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Cap. 1.  Bazele teoretice ale proiectării sis-
temelor informaţionale 
 
1.1. Sistemul informaţional şi abordarea sistemică 
 
În trecut, sistemul informaţional era perceput începând cu 
procedeul administrativ al întreprinderii, iar informatica se 
limita la automatizarea acestor proceduri. Activitatea de 
proiectare a unor aplicaţii era în mod necesar deductibilă şi 
analitică. Utilitatea informaţiei era percepută în funcţie de 
volumul de date şi de numărul de aplicaţii implementate şi 
exploatate pe loturi. În majoritate, aplicaţiile informatice 
vizau gestiunea materialelor, a mijloacelor fixe, calculul şi 
evidenţa salariilor, obţinerea, livrarea şi încasarea produse-
lor finite. Funcţionarea acestor servicii se realiza în mod 
exclusiv şi în timp diferit. Exploatarea integrată era foarte 
timidă, tehnica servea ca pretext pentru limitele de deschi-
dere a sistemelor. În prezent cererile utilizatorilor se diversi-
fică, schimbul de informaţii cu mediul sunt mai puţin previ-
zibile, iar tehnica evoluează în mod excepţional. 
 
Interconexiunea sistemului de gestiune, progresul tehnic 
real, prelucrarea în timp real a tranzacţiilor, utilizarea baze-
lor de date şi a reţelelor de calculatoare obligă să se trateze 
în paralel instabilitatea, evoluţia şi complexitatea ce rezultă 
din ele. Astfel apare evidentă privilegierea ce vizează mai 
multe soluţii în care luarea în considerare a întregului este 
preferabilă analizei detaliului şi în care complexitatea siste-
mului nu poate fi aplicată decât cu ajutorul unor modele 
implicate. Gândirea analitică bazată pe funcţionalitate ce-
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dează pasul puterii viziunii mai iterative bazate pe modele 
de comportament nedescoperite de gândirea sistemică. 
 
Fără a şti, Pascal a exprimat o părere împărţită mai târziu de 
fondatorii teoriei generale a sistemelor şi anume : Ludwig 
von Bertalanffy, Norbert Wiener, W. R. Ashley, I.W. 
Forester. Lucrările lui Bertalanffy au stat la baza teoriei sis-
temului, concluziile sale au fost dezvoltate de ceilalţi care au 
dat un aspect mai dinamic noţiunii de sistem. Bertalanffy şi-
a dat seama că studiul compartimentelor unui sistem este 
insuficient şi că analiza relaţiilor dintre compartimente şi a 
consecinţelor lor ar putea da o explicaţie raţională a modului 
de funcţionare a ansamblului. 
 
Teoria cibernetică defineşte ansamblul ca un „set de ele-
mente intercalate” sau ca „un ansamblu de elemente aşezate 
într-o anumită ordine între care există conexiuni determinate 
şi care se interacţionează conform unor reguli în vederea 
realizării unui obiectiv”. Această abordare nu este supusă 
unei observaţii analitice care este de fapt complementară. Ea 
ia în considerare caracteristicile de scop, mediu, evoluţie, 
incertitudine, grad de observare. 
 
Teoria sistemelor este utilă pentru a stabili modul de funcţi-
onare a entităţii şi pentru a înţelege ce reprezintă pentru or-
ganizaţie tratarea informaţiilor. Această teorie se aplică atât 
sistemelor naturale (biologice), cât şi celor artificiale (orga-
nizaţiile productive în sensul dat de Simone). 
 
Orice sistem este legat de mediul înconjurător într-o anumită 
structură, funcţie de anumite reguli şi urmărind un anumit 
scop. Legăturile sistemului cu mediul ambiant sunt de in-
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trare şi ieşire. Legăturile între elementele componente con-
diţionează întregul sistem care mai este condiţionat şi de 
mediu. 
 
Schematic, Ernest prezintă un sistem astfel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un sistem complex este format din subsisteme. Toate sub-
sistemele au la rândul lor caracteristicile unui sistem. 
 
O organizaţie poate fi privită din punct de vedere sistemic. 
După natura lor, legăturile pot fi materiale sau informaţiona-
le. Nici un sistem nu se poate găsi izolat, el funcţionând în-
totdeauna într-un anumit mediu. Descompunerea unui sis-
tem în subsisteme se poate realiza la diferite grade de detali-
ere. Deci, în particular, putem considera orice firmă (între-
prindere, unitate economică, agent economic) drept un sis-
tem ce are ca intrări materiile prime necesare procesului, ca 
ieşiri produsele finite, iar funcţionarea va fi definită de re-
gulile şi legile proceselor tehnologice şi ale conducerii fir-
mei, conform figurii 1. 
 
 
 
 

mediu 

intrări ieşiri

restricţii

obiective
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Peste sistemul organizaţional se suprapune unul informaţio-
nal, conform figurii 2. Sistemul informaţional este un an-
samblu de fluxuri şi circuite informaţionale care asigură 
conexiunea informaţională dintre sistemul decizional (de 
conducere) şi cel operaţional (condus). Fluxul informaţio-
nal este compus din informaţii strategice, tactice şi opera-
tive. 
 
În cazul oricărui sistem avem intrări şi ieşiri. Intrările, în 
sistemul informaţional sunt formate din date interne şi ex-
terne. Ieşirile sunt formate din date asemănătoare cu cele 
externe, ele fiind formate din rapoarte şi fişiere necesare 
conducerii. La acestea se mai adaugă o serie de alte date şi 
informaţii legate de: 

 
Resurse: 
- umane 
- materiale 
- echipamente  
- financiare 
- informaţionale 

Atribute manageriale şi 
tehnologice: 
- planificare 
- organizare 
- conducere  
- control 
- tehnologie 

 
Ieşiri: 
- Produse, servi-

cii 
- Profit sau pier-

dere 

INTRĂRI IEŞIRI PROCESE DE 
TRANSFORMARE 

FEEDBACK (buclă inversă) INFORMA-

Conţine informaţii despre: 
- resurse 
- starea organizaţională 

Fig. 1  Organizaţia privită din punct de vedere sistemic 
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Fig. 2 Componentele de bază ale sistemului informaţional 
 

 reputaţia organizaţiei, 
 cunoştinţe de reclamă, 
 cunoştinţe de marketing, 
 renumele firmei. 

 
Prelucrarea constă din sortări, calcule, clasificări precum şi 
aranjări de date.  
 
Sunt frecvente cazurile când în informatica de afaceri se 
insistă foarte mult pe prelucrare, fără a se insista suficient 
pe calitatea datelor de intrare, ceea ce, după cum se va 
vedea este o gravă eroare. 
 
O altă eroare frecventă în informatica de afaceri este „pro-
cesarea hârtiilor”. Astfel, managerii ajung foarte repede la 
una sau mai multe din situaţiile: 

 primesc din ce în ce mai multe informaţii pe care 
nu le stăpânesc, 

 informaţia nu-i croită pentru necesităţile lor, 

INTRĂRI  
Date 

PROCESE 
Prelucrări 

IEŞIRI 
Rapoarte şi fişiere

Memorie  
de date 

FEEDBACK (control) 
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 informaţia nu este prezentată într-o formă care să la 
fie accesibilă, 

 informaţia nu este livrată la timp. 
 
Este bine cunoscut din literatură faptul că în multe organi-
zaţii există un adevărat război între manageri şi oficiile de 
calcul sau departamentele de prelucrare a datelor. Motivele 
acestui război sunt multiple, principalul fiind însă faptul că 
oficiile de calcul nu acceptă să-şi piardă în general poziţiile 
şi monopolul asupra informaţiei. Managerii, în urma extin-
derii PC-urilor, au impresia că-şi pot rezolva singuri pro-
blemele de prelucrare a datelor. Acest lucru a determinat 
mulţi manageri, mai ales cei de nivel mediu, să-şi constru-
iască mici baze de date legate de activitatea lor, baze care 
sunt de obicei paralele bazelor de date generale ale între-
prinderilor, ceea ce nu este întotdeauna indicat, deoarece 
reapar problemele din cazul fişierelor clasice cum ar fi: se-
curitatea, validarea datelor, coerenţa, redundanţa, blocaj de 
date etc., aspecte binecunoscute în teoria bazelor de date. 
Înaintea unei astfel de decizii, este foarte important să se 
studieze şi să se ia în considerare sistemul de gestiune a da-
telor deja existent în societate, pentru a nu perturba activi-
tatea societăţii. 
 
În concluzie putem spune că SISTEMUL INFORMAŢIONAL 
este „un set de proceduri de colectare, regăsire, mani-
pulare şi clasificare a informaţiilor ca suport a decizi-
ilor, planificării, coordonării şi controlului”. 
 
Prin urmare sistemul informaţional este constituit din mij-
loace, metode şi resurse umane prin care se asigură desfăşu-
rarea activităţilor specifice procesului informaţional: 



Sisteme informatice în management 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  7 

 înregistrarea 
 transmiterea 
 prelucrarea  
 selecţionarea 
 păstrarea 

 
Sistemul informaţional al unei firme se descompune într-o 
serie de subsisteme corespunzătoare funcţiunilor din firmă, 
subsisteme dintre care amintim: 

- subsistemul financiar-contabil, 
- subsistemul de aprovizionare-desfacere, 
- subsistemul de producţie, 
- subsistemul de personal. 

 
Se vor analiza aceste tipuri de subsisteme informaţionale în 
funcţie de nivelul de management: relaţia dintre nivelul de 
management şi subsistemele informaţionale se poate repre-
zenta ca în tabelul de mai jos: 

Top 
manageri 

Previziu-
nea vân-
zărilor pe 

termen 
lung 

Plan 
operativ 
pe ter-

men lung 

Prevede-
rea bu-
getului 
pe ter-

men lung 

Plan 
profit pe 
termen 
lung 

Plan 
resurse 
umane 

Subsisteme informaţionale pentru nivelul strategic 

Manageri 
medii 

Analiza 
vânzări-

lor 

Plan 
producţie 

Buget 
anual 

Analiza 
profit / 

cheltuieli 

Analiza 
selecţii / 
angajări 

Subsisteme informaţionale pentru nivelul tactic 

Manageri 
de prima 

linie 

Prelu-
crare / 

urmărire 
comenzi 

Control 
mişcare 

materiale 

Contabi-
litate 
plăţi / 

încasări 

Gestiu-
nea casei 

Gestiu-
nea do-

sare 
personal 

Subsisteme informaţionale pentru prima linie 

 Vânzări Producţie Contabi-
litate Financiar Personal 

informaţiilor de orice natură.
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În ce priveşte legătura dintre nivelurile cerinţelor informaţi-
onale şi cele de management avem tabelul de mai jos: 
 

 

Sarci-
na 

princi-
pală 

Sursa in-
formaţi-

onală 

Pe-
rioada 
prevă-
zută 

Tip de 
decizii 

Nivel 
de 

agre-
gare 

Actua-
litate 

Mana-
gerii de 

vârf 

Strate-
gică Internă Lungă 

Ne-
structu-

rate 

Su-
mare 

Nu sunt 
curente 

Mana-
gerii 
medii 

Tactică 
Intern / 
externă 

Medie 
Semi‐
struc‐
turate 

Detalii 
medii 

Destul 
de 

recente 
Mana-
gerii de 
prima 
linie 

Ope-
raţio-
nală 

Externă Scur-
tă 

Struc-
turate 

Detali-
ate 

Foarte 
re-

cente 

 
Concluzii privind abordarea sistemică : 

1. orice sistem este un subsistem al unui sistem mai cu-
prinzător, 

2. un sistem nu se poate găsi izolat. El funcţionează 
într-un mediu predispus să integreze legătura cu sis-
temul respectiv şi să reacţioneze într-un mod previ-
zibil, 

3. descompunerea unui sistem pe subsisteme se face pe 
diferite grade de detaliere (după legăturile cele mai 
slabe), iar agregarea se face după gradul de interco-
nectare a subsistemelor considerate. Se poate vedea 
de aici că orice sistem poate fi separat în subsiste-
mele sale componente (la rândul lor sisteme) sau 
poate fi sistematizat -împreună cu alte sisteme- în 
sisteme mai mari. Singura condiţie, fundamentală, 
este ca atât analiza cât şi sinteza sistemelor să se facă 
respectând – pentru fiecare în parte – intrările, struc-
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tura de transformare şi ieşirile, aşa cum se prezintă în 
figura de mai jos : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiul sistemelor se face de către analistul de sistem care 
efectuează analiza de sistem, adică acţiunea prin care se 
descompune un sistem în subsistemele sale componente 
stabilindu-se legăturile (intrări şi ieşiri) pentru fiecare sub-
sistem în parte, astfel ca sistemul descompus să aibă: 

- aceeaşi funcţionare generală ca sistemul iniţial (R1); 
- aceleaşi intrări X şi ieşiri Y generale (R2). 

 
În analiza sistemelor, descompunerea unui sistem în subsis-
teme se face până la un nivel de la care,  mai departe, acest 
lucru nu mai este posibil, sau faptul în sine nu mai este rele-
vant şi nici util scopului analizei. Elementele la care ne 
oprim cu descompunerea sunt esenţiale în analiza de sistem 
şi sunt numite sisteme-atomi, sau în literatura de speciali-
tate, cutii negre (black-boxes). 

 
G(s) 

X Y

 
 

X Y

X Y
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4. la un anumit grad de detaliere se poate vorbi de un 
sistem ca un ansamblu de elemente între care nu 
există conexiuni, 

5. conform teoriei sistemelor obiectivul unui sistem es-
te întotdeauna ieşirea sa; în majoritatea cazurilor 
scopul este prestabilit, legăturile şi funcţiile sale se 
adaptează scopului. 

 
 
 
Dacă notăm : Xi – intrările sistemului 
  Yi – ieşirile sistemului, 
Atunci se poate calcula transmitanţa (capacitatea) sistemului  
cu relaţia :  
 
 
În cazul unităţilor economice raţiunea producerii bunuri-
lor/serviciilor este justificată dacă T > 1. 
 
Unităţile economice ca sistem se încadrează la unităţi ele-
mentare în cadrul sistemului economico-social, fiind un sis-
tem cibernetic, parţial deschis, autonom, cu finalitate pro-
prie, cu conexiune inversă cu puncte decizionale proprii etc. 
Este dinamic, evolutiv, supus unor înnoiri, îmbunătăţiri şi 
transformări permanente; este integral alcătuit dintr-o diver-
sitate de sisteme liniare organizate pe activităţi sau funcţi-
uni. 
 
Pentru a prezenta în mod simplificat un sistem economic ne 
folosim de o convenţie de prezentare care permite descom-
punerea acestuia în trei subsisteme : 
 

Ti Zi Yi Yi Xi 

T= Yi 
Xi 
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(a) sistemul operaţional (S.O.) 
(b) sistemul decizional (S.D.) 
(c) sistemul informaţional (S.I.) 

 
 
 
 
Sistemul operaţional (condus) este cel în care se desfăşoară 
fenomene şi procese, cu rolul de a transforma nişte ele-
mente, reprezentate de intrările în sistem, în produse sau alte 
rezultate reprezentate de ieşirile din sistem. 
 
Sistemul decizional (de conducere) are funcţia de coordona-
re a ansamblului de activităţi în funcţie de obiectivul general 
şi/sau obiectivele derivate. 
Sistemul informaţional are rolul de a evidenţia fenomenele 
şi procesele atât în cadrul sistemului condus (operaţional), 
cât şi în cel de conducere (decizional). 
 
Acestea reprezintă o descompunere corespunzătoare unei 
convenţii căreia nu îi trebuie dată o interpretare ad literam 
deoarece între cele trei subsisteme există conexiuni în am-
bele sensuri. 
 
Relaţiile dintre subsisteme pot fi reprezentate schematic 
astfel : 
 
 
 
 
 
 

SO SD decizii 

SI 

SO 

SD 
SI
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Abordarea sistemică permite înţelegerea evoluţiei unităţilor 
economice, a căror complexitate este în continuă creştere, ea 
reprezentând totodată o soluţie limitată în ce priveşte eco-
nomia sistemului informaţional. La început necesitatea au-
tomatizării prelucrării datelor a apărut în sisteme simple şi 
repetitive în care creşterea volumului de informaţii avea ca 
şi consecinţă creşterea numărului de personal. Datorită aces-
tui fapt costul informaticii corespundea unei investiţii ce era 
finanţată de economia de personal. Trebuie avut în vedere că 
astăzi bugetele informatice sunt supuse aceloraşi reguli de 
investiţii. Pe de altă parte tendinţa unor conducători de a 
automatiza totul i-a determinat pe unii să automatizeze 
anumite servicii într-un moment nepotrivit. Astfel apare 
necesitatea punerii în practică a unor tehnici de analiza valo-
rii care să permită o mai bună selecţie, asigurând op-
timizarea resurselor utilizate pentru obţinerea acestora. 
Această abordare pătrunde în domeniul terţial şi se referă şi 
la informatică. 
 
Analiza valorii poate fi definită ca un efort organizat combi-
nat cu un ansamblu de tehnologii şi munca în echipă pentru 
a crea produse, procedee şi sisteme mai funcţionale. Analiza 
valorii aplicată în activitatea de proiectare şi analiză a siste-
melor informaţionale trebuie să conducă la obţinerea unor 
soluţii care să nu mai fie copia unor proceduri automate. 
 
Analiza sistemică combinată cu analiza valorii pune la dis-
poziţie un mod de gândire adaptat sistemelor evolutive şi 
furnizează o serie de reflecţii cum ar fi : 

 considerarea unui obiectiv de studiu ca sistem, 
privilegind scopul acestuia, 
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 relevarea relaţiilor între tot şi compartimentele 
sale, ceea ce este preferabil pentru realizările di-
namice ale lumii informaţionale, 

 favorizarea informaţiilor care permit dezvoltarea 
sistemului, 

 aşteptarea ca logicile să fie complementare im-
pun găsirea unui mod de atingere a obiectivelor 
generale şi particulare. 

 
1.2. Sistemul informaţional – definiţie, funcţii, struc-

tură 
 
Cu toate că tehnologiile informaţionale au o evoluţie impre-
sionantă, teoria sistemelor informaţionale precum şi meto-
dologia de introducere a tehnologiilor informaţionale în în-
treprinderi au rămas mult în urmă (inclusiv soft-ul de bază). 
G.B. Davis a dezvoltat cercetarea asupra conceperii infor-
matizării automatizate. 
Definiţia lui Davis: „un sistem informatic de gestiune (SIG) 
este un sistem – o maşină – care procură informaţiile nece-
sare operaţiilor managementului şi funcţiilor de decizie. 
Sistemul utilizează calcule şi programe, comunică date, mo-
dele de management şi o bază de date. Structura sistemelor 
este fundamentată nu numai pe tehnologii, dar şi pe sistemul 
de organizare a informaţiilor şi luarea deciziilor de către 
indivizi din organizaţie. 
Dicţionarul de informatică : „un ansamblu de circuite şi 
fluxuri informaţionale organizate într-o concepţie unitară”. 
Faur şi Marinescu : „prin SIG înţelegem un ansamblu orga-
nizat şi integrat de date şi informaţii, precum şi proceduri şi 
mijloace pentru colectarea şi transmiterea acestora”. 
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Boldea : „sistemul informaţional este un ansamblu organizat 
de resurse materiale, personal, date, mijloace şi proceduri de 
culegere, memorare şi comunicare a informaţiilor sub dife-
rite forme (date, sunete, texte, imagini), precum şi circuitele 
informaţiilor utilizate”. 
 
Structura şi funcţiile sistemului informaţional 
 
Structura: 
 

   
 

Funcţiile: 
 

Date  
Si

st
em

ul
 in

fo
rm

aţ
io

na
l  

Culegere Informaţii 
(fluxuri) 
Proceduri 
(programe) Stocare 

Personal Prelucrare 
Tehnologii Comunicare 
 

1.2.1. Datele şi informaţiile 
 
a. Datele 
Datele sunt simboluri care caracterizează starea unui feno-
men sau proces la un moment dat sau poate defini un obiect 
al lumii reale. Ele sunt generate de către sistemul operaţio-
nal sau în cadrul sistemului operaţional şi sunt percepute fie 
de om, fie de un echipament de culegere şi înregistrare a 
acestora. Datele au o valoare relativă pentru receptor. În 
măsura în care aceste date nu este obligatoriu să fie utilizate 
de către cei care observă lumea reală în mod direct, cores-
pondenţa dintre lumea reală şi simbolurile deţinute, devine 
esenţială. Există un risc ca simbolurile obţinute să nu re-
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flecte toată lumea reală, acest lucru putând avea consecinţe 
grave în interpretarea lor. 
 
Pentru un anumit receptor, data culeasă şi înregistrată are o 
relevanţă ce este în funcţie de nivelul de autoritate al recep-
torului. În cadrul unei entităţi, pentru un alt receptor de pe 
alt nivel ierarhic aceiaşi dată este nerelevantă sau neperti-
nentă. Exemplu : cantitatea de material consumată într-o 
anumită secţie are o anumită relevanţă pentru maistrul din 
secţia respectivă care poate avea o imagine asupra consu-
mului din materialul respectiv, dacă acesta se încadrează în 
normele stabilite, dacă are calitatea corespunzătoare şi el 
poate decide dacă mai trebuie să scoată de la magazie o 
anumită cantitate, să returneze la magazie o anumită canti-
tate sau să folosească înlocuitori pentru materialul respectiv. 
Aceeaşi dată pentru un manager sau o altă persoană din 
apropierea acestuia, poate să nu aibă nici o valoare rele-
vantă. Pentru acesta toate datele privind consumul de mate-
riale din întreprindere trebuie centralizate pe locuri de cos-
turi, pe purtători de costuri astfel încât acesta să poată de-
cide asupra întregului consum de materiale. 
 
Deci datele pentru a deveni relevante trebuie să intre într-un 
proces de prelucrare, analiză şi interpretare în vederea trans-
formării lor în informaţii. 
 
b. Informaţiile 
În 1962, Filipe Dreiffus a creat un neologism în limba fran-
ceză prin contopirea a doi termeni ; „information” şi „auto-
matique” creând noţiunea de informatică. 
Informatica este ştiinţa prelucrării automate şi raţionale a 
informaţiilor ca suport al telecomunicaţiilor. 
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Noţiunea de informaţie se găseşte în toate domeniile legate 
de informatică, şi anume : tratarea informaţiilor, sistem in-
formaţional, circuit informaţional, tehnologii informaţionale 
etc., folosirea termenului este foarte răspândită, dar cu o 
doză mare de ambiguitate. 
 
Definiţia conceptului de informaţie nu este uşoară : 

 Academia franceză foloseşte o definiţie autoreferen-
ţială prin folosirea a doi termeni : „acţiunea de a in-
forma astfel încât acţiunea de a se informa”. Un 
studiu sumar confirmă această definiţie. 

 I. Arsac în lucrarea „Informatica” defineşte această 
noţiune astfel „informatica este o formulă scrisă sus-
ceptibilă de a aduce cunoştinţe”. 

 Link şi Pezck consideră informaţia un termen ambi-
guu ce defineşte în acelaşi timp un element de cu-
noaştere (o dată) precum şi relaţiile dintre date. 

 Informaţia este imaginea obiectelor şi faptelor repre-
zentate ce contribuie la confirmarea ideilor utilizate 
despre aceasta. Ea aduce o cunoştinţă pe care desti-
natarul nu o posedă şi nici nu o poate prevedea. 

 Informaţia reprezintă datele transformate sub formă 
semnificativă pentru receptor cu o valoare reală pen-
tru decizia şi acţiunea acestora. 

 
Când este aplicată unui scop util, informaţia devine cunoş-
tinţă; datorită acestui aspect unii autori consideră informaţia 
o cunoştinţă stocată. 
 
Informaţia şi cunoştinţa sunt două noţiuni redundante între 
care există o diferenţă prin raportarea noţiunii la temporali-
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tate : informaţia este o activitate, cunoaşterea este o stare ce 
rezultă din transmiterea informaţiei. Se poate considera că 
informaţia este un produs rezultat din procesul de prelu-
crare, analiză şi interpretare a rezultatului destinat satisface-
rii informaţionale a sistemului decizional. 
 
Caracteristicile specifice ale informaţiei : 

 informaţia este umană, ea nu există decât prin in-
termediul observaţiilor oamenilor, 

 informaţia are o valoare relativă : pentru o anumită 
persoană are o valoare deosebită, iar pentru alta este 
nesemnificativă, 

 informaţia este stocată într-un purtător tehnic de in-
formaţie, reprezentând o resursă reutilizabilă. O in-
formaţie odată utilizată nu-şi pierde valoarea, de 
multe ori dobândeşte o valoare mai mare (valoare 
adăugată), dat fiind faptul că cu cât este mai utilizată 
devine mai credibilă. 

 informaţia este difuză, adică are tendinţa de răspân-
dire. Multiplicarea informaţiei nu diminuează însă 
valoarea acesteia. 

 informaţia are valoare volatilă în sensul că întrebuin-
ţarea ei este strict legată de timp. 

 
Informaţia este din ce în ce mai importantă pentru perfor-
manţele economice ale întreprinderii din următoarele consi-
derente : 

1. informaţia este un factor de producţie, ea fiind im-
portantă pentru activitatea de concepere şi lansare pe 
piaţă a produselor finite cu valoare adăugată forte. 
Pentru explicarea acestei caracteristici se poate uti-
liza conceptul de densitate a unui produs, potrivit că-
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ruia cu cât un produs are o mai bună valoare adău-
gată, cu atât al are nevoie de mai multe informaţii. 

2. informaţia este un factor de sinergie. Acest argument 
se bazează pe constatarea că o întreprindere ce are în 
structura sa unităţi performante poate realiza pe an-
samblu o activitate mai puţin performantă. Explicaţia 
acestei stări de fapt se bazează pe două remarci : 

a. performanţa globală este condiţionată de 
punctele sale cele mai slabe. Asupra acestor 
puncte, conducerea trebuie să-şi concentreze 
toată atenţia şi să ia măsuri chiar investiţiona-
le pentru a le aduce la nivelul celorlalte com-
ponente performante. 

b. Performanţa este condiţionată de calitatea le-
găturilor şi relaţiilor între unităţile care o 
constituie. Fiecare unitate a structurii produc-
tive poate fi excelentă, dar relaţiile şi coordo-
narea între ele pot fi atât de slabe încât între-
prinderea să fie percepută în ansamblu ca ne-
performantă. 

3. poate fi privită ca factor determinant al comporta-
mentului indivizilor. Informaţiile din mediul social 
au ca raţiune de existenţă influenţarea comportamen-
tului indivizilor sau grupurilor atât în întreprindere 
cât şi în afara acesteia. În cadrul întreprinderii in-
formaţia are ca obiectiv influenţarea comportamen-
tului membrilor întreprinderii pentru ca aceştia să se 
conformeze obiectivelor desemnate. În exteriorul în-
treprinderii, informaţia are ca obiectiv influenţarea în 
sens favorabil a comportamentului partenerilor (fur-
nizori, clienţi, instituţii publice). 
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4. informaţia este o sursă de decizie. Ea are valoare da-
că : 

a. contribuie la reducerea incertitudinii privind 
viitorul, 

b. permite efectuarea unor calcule de probabili-
tăţi, 

c. este susceptibilă de a influenţa efectiv decizi-
ile adoptate, 

d. contribuie sensibil la modificarea consecinţe-
lor unor decizii. 

 
Clasificarea informaţiilor : 
a. din punct de vedere al modului de exprimare : 

• analogice 
• numerice 
• nenumerice 

a. din punct de vedere al naturii simbolurilor utilizate : 
• alfabetice 
• numerice 
• alfa-numerice 
• grafice 
• ideografice (semne de circulaţie, iconiţele din 

Word, …). 
b. Din punct de vedere al formei de stocare pe purtătorul 

tehnic : 
• analogice (mesaje, sunete, imagini) 
• digitale 

c. Din punct de vedere al modului de generare : 
• interne (generate de sistem) 
• externe (generate de exteriorul sistemului) 

d. din punct de vedere al gradului de prelucrare : 
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• elementare (utilizate în special în conducerea 
operativă sau curentă) 

• complexe 
e. din punct de vedere al momentului desfăşurării fenome-

nului sau procesului : 
• curente/operative, obţinute în momentul desfăşu-

rării fenomenului, cu un grad aproximativ de pre-
cizie, utile pentru dirijarea din mers a procesului. 

• istorice/postoperative, obţinute după desfăşurarea 
fenomenului, cu un grad mare de precizie, utile 
pentru analiza modului de desfăşurare a activită-
ţii, pentru stabilirea neajunsurilor şi pentru luarea 
măsurilor de corectare a acestor neajunsuri, 

• previzionale, care se referă la activităţi ce nu au 
avut loc, dar au o mare importanţă pentru condu-
cerea strategică a activităţii (studiul pieţei) 

f. din punct de vedere al utilităţii : 
• utile, 
• susceptibile de a fi utilizate, 
• inutile. 

 
c. Fluxurile informaţionale 
Fluxurile informaţionale reprezintă cantitatea de informaţii 
care parcurge un anumit circuit informaţional. În cadrul unei 
întreprinderi se disting trei mari fluxuri informaţionale : 

• fluxuri produse şi utilizate de întreprindere, 
• fluxuri informaţionale produse în exterior şi utili-

zate de întreprindere, 
• fluxuri informaţionale produse în întreprindere şi 

destinate exteriorului. 
 
Fiecare flux conţine două tipuri principale de informaţii : 
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° informaţii de convieţuire, care permit convieţui-
rea întreprinderii în relaţii cu alte întreprinderi şi 
care pot influenţa comportamentul acesteia; în 
cadrul întreprinderii ele sunt vitale pentru însăşi 
existenţa ei. 

° informaţii de activitate, care sunt indispensabile 
exercitării funcţiunii întreprinderii. 

 
Atât în interiorul cât şi în exteriorul întreprinderii, fluxurile 
informaţionale pot fi grupate în două categorii : 

• fluxuri verticale, care la rândul lor se împart în 
două categorii : 

− ascendente, 
− descendente; 

• fluxuri orizontale. 
 
1. fluxuri în interiorul întreprinderii 
Fluxurile verticale descendente pornesc de la nivelul su-
perior către operaţionişti, putând trece după caz prin trepte 
intermediare de conducere asigurând o legătură permanentă 
între sistemul decizional şi cel operaţional. 
 
Fluxurile verticale ascendente parcurg în sens invers struc-
tura organizatorică, în cadrul lor volumul, structura şi gradul 
de sintetizare sunt direct proporţionale cu nivelul de condu-
cere căruia îi sunt destinate. 
 
Fluxurile orizontale permit schimbul de informaţii între di-
ferite componente conjugale ale întreprinderii situate pe 
acelaşi nivel ierarhic. 
 
 



Bazele teoretice ale proiectării SI 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  22 

2. fluxuri în exteriorul întreprinderii 
Fluxurile verticale ascendente şi descendente apar între în-
treprindere şi eventualele organisme superioare acesteia 
(ministere, consorţii) şi/sau inferioare (subunităţi). 
 
Fluxurile orizontale cuprind schimbul de informaţii între 
întreprindere şi parteneri (clienţi, furnizori, instituţii ban-
care, publice etc.). 
 
d. Circuitul informaţional 
Circuitul informaţional reprezintă totalitatea punctelor, locu-
rilor sau compartimentelor prin care trec informaţiile din 
momentul generării lor sau intrării lor în unitate, până în 
momentul ieşirii sau arhivării lor. Circuitul informaţional 
reprezintă drumul parcurs de informaţii în cadrul unei uni-
tăţi. 
 
e. Noile tehnologii informaţionale 
Mijloacele de culegere, stocare, prelucrare şi transmitere a 
informaţiilor au cunoscut un proces permanent de dezvoltare 
ajungându-se la aşa numitele sisteme informatice. 
 
Sistemul informatic este un ansamblu de mijloace şi metode 
de culegere, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţii-
lor. El este parte componentă a sistemului informaţional. 
 
Utilizarea calculatorului pentru dezvoltarea unei lucrări con-
stituie o aplicaţie informatică. Un sistem informatic poate 
cuprinde una sau mai multe aplicaţii informatice. Se vehi-
culează în prezent tot mai mult ideea unor sisteme informa-
tice integrate, care să asigure prelucrarea unică a fiecărei 
informaţii şi difuzarea lor tuturor aplicaţiilor solicitante. 
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Această integrare se poate realiza pe mai multe căi : 

− crearea unei baze informatice comune, actualizată în 
mod unitar şi utilizată în toate aplicaţiile, 

− transmiterea informaţiilor între aplicaţii sub forma 
unor interfeţe. 

 
Producţia informatică cuprinde două mari domenii : 

• proiectarea şi realizarea aplicaţiilor informatice mai 
mult sau mai puţin integrate, 

• prelucrarea efectivă a datelor în cadrul sistemelor in-
formatice sub forma unor servicii. 

 
Producţia informatică s-a diversificat foarte mult creând noi 
domenii ca : 

− informatica industrială, care se ocupă cu conducerea 
proceselor tehnologice, 

− informatica pentru conducere (sistemele SIAD – sis-
teme interactive de asistare a deciziilor, EIS – sis-
teme expert), 

− informatica de gestiune, 
− birotica, 
− informatica medicală, 
− proiectarea asistată (CAD : AutoCAD, …) 

 
 

1.2.2. Funcţiile sistemului informaţional 
 
1. Funcţia de înregistrare 
În cadrul acestei funcţii, datele generate în cadrul sistemului 
operaţional sunt recepţionate şi înregistrate pe un purtător 
tehnic. Recepţionarea poate fi făcută de factorul uman, dar 
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şi de echipamente speciale. În viitor, utilizarea acestor echi-
pamente devine foarte importantă deoarece ele contribuie la 
creşterea vitezei de înregistrare şi la creşterea corectitudinii 
înregistrării. În cadrul echipamentelor speciale pot fi folosite 
diferite contoare, debitmetre, cititoare magnetice şi scanere. 
 
2. Funcţia de stocare 
În cadrul acestei funcţiuni se asigură memorarea datelor pe 
purtători de mare capacitate, actualizarea permanentă a aces-
tor date, gestionarea lor în cadrul bazelor de date şi asi-
gurarea accesului tuturor utilizatorilor la ele. Existenţa unor 
purtători tehnici de foarte mare capacitate permite entităţilor 
să-şi creeze baze de date complete, care să le asigure o pre-
lucrare integrată a acestora. 
 
3. Funcţia de prelucrare 
Realizarea operaţiunilor aritmetice şi logice asupra datelor în 
vederea transformării lor în informaţii necesare sistemului 
decizional formează funcţia de prelucrare. 
 
4. Funcţia de comunicare 
Este funcţiunea în cadrul căreia se realizează transmiterea 
între diverşi utilizatori situaţi în locuri geografice diferite 
atât a datelor cât şi a informaţiilor. Realizările deosebite din 
domeniul comunicaţiilor au făcut posibil ca această funcţi-
une să permită o prelucrare în timp real a datelor din diferite 
zone geografice ( prin cablul reţelelor sau prin satelit). 
Transmiterea prin cablurile reţelelor cuprind preocupări pri-
vind securitatea datelor. 
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1.3. Metodologii de realizare şi proiectare a siste-
melor informaţionale 

 
1.3.1. Necesitatea metodologiilor de realizare şi pro-

iectare 
 
Trecerea de la prelucrarea tradiţională a datelor la prelucra-
rea cu mijloace automate este o activitate complexă care 
consumă mult timp, multe resurse şi implică un număr mare 
de persoane. Cuprinderea în această activitate a tuturor com-
ponentelor, identificarea legăturilor dintre aceste compo-
nente precum şi implicaţiile pe care le presupune realizarea 
unui nou sistem se pot realiza doar dacă sunt respectate 
anumite reguli, un anumit mod de lucru, o anumită succesi-
une a fazelor de lucru. 
 
Metodologia este un ansamblu de procedee, tehnici şi reguli 
de cunoaştere a sistemului informaţional existent şi de trans-
formare a lui într-un sistem informatic. 
 
Necesitatea unei metodologii este susţinută de următoarele 
argumente : 

 cuprinderea în analiza şi proiectarea tuturor compo-
nentelor şi lucrărilor corespunzătoare activităţii su-
puse studiului, 

 existenţa unei metodologii presupune un anumit an-
samblu de documente care, respectate, determină un 
anumit mod de realizare a activităţii de analiză-pro-
iectare, 

 existenţa unei formularistici unice permite folosirea 
mai multor persoane de la o etapă la alta, 
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 creează un limbaj unic de dialog între persoanele 
ocupate cu analiza şi proiectarea sistemului informa-
ţional, precum şi între acestea şi restul personalului 
din unitate, 

 facilitează colaborarea dintre colective diferite din 
unităţi diferite, 

 permite prelucrarea şi adaptarea cu uşurinţă a unor 
lucrări deja existente în funcţiune la alte unităţi. 

 
Evoluţia noilor tehnologii informaţionale a determinat într-o 
oarecare măsură şi evoluţia metodologiilor de realizare a 
sistemelor informaţionale. Cu toate acestea, metodologiile 
de proiectare şi de realizare a sistemelor informaţionale, 
precum şi softul general şi cel aferent sunt rămase mult în 
urma metodologiilor informaţionale, motiv pentru care se 
impune o atenţie deosebită acestui domeniu şi realizarea 
unor metodologii de proiectare asistată de calculator a sis-
temelor informaţionale. 
 

1.3.2. Clasificarea metodologiilor de proiectare a siste-
melor informaţionale 

 
Metodologiilor de proiectare a sistemelor informaţionale se 
pot clasifica după cum urmează : 
A. din punct de vedere al modului de abordare a lucrării : 

 metodologii de realizare pe măsură (pas cu pas), 
 metodologii de realizare în serie. 

 
a. Metodologii de realizare pe măsură 
Pentru realizarea proiectării, conform acestei metodologii se 
parcurg următorii paşi : 
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a.1. se abordează o componentă a sistemului informaţi-
onal, care este analizată, identificându-se anomaliile în 
funcţionarea normală a acesteia, stabilindu-se necesită-
ţile şi oportunitatea proiectării unui nou sistem pentru 
această componentă, 
a.2. proiectarea noului sistem, vizându-se perfecţionarea 
sistemului de indicatori, a circuitelor şi fluxurilor infor-
maţionale, a ansamblului de documente şi elaborarea 
unor proceduri informatice de prelucrare a datelor, 
a.3. implementarea aplicaţiei informatice proiectate. 

 
În continuare se trece la o altă componentă, parcurgându-se 
aceiaşi paşi. Această nouă componentă poate să fie din ime-
diata proximitate a primei, cu legături informaţionale de 
schimb de date cu prima sau poate fi total independentă de 
aceasta. Dacă a doua componentă este în legătură cu prima, 
după proiectare şi implementare se urmăreşte dacă cele două 
componente funcţionează bine împreună. Dacă funcţionarea 
nu este armonioasă se revine la prima componentă şi se fac 
modificările necesare pentru buna funcţionare împreună a 
celor două componente. Se continuă astfel şi cu celelalte 
componente ale sistemului informaţional, până când toate 
sunt proiectate, urmărindu-se pe cât posibil ca ele să funcţi-
oneze în cadrul unui sistem integrat. 
 
Avantajele acestor metodologii : 

− au o aplicabilitate relativ uşoară, 
− sunt aplicabile cu număr restrâns de specialişti, 
− se pot aplica şi în condiţiile unor resurse limitate 

temporar. 
 
Dezavantajele acestor metodologii : 
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− timp îndelungat pentru perfecţionarea întregului sis-
tem informaţional, 

− costuri tot mai mari datorită deselor reveniri, 
− realizarea cu greutate sau imposibilitatea integrării 

aplicaţiilor într-un sistem unitar. 
 
b. Metodologii de realizare în serie 
Pentru abordarea unei activităţi de la o unitate se analizează 
şi se proiectează o aplicaţie informatică, dar care să nu ţină 
seama numai de particularităţile din unitatea respectivă, ci şi 
de particularităţile din alte unităţi. Practic se construieşte o 
unitate imaginară care colectează cât mai multe particulari-
tăţi ale sistemului informaţional. Se creează astfel posibili-
tatea utilizării unor aplicaţii informatice în cât mai multe 
unităţi posibile. 
 
Avantaje : 

− produsul informatic poate fi uşor adaptat la mai mul-
te unităţi, 

− costă mai puţin, 
− posibilitatea recuperării unei părţi din cheltuielile 

efectuate 
 
Dezavantaj : 

− dificil de realizat în practică. 
 
B. din punct de vedere al scopului propus : 

 metodologii ameliorative, 
 metodologii constructive, 
 metodologii speciale. 
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a. Metodologii ameliorative 
Metodologiile ameliorative vizează perfecţionarea sistemu-
lui informaţional fără ca să se schimbe tehnologiile de prelu-
crare. 
 
Obiective : 

 perfecţionarea sistemului de indicatori, indicatori ca-
re sunt impuşi de legislaţie (apare o nouă lege), fie 
de cercetare ştiinţifică în domeniu, fie de necesităţile 
sistemului decizional, 

 perfecţionarea algoritmilor de calcul şi a condiţiilor 
de aplicare a acestora, 

 perfecţionarea purtătorilor tehnici (ansamblul de do-
cumente pe care sunt consemnate datele şi informa-
ţiile), 

 reducerea cheltuielilor cu întreţinerea şi funcţionarea 
sistemului prin reducerea ansamblului de documente, 
prin contopirea unor documente sau a elementelor 
unor documente într-unul singur, 

 perfecţionarea fluxului informaţional între diferitele 
compartimente şi locuri de muncă, 

 perfecţionarea circuitelor informaţionale prin elimi-
narea circuitelor inutile. 

 
Avantaje : 

− se obţin rezultate bune cu un consum redus sau limi-
tat de resurse, fără investiţii substanţiale. 

 
Dezavantaje : 

− performanţele noului sistem sunt totuşi limitate, 
având în vedere faptul că mijloacele de culegere, 
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prelucrare şi transmitere nu sunt înlocuite cu altele 
mai performante. 

 
b. Metodologii constructive 
Metodologiile constructive urmăresc proiectarea sau re-
proiectarea sistemului informaţional punând la bază metode 
şi tehnici noi de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor, 
rezultând asfel un nou sistem informaţional. Se urmăreşte 
atât schimbarea operatorilor (înlocuirea muncii omului cu a 
calculatorului), cât şi încadrarea acestor tehnici într-un sis-
tem unitar. Acest sistem unitar reprezintă un sistem integrat 
de preluare sau un sistem informatic de prelucrare integrală. 
 
c. Metodologii speciale 
În cadrul acestora, operatorul principal este calculatorul 
electronic. În cadrul acestor metodologii, cunoscându-se 
anumite date despre sistemul actual, cu ajutorul unui sof-
tware specializat se proiectează în mod automat un nou sis-
tem. 
 
Etapele parcurse sunt următoarele : 

 culegerea informaţiilor referitoare la sistemul exis-
tent privind locurile de muncă, compartimentele un-
de se efectuează prelucrarea, sursele datelor ce intră 
în procesul de prelucrare (interne şi externe), precum 
şi identificarea conţinutului procesului de prelucrare, 
algoritmilor de calcul, documentelor de intrare, si-
tuaţiilor de ieşire, etc. Analistul va preciza şi persoa-
na implicată în fiecare loc de prelucrare, precum şi 
sarcinile acestuia. 

 se introduc datele în calculator sub formă codificată 
şi cu anumite restricţii de sintaxă. Pe baza unui soft 
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specializat se obţine un model de sistem informaţio-
nal automatizat cu următoarele componente : 

− documentele folosite în sistem, 
− conţinutul documentelor, 
− circuitul documentelor, 
− algoritmii utilizaţi, 
− listele finale, 
− situaţii, 
− rapoarte, etc. 

 
Proiectantul are responsabilitatea să vadă aceste componente 
şi modul lor de funcţionare, iar dacă este cazul, pe baza da-
telor iniţiale şi a unor cerinţe suplimentare, va putea obţine o 
altă variantă a sistemului informaţional automatizat. Acest 
lucru se poate repeta până la obţinerea variantei dorite de 
utilizator. 
 
Avantaje : 
− reducerea duratei de proiectare, 
− reducerea costurilor prin utilizarea tehnicii de calcul, 
− posibilitatea alegerii variantei dorite din mai multe ob-

ţinute 
 
Metodologii folosite : PITCOTTE, SOAP, ADS, etc. 
 
C. din punct de vedere al fazelor de abordare şi elabo-

rare a proiectului : 
 metodologii bazate pe principiul intrări-ieşiri, 
 metodologii bazate pe principiul ieşiri-intrări, 
 metodologii pe compartimente, 
 metodologii pe funcţiuni, 
 metodologii pe activităţi, 
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 metodologii de abordare descendente (top-down), 
 metodologii de abordare ascendente (bottom-up), 
 metodologia MERISE 
 metodologia AXIAL 

 
a. metodologii bazate pe principiul intrări-ieşiri 
Analiza sistemului informaţional existent porneşte de la 
ansamblul datelor de intrare şi a purtătorilor tehnici a aces-
tora, utilizate ca intrări în sistem. Pornind de la aceste date 
se înaintează pe traseul parcurs de documente, efectuându-se 
şi operaţiile de prelucrare asupra datelor ce formează intrări 
în sistem. Se construieşte apoi baza informaţională pe baza 
acestor date, urmând ca în final, prin proiectarea unor pro-
ceduri automate să se obţină situaţiile şi rapoartele de ieşiri 
dorite. 
 
Avantaje : 
− se proiectează o bază informaţională completă ce con-

ţine date care nu toate sunt strict necesare obţinerii si-
tuaţiilor de ieşire, această bază completă furnizează 
datele necesare obţinerii acestora. 

 
Dezavantaje : 
− necesitatea existenţei în componenţa echipei de ana-

liză-proiectare şi a unor specialişti cu o vedere de an-
samblu asupra noului sistem încă din faza de investi-
gare, 

− durata lungă de proiectare şi costuri mari 
 
b. metodologii bazate pe principiul ieşiri-intrări 
Echipa de analiză – proiectare porneşte de la ansamblul lis-
telor, situaţiilor, rapoartelor de ieşire solicitate de sistemul 
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decizional sau impuse de legislaţie. În continuare se merge 
pas cu pas, identificându-se datele de intrare necesare obţi-
nerii situaţiilor de ieşire, algoritmii de calcul precum şi pro-
cedurile de prelucrare necesare obţinerii situaţiilor finale. În 
final se vor reproiecta documentele de intrare, adaptându-se 
necesităţilor noului sistem. 
 
Avantaje : 
− costurile şi durata sunt reduse, 
− este cea mai indicată metodologie pentru începători, 

chiar pentru specialişti 
 
Dezavantaje : 
− baza informaţională proiectată este mai puţin com-

pletă, iar apariţia de noi solicitări în situaţiile de ieşire 
va determina modificări ale conţinutului bazei, modi-
ficări ce implică anumite costuri. 

 
 
c. metodologii pe funcţiuni 
Acest tip de metodologii au dat rezultate bune în analiza 
globală a întreprinderii. Metodologia presupune gruparea 
activităţilor pe funcţiuni şi proiectarea unor sisteme infor-
maţionale automatizate pentru fiecare funcţiune în parte 
(producţie, personal, cercetare-dezvoltare, financiar-conta-
bilă, comercială). În final, echipa de analiză-proiectare în-
cearcă reconstituirea sistemului informaţional al întregii 
entităţi prin funcţionarea împreună a celor cinci subsisteme 
proiectate pe fiecare funcţiune. 
 
Dezavantaje : 
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− dificultatea grupării pe funcţiuni şi a integrării ulte-
rioare în sistem. 

 
d. metodologii pe compartimente 
Această categorie de metodologii este similară cu cea prece-
dentă cu deosebirea că gruparea activităţilor se face în acest 
caz pe compartimente. Proiectarea noului sistem se reali-
zează în acest caz prin proiectarea sistemului informaţional 
automatizat pe fiecare compartiment în parte. Dificultăţile 
apar în legătură cu gruparea activităţilor pe compartimente 
şi cu integrarea aplicaţiilor într-un tot unitar. 
 
e. metodologii pe activităţi 
Sunt metodologii relativ noi, create pe fondul dezvoltării 
ştiinţelor de gestiune aplicate pe activităţi, managementul pe 
activităţi, calculaţia costurilor pe activităţi). Metodologia 
presupune identificarea acelor activităţi complexe, cu fina-
litate de sine stătătoare care pot să fie segmentate şi distri-
buite unor responsabili. Proiectarea subsistemelor informa-
ţionale se face pe fiecare activitate în parte, iar unificarea 
acestor subsisteme este uşoară datorită faptului că activită-
ţile unificate au puncte de convergenţă. 
 
f. metodologii de abordare descendentă (top-down) 
Proiectarea sistemelor informaţionale de mare complexitate 
implică descompunerea ierarhică a acestora prin modulari-
zare. Modularizarea constă în descompunerea unui sistem 
complex pe nivele ierarhice până la module sau elemente 
simple şi relativ independente. 
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Metoda constă într-o analiză şi detaliere succesivă până la 
nivelul funcţiunilor elementare determinând astfel arborele 
structurii sistemului. 
 
O cerinţă a aplicării metodei este ca sistemul să fie format 
din elemente relativ independente, asociate după o lege de 
structură. 
 
Obiectivul principal constă în realizarea modularizării sis-
temului de sus în jos. Obiectivul specific constă în crearea 
posibilităţii de realizare în paralel a componentelor siste-
mului precum şi eliminarea neconcordanţelor din cadrul 
sistemului. 
 
Metoda are la bază principiile abordării sistemice şi ale mo-
dularizării. Modulele rezultate se află în interacţiune, funcţi-
onarea unora producând modificări în altele şi invers. Sis-
temul informaţional proiectat astfel este structurat funcţio-
nal, dar rămâne totuşi întreg. Caracteristicile sale de com-
portament sunt proprii sistemului luat în ansamblul său. 
 
Această metodă permite : 
− descrierea sistemului în mod riguros, sistemic 
− identificarea interferenţelor 
− identificarea facilă a oricărui modul în vederea proiec-

tării, testării, întreţinerii şi dezvoltării lui 
− descompunerea pe module, submodule ale sistemului 

permite segmentarea, stabilirea responsabililor la mo-
dule superioare care să asigure legăturile între modu-
lele inferioare, realizarea cu uşurinţă a unor modificări 
în module, fără să fie afectat întregul sistem informa-
ţional etc. 
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g. metodologii de abordare ascendentă (bottom-up) 
Metodologia constă în agregarea modulelor de jos în sus, 
punându-se în evidenţă legăturile dintre ele, până se ajunge 
la un sistem unitar; conceptele care stau la baza metodolo-
giei sunt aproximativ aceleaşi ca la metodologia precedentă. 
 
Regulile care trebuie respectate în aplicarea acestei meto-
dologii sunt : 
− nivelul de abordare iniţial este nivelul la care se află 

modulele terminale, 
− agregarea se face de jos în sus, 
− când se obţine un modul integrat se realizează şi inte-

grarea modulelor de la nivelul inferior acestuia, 
− agregarea se consideră terminată când se obţine un 

singur rând. 
 
Această metodologie este utilă deoarece permite construirea 
sistemelor informaţionale integrate. Ea se foloseşte şi pentru 
verificarea corectitudinii funcţionării sistemului în legătură 
cu alte sisteme. Pentru îmbunătăţirea performanţelor, în 
practică se utilizează în acelaşi timp abordările ascendente şi 
descendente, fie ascendent-descendent, fie descendent-as-
cendent. 
 
h. metodologia MERISE 
Această metodologie priveşte sistemul informaţional fie ca 
un obiect natural, fie ca unul artificial. Obiectul natural re-
flectă activitatea de colectare, memorare, preluare şi comu-
nicare a datelor şi informaţiilor aşa cum sunt ele în realitate. 
Obiectul artificial reflectă activităţile automate create de om 
pentru a fi realizate pe calculator. 
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Proiectarea sistemului informaţional constă în analiza enti-
tăţii şi a sistemului informaţional al acesteia, văzut ca un 
obiect natural precum şi proiectarea unui obiect artificial cu 
scopul reprezentării acestei entităţi şi a creşterii performan-
ţei ei. 
 
Etapele metodologie MERISE : 

 elaborarea schemei directoare : 
− se stabileşte legătura între obiectivele strategice ale 

entităţii şi obiectivele informatice, 
− se va realiza o formalizare globală a sistemului exis-

tent. 
 
Obiectivele urmărite în cadrul acestei etape sunt : 
− definirea domeniilor şi arhitecturii acestora, 
− planificarea dezvoltării fiecărui domeniu, 
− planificarea aplicaţiilor ce trebuie realizate, 
− strategia resurselor umane, 
− strategia resurselor hard, 
− strategia resurselor soft, 
− strategia punerii în funcţiune a sistemului. 

 
 studiul preliminar – înainte de a lansa procesul de infor-

matizare, echipa de analiză-proiectare să se asigure că 
acesta va funcţiona şi că poate fi realizat cu resursele pu-
se la dispoziţie. 

 studiul de detaliu – se obţine dosarul cu specificaţiile de 
funcţionare până la nivelul de detaliu. Se ţine seama de 
modul de funcţionare prevăzut, echipa ce va utiliza sis-
temul şi de posibilităţile de lansare a sistemului. Sunt 
puse în evidenţă următoarele : evenimentele de prelu-
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crare, sarcinile elementare de prelucrare, datele necesare 
prelucrării, rezultatele ce vor fi obţinute, diagrama de în-
lănţuire a ecranelor, sarcinile operatorilor pentru intro-
ducerea datelor, controalele efectuate pentru validarea 
datelor. 

 studiul tehnic – cuprinde descrierea logică şi fizică a 
organizării datelor, descrierea arhitecturii prelucrării. 

 realizarea programelor – se scriu programele în limbajul 
ales de echipa de proiectare. 

 implementarea – presupune pregătirea lansării, punerea 
în lucru, lansarea şi recepţia aplicaţiei. 

 menţinerea în funcţiune – presupune studiul impactului, 
analiza adaptării, realizarea adaptării, efectuarea unor 
modificări pentru creşterea performanţelor, recepţia mo-
dificărilor. 

 
 

1.4. Mijloace de investigare a sistemului informaţi-
onal existent 

 
Aplicarea în practică a oricărei metodologii de analiză, pro-
iectare şi realizare a sistemului informaţional presupune 
existenţa unui fond de informaţii relevante despre sistemul 
existent care să permită cunoaşterea detaliată a tuturor com-
ponentelor sistemului informaţional, a legăturilor dintre 
aceste componente, a funcţionării fiecărei componente care 
în final să permită stabilirea cerinţelor pentru noul sistem. 
 

1.4.1. Studiul legislaţiei 
 
Orice activitate socio-umană se desfăşoară într-un cadru 
legislativ. Trecerea de la prelucrarea manuală la cea auto-
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mată nu înlătură respectarea prevederilor legale. Echipa de 
analiză-prelucrare trebuie să studieze şi să cunoască toate 
actele normative aplicate în domeniul de activitate, începând 
cu legile, hotărârile de guvern, instrucţiuni de aplicare, deci-
zii ale Consiliilor Locale, hotărâri AGA, ordine, decizii, etc. 
Aplicarea procedeului este utilă pentru cunoaşterea şi identi-
ficarea modului de executare a operaţiilor cât şi pentru apli-
carea şi respectarea legilor existente. Studiul legislativ con-
duce la identificarea acelor părţi ale sistemului informaţio-
nal care sunt supuse unor modificări mai dese prin acte 
normative. Pentru acele activităţi se vor construi modele 
care să poată fi mai uşor modificate fără schimbarea aplica-
ţiei în totalitate (calculul impozitului pe salarii). 
 

1.4.2. Tehnica documentării 
 
Analistul trebuie să studieze orice material documentar legat 
de activitatea studiată. Special este necesar să se efectueze 
studii asupra domeniului respectiv şi a temelor realizate la 
alte unităţi, proiecte şi lucrări de cercetare ştiinţifică etc. 
 
Prin tehnica documentării se urmăreşte culegerea şi prelu-
crarea informaţiilor cu caracter teoretic şi practic privind 
sistemul studiat. Informaţiile obţinute asigură cunoaşterea 
globală a stării şi a funcţionării sistemului în contextul ma-
crosistemului (economiei naţionale). Pentru atingerea aces-
tui obiectiv, documentarea trebuie să se desfăşoare într-o 
ordine logică folosind, ca instrument principal de lucru, do-
cumente cu caracter practic şi teoretic şi aplicând procedee 
adecvate de eşalonare a etapelor procesului de cunoaştere. 
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În analiza sistemului existent punctul de plecare îl constituie 
studiul documentelor cu caracter normativ care reglemen-
tează existenţa şi funcţionarea sistemului respectiv. Astfel 
de documente sunt : organigrama firmei (organizaţiei), re-
gulamentul de organizare şi funcţionare (ROF), acte norma-
tive care stau la baza desfăşurării activităţilor (legi, decrete, 
ordine, instrucţiuni, regulamentul de ordine internă etc.). 
Cunoaşterea modului general de funcţionare a sistemului 
studiat presupune studierea amănunţită a organigramei, 
aceasta reflectă obiectivele sistemului economic, responsa-
bilităţile, delegările de autoritate şi legăturile funcţionale. 
Pentru sistemele economice productive în organigramă se 
disting, în general, patru niveluri de reprezentare corespun-
zătoare ierarhizării obiectivelor sistemului : 
• nivelul conducerii strategice („rădăcina” organigramei) 

(AGA, CA, director general), 
• nivelul conducerii tactice (director comercial, director 

tehnic, director economic etc. – nivelul directorilor pe 
funcţiuni), 

• nivelul compartimentelor funcţionale (servicii şi birouri) 
şi de concepţie care asigură conducerea operativă a sis-
temului, 

• nivelul compartimentelor de producţie (secţii, ateliere) 
care realizează funcţia de producţie a sistemului studiat. 

 
Informaţiile cu caracter general obţinute prin analiza orga-
nigramei pot fi completate prin studiul regulamentului de 
organizare şi funcţionare a sistemului. Pe domenii de acti-
vităţi şi pe compartimente, regulamentul precizează sarcini 
şi responsabilităţi ale personalului, precum şi gradul de au-
toritate şi relaţiile între funcţii. El sintetizează problematica 
organizării sistemului economic. 
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Aspectele de detaliu asupra modului de desfăşurare a acti-
vităţilor sunt completate prin parcurgerea actelor normative 
care reglementează realizarea lor (regulamente, legi, decrete 
etc.). 
 
Rezultatele documentării urmează a fi sistematizate şi sinte-
tizate pe domenii de probleme într-un tablou alcătuit pe baza 
solicitărilor beneficiarului. Ele vor fi valorificate pe întreg 
parcursul realizării sistemului informatic. 
 

1.4.3. Metoda analizei-diagnostic 
 
Metoda analizei-diagnostic oferă informaţii asupra sistemu-
lui existent şi mai ales domeniul de probleme care se cer 
rezolvate din punct de vedere informaţional şi informatic. 
Diagnosticul, pentru o unitate economică, constă în eviden-
ţierea anomaliilor manifestate în organizarea şi funcţionarea 
sistemului şi în stabilirea remediilor corespunzătoare. 
 
Analiza-diagnostic poate fi efectuată de specialişti din firmă 
sau din afara acesteia (firme specializate) şi se bazează pe 
un ansamblu de tehnici cum sunt : anchete, interviuri, repre-
zentări grafice etc. 
 
În aplicarea metodei se recomandă parcurgerea etapelor de 
lucru următoare : 
− culegerea informaţiilor privind organizarea şi funcţi-

onarea sistemului existent; 
− formularea obiectivelor de realizat prin descrierea ge-

nerală a rezultatelor, priorităţi şi căi de acţiune, criterii 
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aplicate. În această etapă se conturează obiectivele 
urmărite şi modalităţile de realizare a lor; 

− enunţarea instrucţiunilor privind desfăşurarea acţiuni-
lor; 

− realizarea practică a instrucţiunilor; 
− analiza informaţiilor culese şi evaluarea rezultatelor. 

Dacă soluţiile rezultate nu sunt edificatoare asupra 
obiectivelor urmărite, atunci analiza-diagnostic se re-
ia. 

 
Concluziile analizei-diagnostic, coroborate cu rezultatele 
documentării, constituie baza cunoaşterii sistemului şi a 
posibilităţilor existente de perfecţionare a lui. 
 

1.4.4. Metoda anchetelor 
 
Aprofundarea procesului de cunoaştere a sistemului existent 
şi a perspectivelor acestuia, necesită utilizarea de metode de 
investigare analitică a sistemului. O astfel de metodă este 
cea a anchetelor. Prin metoda anchetelor se culeg informaţii 
cantitative şi calitative pe domenii de probleme. Această 
metodă este alcătuită dintr-un complex de tehnici cu caracter 
interogativ cum sunt : a) tehnica chestionarului; b) tehnica 
interviului; c) tehnica observării directe. 
 
Pentru ca metoda anchetelor să fie realizată cu succes este 
necesar să fie îndeplinite următoarele principii : 
− selectarea persoanelor de interogat să se facă având în 

vedere poziţia pe care o ocupă în sistem şi competenţa 
lor profesională; 

− antrenarea subiecţilor aleşi în emiterea ideilor nova-
toare privind modul de desfăşurare a activităţilor; 
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− acceptarea ideilor emise fără o judecată imediată a va-
lorii lor; 

− stimularea gândirii participanţilor la anchete prin for-
mularea de întrebări adecvate; 

− verificarea rezultatelor prin îmbinarea modului de 
aplicare a tehnicilor etc. 

 
Respectarea acestor principii asigură luarea în considerare a 
comportamentului subiecţilor investigaţi şi, în consecinţă, 
culegerea de informaţii critice asupra stării şi a funcţionării 
sistemului. 
 

a) Tehnica chestionarului 
 
Tehnica chestionarului presupune utilizarea chestionarului 
ca instrument de culegere a informaţiilor referitoare la obi-
ectivele analizei. 
 
Întocmirea chestionarului cuprinde trei faze distincte : 

1) faza pregătitoare în care se delimitează cu exactitate 
obiectivele chestionării. Astfel de obiective pot fi : 
analiza activităţilor de bază, principalii indicatori de 
plan folosiţi în sistem şi utilitatea lor, identificarea 
caracteristicilor sistemului de conducere, a metode-
lor şi a tehnicilor folosite în prelucrarea datelor etc. 
În această fază este necesar să se indice gradul de de-
taliere a informaţiilor, modul de înregistrare şi prelu-
crare ulterioară a lor; 

2) faza de întocmire a chestionarului. În funcţie de obi-
ective şi de subiecţii ce urmează a fi supuşi chestio-
nării, se stabilesc numărul şi tipul de întrebări. Nu-
mărul mediu de întrebări într-un chestionar trebuie 
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să fie cuprins între 15 – 20. Un număr prea mare de 
întrebări obosesc subiecţii chestionaţi ceea ce are ca 
şi consecinţă emiterea unor răspunsuri pripite, ne-
concludente pentru analiza de sistem. Întrebările pu-
se pot fi :  

− întrebări închise, cu un număr redus 
de posibilităţi de răspunsuri precodificate 
prin care subiecţii se pronunţă asupra unor 
fapte obiective de verificare a aptitudinilor, 
de identificare a unei stări de fapt, de clarifi-
care a aspectelor ambigue ale analizei; 

− întrebări deschise, la care numărul 
răspunsurilor poate varia de la un subiect la 
altul.  

 
După locul ocupat în chestionar, întrebările se gru-
pează astfel : 

− introductive, în problema analizată; 
− de “filtru”, prin care se precizează 

condiţionarea între întrebări; 
− de bifurcare, prin care se indică numă-

rul întrebărilor la care se va răspunde în con-
tinuare dacă s-a răspuns afirmativ la întreba-
rea anterioară şi numărul întrebărilor înlănţu-
ite în cazul în care răspunsul anterior a fost 
negativ; 

− de motivaţie a unor răspunsuri; 
− de control a exactităţii răspunsurilor şi 

de identificare a subiectului chestionat. 
3) faza de verificare a chestionarului. Prin testări se ur-

măreşte modul în care rezultatele chestionării con-
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cordă cu obiectivele investigaţiei. În funcţie de con-
statările faptice, se corectează formularea întrebărilor 
şi ordinea lor în chestionar. 

 
Reguli pentru întocmirea şi completarea chestionarului : 
− formularea simplă, clară, concisă şi explicită a întrebă-

rilor, 
− asigurarea libertăţii subiecţilor de a completa sau nu  

chestionarul printr-o întrebare introductivă, 
− evitarea formulării de întrebări tendenţioase, ipotetice, 

prezumtive, insuficient de clare, 
− asigurarea unei succesiuni logice a întrebărilor, 
− schimbarea ordinii răspunsurilor precodificate în for-

mulare pentru a se elimina tendinţa de alegere a pri-
mului răspuns, 

− includerea în chestionar a unor întrebări de control 
prin care să se asigure veridicitatea răspunsurilor. 

 
b) Tehnica interviului 

 
Prin tehnica interviului se urmăreşte obţinerea, într-un in-
terval de timp redus, de informaţii privind orientările prac-
tice, metodele şi strategiile existente sau preconizate în re-
zolvarea problemelor analizate. 
 
Interviul asigură : obţinerea de informaţii recente cât mai 
complete, compararea şi verificarea informaţiilor obţinute 
prin alte metode sau tehnici; culegerea de date semnificative 
la locul producerii lor etc. 
 
Alegerea subiecţilor de intervievat se face având în vedere 
următoarele constatări practice : persoanele care ocupă po-
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ziţii medii în ierarhia structurii organizatorice furnizează 
informaţiile cele mai apropiate de realitate; colectarea de 
informaţii corecte necesită intervievarea nu numai a perso-
nalului de conducere, ci şi a celui de execuţie; competenţa 
subiecţilor trebuie verificată în prealabil; lipsa unei atitudini 
critice poate să denote reţineri în exprimarea ideilor. 
 
Procedura de aplicare a tehnicii interviului, cuprinde trei 
etape : 

1) etapa pregătitoare, care constă în următoarele : însu-
şirea terminologiei utilizate în domeniul studiat, 
formularea şi coordonarea  întrebărilor, cunoaşterea 
prealabilă a subiecţilor, alegerea momentelor propice 
pentru luarea interviului (de obicei, partea medie a 
perioadei de activitate); 

2) etapa de desfăşurare a interviului, care presupune 
respectarea următoarelor reguli : menţinerea discu-
ţiei în limitele enunţului problemei analizate, acorda-
rea unor momente de gândire, formularea de între-
bări ajutătoare, evitarea consemnării de răspunsuri 
fără argumentaţie, insistarea asupra aspectelor ne-
clare, sesizarea stărilor de reţinere în a critica aspec-
tele negative ale activităţii analizate, evitarea discu-
ţiilor în contradictoriu (pronunţat), solicitarea de re-
comandări şi din partea altor persoane competente în 
domeniul analizat; 

3) etapa de culegere şi prelucrare a informaţiilor, se 
realizează prin consemnarea imediată a răspunsurilor 
în raportul de interviu şi precizarea aspectelor necla-
rificate, precum şi posibilităţi de completare a rezul-
tatelor. Concluziile interviului reflectă starea ele-
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mentelor sau a proceselor analizate şi posibilităţi de 
remediere a unor deficienţe existente. 

Interviul este cel mai eficient procedeu de investigare a sis-
temului informaţional existent. Proiectarea interviului nece-
sită următoarele activităţi : 

− investigarea – urmăreşte proiectarea unui set de în-
trebări pentru interviu în conformitate cu scopul 
propus, 

− reprezentarea – se referă la culegerea şi prelucrarea 
informaţiilor obţinute în timpul interviului, 

− interpretarea – se referă la evaluarea datelor colec-
tate. 

 
Un interviu presupune parcurgerea următorilor paşi : 

− determinarea obiectivului interviului, 
− stabilirea listei intervievaţilor, 
− întocmirea planului de interviu, 
− pregătirea interviului, 
− conducerea interviului, 
− analiza datelor colectate. 

 
Interviul se consideră a fi un sistem cu întrebări de intrări, 
ieşiri. Informaţiile care circulă prin sistem se referă la : 

− agenda de preocupări, ce cuprinde date referitoare 
la obiectele interviului, 

− date despre populaţia organizaţiei – se referă la ba-
za de eşantionare în care sunt selectate persoanele 
ce urmează a fi intervievate, 

− răspunsul la interviu – se obţine direct de la inter-
vievat şi trebuie înregistrat corect. 

 
Fluxul de date create în timpul interviului conţine : 
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 agenda interviului – conţine lista persoanelor pe 
care trebuie să le intervievăm, momentul şi locul 
interviului, precum şi un indice care să specifice 
dacă interviul a fost sau nu realizat, 

 datele brute – reprezintă transcrierile răspunsuri-
lor primite la întrebările formulate în cadrul in-
terviului, 

 raportul asupra interviului – rezultă din analiza şi 
interpretarea rezultatelor, 

 planul interviului – cuprinde relatarea întrebării pe 
anumite principii care să faciliteze răspunsul co-
rect. Acest plan se poate prezenta în trei forme : 

 format nestructurat – caracteristic unei faze 
preliminare, neexistând o anumită ordine de 
adresare a întrebărilor. El creează o tendinţă 
de abatere de la subiect, favorizată atât de ne-
cunoaşterea temei de către analist, cât şi des-
pre faptul că intervievaţii sunt experţi în a 
crea avantaje pentru ei. În cazul utilizării 
acestui format abilitatea analistului constă în 
a asculta răspunsurile la întrebările generale 
şi în a direcţiona conversaţia spre subiectul 
analizat. 

 format semistructurat – constă în direcţiona-
rea întrebărilor spre un anumit obiectiv, dar 
cu posibilitatea punerii unor întrebări supli-
mentare care să soluţioneze răspunsurile la 
întrebările principale. 

 format structurat – constă în stabilirea unui 
set de întrebări la care trebuie să se răspundă 
concis, fără nici o abatere. 
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Restricţii pentru buna desfăşurare a interviului : 
 abordarea tehnicii de ascultare activă a analistului pentru 

a învinge nişte forţe reactive întâlnite în faza de colec-
tare a datelor. Un prim aspect se referă la tăcerea in-
tervievatului care nu întotdeauna înseamnă ignoranţă, 
nepricepere, ci un mod de cugetare, de formulare a răs-
punsurilor, de teama unei aparente incompetenţe sau de 
aşteptare a unei întrebări suplimentare. În acest moment, 
analistul trebuie să facă presiuni asupra intervievatului. 
Al doilea aspect se referă la faptul că analistul trebuie să 
fie un maestru în mânuirea ostilităţilor intervievatului 
care se manifestă aproape în toate cazurile, 

 locul interviului – interviul trebuie să se desfăşoare aco-
lo unde intervievatul lucrează, pentru a-i permite acestu-
ia să folosească toată documentaţia de care dispune, dar 
şi pentru a-i permite analistului încheierea interviului 
atunci când crede că este necesar, 

 momentul interviului – trebuie să fie ales astfel încât să 
creeze o maximă disponibilitate pentru a da răspunsurile, 

 motivaţia răspunsurilor – analistul trebuie să fie ca un 
psiholog care să lase impresia că răspunsurile primite au 
mare importanţă pentru activitatea lui viitoare. El nu tre-
buie să facă aprecieri asupra calităţii activităţii desfăşu-
rate de intervievat în timpul interviului, 

 înregistrarea interviului – cea mai bună metodă este înre-
gistrarea în scris pentru a putea fi prelucrate ulterior răs-
punsurile. De regulă înregistrarea magnetică creează 
suspiciuni din partea intervievatului. 

 
c) Tehnica observării directe 
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Observarea directă a activităţilor, în special a activităţii de 
producţie, asigură cunoaşterea nemijlocită a sistemului exis-
tent. Prin tehnica observării directe se studiază sarcinile care 
formează conţinutul unei activităţi. În analiza activităţii de 
producţie, prin consemnarea operaţiilor, a produsului şi a 
timpilor de execuţie, se conturează structura ciclului de fa-
bricaţie şi aspecte caracteristice ale producţiei cum sunt : 
tipuri de produse fabricate, tehnologii aplicate, locuri de 
muncă, dotarea cu utilaje, circulaţia obiectelor muncii şi 
modul de stocare a lor etc. 
 
Tehnica observării directe se bazează pe instrumente speci-
fice de lucru : sondaje, cronometrări, analiza posturilor (lo-
curilor de muncă) etc. Prin aplicarea lor se relevă stări de 
fapt şi posibilităţi de ameliorare a funcţionării sistemului. 
 
Eficienţa aplicării ei depinde de parcurgerea corectă a ur-
mătoarelor etape : 

a) pregătirea observărilor; 
b) efectuarea observărilor; 
c) prelucrarea datelor; 
d) analiza rezultatelor obţinute şi interpretarea acestora 

în funcţie de obiectivele urmărite prin analiză. 
 

1.4.5. Metoda diagramelor de flux informaţional 
 
Pentru determinarea caracteristicilor sistemului de condu-
cere este necesară detalierea analizei sistemului informaţio-
nal. În acest scop se utilizează metoda diagramelor de flux a 
documentelor şi a momentelor de completare a lor. 
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Metoda diagramelor de flux este un ansamblu corelat de 
tehnici de lucru; acestea sunt : tehnica diagramelor, tehnica 
diagramelor orizontale, tehnica diagramelor verticale. 
 
Principiul general de reprezentare în metoda diagramelor 
globale este gruparea operaţiilor după criterii de omogenita-
te, identitate, complementaritate şi convergenţă şi redarea 
succesiunii lor în sistem. În acest scop se realizează un nu-
măr restrâns de simboluri (anexa 1) cu ajutorul cărora se 
pune în evidenţă conţinutul activităţilor, identificabile pe 
compartimente de muncă, şi legăturile dintre acestea. 
 
Ca şi organigramele de reprezentare a structurilor organiza-
torice, diagramele globale constituie un instrument al cu-
noaşterii ansamblului activităţilor desfăşurate în sistem. 
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Schema unui sistem informatic (diagrama globală) 
 
Sursa : Dumitru Oprean : „Metode şi tehnici utilizate în realizarea sistemelor informatice”, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1980 
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Pentru aspecte de detaliu privind circuitul informaţional, 
reprezentările globale devin insuficiente în reflectarea legă-
turilor informaţionale. Astfel se apelează la diagramele ori-
zontale şi verticale de flux, care, utilizând un sistem de sim-
boluri, exprimă conţinutul şi ordinea operaţiilor.  
 
Tehnica diagramelor orizontale de flux se bazează pe ur-
mătoarele convenţii de reprezentare : 

− un document se reprezintă pe o aceeaşi linie ori-
zontală de la creare sau apariţie în circuit şi până 
la arhivare sau distrugere; 

− când un document este creat în mai multe exem-
plare, atunci fluxul informaţional se urmăreşte 
pentru fiecare exemplar în parte; 

− pentru orice operaţie de completare a unui docu-
ment trebuie să se precizeze documentul sau do-
cumentele pe care se bazează; 

− operaţiile se grupează pe compartimente în scopul 
reflectării conţinutului activităţii desfăşurate în fi-
ecare compartiment şi a legăturilor dintre com-
partimente. 

 
Convenţiile de reprezentare a fluxului informaţional prin 
diagrame verticale sunt asemănătoare celor arătate pentru 
diagramele orizontale. Acestea sunt : un acelaşi document se 
urmăreşte pe o aceeaşi linie verticală; orice operaţie asupra 
unui document trebuie să aibă menţionată pe orizontală do-
cumentul sau documentele ce stau la baza efectuării ei şi 
executantul. 
 
Diagramele de flux informaţional evidenţiază legături statice 
şi dinamice care există între activităţi şi compartimente. 
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Analiza astfel realizată relevă cantitatea şi calitatea infor-
maţiilor de intrare-ieşire a fiecărei activităţi, posibilităţi de 
îmbunătăţire a circuitului informaţional. (Pentru exemple de 
diagrame orizontale şi verticale de flux vezi capitolul 2, pa-
ragraful 2.5 - Analiza fluxurilor şi circuitelor informaţiona-
le). 
 

1.4.6. Metoda evidenţei economice 
 
Evidenţa economică reprezintă un ansamblu sistemic de 
procedee şi tehnici de urmărire, oglindire şi control a feno-
menelor şi proceselor care au loc în domeniul activităţii 
economice. Prin conţinut, evidenţa economică este compo-
nentă majoră a sistemului informaţional economic. Pentru 
cunoaşterea sistemului informaţional economic este nece-
sară utilizarea metodei evidenţei economice în analiza mă-
rimii şi a conţinutului fenomenelor şi proceselor care au loc 
în sistem. Orice operaţie de flux real al valorilor materiale şi 
băneşti trebuie să se găsească consemnată în documentele de 
evidenţă economică. 
 
După procedeele şi tehnicile folosite în investigarea realităţii 
economice, evidenţa economică este alcătuită din trei forme 
distinctive : evidenţa tehnico-operativă, evidenţa contabilă şi 
evidenţa statistică. 
 
Evidenţa tehnico-operativă constă în consemnarea şi centra-
lizarea datelor privind desfăşurarea proceselor şi a fenome-
nelor economice la locul şi în momentul producerii lor (sto-
curi materiale, produse finite, mijloace fixe, mijloace circu-
lante băneşti etc.). Evidenţa tehnico-operativă furnizează 
informaţii necesare conducerii operative. 
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Evidenţa contabilă sau contabilitatea oglindeşte, urmăreşte 
şi controlează formarea, existenţa şi folosirea mijloacelor 
economice, a surselor lor de formare, precum şi a proceselor 
economice care caracterizează latura lor valorică. 
 
Prin conţinut, contabilitatea este cea mai importantă compo-
nentă a evidenţei economice. Ea asigură continuitatea circu-
itului informaţional între evidenţa tehnico-operativă şi cea 
statistică şi este principala sursă de informaţii a conducerii 
tactice şi strategice. Evidenţa contabilă reflectă situaţia mij-
loacelor economice şi provenienţa lor.  
 
Evidenţa statistică (statistica) oglindeşte şi caracterizează 
procesul economic social în ansamblul său prin studierea 
unor fenomene social-economice de masă cum sunt : produ-
sul social, produsul intern brut, productivitatea muncii etc. 
Cu ajutorul statisticii se poate studia evoluţia unor fenomene 
în perioadele anterioare pentru determina evoluţia lor vii-
toare. 
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Cap. 2.  Analiza critică a sistemului infor-
maţional existent 
 
2.1. Obiectivele analizei critice 
 
Analiza critică este activitatea prin care se sintetizează con-
cluziile echipei de analiză-proiectare în urma investigării 
sistemului informaţional existent. Analiza critică nu este un 
scop în sine, ea având menirea identificării anomaliilor în 
funcţionarea normală a sistemului şi de a stabili oportunita-
tea proiectării – reproiectării unui nou sistem şi de a stabili 
pentru acesta necesităţile, limitele şi restricţiile impuse de o 
prelucrare automată. 
 
Obiectivele analizei critice : 
 identificarea locurilor de muncă sau a compartimentelor 

care participă la fluxul informaţional fără a-şi justifica 
într-un anumit fel activitatea, 

 identificarea documentelor care circulă în sistemul in-
formaţional în mod inutil, contribuind astfel la blocarea 
circuitelor informaţionale şi la creşterea cheltuielilor cu 
întreţinere şi funcţionarea sistemului. Raţionalizarea sis-
temului informaţional trebuie să înceapă, în primul rând, 
cu sistemul de documente existent. Există situaţii în 
practică în care pentru a justifica un anumit post de lucru 
se înmulţesc în mod nejustificat numărul de documente 
sau chiar numărul de documente sau chiar numărul de 
exemplare ale acestuia, 

 identificarea algoritmilor de calcul eronat aplicaţi sau 
eronaţi prin concepţie şi a căror aplicare ar duce la con-
cluzii eronate, 
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 identificarea circuitelor sinuoase ale documentelor, care 
antrenează inutil persoane şi/sau compartimente, 

 identificarea informaţiilor necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ 

 
 
2.2. Analiza structurii organizatorice 
 
2.2.1. Prezentarea generală a unităţii 
 
Cunoaşterea unităţii economice în care urmează a fi cercetat 
noul sistem informaţional este o activitate indispensabilă pe 
care trebuie să o execute echipa de analiză-proiectare, acti-
vitate care se desfăşoară pe baza datelor din interiorul unită-
ţii cât şi din exteriorul ei. 
 
Sursa acestor date o formează documentele publicate pri-
vind unitatea respectivă, urmată de monografii, statute, stu-
dii de marketing, promovarea produselor, din lucrări ştiinţi-
fice, din materiale de prezentare în presă, din dări de seamă, 
din rapoarte etc. 
 
Din aceste materiale trebuie să rezulte următoarele : date 
esenţiale referitoare la existenţa unităţii, cum ar fi modul de 
constituire, actul normativ care a stat la baza constituirii, 
profilul iniţial al unităţii, schimbarea profilului intervenită 
pe parcursul evoluţiei, prezentarea procesului tehnologic, 
locul unităţii în economia locală, regională, naţională sau 
chiar mondială, perspectivele de dezvoltare a unităţii etc. 
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2.2.2. Analiza structurii organizatorice 
 
Unitatea este concepută ca un sistem alcătuit din componen-
te care, în vederea realizării obiectivului general, desfăşoară 
activitate specifică şi au un sistem de relaţii între ele. Acest 
sistem formează structura organizatorică a unităţii respecti-
ve. Pentru analiza structurii organizatorice se apelează la 
organigrame, care pot prezenta unitatea în ansamblul său 
(organigrame generale) sau numai părţi ale sistemului (or-
ganigrame parţiale). 
 
Organigramele, care trebuie să fie parte componentă a pro-
iectului, pot fi prezentate sub diferite forme : 

 organigrame de tip ierarhic, prezentate până la 
nivelul locurilor de muncă, 

 organigrame de tip circular etc. 
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Din analiza structurii organizatorice prezentate în organi-
gramă, analistul trebuie să identifice toate problemele legate 
de funcţionarea unităţii ca un sistem : 
◊ prezentarea nivelelor ierarhice existente în unitatea res-

pectivă şi a nivelului de subordonare al fiecărui loc de 
muncă, 

◊ identificarea unor compartimente sau locuri de muncă 
care prin volumul lucrărilor nu justifică prezenţa în sis-
temul informaţional, 

◊ identificarea unor compartimente ce lipsesc din structura 
organizatorică, 

◊ identificarea unor circuite sinuoase a documentelor între 
compartimentele respective, 

◊ amplasarea în spaţiu a compartimentelor necorespunză-
toare. 

 
 
2.2.3. Analiza structurii funcţionale 
 
Pentru completarea concluziilor obţinute în urma analizei 
structurii organizatorice, analistul va face o investigare a 
structurii funcţionale utilizând compartimentul ce face obi-
ectului studiului. Pentru aceasta va întocmi şi o diagramă de 
relaţii în care locul principal îl ocupă compartimentul/com-
partimentele care răspund de activitatea respectivă. În dia-
gramă sunt prezentate şi relaţiile dintre aceste compartimen-
te şi celelalte compartimente participante la activitate. 
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2.3. Analiza documentelor 
 
Indiferent de mijloacele tehnice folosite pentru prelucrarea 
datelor, documentele rămân, cel puţin în domeniul financiar-
contabil, purtătorii tehnici de informaţii de bază. Documen-
tele permit justificarea consumului de factori de producţie, 
reconstituirea unor fenomene şi procese ce au avut loc, pro-
gnozarea unor fenomene viitoare etc. În analiza documente-
lor, analistul va urmări două obiective principale şi anume : 
◊ identificarea tuturor documentelor care sunt utilizate în 

activitatea ce face obiectul studiului, 
◊ analiza conţinutului şi formei documentului 
 
a) cunoaşterea sistemului de documente 
Pentru acest obiectiv, echipa de analiză-proiectare se depla-
sează în toate compartimentele stabilite ca implicate în acti-
vitatea ce face obiectul studiului. Într-un compartiment sunt 
inventariate toate documentele folosite de acesta, indiferent 
de regimul lor, indiferent dacă sunt sau nu, până la nivelul 
biletelor sau al agendelor personale. Toate documentele sunt 
apoi trecute într-un formular numit INVENTARUL DO-
CUMENTELOR, care poate avea următoarea structură : 
 

FINANCIAR 

CONTABILITATE 

DESFACERE 

PRODUCŢIE 

MAGAZIE 

CLIENŢI CLIENŢI TRANSPORT 
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INVENTARUL DOCUMENTELOR 
Nr.
crt. 

Cod 
docu-
ment 

Denumi-
re docu-

ment 

For-
mat 

Cod 
clasi-
ficare 

Emitent 
Nr. 

exem-
plare 

Frec-
venţa Destinatar Obs. 

1 101 Aviz 
expediţie A4  Compart

desfacere 3 100 
Magazie 

client 
desfacere

 

2 102 Factură A4  Compart 
desfacere 3 100 ….  

 
Se dă de către analist  pentru documentele cu regim special 
 
b) analiza conţinutului şi formei documentelor 
În ceea ce priveşte forma documentelor, se analizează mă-
rimea documentului, dacă documentul are prevăzute condiţii 
de arhivare, se urmăreşte gabaritul rubricilor pentru a se 
stabili posibilitatea înscrierii indicatorilor în aceste rubrici, 
se va urmări posibilitatea de obţinere a acestor documente în 
mod automat, se urmăreşte dacă se impune înscrierea unor 
informaţii pe verso-ul documentului, posibilitatea rescrierii 
pe rânduri deja trecute, posibilitatea obţinerii unui document 
în mai multe exemplare etc. 
 
În ceea ce priveşte conţinutul documentelor, se urmăreşte 
din acest punct de vedere ordinea de înscriere a indicatori-
lor, algoritmii utilizaţi pentru obţinerea indicatorilor respec-
tivi. 
 
De regulă, un document conţine trei tipuri de date : 
◊ de identificare (data, denumire, cod) care se trec în par-

tea superioară, 
◊ conţinutul propriu-zis al documentului, care oferă date 

privind operaţiunile efectuate, 
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◊ semnăturile pentru întocmire, avizare, aprobare, care de 
regulă sunt trecute în partea inferioară a documentului. 

 
 
2.4. Analiza informaţiilor 
 
După efectuarea studiului asupra ansamblului de documen-
te, echipa de analiză-proiectare efectuează şi o analiză a 
informaţiilor conţinute de acestea. Prin această analiză se 
urmăreşte : 
 numărul informaţiilor identificate în documente, 
 importanţa informaţiilor în crearea bazelor de date, 
 importanţa informaţiilor în asigurarea informaţională a 

sistemului decizional. 
 
Obiectivul principal al acestei etape îl constituie eliminarea 
informaţiilor inutile şi chiar a celor susceptibile da a fi utili-
zate până când acestea devin necesare sistemului informaţi-
onal. 
 
Pentru analiza informaţiilor se întocmeşte GRILA INFOR-
MAŢIILOR cu următoarea structură : 
 

GRILA INFORMAŢIILOR 
Nr.
crt. 

Denumire 
informaţie 

Documente intrare Date, 
rezultat al 
calculului 

Documente ieşire 
Total Obs. Aviz 

exped. 
Fişă 
mag. … Factură Sit. 2 Sit. 3 … 

1 Număr x x   x      
2 Dată x x   x      

3 Denum. 
prod. x x   x      

4 Cantitate x x  Valoare x      
5 Client x   produse,  x      
6 Stoc  x         
7 Cont client    TVA x      
8 …     x      
9 …     x      
 TOTAL           
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Înaintea întocmirii grilei, analistul va grupa documentele 
inventariate în două categorii : 
 documente de intrare, cele din care se preiau datele care 

se introduc în sistemul de prelucrare, 
 documente de ieşire, care cuprind situaţii, rapoarte, liste, 

rezultate în urma procesului de prelucrare. 
 
Această clasificare nu este o operaţiune uşoară deoarece 
există situaţii când acelaşi document se poate considera atât 
de intrare cât şi de ieşire. De exemplu, dacă se prelucrează 
datele privind consumul de materiale, bonul de consum poa-
te fi considerat document de intrare atunci când în el se pre-
iau date privind acest consum, dar poate fi considerat şi do-
cument de ieşire atunci când lansarea materialelor se face în 
cadrul unei aplicaţii de proiectare automată. 
 
Pentru evitarea acestei dificultăţi, analistul va introduce într-
una din cele două categorii acele documente care în mod 
cert fac parte din categoria respectivă, restul documentelor 
fiind înscrise în cea de-a doua categorie. Înscrierea în grilă 
se face în mod individual, fiecare document fiind trecut în 
categoria lui, cu toate informaţiile aferente. La sfârşit se vor 
însuma informaţiile atât pe verticală cât şi pe orizontală. 
 
Totalul pe verticală reprezintă cantitatea de informaţii conţi-
nută de un document. Pe baza acestuia, analistul poate apre-
cia importanţa documentului respectiv şi poate trage conclu-
zii asupra necesităţii menţinerii lui sau eliminării lui în ca-
drul noului sistem. La prima vedere se poate considera că un 
document este cu atât mai important cu cât conţine un nu-
măr mai mare de informaţii. Această concluzie este pripită 
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deoarece există situaţii în care un document sărac în infor-
maţii este extrem de util sistemului decizional. Exemplul cel 
mai elocvent în acest sens este documentul „Bilet de voie”. 
Acesta, deşi conţine un număr foarte redus de informaţii, 
analizarea tuturor biletelor eliberate într-o anumită perioadă 
de timp oferă o caracterizare a seriozităţii cu care se desfă-
şoară activitatea în unitatea respectivă. De asemenea acest 
element poate servi ca element de probă pentru justificarea 
prezenţei sau absenţei unei persoane într-un anumit loc şi la 
un anumit moment. Rezultă deci că menţinerea, scoaterea 
sau contopirea unui document cu altul nu se decide în mod 
simplist ci în urma unei analize serioase a utilităţii docu-
mentului pentru sistemul decizional. 
 
Totalul pe orizontală reprezintă frecvenţa de apariţie a unei 
informaţii pe ansamblul documentelor. Şi în acest caz, o 
primă impresie ar fi aceea de acoperire a unei informaţii ca 
importanţă dacă apare de mai multe ori în document. Şi în 
acest caz, această apreciere este pripită deoarece există situ-
aţii când o informaţie (numele documentului) apare pe toate 
documentele, ea nefiind însă relevantă pentru sistemul deci-
zional. 
 
Algoritmii utilizaţi : din acest punct de vedere, analistul va 
urmări dacă algoritmii sunt corect stabiliţi şi/sau corect apli-
caţi. La analiza algoritmilor utilizaţi pentru calculul anumi-
tor rezultate, analistul trebuie să precizeze şi restricţiile de 
valabilitate ale rezultatelor respective. De exemplu, nu este 
suficient să spui că STOC = stoc_iniţial + intrări – ieşiri, ci 
trebuie să se mai precizeze că Stoc_final ≥ 0. 
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2.5. Analiza fluxurilor şi circuitelor informaţionale 
 
Pentru analiza circuitelor informaţionale se utilizează repre-
zentări grafice ce pot fi de mai multe feluri : 
 metoda schemelor globale / bloc / organigrame, 
 metoda schemelor logice, 
 metoda reprezentării pe verticală (diagrama C), 
 metoda reprezentării pe orizontală (flow-chart). 

 
Primele două metode se utilizează cel mai mult la elaborarea 
programelor (aplicaţiilor). Cea mai bună metodă inspirată 
din studiul muncii este metoda reprezentării pe orizontală 
(flow-chart). Caracteristicile acestei metode sunt : 
 este o reprezentare sugestivă ce înlocuieşte o descriere 

greu de realizat, 
 sistematizează şi centralizează pe o suprafaţă restrânsă o 

cantitate mare de informaţii, 
 permite depistarea erorilor sau omisiunilor din etapele 

precedente, 
 permite evidenţierea legăturilor între cele trei subsisteme 

(SO, Si, SD), 
 permite segmentarea unui sistem în subsisteme şi anali-

zarea lor separat, 
 permite compararea mai multor variante şi a sistemului 

actual cu cel proiectat, 
 oferă o imagine clară a intrărilor/ieşirilor din sistem, 
 oferă elemente pentru calculul costurilor cu funcţionarea 

sistemului informatic. 
 
Principii de reprezentare : 
Flow-chart-ul este un graf operaţional cu ajutorul căruia se 
obţin fluxuri informaţionale pas cu pas. Simbolurile utilizate 
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au fost elaborate de ASME (American Society of Mechani-
cal Engineers – elaborat de F.G. Gilbreth) şi preluate din 
studiul muncii. Dimensiunea simbolului este standardizată. 
În cadrul său toate operaţiile ce se execută asupra unui do-
cument sunt reprezentate simbolic. Fiecărui document îi 
corespunde o singură linie de circuit. Succesiunea operaţii-
lor se desfăşoară de la stânga la dreapta. 

 
 

CÂTEVA SIMBOLURI  UTILIZATE  LA  ÎNTOCMIREA 
DIAGRAMELOR  ORIZONTALE DE  CIRCULAŢIE  A  

DOCUMENTELOR  
 
 IA NAŞTERE UN DOCUMENT 
 (CREAREA UNEI ÎNREGISTRĂRI) 
    

SE FAC COMPLETĂRI PE DOCUMENT 
 
 VERIFICAREA DOCUMENTULUI 
 
   

BLOC DE SIMPLIFICARE - (ACEEAŞI OPERA-
ŢIE SE EXECUTĂ PE MAI MULTE EXEMPLA-
RE) 

 
 

TRANSPORTUL DOCUMENTULUI - (MIŞCARE 
DOCUMENTULUI DE LA O PERSOANĂ LA 
ALTA, DE LA UN SERVICIU LA ALTUL) 

 
ÎNTÂRZIERE - (OPRIREA DOCUMENTULUI, 
STAŢIONARE, AŞTEPTARE) 



Analiza critică a SI existent 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  68 

 
LINIE DE INFLUENŢĂ - (UN DOCUMENT PRO-
VOACĂ ANUMITE EFECTE ASUPRA ALTUI 
DOCUMENT - GENERARE,ADĂUGIRE) 

 
SIMBOL COMBINAT - (VERIFICAREA UNUI 
DOCUMENT ODATĂ CU SEMNAREA SA) 

 
DOSAR - (CLASARE, ARHIVARE, DISTRU-
GEREA DOCUMENTULUI) 
 
 
DISTRUGEREA UNUI DOCUMENT 

 
 

DOCUMENT 
 
 

DOCUMENTUL 1 GENEREAZĂ MANIPULA-
REA DOCUMENTULUI 2 

 
 

DOCUMENTUL 1 GENEREAZĂ MODIFICA-
REA CONŢINUTULUI DOCUMENTULUI 2 

 
 
 

ÎNTOCMIREA UNUI DOCUMENT ÎN 
MAI MULTE EXEMPLARE 

 
 

1 

2 

1 

2 
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SIMBOLURI UTILIZATE ÎN CONSTRUIREA DIA-
GRAMEI VERTICALE DE CIRCULAŢIE A DOCU-

MENTELOR 
 
 Document fix 

(de poziţie) 
 Control sau 

verificare 
 

Arhivare, clasare 

 Document 
circulant 

 Control cu 
înscriere în 
document 

 Ataşarea unui 
document la altul 

 Dosar 
 

 Operaţie de 
triere 

 Separarea unui 
document de altul 

 Generare de 
document 

 Ieşirea documen-
tului din compar-
timent 

 Înscrierea în documen-
tul B a unei informaţii 
preluate din doc. A 

 Prelucrarea unei 
informaţii de pe 
document 

 Intrarea documen-
tului în comparti-
ment 

 Controlul documentu-
lui B prin confruntare 
cu documentul A 

 Operaţie de 
înscriere 

 Clasare tem-
porară 

 Controlul cu înscriere 
în documentul B prin 
confruntare cu doc. A 

 Operaţie de 
calcul 

 
Declasare 

 Distrugere de 
document 

 
În continuare vor fi arătate câteva exemple de circuite in-
formaţionale grupate după diverse principii, cum ar fi : acti-
vitatea internă, activitatea productivă, alte activităţi. Fiecare 
dintre aceste grupe pot fi, de asemenea, organizate pe sub-
grupe etc. 
 
Aceste simboluri se pot grupa, combina în mai multe moduri 
pentru o reflectare simplificată a circuitului respectiv. 
 
Primul exemplu analizează circulaţia pe orizontală a unui set 
de documente, iar în al doilea exemplu se analizează circula-
ţia pe verticală a documentului. 

A B

A B

A B

A B

A B
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A. ACTIVITATE INTERNĂ 

 
 I. Mijloace fixe: 
 

1.  Proces verbal de recepţie a mijlocului fix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Factură fiscală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

Completează

Gestionar 
Comisia de recep-

ţie 

Verificare
Semnare Arhivare

B Aprov

Gestionar

B Cont
Gestio-

nar

1 

Verificare
Semnare 

Birou 
Contabilitate

Generează 
documentul (1)

Furnizor

Arhivare
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3. Bon de mişcare a Mijlocului fix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

Completează

Unitate predătoare
Unitate primitoare

Director 

Verificare
Semnare Arhivare

B Aprov

Primitor
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Exemplu de diagramă verticală de circulaţie a documentelor 
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1     Se întocmeşte 
dispoziţia de lucru 

     

2     Se întocmesc de-
senele de execuţie 

     

3     Se întocmeşte fişa 
tehnologică 

     

4     
Se verifică 

     

5     
Se semnează 

     

6     Se transmit munci-
torului 

     

7     
Staţionare 

     

8     Se transmite dispo-
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2.6. Restricţii, necesităţi, limite, cerinţe pentru noul sistem 
 
a) Cerinţele 
Cerinţele sistemului informaţional sunt concepute cu scopul 
de a oferi suportul material pentru a îndeplini următoarele 
obiective : 
◊ conceperea sistemului informatic, având în centru o bază 

de date în care să fie colectate şi integrate date interne şi 
externe sistemului, 

◊ informaţiile să fie pertinente, 
◊ informaţiile să fie oferite tuturor utilizatorilor îndreptăţiţi 

să le primească, 
◊ realizarea acestuia (SI) pe o reţea de calculatoare (LAN), 
◊ asigurarea unui grad avansat de integrare pe verticală şi 

orizontală. 
 
b) Restricţiile 
Restricţiile reprezintă condiţiile ce trebuie respectate la pro-
iectarea noului sistem. Acestea pot fi : 
◊ restricţii impuse de structura organizatorică : orice SI 

este proiectat şi funcţionează doar într-o structură orga-
nizatorică, orice modificare în cadrul acesteia va modifi-
ca şi SI. Perfecţionarea SI impune uneori şi modificări în 
structura organizatorică. Pentru a realiza noul sistem în 
aceste condiţii, echipa de analiză-proiectare trebuie să 
solicite aprobările necesare efectuării modificărilor. În 
caz contrar noul sistem trebuie să se încadreze în vechea 
structură. 

◊ restricţii impuse de legislaţie : dacă în urma proiectării 
noului sistem sunt necesare modificări, echipa de anali-
ză-proiectare trebuie să solicite aprobarea. Dacă nu se 
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obţine aprobarea, noul sistem va trebui să respecte legis-
laţia şi regulile în vigoare. 

◊ restricţii impuse de organul de control intern. Toate 
modificările ce apar în sistem au efect asupra fenomene-
lor în conexiune inversă pe baza căreia se efectuează 
principalele elemente de control, comandă, reglare, auto-
reglare. Se vor determina efectele modificărilor asupra 
unor decizii şi aplicarea în practică a acestora. 

 
c) Necesităţile 
Sunt două categorii de necesităţi : 
◊ materiale : tehnologiile informaţionale (reţea, posturi de 

lucru, hârtie imprimantă, purtători tehnici de informaţie, 
documente primare, discuri flexibile, CD-uri, DVD-uri 
…), consumabile, 

◊ forţa de muncă : cei ce vor utiliza sistemul (analişti, 
programatori şi utilizatori finali). Pentru utilizatorii fi-
nali cunoştinţele solicitate sunt minime în condiţiile unor 
aplicaţii cu interfeţe prietenoase. 

 
d) Limitele 
Limitele reprezintă graniţele până la care se întinde siste-
mul. Ele trebuie stabilite corect, în concordanţă cu obiecti-
vele sale. Obiectivele SI sunt diferite de cele ale entităţii şi 
trebuie să contribuie la realizarea acestora. Trebuie respecta-
te termene, parametrii, costuri. Limitele sunt determinate de 
: 

◊ potenţialul financiar al unităţii, 
◊ nivelul echipei în prelucrarea datelor, 
◊ performanţele tehnologiei informaţionale. 
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Cap. 3.  Proiectarea generală 
 
3.1. Rolul proiectării generale. Structura proiectului general 
 
Etapa de proiectare generală are ca obiectiv elaborarea con-
cepţiei logice a sistemului informaţional, adică definirea 
acestuia din punct de vedere structural şi funcţional. Siste-
mul informaţional, prin funcţiile sale, realizează procese de 
prelucrare omogenă care asigură transformarea intrărilor în 
ieşiri conform cerinţelor sistemului decizional. Relaţiile 
dintre componentele sistemului informaţional sunt asigurate 
prin intermediul bazei informaţionale ce urmează a fi trans-
formată în colecţii omogene (baze de date, fişiere). 
 
Structura generală a unui sistem informaţional cuprinde an-
samblul de intrări, prelucrări şi ieşiri (triada INTRĂRI – 
PRELUCRĂRI – IEŞIRI). 
 
Structura proiectului general : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAZA INFORMAŢIONALĂ 

NUCLEUL BAZEI 

PRELUCRĂRI IEŞIRIINTRĂRI 

TRANZACŢII INTERNE
COLECŢII 

DATE (FIŞIERE, 
BAZE DE DATE

SGBD SGF 

M O D U L U L   D E   P R E L U C R A R E
CREARE ACTUALIZARE EXPLOATARE …

TRANZ-
ACŢII 

EXTERNE (liste, 
rapoarte)

(video-
format) 

(fişier pe 
hard)
(fişier pe 
dischetă)

COORDONAREA 
PROCESELOR
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Intrările sistemului informaţional sunt reprezentate de tranz-
acţiile externe ce reflectă dinamica operaţiunilor economice 
şi ele se folosesc pentru actualizarea conţinutului bazelor de 
date sau colecţiilor de date şi la obţinerea situaţiilor de ieşi-
re. Tranzacţiile externe provin din exteriorul sistemului de 
calcul şi sunt fie furnizate din documentele primare, fie co-
lectate de sistem sau echipamente speciale. În timpul proce-
sului de prelucrare a tranzacţiilor externe, în interiorul sis-
temului de calcul, se generează un set de valori noi care 
poartă numele de tranzacţii interne. 
 
Prelucrările sunt un ansamblu omogen de proceduri automa-
te care realizează actualizarea şi exploatarea colecţiilor de 
date în vederea obţinerii situaţiilor de ieşire şi a actualizării 
colecţiilor de date. Baza informaţională este formată din 
ansamblul entităţilor şi a atributelor componente ale acesto-
ra. 
 
Ieşirile sistemului informaţional constituie rezultatul proce-
sului de prelucrare a tranzacţiilor externe şi a datelor din 
colecţiile interne, fiind concretizate în liste, rapoarte sau 
depuse pu un purtător tehnic. 
 
 
3.2. Organizarea şi conducerea proiectării generale 
 
Proiectarea sistemului informaţional se va realiza printr-o 
strânsă colaborare dintre echipa de analiză-proiectare şi 
compartimentele beneficiare ale proiectului. Această activi-
tate debutează cu o serie de faze preliminare cu caracter 
organizatoric care asigură ordonarea muncii de proiectare a 
sistemului informaţional informatizat. 
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Aceste faze sunt : 
− stabilirea colectivului pentru proiectul general, 
− elaborarea programului de realizare a proiectului. 
 
Colectivul pentru realizarea proiectării generale se constituie 
de regulă din aceleaşi persoane care au realizat analiza sis-
temului informaţional existent dar şi din alte persoane din 
compartimentele identificate din activitatea studiată care să 
dispună de cunoştinţele economice şi experienţa necesară, 
dar să fie şi dispuse pentru schimbarea sistemului actual. De 
regulă, colectivul este condus de un responsabil de proiect, 
care coordonează activitatea de concepere, realizare şi im-
plementare a noului sistem. Acesta este gestionarul bugetu-
lui alocat proiectului şi în acest sens va elabora programul şi 
graficul de desfăşurare a fazelor proiectului şi va stabili pen-
tru fiecare fază termenele de realizare, persoanele implicate 
precum şi costul aferent. 
 
 
3.3. Fazele realizării proiectării generale 
 
Succesiunea fazelor de realizare a proiectării generale asigu-
ră definirea conceptuală a noului sistem, independent de 
sistemul de calcul, sistemul de operare, sistemul de gestiune 
a bazelor de date deoarece acestea vor fi abordate în cadrul 
proiectării de detaliu. 
 
Procesul de concepere a sistemelor informatice presupune 
folosirea unor variante de abordare utilizate în funcţie de 
complexitatea obiectivelor stabilite. Variantele de abordare 
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a proiectării generale se bazează pe aplicarea unuia din ur-
mătoarele principii : 

− intrări – ieşiri  
− ieşiri – intrări 
− mixt 

 
a) intrări – ieşiri 
Are la bază determinarea conţinutului bazei informaţionale 
independent de situaţiile de ieşire solicitate. 
 
Fazele de parcurs sunt : 

− definirea obiectivelor sistemului informaţional 
− analiza informaţiilor din documentele de intrare 

identificate 
− proiectarea bazei informaţionale 
− formalizarea atributelor 
− proiectarea sau adaptarea documentelor de intrare 
− proiectarea situaţiilor de ieşire 
− proiectarea structurală şi funcţională a sistemului 
− elaborarea documentaţiei proiectului general 

 
Avantaje : 

 Proiectarea unei baze de date complete, chiar 
dacă unele informaţii conţinute de aceasta nu 
sunt utilizate; 

 
Dezavantaje : 

 Implică o analiză completă a activităţii şi 
subactivităţii ce conduce la creşterea timpu-
lui necesar proiectării generale şi implicit la 
creşterea costurilor proiectării generale, 
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 Presupune utilizarea unui personal foarte bi-
ne specializat şi cu multă experienţă în do-
meniu, capabil să prevadă structura de an-
samblu a proiectului general încă din faza de 
identificare a intrărilor. 

 
b) ieşiri – intrări 
În cadrul acestei variante, ieşirile sunt reflectate de obiecti-
vele sistemului informaţional, iar intrările sunt reprezentate 
de conţinutul bazei informaţionale. 
 
Varianta presupune parcurgerea următoarelor faze : 

− definirea obiectivelor sistemului informaţional, 
− proiectarea sistemelor (listelor) de ieşire, 
− proiectarea bazei informaţionale, 
− formalizarea (codificarea) atributelor, 
− adaptarea (proiectarea) documentelor de intrare uti-

lizate, 
− proiectarea funcţională şi structurală a sistemului 

informaţional, 
− elaborarea documentaţiei proiectării generale. 

 
Avantaje : 

 Asigură un conţinut al bazei informaţionale de-
terminat de situaţiile de ieşire solicitate, 

 Permite unui personal mai puţin experimentat în 
analiză şi proiectare să identifice toate necesită-
ţile noului sistem mergând pas cu pas, 

 Implică costuri de proiectare mai reduse; 
 

Dezavantaje : 
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 Solicitarea ulterioară de noi situaţii de ieşire 
presupune actualizarea bazei informaţionale 
prin adăugarea de informaţii suplimentare, 
ceea ce conduce la dificultăţi şi costuri su-
plimentare. 

 
c) mixtă 
Încearcă să preia din avantajele variantelor precedente. 
Faze de parcurs : 

− definirea obiectivelor sistemului informaţional, 
− proiectarea iniţială a bazei informaţionale, 
− formalizarea atributelor, 
− proiectarea situaţiilor de ieşire, 
− proiectarea documentelor de intrare, 
− redefinirea obiectivelor sistemului informaţional, 
− proiectarea structurală şi funcţională a sistemului 

informaţional, 
− elaborarea documentaţiei proiectării generale. 

 
 
3.4. Definirea obiectivelor sistemului informaţional 
 
Obiectivele sunt scopuri imediate şi de perspectivă ale perfec-
ţionării activităţii entităţii respective. 
 
Obiectivele se pot detalia astfel : 
 
a) de conducere, 
Acestea vizează o serie de aspecte cu caracter global, cum ar 
fi : 

 realizarea programului de producţie, 
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 realizarea globală şi structurală a indicatorilor 
economici, 

 utilizarea raţională a capacităţilor de producţie şi 
a forţei de muncă, 

 îmbunătăţirea calităţii produselor, 
 reducerea costurilor de producţie şi creşterea 

profitului, 
 asigurarea condiţiilor pentru modernizarea enti-

tăţii; 
 
b) informaţionale, 
Acestea au în vederea următoarele : 

 asigurarea prelucrării automate a datelor, 
 îmbunătăţirea fluxurilor şi circuitelor informaţi-

onale, 
 fundamentarea deciziei pe baza informaţiilor 

pertinente, 
 furnizarea selectivă a informaţiilor de excepţie, 
 furnizarea automată a deciziilor de excepţie, 
 furnizarea informaţiilor sub forma adecvată, 
 reducerea timpului de răspuns, 
 asigurarea unui sistem integrat de prelucrare a 

datelor; 
 
c) tehnologice, 
Aceste obiective vizează asigurarea unui control centralizat 
şi operativ al procesului tehnologic, control realizat mai ales 
prin robotizare şi automatizare. 
 
d) informatice, 
Acestea vizează : 
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 utilizarea raţională şi eficientă a tehnicii de cal-
cul, 

 utilizarea LAN-urilor (Local Area Network), 
 prelucrarea distribuită a datelor, 
 asigurarea securităţii datelor în cadrul procesului 

de prelucrare. 
 
În mod frecvent, se adoptă pentru un sistem informatic o 
structură de tip “organigramă”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteriile de partajare a sistemului informatic în subsisteme 
pot fi diferite. Subsistemele pot fi definite pe baza conceptu-
lui de funcţiune a întreprinderii: subsistemul producţie, sub-
sistemul comercial, subsistemul cercetare – dezvoltare, sub-
sistemul personal şi subsistemul financiar – contabil.  
 
Un alt mod de structurare poate fi în raport cu nivelurile 
decizionale ale sistemului de conducere: subsistemul strate-

SISTEM IN-
FORMATIC 

Subsistem 

Aplicaţie Aplicaţie 

Subsistem 

Aplica- Aplicaţie Aplicaţie
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gic, subsistemul tactic şi subsistemul operaţional. Alt mod 
de “decupare” în subsisteme poate pleca de la grupele de 
activitate din întreprindere: subsistemul planificare, progra-
mare şi urmărirea producţiei, subsistemul desfacere, subsis-
temul decontarea producţiei etc. De asemenea, identificarea 
subsistemelor se poate face în funcţie de obiectivele între-
prinderii, ş.a.m.d.  
 
Subsistemele, la rândul lor, sunt împărţite în aplicaţii, care 
se definesc la nivelul unei activităţi sau a unei grupe de acti-
vităţi “de aceeaşi natură” şi, de regulă, sunt localizate într-
un compartiment (fără ca acesta să fie obligatoriu). Exemple 
de aplicaţii sunt: planificarea producţiei, programarea opera-
tivă a producţiei, lansarea şi urmărirea producţiei, urmărirea 
debitorilor, gestiunea stocurilor de materii prime şi materia-
le, urmărirea cheltuielilor de producţie etc.  
 
În sfârşit, aplicaţiile se descompun în proceduri. O procedu-
ră se poate defini ca un grup de operaţii efectuate asupra 
unor informaţii, care au un scop bine definit din punct de 
vedere informaţional, cum ar fi obţinerea unei situaţii sau 
actualizarea unei colecţii de date (fişier). Procedurile dintr-
un sistem informaţional cu calculator pot fi manuale – în 
cazul operaţiilor efectuate manual, sau automate – în cazul 
operaţiilor efectuate cu calculatorul.  
 
Procedurile manuale pot fi al rândul lor de interfaţă – dacă 
se referă la pregătirea datelor în vederea prelucrării lor pe 
calculator sau la interpretarea rezultatelor furnizate de către 
acesta, sau interne – dacă nu au legătură directă cu calcula-
torul. Introducerea informaticii generează apariţia proceduri-



Proiectarea generală 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  84 

lor de interfaţă (de intrare, respectiv de ieşire) şi a celor au-
tomate.  
 
La stabilirea structurii pe subsisteme şi aplicaţii a unui sis-
tem informatic nu se pot da “reţete” sau formule. Aici au un 
rol foarte important experienţa şi cunoştinţele proiectanţilor 
care vor avea în vedere o multitudine de factori ca: obiecti-
vele sistemului informatic, complexitatea prelucrărilor in-
formaţilor, principiile de conducere preconizate, importanţa 
unor activităţi etc. Oricare ar fi însă criteriile de definire a 
structurii trebuie să se aibă în vedere două principii:  

 interacţiunile dintre elementele din structura sistemu-
lui trebuie să fie cât mai stabile şi reduse; aceasta da-
torită faptului că analizarea şi tratarea acestor legături 
ridică cele mai mari dificultăţi atât pentru proiectanţi 
cât şi pentru utilizatori; 

 sistemul trebuie să fie modularizat; aceasta permite re-
alizarea eşalonată a sistemului şi darea lui în funcţiune 
“pe bucăţi”. 

 
3.5. Proiectarea ieşirilor (liste, situaţii, rapoarte) 
 
Ieşirile sistemului informatic constituie ansamblul listelor 
sau rapoartelor rezultate in urma prelucrării datelor şi care 
sunt utilizate pentru satisfacerea cerinţelor informaţionale 
ale entităţilor precum şi pentru justificarea unor acte sau 
fapte. Stabilirea şi realizarea acestora reprezintă un obiectiv 
foarte important al proiectării sistemului informaţional, ele 
fiind de fapt acelea care justifică crearea şi funcţionarea 
acestuia. 
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Situaţiile de ieşire pot fi privite din trei puncte de vedere şi 
anume : 
 Structural – ieşirile concretizează obiectivele generale şi 

specifice ale proiectării generale, 
 Funcţional – ieşirile reprezintă a treia componentă a tria-

dei ce caracterizează structura generală a fiecărui sistem 
(intrări, prelucrări, ieşiri), 

 Tipologic – ele pot fi redate sub formă de indicatori sin-
tetici, situaţii de ieşire sub formă grafică şi ieşiri către al-
te sisteme. 

 
La proiectarea ieşirilor analistul trebuie să ţină seama de trei 
elemente : 
a) Cerinţele şi necesităţile utilizatorului; şi în acest sens 

este urmărit numărul utilizatorilor, locul în ierarhia sis-
temului de conducere, nivelul de pregătire al utilizatori-
lor. 

b) Parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor folosite 
pentru obţinerea lor – din acest punct de vedere trebuie 
să se ţină seama că marea majoritate a echipamentelor 
de prelucrare nu pot reveni pentru scrierea pe rânduri de-
ja scrise, trebuie să ţină seama de numărul de caractere 
ce pot fi scrise într-un rând, de numărul maxim de rân-
duri pe o pagină, posibilitatea obţinerii în mai multe 
exemplare. 

c) Domeniul din care face parte aplicaţia respectivă – din 
acest punct de vedere ieşirile trebuie să satisfacă cerinţe-
le informaţionale atât în cadrul activităţii proiectate cât 
şi în cadrul celorlalte componente. 

 
Clasificarea ieşirilor : 
1. după modul de redare : 



Proiectarea generală 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  86 

− tip listă sau rapoarte scoase la imprimantă (foar-
te importante pentru domeniul financiar-conta-
bil), 

− tip display sub formă de video-formate utilizate 
în special în informarea conducerii operative sau 
curente; 

2. după tipul de utilizare : 
− ieşiri ca rezultat al controlului : lista rulărilor de 

probă, lista de erori şi liste complete, 
− situaţii solicitate de utilizatori : liste cu caracter 

previzional, liste de stare, liste statistice; 
 
Lista rulărilor de probă se obţine în urma prelucrării în care 
s-au folosit date de probă. Se întocmesc în faza de imple-
mentare a aplicaţiei ataşându-se la dosarul aplicaţiei cu pro-
gramul sursă. 
 
Listele de erori sunt proiectate pentru toate programele în 
care sunt validate date. Ele se pot obţine sub formă de tabel 
sau de inventar al erorilor. 
 
Listele complete conţin totalitatea elementelor unui nomen-
clator. 
 
Listele cu caracter previzionar sunt citate pentru activităţile 
viitoare (fundamentarea programelor de producţie, studiul 
pieţei, determinarea necesarului de resurse). 
 
Listele de stare se refera la starea de fapt a activităţii şi se 
împart în două : 

− 1iste de excepţii - conţin fenomene ce prin natura 
lor şi nivelul lor depăşesc toleranţele admise 
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− 1iste de stare completă 
 
Listele statistice sunt situaţii ce conţin date ce caracterizează 
o perioadă mai mare de timp. 
 
3. după timpul de obţinere: 

− situaţii operative 
− situaţii periodice 

 
4.  după destinaţie: 

− ieşiri pentru beneficiari externi 
− ieşiri pentru nevoile interne 

 
La proiectarea ieşirilor analistul trebuie să precizeze urmă-
toarele elemente: structura, titlul, unitatea emitentă, numărul 
indicatorilor conţinuţi, ordinea de redare, activitatea şi 
subactivitatea din care face parte, compartimentele destina-
tare, numărul de exemplare, formatul, modul de redare, mo-
dul de arhivare, cine a întocmit, avizat şi aprobat situaţia. 
Ex: pentru situaţia facturilor emise şi încasate la o unitate 

UNITATEA ………  CODUL …… 
SITUAŢIA FACTURILOR EMISE ŞI ÎNCASATE 

pe luna …………………. 2000 
Nr. crt Factura Client Valoare 

Facturata TVA Data 
Încasării Observaţii Nr. Data 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1 320 1.12.00 EMF 10000000  1900000 12.12.00  

 
… 

 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
Întocmit ……………… Avizat ………………… 

 
Activitatea: financiar-contabilă 
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Compartimente destinatare: financiar, contabilitate, 
desfacere 

Număr de exemplare: 3 
Data întocmirii: 30.10.2001 
Modul de obţinere: imprimanta 
Mod de arhivare: la dosarul cu actele lunii 

 
Situaţiile de ieşire privind indicatorii economico-financiari 
 
Evoluţia indicatorilor economico-financiari poate fi repre-
zentată foarte sugestiv cu ajutorul gafice1or. 
 
Graficele sunt de mai multe feluri: 
a) grafice liniare - redau în timp evoluţia indicatorilor prin 

puncte plasate la o anumită distanţă de axa orizontală 
 
ex: evoluţia costurilor cu materialele şi cu salariile pe o 
anumită perioadă de timp 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) grafice de tip bară - arată diferenţa dintre valoarea indi-

catorilor prin zone verticale a căror dimensiune este pro-
porţională cu valoarea indicatorilor respectivi 

 
 
 
 

Ks = costurile salariale 
Km = costurile materiale

trimestru 

Km

Ks 
mii 
lei 

trimestru
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c) grafice XY - arată relaţiile între valoarea indicatorilor în 
funcţie de un anumit criteriu; ex: comportamentu1 cos-
turilor în funcţie de volumul producţiei 

 
 
 
 
     Kf 
 
 

     
 
d) grafice rotunde - permit reflectarea ponderii unor indica-

tori în cadrul unui set de valori; ex: costul cu materiale-
le, salariile, generale, întreţinerea, funcţionarea utilajelor 

 
 
 
 
 
Graficele trebuie însoţite de titlu, subtitlu, legende privind 
elementele folosite pentru întocmirea graficelor. Obţinerea 
acestor grafice este foarte mult facilitată de existenţa unor 
produse informatice cum ar fi LOTUS 489, EXCEL, FOX, 
etc. 
 
Stabilirea tipurilor de ieşiri către alte sisteme 
 
Sistemul informaţional al unor unităţi se afla în interconexi-
une cu sisteme ale altor unităţi sau organe ale statului, de 
aceea între aplicaţiile informatice ce există într-o unitate 
apare necesitatea transmiterii unor indicatori sau chiar situa-

Km 

Kg 

Ks 

K 

Q
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ţii de ieşire. Ieşirile unui sistem informatic pot fi intrări ale 
unui alt sistem informatic şi invers. 
Modalitatea de transmitere a datelor de la un sistem la altul 
poate fi: 

− direct (on line) - prin cablu 
− indirect (off line) - prin purtători tehnici de in-

formaţii 
3.6. Proiectarea bazei informaţionale 

 
Faza de proiectare a bazei informaţionale presupune deter-
minarea corectă şi completă a mulţimii atributelor necesare 
şi suficiente pentru obţinerea situaţiilor de ieşire. Baza in-
formaţională este formată din ansamblul colecţiilor de date 
(entităţi, fişiere, baze de date). 
 
Proiectarea bazei informaţionale presupune parcurgerea a 
două etape: 
a) conţinutului bazei informaţionale 
b) structurarea bazei informaţionale în entităţi 
 
1. Conţinutul bazei informaţionale de intrare 
Se determină în funcţie de modul de obţinere a situaţiilor 
existente în situaţiile de ieşire. Din acest punct de vedere 
atributele se pot obţine din două submulţimi: submulţimea 
atributelor obţinute de situaţiile de ieşire preluate din tranz-
acţiile interne sau din tranzacţiile externe. Cele care sunt 
obţinute din tranzacţiile interne rezultă în urma efectuării 
unor calcule asupra datelor de intrare şi/sau datelor care sunt 
stocate pe purtători tehnici de informaţii. Aceste date obţi-
nute în urma procesului de prelucrare trebuiesc descompuse 
până la nivelul operatorilor primari, delimitându-se în ace-
laşi timp şi algoritmii utilizaţi pentru obţinerea lor. 
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Pentru obţinerea soldului de materiale pe o gestiune: 
 
SOLD PE GESTIUNE  : ____________________ 
COD GESTIUNE  : ____________________ 
COD MA-
TERIAL 

STOC 
INIŢIAL

PRET 
UNITAR STOC VALOARE 

MATERIAL
… … … … … 
 
2. Structurarea bazei informaţionale în entităţi 
Structurarea bazei informaţionale reprezintă gruparea conţi-
nutului acesteia în entităţi stabilind inclusiv corespondenţa 
dintre acestea, precum şi corespondenţa dintre atributele 
entităţii. 
 
Entitatea constituie unitatea informaţionala definitorie a 
bazei informaţionale deoarece are un caracter general şi spe-
cific şi are o existenţă determinată de atributele pe care le 
conţine. 
 
Entitatea este unitatea informaţiilor elementare ce reflecta 
elemente ale lumii reale sau abstracte şi care se caracteri-
zează prin nume unic, număr maxim de apariţii, o structură 
specifică formată din atribute etc. 
 
Exemplu: 

Materiale    Personal 
 

Nume: MATERIALE    Nume: PERSONAL 
Nr. apariţii: 15452   Nr. apariţii: 320 
Atribute: COD MATERIAL   Atribute: MARCA 

DENUMIRE    NUME_PRENUME 
UM    SEX 
PRET UNITAR INTERN  NR_COPI 
PRET UNITAR IMPORT  FUNCTIE 
STOC    SALAR 
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Atributele 
Atributul este o proprietate a entităţii prin care aceasta poate 
fi definita din punct de vedere structural. 
 
Atributele din componenţa unor entităţi pot fi clasificate: 
din punct de vedere structural 
− elementare (codul materialelor, denumirea şi preţul uni-

tar) 
− compuse, formate din două sau mai multe atribute ele-

mentare (valoare, stoc iniţial) 
 
 din punct de vedere al stabilităţii în timp: 
− constante - îşi menţin valoarea pe o perioadă mai lungă 

de timp (nr. de inventar al unui mijloc fix, denumirea) 
− variabile - îşi schimbă valoarea pe o anumită perioadă a 

existenţei bazei de date 
− de stare - prezintă starea la un anumit moment a entităţii 

respective 
 
Pentru fiecare atribut analistul trebuie să precizeze următoa-
rele elemente: 
· identificatorul atributului (denumirea lui) care simboli-
zează un câmp dintr-o anumită tabelă 
· natura atributului (poate fi numeric, caracter, dată calen-
daristică, memo) 
· mărimea atributului sau lungimea câmpului care depinde 
de tipul atributului şi uneori trebuie să precizeze şi factorul 
de repetitivitate 
 
Exemplu: 

MATERIALE 
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IDENTIFICATORUL NATURĂ ŞI LUNGIME FACTOR DE REPETITI-
VITATE 

COD MATERIAL 9(8)  
DENUMIRE MATERIAL X(30)  
UM A(3)  
PRET UNITAR 9(6)  
…………………..   

 
Stabilirea corespondenţei între entităţi sau între atribute 
 
Pentru a evidenţia legăturile dintre entităţi notăm prima enti-
tate ca şi domeniu, iar a 2-a ca şi codomeniu. Pot fi identifi-
cate mai multe tipuri de corespondenţe, între care : 
a. unu la unu (1 : 1) (biunivocă) – adică unui element din 

domeniu îi corespunde un singur element din codome-
niu. În cadrul ei pot exista elemente din dome-
niu/codomeniu cărora să nu le corespundă nici un ele-
ment. 

DOMENIU    CODOMENIU 
 
 
 
 
b. unu la mai mulţi (1 : n) – adică unui element din dome-

niu nu îi corespunde nici un element din codomeniu, îi 
corespunde unul sau mai multe elemente din codomeniu. 

 
DOMENIU    CODOMENIU 
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c. mai mulţi la mai mulţi (n : m) – când unui element din 
domeniu nu îi corespunde nici unu, unu sau mai multe 
elemente din codomeniu şi invers. 

 
DOMENIU    CODOMENIU 

 
 
 
 
 
Cum se leagă datele împreună ? 
 
Tabelele reprezintă obiectele din cadrul bazei de date care 
stochează datele. Un tabel este constituit din câmpuri care 
sunt coloane cărora li se atribuie câte un nume, fiecare 
având o anumită dimensiune şi fiind de un anumit tip (nu-
meric, logic, data, etc.). 
 
După descompunerea câmpurilor până la nivel atomic, este 
posibil să constatăm că unele câmpuri se repetă. De exem-
plu, dacă proiectăm o bază de date pentru stocarea informa-
ţiilor referitoare la o colecţie de CD-uri, am putea avea în 
final tipurile următoare de câmpuri: 

[ TitluCD 
[ ArtistPrincipal 
[ DataLansării 
[ DenumireaPiesei1 
[ DurataPiesei1 
[ DenumireaPiesei2 
[ DurataPiesei2 

câmpuri multiple 
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Se observă apariţia câmpurilor multiple pentru denumirea şi 
durata piesei. De câte ori trebuie să repetăm aceste câmpuri? 
De 20 de ori va fi suficient? Chiar şi aşa, de unde vom şti în 
ce câmp să căutăm pentru a găsi un anumit cântec (o anumi-
tă piesă) ? 
 
Ori de câte ori vom vedea că denumirile câmpurilor se repe-
tă în acest fel, înseamnă că aceste câmpuri trebuie să devină 
un al doilea tabel, legat de primul, Primul va avea câte o 
poziţie pentru fiecare CD, iar al doilea, câte una pentru fie-
care piesă. Această soluţie permite introducerea unui număr 
oricât de mare sau oricât de mic de piese, câte avem nevoie 
pentru fiecare CD. Acest exemplu ilustrează o relaţie tipică 
de “unu la mai mulţi” (one_to_many). Aspect ce poate fi 
reprezentat sub forma unor diagrame de forma următoare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IdentificatorAlbum reprezintă câmpul cheie primar în tabe-
lul Albume. În ceea ce priveşte tabelul Piese, Identifica-
torAlbum nu mai este o cheie primară, servind la identifica-
rea albumului căruia îi aparţine o piesă şi în mod sigur nu 
este unic. Dacă un album are 12 piese, vor exista 12 înregis-
trări în tabelul Piese care au acelaşi identificator. Câmpul 

mai mulţiunu

Tabelul Albume
IdentificatorAlbum 
DenumireAlbum 
DataLansării 
………………… 

Tabelul Piese
IdentificatorAlbum 
NumărulPiesei 
DenumireaPiesei 
Durata 



Proiectarea generală 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  96 

IdentificatorAlbum din tabelul Piese este cunoscut sub nu-
mele de cheie străină: un câmp care leagă înregistrarea cu 
cheia primară a altui tabel.  
Scopul cheii primare este asigurarea unicităţii fiecărei înre-
gistrări. Există posibilitatea utilizării unei chei primare com-
puse, dar la o combinare a mai mult de trei câmpuri pentru a 
obţine o cheie primară, se poate reduce performanţa de utili-
zare când tabelele sunt foarte mari.  
 
O astfel de relaţie de “unu la mai mulţi” poată să apară, de 
exemplu, şi în cazul bazei de date a unei biblioteci, între 
tabelul Cărţi şi tabelul Împrumuturi, deoarece o carte poate 
fi împrumutată de mai multe ori. Sau în cazul evidenţei fac-
turilor, unde putem avea două tabele denumite: Facturi şi 
PoziţiiDinFacturi; în plus, un client poate avea mai multe 
facturi, în consecinţă, va mai exista o relaţie de unu la mai 
mulţi între tabelele Clienţi şi Facturi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facturi 
Nr. 
fact. 

Data  
factură 

Identificator 
client 

Adresă 
livrare 

Oraş  
livrare 

……
… 

      
 
Conţinut factură 

mai
mulţi

unu

mai
mulţi

unu

Tabelul Facturi 

NumărFactură 
DataFactură 
IdentificatorClient
AdresăLivrare 
OraşLivrare 
…………………… 

Tabelul Detalii 
Facturi
 NrDetaliuFactură 
 NumărFactură 
 Cantitate 
 IdentificatorProdus 
 Valoare 

Tabelul Produse 

IdentificatorProdus 
NumeProdus 
IdentificatorCategorie 
PreţUnitar 



Sisteme informatice în management 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  97 

Nr. 
crt. 

Nr. 
fact. 

Cantitate Cod  
produs 

Valoare 

     
 
Produse 

Cod  
produs 

Denumire  
produs 

Preţ 
unitar 

   
Crearea relaţiilor 
 
O proiectare eficientă a unei baze de date implică separarea 
datelor în mai multe tabele, în scopul minimizării spaţiului 
de stocare, îmbunătăţirii performanţelor şi creşterii preciziei. 
Datele izolate trebuie legate împreună, din nou, prin inter-
mediul relaţiilor.  
 
a) Ce este o relaţie? 

Relaţiile se formează prin precizarea unei legături între 
un câmp (sau o combinaţie de câmpuri) dintr-un tabel şi 
câmpurile corespunzătoare din alt tabel. Relaţiile pot fi 
de mai multe tipuri: 
 

 relaţie de la unu la mai mulţi 
 relaţie de la mai mulţi la mai mulţi 
 relaţie unu la unu 

 
b) Relaţia de la unu la mai mulţi (one_to_many) – este cea 

mai cunoscută şi cea mai utilă relaţie. Tabelul din partea 
“unu” a relaţiei trebuie să aibă o cheie primară, iar tabe-
lul din partea “mai mulţi” trebuie să conţină un câmp 
similar, indicând înregistrarea la care este legat. În mod 
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normal, cheia străină trebuie să fie de acelaşi tip şi să ai-
bă aceeaşi dimensiune ca şi cheia primară.  

 
c) Relaţia de la mai mulţi la mai mulţi (many_to_many) 

Unele situaţii nu se potrivesc cu o relaţie simplă de la unu 
la mai mulţi. Să considerăm cazul administrării Facultăţii 
de Management în Producţie şi Transporturi. La această 
facultate ar trebui să se ţină evidenţa tuturor studenţilor 
înscrişi, precum şi a tuturor cursurilor oferite de facultate. 
Dar, care este relaţia dintre studenţi şi cursuri? Un stu-
dent este înscris la mai multe cursuri, dar un curs este ţi-
nut, de asemenea pentru mai mulţi studenţi. Aceasta este 
o relaţie de la mai mulţi la mai mulţi (many_to_many). 

 
Soluţia constă în crearea unui tabel intermediar care 
“sparge” relaţia de la mai mulţi la mai mulţi într-o pere-
che de relaţii de la unu la mai mulţi. În cazul exemplului 
cu studenţii şi cursurile tabelul intermediar ar putea fi de-
numit Înscrieri. Tabelul Înscrieri cuprinde numai două 
câmpuri IdentificatorStudent şi IdentificatorCurs. De fie-
care dată când un student se înscrie la un curs, apare câte 
o înregistrare în tabelul Înscrieri. Aceasta determină exis-
tenţa unei relaţii de la unu la mai mulţi între tabelele Stu-
denţi şi Înscrieri şi tot a unei relaţii de la unu la mai mulţi 
între tabelele Cursuri şi Înscrieri. 

 
 
 
 
 
 
 

mai
mulţi

unu

mai
mulţi

unu

Tabelul Studenţi 

 
IdentificatorStudent 
NumeDeFamilie 
Prenume 
…………………… 

Tabelul Înscrieri 

 
 IdentificatorStudent 
 IdentificatorCurs 

Tabelul Cursuri 

 
IdentificatorCurs 
DenumireCurs 
Descriere 
………………….. 
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Formalizarea atributelor (codurilor) 
 
Codificarea constituie o etapa importantă în elaborarea sis-
temului informaţional ce se desfăşoară în faza de proiectare 
a bazei informaţionale. 
 
A codifica înseamnă a stabili o corespondenţă biunivocă 
între elementele a două mulţimi: mulţimea datelor şi mulţi-
mea codurilor. 
 
În teoria mulţimilor se precizează ca două mulţimi între care 
exista o corespondenţă biunivocă sunt mulţimi echivalente. 
 
Se recomandă ca mulţimile datelor ce urmează a fi codifica-
te să fie puse sub forma unui tabel (inventarul atributelor), 
iar în acest inventar elementele să fie grupate după criterii 
specifice. Tabelele mai sunt cunoscute şi ca nomenclatoare. 
 
Codificarea este o operaţie de atribuire într-o forma sintetica 
a unor simboluri pentru fiecare element dintr-o entitate. 
 
Simbolurile sunt şiruri de caractere care permit exprimarea 
convenţională a unui element din ansamblul entităţii. 
 
Codul este mulţimea simbolurilor asociate elementelor care 
definesc entitatea. 
 
Alegerea metodelor de codificare 
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La alegerea metodei de codificare analistul trebuie să ţină 
seama de: 
a) caracteristicile unui cod bun: 

 precizia codului (structura codului să asigure un cod 
unic pentru întreaga structură a bazei informaţionale) 

 codul să fie cât mai concis (să se utilizeze un număr 
cât mai mic de caractere pentru a codifica un atribut) 

 codul să fie unic şi semnificativ 
 codul să fie expandabil (să permită adăugarea de noi 

articole în cadrul fiecărei grupe de clasificare, fără a 
fi necesară modificarea caracteristicilor ce au stat la 
baza grupării lor) 

 codul să fie operabil (utilizabil în prelucrarea datelor 
cu ajutorul sistemelor de calcul) 

 
b) necesităţile sistemului informaţional proiectat  - impun o 

anumită metodă de codificare, având în vedere următoa-
rele: 
 la ce sunt folosite datele 
 ce funcţie îndeplineşte codul în cadrul aceste utilizări 
 care este structura atributelor în cadrul entităţii din 

baza informaţională 
 care este frecvenţa utilizărilor din baza informaţională 
 care este frecvenţa apariţiei unui articol 

 
În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări se alege me-
toda de codificare adecvată, iar dacă în cadrul întreprin-
deri au existat aplicaţii informatice se va crea şi posibilita-
tea preluării unor coduri deja existente în acele aplicaţii. 

 
Clasificarea codurilor: 
1. după natura simbolurilor utilizate în cadrul codului: 



Sisteme informatice în management 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  101 

- numerice 
- alfa-numerice 
- alfabetice 

2. după forma de prezentare a codurilor: 
- mnemonice (prescurtări ale unor instrucţiuni) 
- grafice (semne speciale) 
- ideografice (prin simbolul utilizat sugerează con-

ţinutul operaţiei: semne de circulaţie) 
3. după lungimea codurilor: 

- coduri cu lungime fixă 
- coduri cu lungime variabilă 

 
 
3.7. Metode de codificare 
 
Metoda secvenţia1ă - constă în atribuirea de numere conse-
cutive în ordine crescătoare elementelor unei liste de articole 
pe măsura apariţiei lor în mod cronologic. 
 
Se utilizează nomenclatoarele scurte de atribute (nomencla-
torul comenzilor, facturilor, bonurilor de consum). 
 
Avantaje : posibilitatea codificării folosind un număr re-
strâns de cifre de cod. 
Dezavantaje : - atribuirea de coduri secvenţial nu permite o 

grupare a articolelor după anumite criterii, 
 - lungimea codurilor este variabilă (atribuie 

numere de inventar mijloacelor fixe dintr-o 
unitate economică; acest număr de inventar 
nu poate fi folosit în prelucrarea automată a 
datelor deoarece aceasta presupune gruparea 
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mijloacelor fixe în clase, locuri de folosinţă, 
etc). 

 
Metoda secvenţia1ă este o metodă ordinară. 
 
Metoda serială - face împărţirea elementelor de codificat în 
blocuri sau serii, fiecare având o caracteristică comună. În 
cadrul fiecărui bloc li se atribuie coduri strict crescătoare, 
lăsând şi spaţii pentru eventualele elemente ce vor putea 
apărea. 
 
Utilizarea metodei este destul de largă. Aplicarea metodei 
presupune o aranjare prealabilă a articolelor ce constă în: 

- stabilirea grupelor de articole (numărul de blocuri) 
- stabilirea numărului de elemente din fiecare grupa inclu-
siv evaluarea noilor apariţii 

 
Avantaje:  - se utilizează un număr mai mic de cifre pentru 
codificarea fiecărui articol, 
 - se pot adăuga noi articole fără a deranja ordi-
nea iniţială, 
 - operaţia de codificare se realizează relativ uşor, 
Dezavantaje : posibilitatea introducerii de noi articole în 
listă este redusă în limitele estimării iniţiale. 
 
Metoda zecima1ă – este caracterizată de împărţirea ele-
mentelor nomenclatorului în grupe de câte 10, alcătuind 
astfel clase, fiecare clasă împărţită în 10 grupe, fiecare grupă 
împărţită in 10 subgrupe, etc. 
 
Este cea mai dificilă şi cea mai nelogică metodă, nerespec-
tând nici un criteriu de grupare a elementelor. Poate fi folo-
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sită în indexări biografice, clasificarea corespondenţei, etc. 
Aceste coduri sunt greu utilizate în prelucrarea datelor, ele 
neavând lungimi fixe. 
 
Metoda pe grupe (în trepte) –  împarte elementele nomen-
clatorului în clase, grupe şi subgrupe după criterii dinainte 
stabilite şi cu respectarea ordinii logice. 
 
Numărul de grupe este determinat de numărul de clasificări 
necesare pentru codificarea datelor, iar codul este determinat 
de numărul de articole din fiecare clasă. 
 
În fiecare grupă se acordă cifre de la 1 la n, asigurându-se 
cifre şi pentru elementele ce vor putea apărea ulterior. 
 
Este cea mai utilizată metodă de codificare. Permite crearea 
unor coduri ce facilitează prelucrarea automata a datelor. 
 
Ex. : evidenţa studenţilor:  
 
clasificări:  

facultatea 99 
forma de învăţământ 9  
An de studiu  9 
Grupa 9 
Număr de ordine  99 

 
ex: 01  1   3   3  15 
 

ise  zi an3 gr. Nr. de ordine 
 

⇒ codul are lun-
gimea de 7 carac-
tere numerice 
(9999999) 
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Codificarea prin cifre semnificative = alocarea unor cifre 
sau tuturor cifrelor de cod unor caracteristici a articolelor ca 
provenienţa, greutatea, dimensiunea, etc.  
În acest caz, codul articolului defineşte chiar conţinutul sau. 
Avantaje:  - simplifică la maxim operaţiile de codifica-

re/decodificare. Persoanele care lucrează cu 
astfel de coduri le recunosc fără a fi necesară 
decodificarea. 

 - permite o extindere relativ uşoară 
Dezavantaje:  - lungimea mare a codurilor 
 - dificultăţi în prelucrarea automata  
ex:   TT63030N1 
 
anvelope dim. Neagra cal. 1 
 
Metoda alfa-numerică = întocmirea unor nomenclatoare de 
articole în ordine alfabetică. Pentru orice articol se atribuie 
un cod numeric alcătuit din cel puţin 2 clase. O clasă este 
formată din 2 cifre şi cuprinde ordinul interior format dintr-
un cod secvenţial. O alta clasă cuprinde un număr variabil 
de caractere ce cuprinde numărul de ordine al elementului în 
cadrul grupei respective. 
 
Avantaje: - păstrarea în ordine alfabetică a datelor 
 - permite codificarea localităţilor, judeţelor, persona-
lului, etc.  
 
ex: 
  ♦localităţile ţării evidenţiate pe judeţe, tip de localitate 

99 99 9 9999 
 
cod  jud. Localit. Nr. de ordine a localit. în cadrul grupei 
respective 
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01 01 1 0001 Alba Iulia 
01 01 2 0002 Abrud 
01 02 3 0003 (comuna cu B...)  
  ♦codificarea unităţilor bancare din România 

 99   9    9  nr. ordine  
 jud. Tip unit. bancare 

 
Extensii de cod 
În practică există articole care nu pot fi codificate suficient 
prin metodele cunoscute. Pentru o delimitare mai precisă a 
unui articol este necesar ca la codul iniţial să se adauge une-
le elemente suplimentare ⇒ un nou cod. Astfel se realizează 
o extensie a codului iniţial. 
 
Sunt cunoscute două metode de extensie : 

 metoda matricială (şah) 
 metoda cu intrări multiple 

 
Metoda şah – se utilizează când elementele nomenclatorului 
se caracterizează prin două însuşiri: principală şi secundară. 
Pentru realizarea codificării se construiesc matrici având 
drept criterii de departajare valoarea acestor caracteristici. 
De exemplu, barele de oţel pot fi caracterizate suplimentar 
prin lungime şi diametru. 
 

            Lung. 
Diam. 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 

0 – 2 m 01 02 03 04 
2,01 – 4 m 05 06 07 08 
4,01 – 6 m 09 10 11 12 
6,01 – 8 m 13 14 15 16 
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Cod iniţial : 204562 ⇒ 20456207 
 
Metoda cu intrări multiple – se utilizează când elementele 
nomenclatorului se diferenţiază prin cel puţin trei caracteris-
tici (1 principală, restul secundare). Şi în acest caz se întoc-
mesc tabele cu valorile acestor caracteristici care se vor 
adăuga la codul iniţial. 
 
Ex. : cheresteaua se caracterizează prin lungime, lăţime, 
grosime, calitate. 
 

calitate 
Lungime Lăţime Grosime 

0-2 
m 

2,01-4 
m 

4,01-6 
m 

6,01-8 
m 

0-10 
m 

11-
20 m 

21-
30 m

0-2 
m 

2,01-4 
m 

4,01-6 
m 

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

extra 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 
Cod iniţial : 2014151 ⇒ 2014151121619 (grosime – 3, lun-
gime – 3, lăţime – 15) 
Factori care influenţează codificarea :  

 costul lucrărilor de codificare a atributelor, 
 costul operaţiunilor de validare, 
 costul operaţiunilor de decodificare, 
 costul operaţiunilor de actualizare a codurilor, 
 utilizarea multiplă a codurilor. 

 
Validarea codurilor 



Sisteme informatice în management 

Conf. dr. ing. Păun ALAN  107 

Pentru ca datele ce intra în procesul de prelucrare să fie co-
recte este necesară verificarea codurilor, depistarea erorilor 
şi corectarea lor. 
 
Prin eroare se înţelege orice neconcordanţă între informaţie 
şi valoarea sa adevărată. Erorile se pot datora factorului 
uman, factorului uman şi echipamentului tehnic sau echipa-
mentului tehnic. 
 
Erorile pot fi: 

 de omisiune - se omite un caracter  
 de adăugare - se adaugă un caracter în plus 
 de inversare - două sau mai multe caractere îşi schim-

bă poziţia  
 de înlocuire - un caracter înlocuit cu altul 

 
ex:  cod bun         cod greşit 
       74 68 902  746.902 
 7468902     7468 9002 
 7468902  7486902 
 7468902  7469902 
 
Controlul asupra erorilor = validarea de date 
 
Metode de validare: 
 validarea de caracter - verifică dacă un caracter este sau 

nu bun. De ex. verificarea de numericitate. 
 validare de apartenenţă - verifică dacă un cod este cu-

prins într-o grupă de coduri (de valori) 
 validare de secvenţă - verifică dacă informaţia curentă 

este într-o anumită ordine faţă de cea precedentă 
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 validare de limită - verifică dacă un cod se încadrează 
între două limite 

 validare de exactitate - stabileşte corectitudinea coduri-
lor printr-o metodă de autocontrol. 

 
Verificarea codurilor prin această metodă se bazează pe fo-
losirea unor grupe suplimentare de caractere, stabilite prin 
diferite procedee, permite depistarea existenţei unor erori în 
diferite zone de cod. 
 
Procedee de validare a exactităţii: 
 
♦ Procedeul suma caracterelor - forma cea mai simplă a 
controlului prin redundanţă, şi constă în concatenarea la 
sfârşitul codului a sumei caracterelor codului. 
 
Ex:   Cod iniţial: 2548015 
         Suma:  25 
         Cod nou:  254801525        cifra control 
Avantaj: cea mai simplă metodă 
Dezavantaj:  - nu depistează erorile de inversare 
 - conduce la o lungime variabilă 
 
♦ Procedeul suma modulo m - concatenarea la codul iniţial 
a complementului faţă de un număr m, luat ca modul, a re-
stului împărţirii sumei caracterelor cu modulul. 

 
Ex: cod iniţial: 2548051 
 Suma: 25  
 m=9  
 25 : 9=2 rest 7 
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 9 – 7 = 2  
 cod nou: 24480512 
 
Nici aceasta metoda nu permite depistarea erorilor de inver-
sare. Are avantajul că reduce cifra de control la un singur 
caracter. 
 
♦ Procedeul ponderării simple sumă modulo m - concatena-
rea la sfârşitul codului a unei cifre de control calculate ast-
fel: 

 Se alege un modul (9 de regulă) 
 Se stabileşte un şir de ponderi a modulului; şirul de 

ponderi trebuie să respecte următoarele elemente: 
- ponderea nu trebuie sa aibă divizor comun cu 

modulul 
- între 2 ponderi consecutive trebuie să existe dife-

renţă de cel puţin un caracter 
- şirul de ponderi poate fi mai mic decât codul ini-
ţial, el repetându-se până se acoperă toată lungi-
mea codului 

 Se aşează şirul de ponderi sub codul iniţial 
 Se efectuează produsul scalar între termenii codului 
şi ponderile aferente 

 Se calculează suma produselor obţinute 
 Suma se împarte la modul ⇒ cât şi rest 
 Din modul se scade restul ⇒ cifra de control  

 
Ex: cod iniţial: 2548051 
 Modul: 9 
 Ponderi: 4  7  2  5 
 2   5   4   8   0   5   1 
 7   2   5   4   7   2   5 
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 14+10+20+32+0+10+5 = 91 

 91 : 9 = 10 rest 1 
 9 – 1 = 8  cifra de control  
 cod nou: 25480518 
 
♦ Procedeul ponderării duble sumă modulo m - asemenea 
procedeului precedent, numai că cifra de control este forma-
tă în urma calculului aplicat la două module (de ex 9 şi 11). 
 
 
3.8. Proiectarea (reproiectarea) documentelor de intrare 
 
Prin intrări într-un sistem informaţional se înţelege un an-
samblu de documente care se completează şi de pe care se 
preiau datele sub forma tranzacţiilor externe ce se introduc 
în sistemul de calcul. Proiectarea documentelor de intrare se 
realizează în mai multe etape şi anume: 
a) ana1iza datelor conţinute de acestea  
b) proiectarea machetei formularului 
c) stabilirea instrucţiunilor de completare şi circulaţie a 

documentelor 
d) implementarea documentului proiectat 
 
a) analiza datelor conţinute de acestea 
Pentru a înţelege importanţa unui document, analistul trebu-
ie să pornească de la analiza datelor conţinute de acesta. În 
funcţie de modul de înscriere în document şi de natura ope-
raţiilor ce le reflecta acesta, datele se clasifică în: 

 permanente 
 de stare 
 variabile 
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Datele permanente se înscriu o dată pe document, valoarea 
lor rămânând neschimbată o anumită perioadă de timp (de 
exemplu emitentul, denumirea documentului) 
 
Datele de stare arată starea fenomenului la un moment dat. 
Valoarea lor este constanta la începutul şi sfârşitul perioadei 
(de exemplu stocul) 
 
Datele variabile sunt acelea a căror valoare se schimba de la 
o operaţiune la alta (de exemplu intrările, ieşirile de materia-
le) 
 
În urma analizării celor 3 categorii de date conţinute de do-
cumente, analistul va stabili nivelul de informare pe care-l 
realizează documentul respectiv sau tipul de informaţii fur-
nizate. Aceste tipuri de informaţii sunt: 

 informaţii descriptive 
 informaţii de identificare 
 informaţii de control 
 informaţii referitoare la vize şi semnături 

 
Informaţiile descriptive trebuie să apară în prima parte a 
formularului utilizat şi se înscriu o singură dată pe docu-
ment. 
 
Informaţiile de identificare se referă la coduri, denumiri etc 
 
Informaţiile de control şi validare se stabilesc o dată cu în-
tocmirea nomenclatorului de date ce urmează a fi codificate. 
Unele documente necesită şi un control pe verticală şi ori-
zontală, iar la stabilirea algoritmilor de calcul se vor urmări 
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restricţiile impuse de conducere sau de actele normative în 
vigoare. 
 
Informaţiile referitoare la vize şi semnături se solicită atât 
celor care au întocmit documentul, pentru cei care vizează şi 
pentru cei care aproba documentul respectiv. 
 
b) proiectarea machetei formularului 
La această etapă, analistul trebuie să ţină seama de modifi-
cările impuse de introducerea prelucrării automate a datelor. 
Aceste modificări pot fi: 

- în limitele impuse de structura organizaţiei sau struc-
tura organizatorică 

- determinate de necesităţile de control şi validare 
- cerute de mijloacele de prelucrare automata 

 
Obiectivul principal urmărit la proiectarea documentelor îl 
constituie adaptarea formularului acestora la operaţiile de 
transcopiere a conţinutului lor pe purtători tehnici de infor-
maţii. 
 
Proiectarea machetei formularului este în care se va concre-
tiza în plan conţinutul şi forma acestora. Un document cu-
prinde în general următoarele părţi: titlu, nume de referinţă, 
informaţii de identificare sau coduri preimprimate, rubrici 
pentru scrierea datelor, data întocmirii, semnătura şi even-
tual unele instrucţiuni de completare. 
 
Principalele restricţii care trebuiesc respectate sunt: 

 gruparea informaţiilor cu caracter general (antet, de-
numire, număr document) şi unele informaţii descrip-
tive în partea superioara a documentului, 
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 înlocuirea documentelor ce reflecta acelaşi fenomen şi 
cuprinderea acestor informaţii într-un document unic 

 datele cu caracter permanent şi cele ce rezultă din cal-
cule trebuie eliminate din circuitul intern 

 trebuie să ţină seama de modalitatea de completare, de 
înscriere a datelor 

 precizarea modului de aliniere în cadrul rubricilor 
 asigurarea cheilor de control în cadrul documentului 
 înscrierea indicatorilor să fie în ordinea în care sunt 

preluaţi 
 tipărirea pe document a unor zone marcate de unde se 

preiau datele (chenare) 
 evitarea suprapunerii datelor ce se introduc în sistem 

cu cele ce nu se introduc 
 informaţiile cu caracter constant pot fi retipărite 
 pentru ştampile şi semnături să fie spaţiu pentru a fi 

recunoscute 
 
c) stabilirea instrucţiunilor de completare şi circulaţie a 

documentelor 
Pentru fiecare document analistul va stabili numărul de 
exemplare, modul de completare, frecventa vizelor şi con-
troalelor, modul de arhivare şi păstrare etc. 
 
d) implementarea documentului proiectat 
Introducerea in sistem a noului document se face treptat, 
prin această etapă putându-se efectua unele modificări pri-
vind conţinutul, structura sau modul de utilizare a documen-
tului. 
 
Un principiu care trebuie urmărit cu foarte mare atenţie de 
către analist priveşte reducerea la maxim a documentelor de 
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intrare. Cu cât numărul acestora este mai mic, implicit vo-
lumul tranzacţiilor externe este mai mic, crescând gradul de 
automatizare a aplicaţiei informatice respective. De aseme-
nea, analistul trebuie să urmărească utilizarea unor echipa-
mente speciale pentru prelucrarea automata a datelor din 
documentele de intrare. 
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