CAPITOLUL I
Analiza sistemelor - obiect de studiu
i metode de investigare
Perioada pe care o str bate în prezent economia rii noastre dovede te o dat în plus, c
orice tranzi ie în func ionarea sistemelor social-economice se face cu eforturi considerabile i de
regul , cu risip de resurse, pe fondul unor puternice dezechilibre.
În acest context, muta ii profunde se impun a fi operate i în domeniul managementului
firmelor care necesit abordarea sistemic a proceselor i fenomenelor, precum i a rela iilor de
management, în vederea descoperirii legit ilor i principiilor care le guverneaz , a proiect rii de
noi sisteme, metode, tehnici i modalit i de conducere de natur s asigure cre terea eficien ei
utiliz rii resurselor umane, financiare, materiale, informa ionale etc.
Caracteristica managementului modern este situarea în centrul investiga iilor sale a
omului în toat complexitatea sa, prin prisma sarcinilor ce-i revin în strâns interdependen cu
obiectivele, resursele i mijloacele sistemului în care este integrat. Efectul acestei abord ri îl
constituie analiza sistemic a rela iilor i proceselor de management, ce se reflect în caracterul
multidisciplinar al cuno tin elor de conducere subordonat direct sporirii eficien ei agen ilor
economici.
Supravie uirea i dezvoltarea întreprinderilor este condi ionat de existen a unui
management bazat exclusiv pe folosirea pârghiilor economice, scopul tuturor deciziilor de
conducere fiind utilizarea eficient a resurselor i maximizarea profitului. Utilizarea unor
modele adecvate, alimentate cu date reale prin intermediul unui sistem informatic cu structur
cibernetic constituie o cale important în folosirea eficient a poten ialului tehnico-economic al
firmelor, prin armonizarea obiectivelor cu resursele disponibile. În acest sens, se impune
efectuarea unor analize de sistem pentru relevarea i valorificarea complex a aspectelor
informa ional-decizionale, precum i realizarea unor sisteme informa ional-decizionale care s
permit identificarea din vreme a tendin elor majore i a factorilor perturbatori ce se manifest
în cadrul mediului în vederea adapt rii rapide i eficiente la schimb rile acestuia.

1.1. Introducere în problematica analizei sistemelor
Cre terea complexit ii proceselor i fenomenelor a impus intensificarea preocup rilor
privind perfec ionarea metodelor i tehnicilor teoretice i practice de conducere a acestora, atât
la nivel micro-economic cât i la nivel macro-economic. Aceste preocup ri sunt înglobate într-o
tiin mai general , accea a managementului tiin ific.
Conceptele de sistem i gândire sistemic reprezint , în acest context, rezultate
semnificative ale cercet rii tiin ifice actuale. Înlocuirea metodelor analitice, deosebit de utile
într-o serie de discipline în care descompunerea întregului în p r i componente era absolut
necesar pentru cunoa tere (economie, medicin , biologie) cu abordarea sistemic , integratoare
a condus la o serie de rezultate valoroase pe plan teoretic i practic.
În orice sistem managerial se remarc deplasarea centrului de greutate al preocup rilor,
de la probleme pur tehnice i metode de conduit bazate pe intui ie, rutin i experien , c tre
metode care au în vedere relevarea aspectelor informa ional-decizionale în cadrul unor abord ri
formalizate, algoritmizate, sus inute de tehnici informatice de vârf.
Dup o perioad de dezvoltare a informaticii, ciberneticii i cercet rilor opera ionale,
disciplinele managementului tiin ific au ajuns într-o situa ie de criz din punct de vedere
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teoretic i practic, confirmat de opiniile unor speciali ti de prestigiu. Astfel, profesorul Bernard
Roy de la Universitatea din Paris specialist în modelarea matematic a deciziilor afirma c
cercet rile opera ionale nu au realizat ceea ce se a tepta de la ele. Specialistul în sisteme John
Gall (S.U.A.) considera c sistemele informatice sufocã inteligen a i ini iativa uman cu efecte
negative imediate i de perspectiv asupra oamenilor i întreprinderilor. Au existat i opinii mai
moderate i chiar optimiste expuse la diverse congrese interna ionale privind "Practica
cercet rilor opera ionale în întreprinderi" (1978 Fran a, 1980 Anglia) conform c rora criza
model rii matematice aplicate în întreprinderi poate fi dep it prin abordarea unei viziuni
sistemice, mai apropiat de nevoile reale ale beneficiarilor.
Specialistul elve ian în management i informatic , Roland Besancet a f cut o analiz a
unor firme cu performan e slabe, precum i a unora cu performan e ridicate, i a dedus atât
cauzele rezultatelor slabe cât i principiile generale ale bunei func ion ri a firmelor eficiente. De
asemenea, a constatat i a afirmat c : "Metodele i tehnicile informaticii nu sunt suficiente
pentru ca o întreprindere s func ioneze eficient. Ob inerea unor rezultate bune este condi ionat
în primul rând de asimilarea metodelor de management de c tre conducerea firmei.
Metodologiile uzuale de analiz i proiectare a sistemelor informatice sunt concepute de obicei
mai mult ca un sistem de marketing al firmelor produc toare de calculatoare decât ca un mijloc
de a rezolva eficient problemele reale ale firmei".
Aceste opinii reflect existen a unei crize în informatic , în cercet rile opera ionale i
în general în managementul tiin ific, criz de sedimentare a uria ei experien e teoretice i
practice acumulate în acest domeniu. Pentru dep irea acestei crize trebuie f cute eforturi
sistematice pentru sintetizarea i preluarea a tot ceea ce este valoros în disciplinele
managementului tiin ific, pentru fundamentarea unei teorii integratoare a conducerii.
Realizarea aceastei sinteze integratoare îi revine analizei de sistem, care dup o practic
îndelungat este pe punctul de a deveni o disciplin matur cu rol de metodologie integratoare a
managementului tiin ific denumit analiza sistemelor complexe.
În cadrul disciplinelor managementului, analiza de sistem reprezint un set de
metodologii complexe având la baz conceptul de sistem i metoda abord rii sistemice
orientate spre analiza i proiectarea sistemelor complexe în vederea îmbun t irii
performan elor acestora.
Paul Licker (Universitatea Calgary) define te analiza de sistem ca o disciplin a
managementului resurselor informa ionale aflat la confluen a preocup rilor din domeniul
tiin ei calculatoarelor, a tehnicii informa ionale i a teoriei generale a sistemelor (TGS). El
afirm c analiza de sistem porne te de la necesit ile informa ional-decizionale ale
managerilor-utilizatori i pe baza principiului analizei structurale a sistemelor îndepline te dou
func ii de baz :
1) realizeaz a a numitele aplica ii-utilizator necesare conducerii cu maxim
profitabilitate a activit ii sistemelor analizate;
2) analiza de sistem se constituie într-o metodologie care s permit între inerea
resurselor informa ionale ale sistemului pe baza unor analize economico-financiare de
tip cost-beneficiu în cadrul ciclului de via al sistemului în dezvoltare.
Dezvolt rile ulterioare teoretice, metodologice i practice au condus la apari ia i
dezvoltarea unei noi profesii, aceea de analist de sistem. Rolul analistului de sistem i atribu iile
sale au evoluat de la simplu observator al unei situa ii pentru un sistem existent pân la aceea de
diagnostician al sistemului investigat i de consultant al managerului în adoptarea celor mai
eficiente decizii, munca analistului fiind dublat de sisteme automate de asistare a deciziilor.
Astfel, putem defini analiza de sistem ca totalitatea metodelor tiin ifice i euristice de
investigare, modelare, proiectare i de solu ionare pe aceast baz a problemelor axate pe
abordarea sistemic a proceslor i fenomenelor din economie, tehnic , natur i societate.
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Apari ia i dezvoltarea analizei de sistem ca disciplin sistemic s-a datorat în bun
m sur cazuisticii deosebit de diversificate a problemelor reale din practica economic cu care
se confrunt factorii decizionali din unit ile economice. Acestea au condus la necesitatea
analizei, proiect rii i realiz rii unor sisteme manageriale bazate pe tehnici informa ionale de
vârf, cum sunt: sistemele-suport pentru asistarea deciziilor, sistemele expert, dezvoltarea
inteligen ei artificiale etc.
În concluzie, se poate afirma c obiectul analizei de sistem îl constituie studiul
sistemelor reale (economice, tehnice, financiar-bancare, social-politice etc.) la nivel
microeconomic sau macroeconomic, în vederea proiect rii sau reproiect rii unor sisteme mai
performante.

1.2. Abordarea sistemic a proceselor i fenomenelor din economie
Conceptul de sistem a ap rut într-o form embrionar în filozofia antic greac .
Afirmând c "întregul este mai mult decât suma p r ilor componente", Aristotel a dat o prim
defini ie no iunii de sistem. Lucrarea biologului german Ludwig von Berthalanffy (1950)
reprezint un început al teoriei generale a sistemelor (TGS) în care se define te sistemul ca o
reuniune de elemente interdependente care ac ioneaz împreun în vederea realiz rii unui
obiectiv comun prin utilizarea unui ansamblu de resurse materiale, informa ionale, energetice i
umane.
No iunea de sistem are un caracter relativ, în sensul c orice sistem poate fi descompus
în subsisteme i la rândul s u, poate fi privit ca subsistem al unui sistem mai complex.
De exemplu, o întreprindere poate fi descompus în sisteme (sec ii, ateliere, locuri de
munc ) i la rândul ei, întreprinderea poate fi privit ca un subsistem al unei ramuri sau al
economiei na ionale.
Pe acest principiu, de descompunere a sistemului real în subsisteme, se bazeaz analiza
de sistem pentru a studia conexiunile dintre subsisteme în raport cu obiectivele lor i în func ie
de resursele existente, dup care sunt reintegrate într-un nou sistem, mai performant, a c rui
reproiectare constituie obiectivul principal al analizei de sistem.
O clas important de sisteme o reprezint sistemele cibernetice, ce au încorporat în
structura lor un subsistem de decizie/reglare, care le confer proprietatea de autoreglare i le
permite acestora s reac ioneze la ac iunea factorilor perturbatori interni/externi, i s - i p streze
autocontrolul pe diferite perioade de timp.
În analiza oric rui sistem trebuie s se aib în vedere faptul c acesta nu poate fi
desprins de mediul c ruia îi apar ine ca subsistem, i c un sistem nu func ioneaz decât ca un
subsistem în cadrul altui sistem, mai complex. Desprinderea unui sistem din mediul s u poate fi
realizat numai ca o tehnic de abstractizare în func ie de scopul analizei. Existen a unui sistem
are loc printr-un schimb permanent de substan , energie, informa ii, tranzac ii care îmbrac
forma intr rilor i a ie irilor sistemului.
Cunoa terea unui sistem pe baza metodologiei analizei de sistem, înseamn studierea
intr rilor i a ie irilor sistemului, precum i a modalit ilor concrete prin care intr rile se
transform în ie iri, deci func ionalitatea sistemului. Intr rile i ie irile unui sistem, analizate
ca raporturi cauzale între subsisteme, alc tuiesc conexiunile structural-func ionale dintre
acestea. Studiul acestor conexiuni prezint interes pentru identificarea comportamentului
dinamic al sistemului.
Analiza de sistem î i propune în cadrul sistemelor cibernetice investigarea complex atât
a modului în care intr rile sunt transformate în ie iri cât i a blocului de reglare a activit ii
sistemului. Încercând o formalizare a conceptului de sistem, introducem urm toarele nota ii:
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u
- vectorul intr rilor (comenzi, informa ii, decizii, resurse, fluxuri .a.);
y
- vectorul ie irilor (produse, servicii, informa ii, decizii etc.);
A
- operatorul sistemului (modalit i de transformare a intr rilor în ie iri);
R
- operatorul blocului de reglare.
În absen a blocului de reglare, sistemul simplificat reprezint un sistem deschis, rela ia
dintre intr rile i ie irile sistemului fiind ilustrat de modelul grafic din fig. 1.1.
u

A

y

Fig. 1.1. Modelul sistemului deschis
În acest caz, dac operatorul A ac ioneaz multiplicativ i este de tip matrice, rela ia
dintre intr ri i ie iri se poate scrie: y = A • u.
Un exemplu sugestiv îl ofer un sistem productiv modelat cu o func ie de produc ie
bifactorial . Considerând ca intr ri cei doi factori de produc ie, K (capitalul) i L (for a de
munc ), operatorul A va fi reprezentat de forma analitic particular a unei func ii de produc ie,
iar ie irea y poate s reprezinte volumul sau valoarea produc iei. Astfel, modelul matematic
poate fi scris sub forma: y = F (K, L), unde (K,L) ∈ ⊂ R+ x R+, iar = {(K, L) / (∃) y a.î. y
= F(K, L) }, reprezint mul imea combina iilor admisibile de factori tehnologici.
În particular, modelul sistemului productiv poate fi reprezentat de o func ie de produc ie
de tip Cobb-Douglas, y = A •Kα • L1-α, în care parametri A ∈ R+ i α∈ (0,1) se determin cu
ajutorul unor proceduri statistico-matematice i au o semnifica ie economic cunoscut (α
reprezint coeficientul de elasticitate al factorilor).
Analiza de sistem permite identificarea operatorului, deci a func iei de produc ie de un
anumit tip (Cobb-Douglas, Allen, Rowe-Sato, C.E.S. etc.), care arat , sub form analitic ,
modul în care cei doi factori se pot combina pentru a rezulta o ie ire y din sistem.
În cazul unui sistem cibernetic este necesar eviden ierea blocului de reglare (operatorul
R), care are rolul de a compara ie irea efectiv a sistemului (y) cu o ie ire dorit y0 numit scop
sau obiectiv i în cazul existen ei unei abateri ε semnificative, | y – y0| > ε, impune luarea unei
decizii de modificare a vectorului de intrare (u). Modelul grafic al sistemului este ilustrat în
figura 1.2.
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Fig. 1.2 - Modelul sistemului cu bloc de reglare
Cum ∆u depinde de vectorul y se poate considera ∆u = R • y, în ipoteza c operatorul R
ac ioneaz multiplicativ. Rela ia dintre intrarea i ie irea sistemului poate fi descris succesiv,
astfel:
y = A(u +∆u) y = A(u + R • y) y = A • u + A • R • y
(E - A • R) •y = A • u, unde E este operatorul identic.
Asumând ipotezele de inversabilitate necesare, avem:
y = (E - A • R)-1 • A • u
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sau, în cazul unor operatori scalari:
y = (1 / (1 - A • R)) • A • u,
rela ie cunoscut ca ecua ia regl rii, în care 1 / (1 - A • R) cuantific ac iunea blocului de
reglare, iar A cuantific ac iunea sau func ionalitatea sistemului. În absen a blocului de reglare
(R ≡ 0) se revine la cazul anterior y = A • u.
În cazul unui sistem productiv, abaterile output-ului de la obiectivul sistemului se pot
datora unor factori perturbatori interni, cuantificabili pe baza analizei de sistem, respectiv a
operatorului A (c derea unor utilaje) sau a unor factori perturbatori externi (lipsa for ei de
munc , fluctua ii imprevizibile în procesul de aprovizionare, blocaje financiare .a.).
Rolul analizei de sistem, sugerat de aceste exemple simple, îl constituie studiul
sistemului actual, respectiv identificarea celor dou blocuri esen iale, modelate de operatorii A
i R sub aspect tehnic, economic, informa ional-decizional precum i reproiectarea noului
sistem având în vedere criteriul de performan al acestuia.
În cadrul unei întreprinderi productive, analiza de sistem se va concentra asupra unor
probleme de baz referitoare la sistemul de programare operativ a produc iei, proiectarea unui
sistem eficient de revizii i repara ii care s permit func ionarea normal a sistemului
productiv, remodelarea sistemului de aprovizionare prin alegerea furnizorilor cei mai siguri i
eficien i, reglarea rela iilor financiare în vederea elimin rii blocajelor financiare, dimensionarea
corect a resurselor umane, studiul pie ei etc.
În afara metodei de investigare bazat pe abordarea sistemic , analiza de sistem apeleaz
la metoda model rii, metoda simul rii i la metode i tehnici specifice cum ar fi: tehnici de
investigare, h r i i diagrame de flux, modele conceptuale, analize economice de fezabilitate,
metode de interviu i chestionar etc.

1.3. Principii generale ale analizei sistemelor
Bazat pe ideea c performan ele sistemului pot fi permanent îmbun t ite printr-o
activitate de analiz i proiectare, metodologiile curente de analiz de sistem includ ca etape
importante, cunoa terea i analiza critic a sistemului existent, elaborarea proiectului pentru
noul sistem îmbun t it i implementarea acestuia. Dac obiectul analizei de sistem îl constituie
un sistem care se va construi, cunoa terea acestuia înseamn definirea cât mai precis a
obiectivelor i a caracteristicilor sale de func ionare care trebuie s fie atinse de sistemul
proiectat.
Ca urmare a experien ei acumulate în plan teoretic i practic, s-au conturat o serie de
concluzii referitoare la necesitatea elabor rii unor metodologii complexe pentru analiza
sistemelor, sintetizate sub forma unor principii generale ale analizei complexe a sistemelor,
cum ar fi:
1. Tendin a integratoare a analizei complexe a sistemelor
Analiza complex a sistemelor renun la abord rile unilaterale specifice disciplinelor
specializate i încearc s utilizeze toate procedeele care se dovedesc eficiente în func ie de
condi iile concrete ale problemei care se studieaz i se rezolv ; dificultatea cunoa terii
variet ii de metode i tehnici pe care le ofer disciplinele managementului impun
policalificarea anali tilor i lucrul în echip pentru a se valorifica avantajele deciziilor colective;
2. Orientarea activit ii de analiz spre problemele cheie ale organiza iilor socialeconomice care fac obiectul analizei: celelalte metodologii nu dep esc faza abord rii
problemelor de eviden , prelucrare i stocare a informa iei, deoarece îns i structura acestor
metodologii nu permite rezolvarea problemelor informa ional-decizionale care sunt vitale
pentru orice sistem. Pentru a evita risipa de inteligen i mijloace tehnice în aplica ii minore,
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ineficiente, analiza complex a sistemelor consider ca un principiu, stabilirea obiectivelor sale
în func ie de problemele esen iale de organizare i func ionare eficient a sistemului, i
orientarea activit ilor pentru solu ionarea acestora;
3. Necesitatea unei activit i permanente de analiz complex a sistemelor
Anali tii i beneficiarii analizei de sistem s-au obi nuit cu caracterul ad-hoc al acestor
activit i, cu concentrarea eforturilor pentru analiza i proiectarea sistemelor într-un interval de
timp limitat ca urmare a unor st ri necorespunz toare sau a unor necesit i fortuite de
îmbun t ire. Aceast viziune eronat i acest mod defectuos de a practica analiza de sistem a
condus la p rerea practicienilor c analiza de sistem nu este absolut necesar i de cele mai
multe ori poate fi amânat . Contrar acestei viziuni, analiza complex a sistemelor se bazeaz pe
ideea c în orice sistem exist în permanen rezerve în ceea ce prive te perfec ionarea
organiz rii i conducerii, a îmbun t irii performan elor sale tehnice, economice, financiare,
informa ional-decizionale;
4. Ini ierea i coordonarea analizei complexe a sistemelor din interiorul
organiza iilor social-economice
De regul , analiza de sistem se realizeaz de c tre echipe din institu ii de specialitate
(institute de înv mânt/cercetare, firme de consultan ), deci din exteriorul sistemului analizat.
Prelucrarea de c tre astfel de echipe a problemelor concrete de organizare, conducere i
gestiune nu d rezultatele scontate cel pu in din urm toarele dou motive:
•
imposibilitatea obiectiv a anali tilor de a cunoa te într-un timp foarte scurt
problematica foarte complex a sistemelor în func iune;
•
fenomenul de respingere, lesne de în eles din partea speciali tilor apar inând
sistemului analizat, care accept cu greu postura de "cobai" sau de "tutel ".
Rezult cã managementul modern trebuie s devin o preocupare sistematic i
permanent în interiorul sistemelor, a conducerii acestora.
5. Analiza complex a sistemelor trebuie conceput i practicat cu suple e
Exist o tendin spre rigiditate a teoriei i practicii analizei de sistem ce rezult din
dorin a de a algoritmiza cu stricte e utilizarea tehnicii de calcul i chiar comportamentul
utilizatorilor acestor echipamente. Împotriva acestor tendin e exist trei obiec iuni:
•
Omul nu gânde te i nu ac ioneaz permanent în mod riguros, algoritmic, deci va
exista o incompatibilitate între gândirea natural , chiar cea mai logic i modelarea
informatico-matematic lipsit de suple e;
•
Tendin a de diminuare a resposabilit ii i ini iativei, precum i a posibilit ilor de
valorificare a experien ei i intui iei care apare atunci când utilizatorii sunt
preocupa i sau chiar obliga i s respecte riguros prevederile solu iilor acestor
proiecte;
•
Proiectul de sistem bazat pe utilizarea informa ional-decizional i informatic nu
mai poate func iona datorit unor defec iuni hardware i nu sunt prev zute procedee
informa ional-decizionale elastice, de rezerv (tradi ionale), caz în care func ionarea
sistemului este compromis (situa ie rar ).
Din aceste motive, ideea adopt rii unei viziuni suple, flexibile, este o idee de baz în
analiza complex a sistemelor.
6. Adoptarea unei organiz ri deschise, participative
Modelele sistemico-cibernetice se caracterizeaz prin folosirea unui limbaj propriu,
uneori inaccesibil celor care particip la diverse activit i, fapt ce poate conduce la crearea unei
atmosfere de neîn elegere i chiar de ostilitate. Unii speciali ti pun pe seama acestor rezerve
nereu itele informaticii i a metodelor de modelare matematic . Pentru a remedia aceste
deficien e, analiza complex a sistemelor propune adoptarea de c tre anali ti a unui stil bazat pe
organizarea deschis , participativ , prin popularizarea problemelor informa ional-decizionale
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abordate, a performa elor tehnicii de calcul utilizate, a metodelor utilizate etc., ca o condi ie
obligatorie a succesului acesteia.
7. Analiza complex a sistemelor trebuie s se extind de la reproiectarea sistemelor în
func iune la forme specifice de analiz i proiectare informa ional-decizional pentru
sisteme viitoare, înc din faza de proiectare tehnologic a investi iilor.
8. În centrul preocup rilor analizei complexe a sistemelor trebuie s fie inclus, al turi de
sistemul informa ional-decizional, sistemul resurselor i rela iilor umane care s valorifice
aspectele referitoare la comportament i motiva ii individuale i colective, selec ia profesional ,
programele de instruire i recalificare profesional , rela iile din interiorul grupului i dintre
grupuri etc., toate aceste aspecte vizând îmbun t irea func ion rii noului sistem proiectat.
9. Îmbinarea abord rilor formalizate cu intui ia i experien a deciden ilor.
Algoritmizarea i formalizarea riguroas a metodologiilor de analiz de sistem
inclusiv în cadrul metodologiilor cu pronun at caracter informatic, nu trebuie s blocheze
valen ele intui iei i ale experien ei profesionale acumulate ale factorilor decizionali.
Aceste principii constituie repere de baz care vin în sprijinul celor care abordeaz
probleme teoretice i practice complexe din domeniul analizei de sistem.

1.4.

Integrarea analizei de sistem în ansamblul disciplinelor
managementului tiin ific

Preocup rile privind managementul au izvorât din necesit ile practice de a îmbun t i
continuu procesul de coordonare a resurselor umane, materiale, informa ionale i financiare, în
vederea atingerii obiectivelor organiza iei. Managementul firmei este o disciplin economic de
sintez cu caracter multidisciplinar al c rui obiectiv îl constituie studierea proceselor i a
rela iilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii principiilor i legit ilor care le
guverneaz , a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici i modalit i de conducere, care s
asigure cre terea eficien ei. Procesul de management asigur poten area procesului de execu ie
i con ine faza previzional , faza de opera ionalizare i faza de evaluare i interpretare a
rezultatelor.
Materia prim pe care se fundamenteaz fazele i func iile proceselor de management
este informa ia, care serve te la elaborarea deciziilor ca principal instrument de management.
Pe m sura cre terii complexit ii proceselor i fenomenelor economice, a problemelor
informa ional-decizionale cu care se confrunt factorii decizionali din cadrul întreprinderilor, sau intensificat preocup rile teoretice i practice de g sire a unor solu ii pentru perfec ionarea i
cre terea eficien ei activit ii manageriale. Aceste activit i s-au finalizat prin dezvoltarea
managementului tiin ific, ca tiin a conducerii, care reprezint ansamblul proceselor prin
care elemente teoretico-metodologice ale tiin ei managementului sunt opera ionalizate în
practica economico-social . Din punct de vedere practic, se constat o tendin puternic de
reducere a managementului empiric desf urat exclusiv pe baza bunului sim i a experien ei
managerilor, cre terea ponderii instrumentarului tiin ific de management pus la dispozi ia
conduc torilor, precum i o intensificare a aportului creativ de adaptare a acestui instrumentar la
condi iile concrete ale fiec rei situa ii. Sistemul de management al firmei se poate defini ca
ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informa ional i motiva ional prin
intermediul c ruia se realizeaz procesele i rela iile de management în vederea ob inerii unei
eficien e sporite.
Pozi ia pe care o de ine analiza de sistem în cadrul managementului tiin ific,
conexiunile/interdependen ele cu celelalte componente se reflect în dublul ei caracter.
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În primul rând, analiza de sistem este o disciplin economic de sintez . Caracterul
economic decurge din faptul c abordeaz probleme de natur economic , din ponderea mare pe
care o au conceptele i metodele economice pe care le folose te, precum i din menirea ei de a
cre te eficien a economic a firmelor supuse analizei. De asemenea, este o disciplin de sintez
deoarece preia o serie de categorii economice i de metode de la alte discipline înrudite din
domeniul tiin ei managementului.
În al doilea rând, analiza de sistem are un caracter multidisciplinar, determinat de
integrarea sa în ansamblul disciplinelor managementului tiin ific i de utilizarea unor concepte,
modele, metode i tehnici din alte discipline, pe care le adapteaz i le folose te într-o manier
sistemic specific , corespunz toare particularit ilor condi iilor concrete ale analizei.
Principalele discipline ale managementului tiin ific cu care analiza de sistem are
puternice conexiuni sunt: cercetarea opera ional , cibernetica economic , informatica,
simularea, teoria deciziilor, statistica, psihosociologia organiz rii, teoria general a
sistemelor .a.
Cercetarea opera ional are ca obiect de studiu optimizarea lu rii deciziilor în
problemele de organizare i de conducere a unit ilor economice la diferite nivele, utilizând în
acest scop modelarea matematic . Cercetarea opera ional se caracterizeaz în primul rând prin
procesul de elaborare a unor modele i a unor metode i tehnici de rezolvare, care sunt deosebit
de utile în analiza de sistem. Activitatea de modelare trebuie s se bazeze pe cunoa terea exact
a obiectivelor sistemului studiat i a realit ii fenomenelor i proceselor din sistem, ceea ce
constituie de fapt una din etapele de început ale analizei de sistem. Modelele rezultate trebuie s
descrie cât mai exact realitatea (procesele, fenomenele i rela iile pe care le reprezint ), pentru
ca deciziile luate pe baza lor, în noul sistem proiectat, s fie eficiente. Prin metodele i tehnicile
de modelare i de rezolvare a unor probleme din domenii specifice activit ii firmelor
(programarea produc iei, aprovizionare-desfacere, gestiunea stocurilor, revizii-repara ii,
marketing, .a.), puse la dispozi ia analizei de sistem, cercetarea opera ional constituie un
instrument de baz în analiza sistemic .
Un element esen ial al analizei de sistem îl constituie utilizarea unor metode i tehnici
ale teoriei deciziei i logicii decizionale în investigarea sistemului existent în identificarea
mecanismului informa ional-decizional, precum i în luarea unor decizii eficiente privind
proiectarea noului sistem.
Teoria general a sistemelor (TGS), strâns legat de cibernetic , sintetizeaz ideile
viabile ale diferitelor orient ri în tiin a organiz rii i conducerii i define te câteva concepte de
baz utilizate în analiza de sistem, cum sunt cele de sistem, subsistem, conexiuni, structur
static /dinamic , mediu, frontier , comportament, mi care, stare etc. O idee util , preluat de
analiza de sistem, este aceea c mi c rile într-un sistem se realizeaz prin interconectarea unor
fluxuri de materiale, de comenzi, de echipamente, financiare, umane i informa ionaldecizionale. De asemenea, se consider c fluxurile informa ional-decizionale, procesele
decizionale i feedback-ul (reglarea) au un rol central în mecanismul decizional al func ion rii
sistemului.
Aceste concepte i idei se reg sesc într-un mod explicit sau implicit i în metodologiile
moderne de analiz i proiectare a sistemelor informa ional-decizionale. Conceptele de flux
informa ional i proces decizional sunt dominante în analiza de sistem, iar urm rirea proceselor
de transformare a intr rilor în ie iri (func ia de transfer) constituie scopul principal al analizei de
sistem. Urm rirea transform rilor se face prin descrierea explicit a proceselor informa ionaldecizionale care constituie de fapt forma echivalent , neanalitic a func iei de transfer.
În practica analizei de sistem, odat cu analiza i proiectarea proceselor informa ionaldecizionale se urm re te i îmbun t irea lor dup criterii de optim, facându-se apel la metodele
cercet rii opera ionale i la tehnicile i facilit ile oferite de informatic .
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Cibernetica este tiin a care se ocup cu studiul conducerii i regl rii sistemelor
complexe, având un pronun at caracter teoretic dar care cuprinde discipline specializate în
aplica ii, cum ar fi cibernetica tehnic , cibernetica economic , biocibernetica etc. O contribu ie
important la perfec ionarea metodelor de organizare i conducere a sistemelor, al turi de
metodele matematice i de informatic , a avut-o i utilizarea concep iei sistemico-cibernetice,
prin care orice sec iune a realit ii se poate defini ca un sistem în care se identific elemente,
procese, conexiuni, st ri, mediu i obiective. O utilitate deosebit în analiza i proiectarea
sistemelor informa ional-decizionale o au modelele cibernetico-economice care includ
subsistemul de reglare prin care se face o interven ie asupra intr rilor în sistem, în scopul
men inerii ie irilor la nivelul dorit. Scopul cercet rii cibernetico-sistemice a realit ii socialeconomice îl constituie surprinderea i descrierea comportamentului sistemului prin g sirea
func iei de transfer i a mecanismului regl rii. Pentru analiza comportamentului sistemului în
ansamblul s u, analiza de sistem a preluat conceptul de black-box prin care se face abstrac ie de
procesele sale interne, sistemul primind intr ri din mediu pe care le prelucreaz i le transform
în ie iri.
Analiza de sistem apeleaz la modelarea cibernetic a proceselor i fenomenelor
economice ca tehnic de studiu realizând, în func ie de scopul analizei, modele conceptuale,
procedurale, analitice, obiectuale, descriptive i normative ale realit ii. Elaborarea noului
proiect de sistem se bazeaz pe o serie de metode, tehnici i algoritmi specifici informaticii i
vizeaz utilizarea eficient a suportului hard i soft prin utilizarea unor date i sisteme suport de
decizie pentru managementul tiin ific. Analiza de sistem include studii i calcule de eficien
economic care vizeaz atât pa ii de început ai analizei (studii de fezabilitate) cât i pa ii
terminali (sisteme audit).
Psihologia organiz rii abordeaz în principal, influen a factorilor psihologici i
sociologici în comportamentul decizional. Luarea deciziilor depinde nu numai de criterii
ra ionale ci i de tipul de comportament al decidentului (conservator, aversiune fa de risc, tip
"juc tor"), precum i de rela iile cu ceilal i membri ai grupului. În acest context, chiar dac sunt
utilizate metode, echipamente i tehnologii moderne, func ionarea eficient a sistemului depinde
în ultim instan de calitatea factorului uman i în mod deosebit de calitatea factorului
decizional. De aceea, analiza de sistem se ocup , prin metode specifice, de studiul rela iilor
individuale i de grup din cadrul sistemului. De asemenea, relevarea aspectelor psihologice de
selec ie i promovare a resurselor umane, de investigare a rela iilor interpersonale i de grup, a
comportamentului agen ilor economici, .a., constituie elemente importante ale analizei de
sistem. Organizarea acestor activit i multidisciplinare se materializeaz în cadrul analizei de
sistem printr-o succesiune logic de etape care formeaz metodologia de analiz i proiectare a
sistemelor. Aceste metodologii au o arie de cuprindere i investigare diferit în func ie de scopul
analizei i de mijloacele disponibile.
În sens restrâns, analiza de sistem se orienteaz asupra aspectelor legate de culegerea,
stocarea, transmiterea i prelucrarea informa iilor într-un sistem f r a intra în proceduri de
analiz i rezolvare a problemelor decizionale aferente activit ii manageriale.
În sens larg, analiza de sistem include al turi de aceste preocup ri i pe cele privind
metodele de optimizare a problemelor decizionale, dezvoltarea unor metodologii cu
autoînv are bazate pe utilizarea sistemelor expert i/sau pe utilizarea sistemelor suport de
decizie.
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1.5. Metode ale analizei sistemelor economice
Întregul demers al metodologiilor analizei de sistem se bazeaz pe ideea existen ei
posibilit ilor de perfec ionare i de ameliorare continu a performan elor oric rui sistem, printro activitate de analiz a sistemlui existent i de proiectare a unui sistem mai performant. Pentru
atingerea acestui deziderat, analiza de sistem folose te un set de metode în vederea realiz rii
etapelor specifice fiec rei metodologii de analiz i proiectare a sistemelor. Prin natura ei,
analiza de sistem apeleaz la metoda abord rii sistemice, care se bazeaz pe conceptele teoriei
generale a sistemelor i îmbin logic etapa de analiz a sistemului cu cea de sintez , precum i
la o serie de metode specifice etapelor necesare elabor rii proiect rii noului sistem, cum ar fi:
a) Metoda model rii, utilizeaz un ansamblu de tehnici statistico-matematice, tehnici
euristice i de modelare cibernetico-economic , în scopul determin rii unei reprezent ri
izomorfe a realit ii obiective. Modelul ofer o descriere simplificat i fundamentat a
sistemului sau a procesului pe care îl reprezint , cu ajutorul unor reprezent ri grafice, pe baz de
ecua ii, tehnici conceptuale etc., care faciliteaz analiza în vederea descoperirii unor rela ii i
legit i foarte greu de g sit pe alte c i. Aceast metod se recomand pentru sisteme bine
structurate, deci pentru acele sisteme care înregistreaz modific ri minime în timp, ale
parametrilor care le caracterizeaz .
b) Metoda simul rii este o tehnic de testare, evaluare i manipulare a unui sistem real
prin intermediul experiment rii pe calculator a unor modele matematice i logice în vederea
observ rii i studierii dinamicii comportamentului sistemului în viitor. Simularea permite
analiza unor procese complexe, reproduse prin generarea unor evenimente similare celor care se
produc în realitate, în condi iile fix rii unor ipoteze care au la baz elemente tehnice i rela iile
dintre ele. Analiza de sistem, folose te simularea pentru a testa variantele de proiect în vederea
select rii celei mai bune, pentru evaluarea performan elor noului sistem implementat, precum i
pentru analiza comportamentului unui sistem. Simularea necesit un volum mare de date i
poate dezv lui leg turi ascunse sau imperfec iuni ale sistemului care se pot manifesta mai
târziu. Simularea se recomand în studiul problemelor decizionale complexe, care nu pot fi
solu ionate prin modele analitice, sau atunci când experimentul direct pe sistemul real prezint
un înalt nivel de risc.
c) Metoda analizei-diagnostic are ca scop caracterizarea cât mai exact a st rii
informa ional-decizionale a sistemului, eviden ierea aspectelor pozitive (puncte forte) dar i a
celor negative (disfunc ionalit i), în vederea g sirii unor modalit i de interven ie pentru
îmbun t irea performan elor sale. Dup aria problematic pe care o abordeaz , analizadiagnostic poate fi general , atunci când se are în vedere sistemul sau unitatea economicosocial în totalitate, i par ial sau specializat , atunci când se analizeaz unul sau câteva din
domeniile de baz (diagnosticul tehnic, tehnologic, comercial, financiar-contabil, juridic etc.).
Un element esen ial în analiza-diagnostic îl constituie analiza documentelor i informa iilor în
vederea cunoa terii modului de func ionare a sistemului i a st rii acestuia.
d) Metode de analiz i modelare a datelor - Procesul de modelare a datelor este
complex i include ca etap important analiza datelor ob inute în urma investig rii sistemului.
Exist dou tehnici relevante de analiz a datelor:
•
analiza agregat care cu ajutorul unor tehnici statistice caut s ob in grup ri,
tendin e i valori caracteristice, pentru a se putea face afirma ii credibile la nivel
agregat asupra setului de observa ii. Modul de selectare a statisticilor depinde de
tipul de analiz ce trebuie f cut (parametric , neparametric ), obiectivul analizei
(descrierea, deducerea cauzelor), comportamentul datelor, tipul lor, cuno tin ele i
experien a celor care trebuie s în eleag rezultatele analizei;
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•

analiza de caz, urm re te ob inerea de exemple sau cazuri care se pot asocia cu
unele cazuri tipice sau deosebite care se pot repeta în anumite condi ii. Când
accentul este pus pe situa ii obi nuite i anticipate, un caz care prinde esen a i
stimuleaz gândirea este deosebit de valoros pentru proiectare. Alte cazuri pot s
eviden ieze evenimente nea teptate sau întâmpl ri critice. Analiza de caz are o
utilitate practic deosebit i se bazeaz pe ob inerea de cazuri derivate care sunt
instructive i interesante.
Atunci când precizia este important i realizabil se recomand analiza agregat , iar în
situa ii care trebuie rezolvate urgent i exist indicii sigure c se vor produce evenimente tipice
sau deosebite, se recomand folosirea analizei de caz. În fiecare situa ie, statisticile sau cazurile
concretizeaz datele colectate, iar construc ia modelului vizualizeaz statisticile i cazurile.
Ob inerea proiectului logic de sistem necesit specifica ii de proiectare conforme cu
cerin ele exprimate în raportul de investigare a sistemului. Modelele sistemului fac leg tura
între datele culese în timpul investiga iei i specifica iile de proiectare. Modelarea datelor
reprezint un proces complex prin care se ob ine o versiune simplificat a datelor colectate,
exprimat sub form de grafice, tabele, diagrame, text structurat etc.
Exist dou tehnici pentru modelarea datelor:
•
tehnica manual folosit atât pentru tehnicile de modelare care utilizeaz
simboluri standard, cât i pentru cele care nu au simboluri standard i sunt în
principal sub form de text (dic ionarele de date, pseudo-codul, limbajele
structurate, diagramele HIPO);
•
tehnica automat având ca scop trasarea automat a celor mai complexe
formulare, diagrame i h r i cu ajutorul unui soft special pe calculator (SuperProject-Manager, Excelerator .a.) capabil s reuneasc câteva tehnici de trasare, cu
un dic ionar de date i cu un procesor de texte.
În afara acestor metode, analiza de sistem mai folose te:
e) metode i tehnici specifice de culegere a datelor individuale i de grup (interviu,
chestionar, Focus, Brainstorming, Delphi .a.);
f) metode psihosociologice de investigare a rela iilor interpersonale i de grup, a
comportamentului decizional, precum i de instruire, selectare i promovare profesional ;
g) metode informatice, omniprezente în analiza i proiectarea unor sisteme mai
performante, în general, precum i pentru realizarea sistemelor expert i a sistemelor suport
pentru asistarea deciziilor, în special.
În atingerea obiectivelor sale, analiza de sistem folose te sau combin unele din aceste
metode pentru oricare din metodologiile utilizate. Alegerea celor mai potrivite modele i a
tehnicii de modelare corespunz toare, constituie un aspect important al muncii analistului.

1.6. Tendin e actuale în metodologia analizei de sistem
Metodologiile de analiz de sistem au cunoscut în ultimele decenii o evolu ie
ascendent , începând cu cele care vizau ra ionalizarea problemelor de eviden i ajungând la
cele orientate pe abordarea i solu ionarea unor probleme informa ional-decizionale complexe.
a) O prim clas de metodologii de analiz de sistem a fost reprezentat de
metodologiile pentru simplificarea formularisticii i ameliorarea eviden elor, care au avut ca
obiectiv principal îmbun t irea circula iei documentelor purt toare de informa ii între diferitele
compartimente ale unui sistem, de la generarea documentelor i pân la arhivarea i în final
distrugerea lor, precum i reproiectarea structurii acestor documente dup criterii de eficien i
ra ionalitate.
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Cele mai utilizate au fost: procedeul circuitelor orizontale (ASME) i procedeul
circuitelor verticale (SCOM), care au folosit tehnica de identificare a circuitelor, bazat pe
reprezentarea grafic a circuitelor i pe folosirea unor diagrame i simboluri specifice. Aceste
proceduri eviden iaz caren ele din munca administrativ (repet ri inutile, controale excesive,
eviden e multiple etc.) i permit verificarea opera iilor i a documentelor, precum i
simplificarea lor. Aceste metodologii se opresc la suprafa a analizei de sistem, urm rind doar
aspectele exterioare ale fluxului informa ional, f r a analiza în profunzime procesele
informa ional-decizionale.
Din aceast clas fac parte i procedeele bazate pe grilele de analiz informa ional ,
care aveau ca principal scop stabilirea informa iilor de intrare în sistem, necesare pentru
ob inerea anumitor informa ii sau documente de ie ire cerute de beneficiar.
Pe baza acestor principii, IBM a elaborat metoda TAG (Time Automated Grid), în fapt o
automatizare a unei p r i a procesului de analiz de sistem, care permitea crearea unei mini-baze
de date pentru sistemul analizat, precum i efectuarea mai rapid a unor opera ii auxiliare
referitoare la stabilirea succesiunii temporale a utiliz rii informa iilor, gruparea acestor
informa ii pe cicluri, în func ie de frecven a i gradul lor de utilizare la ob inerea unor informa ii
de ie ire i a unor documente. Metoda TAG face parte din metodologiile nedecizionale ale
analizei de sistem îns , fa de primele metodologii, prezint avantajul transfer rii unor opera ii
specifice muncii analistului spre execu ia lor mai precis i mai rapid cu calculatorul.
b) A doua tendin o constituie dezvoltarea unor metodologii de analiz i proiectare
a sistemelor informatice, care abordeaz analiza i reproiectarea fluxurilor informa ionale i a
procedeelor de prelucrare a datelor, în vederea utiliz rii calculatoarelor în activit ile de
management. La început, aceste metodologii nu au dep it obiectivul identific rii i
reprezent rii circula iei informa iilor în sistem, al eviden ei, prelucr rii i stoc rii datelor. În
mod firesc, aceste activit i trebuie s urmeze celor de analiz i proiectare informa ionaldecizional , îns aceste metodologii nu au fost concepute în acest sens; ele pun în valoare
posibilit ile calculatoarelor, inclusiv de a participa direct la analiza i proiectarea sistemelor.
Aspectele decizionale sunt abordate la nivelul cunoa terii unor reguli simple de decizie în
sistem, f r aprofundarea problemelor de baz ale mecanismului informa ional-decizional.
Absolutizarea acestor activit i, necesare de altfel în analiza i proiectarea informa ionaldecizional a sistemelor, a generat critici la adresa analizei de sistem din partea unor manageri i
speciali ti neinformaticieni.
Un exemplu în acest domeniu l-a constituit sistemul ISDOS (Information Systems
Design and Optimization System), realizat la Universitatea din Michigan, care cuprindea un
ansamblu de metode de prelucrare a cerin elor informa ionale i de corelare a acestora în
vederea proiect rii fi ierelor sistemului informatic i a ob inerii cererilor informa ionale
necesare, conform unor arborescen e descrise cu ajutorul grafurilor de tip ADC.
Un alt sistem, realizat de firma de consultan Hoskyns (SUA), a avut ca obiectiv
elaborarea automat a programelor pe calculator, pentru a reduce durata ciclului de analiz proiectare-programare prin preluarea activit ii de elaborare a programelor de c tre calculator.
Preocup ri similare pe linia dezvolt rii i perfec ion rii acestor metodologii, au avut i
unele institu ii i colective de cercetare române ti, care au fost finalizate cu rezultate notabile.
c) O clas superioar pe scara evolu iei metodologiilor de analiz de sistem o constituie
metodologiile de analiz i proiectare informa ional-decizionale, care ofer anali tilor de
sistem unele procedee pentru rezolvarea problemelor neacoperite de metodologiile anterioare.
Ideea fundamental a acestor metodologii o constituie prioritatea analizei proceselor
decizionale, finalizat prin proiectarea noului sistem, cu luarea în considerare a tuturor
aspectelor mecanismului informa ional-decizional.
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Metodologiile de analiz i proiectare informa ional-decizionale se împart în dou mari
grupe: metodologii ameliorative i metodologii constructive.
În general, metodologiile din ambele grupe au un grad ridicat de standardizare îns ele
se deosebesc considerabil i constituie elaborate-unicat din punct de vedere al terminologiei
utilizate i al etapiz rii.
I. - Metodologiile ameliorative, se caracterizeaz prin faptul c analiza se desf oar
pornind de la sistemul informa ional-decizional existent i folosind o serie de criterii, procedee
i tehnici specifice urm resc îmbun t irea performan elor de func ionare, prin reproiectarea
sistemului. Metodologiile ameliorative cuprind, de regul , trei etape importante.
Prima etap , consacrat cunoa terii sistemului analizat, are în vedere identificarea
proceselor informa ional-decizionale elementare care au loc în sistem, stabilirea succesiunii i a
conexiunilor în timp, precum i analiza în detaliu a structurii acestora.
Etapa a doua, consacrat proiect rii sistemului îmbun t it, include analiza critic a
sistemului existent pentru identificarea disfunc ionalit ilor/imperfec iunilor i pentru elaborarea
celor mai bune m suri de remediere a acestora, dup criterii de ra ionalitate i eficien .
În ultima etap are loc implementarea sistemului proiectat i urm rirea func ion rii
acestuia pentru a se putea interveni rapid în vederea aducerii sistemului la nivelul
performan elor proiectate.
II. - Metodologiile constructive, se bazeaz pe ideea c sistemul informa ionaldecizional al sistemului existent sau proiectat, trebuie construit pornind de la obiectivele
explicitate ale acestuia. O metodologie reprezentativ din clasa celor constructive o constituie
metodologia aval-amonte, care, într-o prim etap , elaboreaz în mod logic sistemul
informa ional-decizional pornind de la definirea obiectivelor sistemului analizat (existent sau
proiectat).
În etapa a doua se determin , printr-un procedeu deductiv, necesarul de informa ii care
str bate sistemul din aval spre amonte, pentru fiecare compartiment, pe baza unei analogii cu o
cascad informa ional-decizional .
Ultima etap este destinat solu ion rii unor probleme cu caracter tehnic privind dotarea
cu echipamente i mijloace administrative, precum i alegerii celor mai avantajoase procedee i
mijloace tehnice de realizare a sistemului proiectat.
Metodologiile ameliorative i cele constructive au în comun faptul c sunt axate pe
realizarea unor profunde analize ale proceselor informa ional-decizionale, îns practica a ar tat
c metodele ameliorative se potrivesc pentru analiza i proiectarea sau reproiectarea sistemelor
existente, iar cele constructive sunt mai eficiente pentru elaborarea sistemelor informa ionaldecizionale noi (în faza de proiect).
Nu trebuie s se considere c metodologiile de analiz i proiectare a sistemelor
informa ional-decizionale sunt superioare celor pentru analiza i proiectarea sistemelor
informatice, deoarece primele au rolul de a furniza materiile prime de baz (informa iile)
necesare pentru utilizarea eficient a celorlalte.
În ultimii ani, ca urmare a experien ei acumulate în plan teoretic i practic în domeniul
analizei de sistem, a ap rut i s-a dezvoltat o nou clas de metodologii, denumit metodologii
conceptuale. Ele au fost elaborate pentru abordarea i solu ionarea unor probleme
informa ional-decizionale complexe, specifice sistemelor slab structurate sau chiar nestructurate
pentru care este dificil s se dea, de la început, o definire exact a problemelor studiate i a
obiectivelor urm rite. Fundamentul acestor metodologii îl constituie modelarea conceptual a
sistemului cu ajutorul unor construc ii logice care definesc elementele, fenomenele i procesele
sistemului, precum i leg turile dintre acestea. Un rol important în acest tip de analiz îl are
conceptul de defini ie-r d cin (de baz ), care con ine o prim aproxima ie a definirii
problemei studiate sau a sistemului studiat.
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O definire a r d cinii sistemului este mai mult decât o simpl reformulare a obiectivelor
sistemului, ea incluzând i punctul de vedere al analistului în raport cu care se face descrierea
sistemului. Pe m sura avans rii analizei, a ob inerii de informa ii, a cre terii gradului de
cunoa tere, se dau alte defini ii de baz mai complete i mai precise, modelul rezultat pentru
problem sau sistemul analizat, fiind din ce în ce mai rafinat, mai conform cu realitatea pe care
o reprezint . Cum orice sistem poate fi descris din mai multe puncte de vedere (tehnic,
economic, informa ional) rezult c este posibil existen a mai multor defini ii ale r d cinii
pentru unul i acela i sistem.
Analistul de sistem trebuie s aleag o anumit viziune asupra sistemului, proprie
percep iei sale, a sistemului s u de valori i s exploreze implica iile viziunii alese asupra
sistemului în cadrul unui proces complex de modelare. Modelele sistemelor care con in i
viziunea analistului asupra sistemului, concretizat într-o defini ie-r d cin sunt denumite
modele conceptuale. Un astfel de model este dat de mul imea minim necesar de concepte la
un anumit nivel de detaliere al sistemului denumit nivel de rezolu ie, cu care se poate descrie
un sistem definit de r d cina sa.
Cre terea considerabil a complexit ii structurale i func ionale a organiza iilor socialeconomice, schimb rile majore intervenite în mediul devenit extrem de dinamic al acestora, au
condus la cre terea extraordinar a volumului de informa ii de inute i vehiculate la toate
nivelele ierarhice, complicând tot mai mult procesul de selectare i de prelucrare a informa iilor
necesare func ion rii eficiente a mecanismului decizional. Aceste schimb ri au condus la
muta ii importante în domeniul analizei de sistem, din care prezent m în continuare pe cele mai
semnificative:
a) Modelele organiza ionale centralizate au fost înlocuite cu cele ce vizeaz structurile
organiza ionale descentralizate, studiul sistemelor ierarhice oferind în acest sens calea abord rii
unor re ele complexe;
b) Studiile strategiilor decizionale complexe i cercet rile prospective pe termen lung
iau locul abord rilor pe termen scurt. Cele mai profitabile firme sunt cele care apeleaz la
tehnologii informa ionale de vârf în cadrul managementului sistemului;
c) Deciziile sunt luate din ce în ce mai mult pe baza informa iilor disponibile în baze de
date i a re elelor de calculatoare capabile s furnizeze predic ii coerente ale evenimentelor
sistemelor în func ie de comportamentul acestora fa de mediu;
d) Dinamica dezvolt rii informaticii sub aspect hard i soft se repercuteaz asupra
cerin elor profesionale ale utilizatorilor care î i desf oar activitatea în domeniile de baz ale
organiza iilor economice: contabilitate, marketing, produc ie, cercetare-dezvoltare .a. Aceste
schimb ri se reflect în activitatea managerilor, anali tilor de sistem, a programatorilor, a
utilizatorilor i chiar în însã i activitatea de analiz i proiectare a sistemelor. Prin facilit ile de
calcul oferite, unit ile de procesare a datelor devin din simpli executan i ai unor proceduri de
calcul, "consilieri" ai managerilor, generarea de programe, proiectarea automat i sistemele
expert pentru decizii luând locul aplica iilor clasice în sistemele informatice;
e) Tot mai multe sisteme sunt proiectate s func ioneze în timp real prin intermediul
re elelor de calculatoare cu soft adecvat pentru toate nivelele ierarhice ale sistemului analizat;
f) Într-o serie de domenii de activitate au fost dezvoltate proiecte de sisteme scrise în
limbaje prietenoase care rezolv o serie de probleme conexe conducerii sistemului (procesare de
texte, po t electronic );
g) Analiza i proiectarea sistemelor informa ional-decizionale iau forma unor
metodologii care cuprind faze, etape i subetape desemnate prin termenul de ciclu de via al
sistemului în dezvoltare. Analiza de sistem este privit ca un proces continuu al c rui ciclu se
reia pe o treapt superioar atunci când sistemul existent nu mai face fa cerin elor actuale
i/sau nu mai este eficient din punct de vedere economico-financiar.
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În acest context, pentru realizarea obiectivelor specifice fiec rei probleme abordate,
trebuie acordat o aten ie deosebit select rii celei mai potrivite metodologii de analiz i
respect rii unor cerin e de baz , cum ar fi:
- detectarea imediat i precis a semnalelor emise în vederea declan rii analizei pentru
identificarea cauzelor care au generat perturba ii puternice în func ionarea sistemului (turbulen a
mediului, încheierea ciclului de via ) i reproiectarea acestuia, prin respectarea riguroas a unui
program, evitând astfel func ionarea ineficient sau chiar dispari ia sa;
- analiza i proiectarea noului sistem, trebuie s se fac începând cu aspectele i
problemele de la nivelul general c tre cele particulare, specifice unei anumite situa ii;
- abordarea aspectelor logice înaintea celor fizice, în cadrul efortului de analiz i
proiectare a sistemului;
- necesitatea atragerii i implic rii directe a utilizatorilor finali în munca efectiv de
analiz i proiectare a noului sistem;
- analiza modului în care sunt definite nodurile decizionale care satisfac cererile de
informa ii necesare elabor rii deciziilor în cadrul procedurilor decizionale;
- asigurarea unui limbaj comun i a unui punct de vedere comun (consens) asupra
definirii problemelor i a solu ion rii acestora, pe toat durata realiz rii analizei de sistem, între
to i participan ii (anali ti, proiectan i, utilizatori finali, manageri).
Unitatea economic poate fi considerat un hipersistem compus din sistemul productiv
(resurse materiale, resurse umane, procese tehnologice, fluxuri materiale), sistemul
informa ional-decizional (procesele de culegere, transmitere, prelucrare, stocare a informa iilor
i a deciziilor la toate nivelele ierarhice) i sistemul rela iilor umane, care reflct
comportamentul uman individual i de grup din primele sisteme.
Cu excep ia metodologiilor conceptuale care ofer o viziune mai complex asupra
activit ilor umane, celelalte metodologii î i concentreaz aten ia asupra aspectelor
informa ional-decizionale, tehnologice, financiare ale organiza iei i mai pu in asupra celor care
au în vedere rela iile umane i implica iile acestora în func ionarea sistemului.
Se impune astfel extinderea domeniului de investiga ie al analizei sistemice prin
includerea în cadrul acesteia a sistemului productiv i a sistemului rela iilor umane, fapt care va
conduce la cre terea eficien ei metodologiilor de analiz i proiectare.
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