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INFO/EVENIMENT
 Prin noul standard ISO/TS 14265:2011, datele medicale cu caracter
personal sunt protejate mai bine
IMPACT



Implementarea SMC – o provocare considerată o necesitate
înţeleasă! Interviu cu Ion Potârniche, director general al ICPE ACTEL
Georgeta Bucşan, Manager-în-derivă.ro. Ce nu a ştiut Domnul Iancu
Dănăuţ despre lucrul în echipă

MANAGEMENTUL CALITĂŢII
 Sorin Gabriel Popescu, Adriana Andreea Petruş, Metode de analiză a
riscului în managementul proiectului. Analiza critică
Practicarea managementului bazat pe proiecte a devenit o preocupare actuala pentru
actorii principali ai economiei, în conditiile unei societati aflate în continua schimbare,
într-un sistem concurential, proiectele reprezentând pentru organizatii puncte de
stabilitate (Mowshowitz, 2000). Daca în unele organizatii se utilizeaza ocazional
managementul bazat pe proiecte, în altele acesta ajunge la nivel de sistem managerial,
utilizat în întreaga conducere a organizatiei, ale carei performante depind de masura în
care proiectele derulate îsi ating obiectivele. Activitatile din cadrul unui proiect sunt
însotite de risc si incertitudine, deoarece presupun obtinerea unor rezultate viitoare. În
aceste conditii, este important ca în derularea oricarui proiect riscurile sa fie identificate,
evaluate si tinute sub control, cu ajutorul tehnicilor si metodelor dedicate acestui scop.
Prezenta lucrare îsi propune ilustrarea unei abordari structurate în vederea selectarii unei
anumite metode de analiza a riscurilor. În acest scop, au fost identificate tehnici si
metode utilizate pentru identificarea si analiza riscurilor, care au fost evaluate comparativ
prin prisma unor criterii de evaluare stabilite de autori. Rezultatele acestui studiu
evidentiaza importanta cerintelor care reflecta specificitatea domeniului proiectului,
caracterizata prin reglementari, parti interesate, cerinte ale acestora în diversele etape
ale ciclului de viata al proiectului, dar si prin cerinte generale impuse de metode,
respectiv calificarea necesara personalului care opereaza analiza, costurile si timpul de
operare, obiectivitatea si acuratetea analizei.
Cuvinte cheie: metode de analiza a riscului, proiecte, managementul riscului.



Ion Năftănăilă, Ionel Năftănăilă, Georgiana Andreea Cioană,
Le_AN_A şi… Meşterul Manole – evoluţia producţiei Lean.
Managementul fluxului valorii. Pasul 5. Simboluri folosite în
cartografierea stării actuale şi identificarea metricii Lean

În acest articol vom continua prezentarea managementului fluxului valorii cu pasul 5
(identificarea metricii Lean), descriind mai întâi principalele simboluri folosite în trasarea
hartii starii actuale. Vom introduce principalele instrumente de masurare folosite pentru a
compara rezultatele procesului de transformare Lean cu obiectivele stabilite – duratele
ciclurilor de executie (lead times), timpii de functionare (uptimes), timpii de schimbare a
sculelor (changeover times), durata ciclului (cycle time), stocuri curente exprimate în zile
(days of invetory on-hand), viteza de rotatie a stocurilor (inventory turns), volumul total
al productiei în curs de executie din fluxul valorii (total value stream work-in-process),
capabilitatea de a face bine de prima data (first-time-through capability), eficienta
generala a echipamentului (overall equipment efficiency), livrarea la timp (on-time
delivery), nivelul sigma (sigma level), informatii cu privire la siguranta si sanatate (health
and safety record). Dupa realizarea analizei acestor instrumente la nivelul companiei,
propunem o evaluare care va ajuta echipa de implementare sa identifice acele zone
asupra carora ar trebui sa îsi concentreze eforturile de îmbunatatire.

Cuvinte cheie: productia Lean, managementul fluxului valorii – pasul 5, metrica Lean,
evaluarea Lean.



Bogdan Mocan, Planificarea performanţelor sistemelor robotizate de
sudare cu arc electric utilizând instrumente specifice de planificare a
calităţii şi introducere sistematică a inovării I. Identificarea
caracteristicilor de performanţă ale sistemului robotizat de sudare
cu arc electric

În mod traditional, în studiile efectuate asupra proceselor de sudare cu arc electric
robotizate, accentul este pus pe corelatiile între parametrii tehnologici, considerati ca
marimi de intrare, si caracteristicile arcului de sudare, concretizati în parametrii de iesire
sau de calitate. Aceste abordari urmaresc rezultatul final prin prisma geometriei
cordonului de sudura si a proprietatilor mecanice ale îmbinarii sudate, doar din
perspectiva corelarii parametrilor regimului de sudare, fara a lua în calcul sistemul în
ansamblul sau (de exemplu, sistemul robotizat, dispozitivele de prindere si fixare,
planificarea traiectoriilor robotului, proiectarea muchiilor elementelor de sudat etc.)
asupra rezultatului final. Acest lucru se datoreaza dificultatii întelegerii influentei partilor
componente ale sistemului asupra calitatii si productivitatii procesului si, în aceeasi
masura, complexitatii proiectarii sistemului de sudare cu arc electric robotizat.
În cadrul acestui articol (partea I si partea a II-a), autorul si-a propus sa realizeze o
abordare originala a modului în care sunt proiectate si îmbunatatite sistemele robotizate
de sudare cu arc electric; metodologia folosita graviteaza în jurul introducerii sistematice
a inovatiei în solutiile propuse, procesul de proiectare si îmbunatatire fiind directionat de
cerintele partilor interesate si de necesitatile procesului.
Partea I a articolului prezinta metodologia propusa pentru cresterea performantei
sistemelor robotizate de sudare cu arc electric, precum si identificarea caracteristicilor de
performanta ale acestora. În partea a II-a a articolului va fi facuta planificarea calitatii a
sistemului robotizat.
Cuvinte cheie: planificarea calitatii, inovare, celula robotica, sudare cu arc, QFD, TRIZ.



Florica Badea, Vasile Deac, Implicaţii de ordin calitativ ale
managementului producţiei şi ale lanţului logistic asupra
competitivităţii întreprinderii

Oricare ar fi sectorul de activitate, întreprinderea are nevoie de un management al
productiei modern si eficient si de o logistica functionala, ce presupune aducerea în
discutie a unor noi principii, care sa conduca la obtinerea unor produse de înalta calitate,
o mai buna organizare a productiei si un sistem mai bun de fabricatie si de vânzare.
Articolul aduce în discutie un mod de abordare modern si eficace al filozofiei
managementului productiei si al logisticii în întreprinderea actuala, care, în urma aplicarii
ansamblului de principii prezentat în cuprinsul acestuia, sa contribuie la cresterea
competitivitatii globale.
Cuvinte cheie: managementul productiei, competitivitate, flux de productie, MRP,
Kanban, Supply-Chain, Lean Management.



Doina Popescu, Ion Popa, Managementul schimbării organizaţionale
şi inovarea I. Schimbarea organizaţională – transformare
anticipativă vs. abandon al procesului de schimbare

Lucrarea prezinta necesitatea si caracteristicile schimbarii organizationale. De asemenea,
lucrarea prezinta motivele rezistentei oamenilor la schimbare si cauzele rezistentei
organizatiei la schimbare. În lucrare este prezentat un exemplu legat de contracararea
practica a rezistentei la schimbare prin transformare anticipativa si un altul legat de
abandonarea procesului de schimbare si efectele acestor actiuni asupra performantei
organizationale.
Cuvinte cheie: schimbare incrementala, schimbare radicala, rezistenta la schimbare,
transformare anticipativa, abandon al procesului de schimbare.



Ion Verboncu, Amalia Venera Todoruţ, Cultura organizaţională şi
modelul eticii universitare

Lucrarea exprima importanta si impactul culturii organizationale asupra calitatii si
responsabilitatii vietii academice. Am aratat faptul ca la baza culturii organizationale se
afla principiile eticii, care se recunosc în concepte precum: constiinta, încredere, valori,
responsabilitate, integritate.
Lucrarea prezinta un model al eticii universitare, care are ca puncte de reper:
responsabilitatea sociala, politica etica si domeniile cheie de succes – cultura
organizationala, relatiile cu studentii, implicarea în schimbare, climatul organizational,
conduita licita, o cultura a cercetarii stiintifice. Am exemplificat, de asemenea, în
domeniul cercetarii stiintifice, elementele specifice acestei culturi si am prezentat factorii
care pot contribui la dezvoltarea culturii privind cercetarea stiintifica.
Am aratat ca la nivelul universitatilor se contureaza o noua cultura organizationala,
bazata pe cunostinte care conditioneaza decisiv sustenabilitatea si performantele
acesteia.
Cuvinte cheie: cultura organizationala, etica universitara, responsabilitate sociala,
sistem de valori.



Armenia Androniceanu, Impactul implementării managementului
calităţii în instituţiile publice locale din România

Lucrarea abordeaza o problematica de mare actualitate pentru organizatiile din sectorul
public, cea a managementului calitatii serviciilor realizate si furnizate de acestea. Prima
parte prezinta managementul calitatii într-un cadru mai larg si principalele abordari
cunoscute în literatura de specialitate, în contextul transformarilor care au loc în
domeniu. Partea a doua a lucrarii contine rezultatele unei cercetari empirice cu caracter
aplicativ, care a fost derulata în organizatii reprezentative pentru administratia locala din
România. Obiectivul acestei cercetari a fost cunoasterea modului în care sistemul de
management al calitatii si standardele de calitate sunt implementate. De asemenea, s-a
urmarit cunoasterea perceptiei resurselor umane cu privire la impactul pe care l-a avut
implementarea managementului calitatii în institutiile în care lucreaza. Lucrarea se
încheie cu o serie de concluzii si recomandari pentru sustinerea reformelor structurale
semnificative în domeniul serviciilor publice, de care administratia publica româneasca
are nevoie pentru a se integra în standardele europene de cost si calitate ale serviciilor
de interes public pentru cetateanul european.
Cuvinte cheie: management, calitate, administratie publica.

MANAGEMENTUL MEDIULUI
 Mădălina Silvia Ignatov, Contribuţia tehnologiei informaţiei la
sistematizarea şi accesarea informaţiei privind mediul. Programul
ECOENERG
Proiectarea si utilizarea sistemelor expert, asa cum este cazul software-ului de estimare,
modelare si simulare (ECOENERG), propus în cadrul prezentei lucrari, presupune
obtinerea de informatii si utilizarea tuturor resurselor disponibile (literatura de
specialitate, date de monitorizare obtinute din teren sau în flux continuu, date furnizate
de institutiile cu responsabilitati în elaborarea statisticilor locale sau nationale sau de
institutiile cu profil de mediu). ECOENERG este capabil de a importa baze de date cu
structuri diverse (cifre, texte, grafice, imagini) si de a le utiliza în documentatii, în functie
de dorinta utilizatorului. Fata de alte programe de prognoza complexe (dar si
costisitoare) deja existente, ECOENERG creste rezolutia estimarilor de la patch-uri de
0,1x0,1 km pâna la 10x10 km, fiind un program cu adaptabilitate site-specifica, prin
utilizarea lui reducându-se eroarea de estimare si încadrarea valorilor si prognozelor în
intervalul de încrederea de minimum 80% (acceptat în ecologie si în ingineria mediului).
Parametrizarea relatiilor de calcul utilizate în monitoringul de mediu prin intermediul
programului ECOENERG, utilizând algoritmi de calcul cunoscuti si standardizati (metoda
CORINAIR), faciliteaza calcularea automata a emisiilor, reducând considerabil timpul
alocat acestor operatiuni.
Cuvinte cheie: sisteme expert, modelarea impactului asupra mediului, modelarea
dispersiei poluantilor, instalatii mari de ardere.



Valerio Temperini, Gian Luca Gregori, Silvio Cardinali, Andrea Perna,
Consideraţii asupra „marketingului verde” în turism. Studiu de caz
din regiunea Marche, Italia

Scop: Prezentul studiu analizeaza gradul avansat al marketingului verde si perspectivele
sale viitoare în industria hoteliera. Conceptul de marketing verde este unul crucial
datorita asteptatei cresteri a importantei turismului în economia globala viitoare si
datorita impactului potential asupra dezvoltarii zonelor socioeconomice.
Proiectare/metodologie/abordare: Am pregatit si administrat un chestionar
semistructurat (interviuri traditionale telefonice) unui numar de 150 de hoteluri situate în
regiunea Marche (din centrul Italiei). Cercetarea a fost finalizata printr-o analiza a
paginilor principale ale site-urilor, cu scopul de a verifica referintele posibile ale pasilor
urmati pentru protejarea mediului.
Rezultate: O parte semnificativa a respondentilor nu considera ca ecosustenabilitatea
este o problema interesanta sau importanta pentru hotelul lor. Doar în cazul câtorva
hoteluri au fost realizate initiative nepoluante, dar acestea aproape niciodata nu sunt
comunicate pe paginile principale ale site-urilor.
Limitele cercetarii: Principala limitare o constituie numarul mic de respondenti (38
hoteluri); o alta limitare este aceea ca abilitatile de marketing nu au fost luate în
considerare. Rezultatele obtinute ridica o serie de întrebari asupra cercetarii, cu privire la
rolul pe care marketingul îl poate juca în dezvoltarea practicilor de ecosustenabilitate din
industria hoteliera.
Implicatii practice: Managerii hotelurilor ar trebui sa-si analizeze mai întâi tintele pentru a
vedea care sunt initiativele nepoluante, din moment ce acestea ar putea sa fie diferite de
asteptarile turistilor. Daca eficienta reprezinta principalul scop al initiativelor nepoluante,
atunci managerii hotelurilor au nevoie de sisteme potrivite de evaluare economica.
Autoritatile ar trebui sa furnizeze suport economic si pregatire (în special, pentru
hotelurile de mici dimensiuni) pentru a dezvolta o strategie de marketing a destinatiei
bazate pe ecosustenabilitate.
Cuvinte cheie: marketing verde, hotel verde, servicii de cazare.

MANAGEMENTUL SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR
 Floarea Baicu, Andrei Mihai Baicu, Managementul riscului în
securitatea sistemelor informatice. Evaluarea resurselor IT
În lucrare sunt prezentate o serie de aspecte referitoare la managementul riscului privind
securitatea informatiilor, componenta centrala a managementului securitatii informatiilor.
Am insistat asupra identificarii si evaluarii resurselor unei organizatii, ca prima etapa în
managementul riscului. Sunt studiate, în special, resursele IT, primare si secundare, si
sunt propuse modele si criterii de evaluare a resurselor, în vederea stabilirii impactului
produs prin deteriorarea sau pierderea acestora. Modelele propuse sunt cantitative si
calitative si tin seama nu numai de valoarea de inventar a resursei, ci în special de
valoarea de întrebuintare a acesteia si de pierderile pe care organizatia le-ar putea avea
prin distrugerea ei si prin pierderea integritatii, a disponibilitatii sau a confidentialitatii
informatiilor procesate în sistemul IT al organizatiei.
Cuvinte cheie: managementul riscului, evaluarea riscului, resurse, criterii de evaluare,
scara de valori, impact.
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