeosebi la necesitatea în materie de ajustare a
acurateței datelor și de conversie a acestora, la cerința majoră de stabilire clară a scopurilor și a
obiectivelor, precum și la competența echipei implicate în proiect.
De asemenea, am observat că dimensiunile care desemnează factorii decizionali majori
în opțiunea pentru anumite soluții integrate de tip ERP/CRM/BI, în cazuistica utilizatorilor, au
fost centrate în jurul constructelor de capital procesual (obiective, teamwork, implementare),
capital tehnologic (instrumentar și adaptare), utilizatori finali (așteptări, instruire, implicare,
feedback), Time saving, ROI cost, capital uman (echipa, management de proiect, consultanța),
precum și infrastructura IT (factori extrinseci și legislație). Mai mult, am observat că predictorii
semnificativi statistici pentru variabila definită generic „factori de succes în implementarea
unui soft de tip ERP/CRM/BI”, în ordinea importanței, s-au dovedit a fi: costurile
implementării, timpul necesar implementării, sprijinul personalului din top management,
așteptările utilizatorilor, disponibilitatea și deschiderea utilizatorilor, instruirea utilizatorilor,
implicarea și feedback-ul utilizatorilor, infrastructura IT, specificul afacerii, notorietatea și
amploarea proiectului, compatibilitatea software și hardware, și nu în ultimul rând, consultanții
ERP/CRM/BI. În ceea ce privește capacitatea de business intelligence, aceasta este exploatată
îndeosebi pentru facilitățile de extragere de date primare (obiective, teamwork, implementare),
urmată de instrumentarul de analiză a rezultatelor financiare, apoi de capacitate integrativă și
de optimizare, și în ultimul rând de capacitatea de analiză multidimensională și de risc.
Analiza datelor calitative ne-a condus la o sintetizare a fragmentelor narative furnizate de
către utilizatori, cu privire la aspectele pro și contra în utilizarea de soluţii de business
management în organizaţiile românești. Pe de-o parte, avantajele implementării unor soluții de
tip integrat, sunt determinate de facilități integrative și de absorbție, de optimizare operațională
20

și procesuală, de monitorizare, analiză și evaluare, de facilități manageriale și decizionale, de
creșterea productivității și a performanței, precum și de reducerea timpului. Pe de altă parte,
dezavantajele în utilizarea de soluţii de business management în organizaţiile românești sunt
determinate de considerente ce țin de ineficiență în strategie și operaționalizare, de reticență la
schimbare, de cultură organizațională, de resurse de timp și cost, precum și de deficit în
ajustabilitate și adaptare și de un grad ridicat de complexitate, utilizare și de o lipsă de
experiență în formare și utilizare. Și în cazul comunității utilizatorilor, principalul factor de
succes în procesul de decizie, achiziție, implementare, utilizare a pachetelor de soluții de
management decizional, s-a dovedit a fi capital uman (echipa, consultanța), urmat de capital
procesual (scop, viziune, procesul de implementare), capital tehnologic (selecție, instrumente,
customizare), sau de factori extrinseci precum infrastructură, legislație IT.
Rezultatele obținute de la mediul academic românesc converg către o imagine amplă care
portretizează situația predării / învățării soluțiilor de gestiune a afacerii în mediul universitar
românesc. Analizele statistice efectuate relativ la investigarea prezenței softurilor de gestiune a
afacerii în mediul academic românesc, au indicat că aproximativ o treime din universitățile
investigate din România au achiziționat softuri de gestiune a afacerii îndeosebi de tip ERP; mai
mult de jumătate dintre participanți susțin existența în programa analitică, specializări
reprezentate a cursurilor/seminarelor/laboratoarelor destinate predării/învățării soft-urilor de
gestiune a afacerii de tip ERP/CRM/BI, unde soluțiile software sunt predate mai ales la
programele de licență, la cursuri/ seminare precum Sisteme informatice integrate, Sisteme
Informatice de Gestiune; Sisteme Informatice în Administrarea Afacerilor, Sisteme Informatice
de Marketing. Mai mult, datele înregistrate ne-au confirmat nevoia implicării firmelor
producătoare de astfel de sisteme, care trebuie realizată printr-o abordare de tip buttom-up, unde
coordonarea procesului de predare/învățare să se realizeze, încă din stadiu incipient, prin
intermediul specialiștilor din mediul academic și cel de afaceri, cu scopul angajabilității directe
din partea companiilor care facilitează sau recrutează tineri pregătiți profesional să răspundă
cererii pieței de muncă.
Sinteza tipologiilor de nevoi în predarea de soluții software de gestiune a afacerii, așa
cum reiese din datele de tip calitativ culese în rândul respondenților din mediul academic face
trimitere la coordonate ce țin de resurse umane specializate / training / formare; consultanța și
colaborarea cu firme specializate; resurse tehnologice avansate (pachete, licență, achiziții,
infrastructură); updatare curriculă/ programa de studii; conștientizare și utilizare a soluțiilor
software de management integrat și resurse financiare. În plus, ipoteza de cercetare de la care
am pornit demersul empiric, conform căreia implementarea de soluții software de gestiune a
21

afacerii este determinată mai mult de factori intrinseci, decât de factori extrinseci, s-a
confirmat. Acest fapt se traduce printr-o implicare directă din partea cadrelor didactice, în
termeni de revizuire a programei, adaptarea la cerințele programelor de studii, la reflectarea
asupra planului și asupra obiectivelor cursurilor, la alocarea de resurse financiare, precum și la
adaptarea infrastructurii IT.
Recomandări pentru companiile producătoare
Recomandările pentru firmele producătoare provin, pe de-o parte de la mediul academic,
majoritatea vizând o strânsă colaborare între producători și formatori, prin furnizarea de
programe specializate către mediul academic, ca suport educațional în scop didactic. Pe de altă
parte, sugestiile de îmbunătățire au fost oferite și de către dezvoltatorii de aplicații, acestea
făcând trimitere la o atenție sporită pentru rolul echipei de implementare, la resursele de timp
și cost, la stabilirea partenerilor și suportul din partea top managementului.
Recomandări pentru utilizatori
Recomandările pentru utilizatori provin pe de-o parte de la producătorii de soluții
software, făcând trimitere îndeosebi la imperative legate de: analiza fluxurilor de business,
stabilirea partenerilor și suportul din partea top managementului, precum și automatizarea
procedurilor de lucru, optimizarea managementului operațional și evitarea redundanței datelor.
Pe de altă parte, recomandările vin și de la experții din mediul universitar, și de cercetare –
dezvoltare, făcând referire la evaluarea resurselor, formare, instruire, workshop-uri, colaborare
cu companii furnizoare de soluții software de tip integrat și mai mult lobby.
Recomandări și soluții pentru mediul academic românesc
Producătorii și utilizatorii de soluții software la comandă, au oferit câteva propuneri
pentru mediul academic. Sintetizând concluziile finale, putem conchide că recomandările
majore pentru mediul academic fac referire la următoarele aspecte: introducerea de platforme
de tip e-learning, actualizarea curriculei educaționale și centrarea pe latura practică, updatarea
la nevoile actuale la cerințele companiilor producătoare de soluții software la comandă, au oferit
câteva propuneri pentru mediul academic, care vizează următoarele aspecte.
Majoritatea recomandărilor furnizate chiar de către cadrele didactice intervievate, în
vederea promovării de soluții de gestiune a afacerii în domeniul CRM/RP/BI fac trimitere la
următoarele cinci aspecte majore: 1. Formare / instruire / workshop-uri; 2. Orientarea predării
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și implicit a curriculei educaționale și a direcțiilor de cercetare, mai mult către practică; 3.
Colaborare cu companii furnizoare de soluții software de tip integrat; 4. Lobby; 5. Actualizarea
curriculei și a programei educaționale.
Valorificarea rezultatelor, limitele cercetării și direcțiile viitoare de cercetare
Teza de doctorat și-a îndeplinit, obiectivele de cercetare, în încercarea de a cartografia
starea de fapt asupra soluțiilor software pentru decidenții din managementul operațional, fie din
perspectiva producătorilor de soluții sofware cât și a utilizatorilor și cadrelor didactice din
mediul academic românesc. Desigur, cercetarea păstrează promisiunile aprofundării cazuisticii,
prin analize ulterioare publicate în jurnale și reviste de specialitate, sau prezentate la întâlniri
de specialitate, conferințe și workshopuri destinate eficienței în managementul operațional și
strategic.
Urmare a acestei lucrări se observă oportunitatea altor cercetări precum: “ERP, CRM,
BI în programa de învăţământ din Romania versus alte ţări”.
Accesul la sistemele de software ERP/CRM/BI prin colaborare cu furnizorii lor trebuie
să fie un deziderat al instituțiilor de învățământ pentru a folosi mijloace de a expune elevilor
unelte „tools” de afaceri valoroase pentru un management eficient şi predictibil al evoluţiei
companiei.
Până în prezent, eforturile noastre științifice s-au materializat în patru publicații și mai
multe prezentări la congrese naționale și internaționale. Mai jos sunt reproduse publicațiile
materializate în timpul pregătirii doctorale:
1. Balaban M., Dumitraşcu D., 2016, Who provides management software solutions in
România? A preliminary analysis of information management producer organisations,
The 2nd International Scientific Conference SAMRO 2016, Păltiniş România5;
2. Balaban M., Dumitrașcu D., 2016, The development of a Romanian construction industry
business: The case of UNIMAT, The 2nd International Scientific Conference SAMRO
2016, Păltiniş România, October, 20166;
3. Balaban M., Dumitrașcu D., 2014, The Advantages of the CRM-Type Systems for the
Planning and the Management of the Resources in Companies, Proceedings of the 8th
Balaban M., Dumitraşcu D., 2016, Who provides management software solutions in România? A preliminary
analysis of information management producer organisations, The 2nd International Scientific Conference
SAMRO 2016, Păltiniş România
6
Balaban M., Dumitrascu D., 2016, The development of a Românian construction industry business: The case of
UNIMAT, The 2nd International Scientific Conference SAMRO 2016, Păltiniş România
5
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international management conference "Management challenges for sustainable
development", November 6th-7th, București7;
4. Balaban M., Dadarlat A., Dumitrașcu D., 2014, Sisteme eficiente pentru planificarea și
managementul resurselor în companii, International Conference on European Integration
– New Challenges, EINCO8,
5. Balaban M., Dumitrascu D., 2018, An empirical assessment of the Românian business
management software market: looking through the lens of the developers, ”The 11th
Icebe & 7th Icie & Peesa III”, International Conference on Engineering and Business
Education, Innovation And Entrepreneurship and Capacity Building in Higher
Education, Szczecin, Polonia, 15-19 Octombrie, 20189
Diseminarea rezultatelor din întreg corpusul lucrării se va realiza în reviste de specialitate,
la congrese în domeniu (International Management Conference IMC 2020); 10th annual
International Conference of Education, Research and Innovation, în capitole de cărți și în ediții
speciale ("Risk Assessment and Management” secțiunea, "Sustainable Use of the Environment
and Resources"); Circular Economy and Sustainable Strategies; Sustainable Business and
Development II10; cu următoarele propuneri de titluri: „Going beyond traditional ERP/CRM/BI
System suport learning in academia”; „What to be done next in improving mangement support
tools' use in Romanian organisations”.
Dincolo de beneficiul ştiinţific - contribuţia la definirea şi verificarea unor concepte în
trei subgrupuri țintă, această teză are, indubitabil, o utilitate practică pentru mai multe categorii
de beneficiari.
Pe de-o parte, ea poate constitui un suport empiric viitorilor cercetători interesați de
tematica soluțiilor de management decizional, precum și cadrelor didactice interesate să
implementeze sau sa ajusteze soluții de acest timp în mediul lor educațional. Accesul la
sistemele software ERP/CRM/BI trebuie să fie un obiectiv țintă al formatorilor din mediul
universitar românesc pentru a expune soluții suport actualizate, utile.

7

Balaban M., Dumitrascu D., 2014, The Advantages of the CRM-Type Systems for the Planning and the
Management of the Resources in Companies, Proceedings of the 8th international management conference
"Management challenges for sustainable development", November 6th-7th, București
8
Balaban M., Dadarlat A., Dumitrascu D., 2014, Sisteme eficiente pentru planificarea și managementul resurselor
în companii, EINCO
9
Balaban M., Dumitrascu D., 2018, An empirical assessment of the Românian business management software
market: looking through the lens of the developers, lucrare acceptată pentru publicare în Volumul conferinței
internațioanle, The 11th Icebe & 7th Icie & Peesa III”, International Conference on Engineering and Business
Education, Innovation And Entrepreneurship and Capacity Building in Higher Education, Szczecin, Polonia, 1519 Octombrie, 2018
10
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues
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Pe de altă parte, lucrarea poate fi un instrument util pentru implementatorii și utilizatorii
de soluții software integrate, care pot găsi în ea un ghid în vederea ajustării produselor furnizate
după cerințele pieței actuale. Acest din urmă aspect ar trebui să îi preocupe mai mult pe
producătorii/ furnizorii de astfel de soluții, care sunt din ce în ce mai răspândite, dar nu
îndeajuns explorate în organizațiile private, publice și non-profit, din România.
Dincolo de contribuțiile personale, lucrarea prezintă anumite limite, care fac trimitere la
următoarele aspecte:
• omiterea calculelor statistice de tipul modelelor de ecuaţii structurale (structural equation
modeling);
• recurgerea la un eșantion relativ restrâns, din considerente de disponibilitate în rândul
comunității producătoare de soluții de tip ERP/CRM/BI (n=11);
• lipsa analizei de conținut a programei analitice universitare românești de la specializările
de management și sisteme informatice;
• lipsa analizei pornind de la metoda observației participative în mediul organizațiilor care
utilizează soluții software de tip ERP/CRM/BI, vis-a-vis de modul în care acestea
realmente folosesc/exploatează aceste aplicații;
• consultarea modelelor de bune practici din alte țări privind implementarea și utilizarea de
soluții de tip ERP/CRM/BI;
• acoperirea parțială a criteriilor de regionalitate, fie din considerente de subdezvoltare
economică geografică, fie din considerente educaționale.
Contribuții originale în cadrul tezei
Cercetarea derulată pe eșantioane largi tridimesional distribuite, dincolo de limitele ei, se
distinge prin elementul de noutate, de originalitate.
Pe de-o parte, elementul de noutate al acestei teze nu este conferit atât de hibridizarea
metodologică sau de combinarea paradigmelor deja existente în literatura dedicată soluțiilor de
tip integrat, ci mai degrabă, de contactul de primă mână pe care ni l-a oferit privilegiul
pătrunderii în interiorul unor comunităţi mai puţin explorate, și anume al utilizatorilor, al
producătorilor de soluții de gestiune a afacerii și al profesioniștilor din mediul academic. Acest
parcurs ne-a condus ca în finalul demersului de cunoaştere, să putem verticaliza trei tipuri de
modele: unul destinat producătorilor, altul destinat utilizatorilor, iar ultimul destinat
formatorilor din mediul academic.
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Pe de altă parte, elementul de originalitate al unei asemenea încercări de cercetare rezidă
în încercarea de a trasa o legătură între modul de proiectare, utilizare și formare din acest spectru
lucrativ.
Cercetările incluse în această teză cuprind elemente de noutate relative la stadiul
cunoașterii în materie de soluții actualizate de gestiune a afacerii. Mai mult, teza oferă o analiză
pluricentrică, oferind cititorului o perspectivă elaborată asupra tematicii soluțiilor de tip
integrat, din prisma utilizatorilor, producătorilor, formatorilor și implicit a cercetătorilor.
Analiza datelor culese, coroborate cu analiza de date secundare demarată inițial, reprezintă un
fundament empiric pentru starea de fapt a pieței de soft în curs de maturizare din România,
oferind un aparat uneori critic la adresa actorilor direct implicați, dar reticenți în folosirea de
soluții avansate în managementul decizional.
Bibliografia de specialitate consultată, îndeosebi de proveniență străină, subliniază încă
o dată, stadiul în curs de dezvoltare în materie de cercetare a tematicii în spațiul românesc,
primul capitol oferind astfel o sinteză fundamentată a conceptelor și constructelor metodologice
și teoretice de actualitate. Cercetările în cele trei comunități direct vizate, au confirmat probarea
constructelor și conceptelor analizate în prima parte a tezei.
Cercetările demarate pot avea un impact major, întrucât oferă analize fondate pe date
statistice elaborate (analize de regresie, ANOVA, corelaționale, descriptive), pe revizuirea
literaturii, cât și un suport practic cu o utilitate semnificativă atât celor care dezvoltă, formează
și sunt formați în domeniul sistemelor informaționale de gestiune a afacerii.
Volumul datelor culese și segmentele narative se completează reciproc, în încercarea de
a oferi o imagine de ansamblu ghidată de tehnici și metode de cercetare calitative și cantitative,
înspre îndeplinirea obiectivelor generale și operaționale ale tezei.
Punerea în comparație a studiilor din perspectiva utilizatorilor, producătorilor, și
cercetătorilor, reprezintă o contribuție personală semnificativă asupra tematicii studiate.
Analizele factoriale confirmatorii și exploratorii oferă viitorilor cercetători interesați de
temă, un instrument de teren aplicat, ale căror calității psihometrice au fost validate în contextul
românesc. Analize ulterioare ar putea fi demarate în contexte culturale similare sau în studii de
tip longitudinal, pornind de la acest chestionar de evaluare a factorilor de succes în
implementarea de soluții software destinate managementului decizional. Mai mult, teza dispune
de recomandări și soluții oferite de către și pentru cele trei grupuri țintă studiate.
Indubitabil, rămâne un deziderat de cercetare, elaborarea unui studiu comparativ, cu
membrii din culturi individualiste deja maturi în acest spectru lucrativ (Hofstede), pentru a
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putea găsi direcții de eficientizare atât în partea de producție, utilizare cât și de formare în
optimizarea soluțiilor software de gestiune a afacerii, din mediile colectiviste deja investigate.
Mai mult, rămâne un deziderat realizarea unui ghid de bune practici în implementarea
soluțiilor software ERP/CRM/BI. Transferul de know-how, de la producător către formator, fie
din mediul academic sau de consultanță, în interesul utilizatorului final, rămâne un obiectiv în
practică. Mai mult, nu doar practicienii pot găsi în această lucrare un instrument tangibil și ușor
de utilizat în optimizarea activităților derulate, cât și academicienii, în actualizarea și
îmbunătățirea curriculei educaționale.
În final, considerăm că teza a acoperit un gol de cercetare în domeniul soluțiilor suport
pentru managementul decizional, a răspuns întrebărilor de cercetare dar a ridicat și mai multe
întrebări cercetatorului, încă dornic să găsească răspunsuri valide și soluții care să aibă
aplicabilitate în rândul organizațiilor pregătite să funcționeze cât mai eficient într-un mediu
economic dinamic, marcat profund de progresul tehnologic.
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