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Abstract 
 

The aim of the paper is to study the use of 

the advanced management methods in 

Romania, through the evolution of the 

Enterprise Resource Planning (ERP) and 

Business Intelligence (BI) systems. The study 

set sights on Romanian organizations which 

implemented a SIVECO ERP and BI software 

and the methodology used is both 

quantitative and qualitative. In the past few 

years I have attempted to point out certain 

essential elements of integrated information 

systems, used as decision and management 

instruments available for managers. 

Therefore, I have tried to induce the 

managers of the organizations, with which I 

have collaborated, the awareness that the 

ERP and BI systems are most mere 

accounting applications. The purpose was to 

demonstrate some hypothesis concerning the 

relationship between the size of the 

organization, the implementation of ERP and 

BI applications in all functions of the 

organization, the management method used, 

and the role of IT&C in decision making. The 

practical value of this study consists in the 

measurement of the impacts of contingency 

factors, and in the assessment of the ERP 

systems success. The results demonstrate that 

the relationship between the size and the 

level of implementation and ERP and BI 

success is moderated by IT assets. The 

originality of this article consists in the study 

realized in computer based advanced 

management methods implementation.  

 

Cuvinte cheie: Business Intelligence, 

Enterprise Resource Planning, Management 

Methods, Decision. 

Codificare JEL: M14, M21, M0, L53, 

L86 

 

1. INTRODUCERE 
 

Societatea românească a descoperit după 

20 de ani de economie de piaţă că o prea 

mare parte a populaţiei este angrenată în 

sectorul de stat. Acest lucru se reflectă şi în 

alegerea respondenţilor care au fost în 

proporţie de 70% din domeniul public. Sigur 

acest motiv să-i spun subiectiv nu este 

singurul care a condus la această polarizare, 

ci şi faptul că aplicaţiile ERP şi BI în general 

şi cele ale SIVECO în mod special, au un 

preţ de cost destul de ridicat care a făcut ca 

marea parte a beneficiarilor acestor servicii 

IT să fie organizaţii de mari dimensiuni (de 

obicei de peste 2000 de angajaţi – a se 

observa faptul că deşi toate firmele de stat 

chestionate au dimensiuni cuprinse între 150 

şi 800 de angajaţi, ele sunt de fapt în mare 

parte sucursale sau componente ale unor mari 

firme de stat). Menţionez de asemenea că 

firmele private care şi-au permis să 

achiziţioneze aplicaţii SIVECO au de obicei 

peste 1000 de angajaţi.[1] 

În cazul implementărilor SIVECO deşi au 

fost supuse investigării doar 13 din totalul 

celor peste 500 de implementări pe care 

SIVECO le-a realizat în cei aproape 20 de ani 

de activitate, directorul de implementare şi 

consultanţă al SIVECO Romania, dl dr. ing. 

Sorin Dimofte, m-a asigurat în privinţa 

alegerii acestor organizaţii ca şi eşantion 

reprezentativ de cercetare. Menţionez că sunt 

convins de reprezentativitatea eşantionului şi 

deoarece eu ca şi doctorand mă aflu într-o 

strânsă colaborare cu dl Sorin Dimofte, 

colaborare care se materializează actualmente 

prin derularea unui proiect pe fonduri 

structurale în care sunt managerul de proiect 

al Universităţii din Petroşani, iar dl director 

manager din partea SIVECO. Menţionez de 

asemenea că în economia românească 

regăsim doar 2000 de organizaţii de mari 
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dimensiuni iar implementările de sisteme 

informatice integrate dedicate acestora se află 

în mod cert în portofoliul SAP, Oracle şi 

SIVECO. 

 

2. METODOLOGIA DE 

CERCETARE 
 

Am ales ca instrument de cercetare 

chestionarul şi datorită faptului că în 

numeroase cazuri răspunsul la unele întrebări 

nu poate fi dat instantaneu. De asemenea am 

proiectat pe lângă chestionarele cantitative şi 

calitative şi un interviu prin care am încercat 

să surprind prin discuţii directe elemente de 

detaliu ale organizaţiilor afectate de 

implementarea sistemelor avansate de 

management. Chestionarul a fost construit 

având la bază un studiu realizat de specialişti 

ai Universităţii Auburn, Alabama, studiu ce 

s-a axat pe identificarea diferenţelor existente 

între sistemele informatice pentru 

managementul resurselor umane în firmele 

cu capital privat şi în cele cu capital de stat 

[2]. Existând deja o experienţă pe care o 

posed din anul 2004, bazată pe cercetări 

anterioare privind implementarea de ERP- uri 

în  industria minieră din România [3], 

cercetări prin care am evidenţiat deja faptul 

că aplicaţiile informatice dedicate domeniului 

financiar contabil sunt implementate în 

procent de 100%, cele dedicate noilor 

concepte de aprovizionare desfacere de la  

aceea vreme (CRM şi SCM) sunt 

implementate în procent de 30%, salarizarea 

în procent de 100%, iar aplicaţiile dedicate 

resurselor umane exceptând salarizarea sunt 

implementate doar într-o proporţie de 40% 

[4], am putut să structurez un chestionar mult 

mai complex şi cuprinzător. 

După elaborarea chestionarului cantitativ 

care a totalizat 27 de întrebări, un număr de 

întrebări pe care dacă l-aş fi depăşit aş fi 

abuzat probabil de respondenți, am 

considerat necesar să elaborez şi un 

chestionar calitativ în care să mi se răspundă 

şi prin prezentarea unor situaţii particulare 

ale fiecărei organizaţii. De asemenea 

respondenţi chestionarului cantitativ au fost 

responsabili compartimentelor IT ai 

organizaţiilor investigate, iar pentru a 

surprinde implicaţiile utilizări metodelor 

avansate în managementul organizaţiilor 

româneşti era necesar şi răspunsul acelora 

care aplică aceste metode respectiv managerii 

organizaţiilor respective. 

 

3. ETAPA CULEGERII 

DATELOR. RESPONDENŢI. FIRME 

INVESTIGATE 
 

Populaţia vizată a fost alcătuită din firme 

reprezentative din domeniile public şi privat 

la care firma SIVECO a realizat 

implementări de aplicaţii de întreprindere. 

Datele supuse prelucrărilor statistice, şi pe 

baza cărora am studiat corelaţii şi relaţii de 

interdependenţă în cadrul sistemelor 

informatice implementate, dar mai ales am 

încercat să validez o serie de ipoteze, să 

identific punctele slabe ale implementărilor şi 

să propun soluţii de optimizare, provin din 13 

firme. 

Toate aceste firme au implementat soluţii 

ERP din portofoliul SIVECO, cel mai 

important implementator de ERP-uri 

autohton. Am încercat să obţin date şi de la 

celelalte două mari firme ce implementează 

ERP-uri în România (SAP şi Oracle), dar 

deoarece aceşti doi coloşi din domeniul IT 

operează în România doar prin intermediul 

implementatorilor, acest lucru nu a fost 

posibil. Deoarece SIVECO a implementat 

soluţii ERP atât în domeniul public, cât şi în 

cel privat am operat pe două paliere 

 

4. REZULTATE. ANALIZĂ 

GRAFICĂ A REZULTATELOR 

IMPLEMENTĂRILOR SIVECO  
 

Am observat că există în cele mai multe 

cazuri o corelaţie în privinţa numărului de 

personal şi a numărului de calculatoare aflate 

în dotarea respectivei organizaţii. Doar 

Aerostar Bacău şi Romvag Caracal par să nu 

respecte această corelaţie. Trebuie precizat că 

pe axa ordonatelor avem o valoare care 

identifică atât numărul de personal cât şi 

numărul de calculatoare multiplicat cu 10 

(pentru omogenitatea valorilor) (figura 1). 

Datorită faptului că răspunsul dat de 

respondenți nu a fost gradual (nu au acordat 

grade de importanţă pentru nivelul de 

informatizare al fiecărei funcţiuni) am fost 

constrâns să acord valoarea 1 în cazul 

implementării şi 0 în cazul neimplementării. 

Precizez că în figura 2 MS reprezintă 

Managementul Salarizării, MRU 

Managementul Resurselor Umane, MAD 
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Managementul Aprovizionării şi Desfacerii, 

MCG Managementul de Gestiune Contabila, 

MFC Managementul Financiar Contabil şi 

MP Managementul Producţiei. 

Cele 6 funcţiuni investigate, producţie, 

financiar-contabil, contabilitate de gestiune, 

aprovizionare şi desfacere, resurse umane şi 

salarizare sunt de fapt doar 4 dar am 

aprofundat funcţiunile de personal şi 

financiar contabil pe traseul salarizare şi 

domenii ale resurselor umane ce exceptează 

salarizare precum şi traseul financiar contabil 

pe gestiune şi domenii ale contabilităţii ce nu 

ţin neapărat de gestiune. 

Rezultă din această analiză grafică o 

maximă implementare în majoritatea firmelor 

private (mai puţin CamServ care este o 

organizaţie de mici dimensiuni), dar şi o bună 

implementare în cazul firmelor de stat cu 

unele excepţii (CET Braşov). Menţionăm că 

şi domeniul de activitate poate influenţa 

această interpretare. 

Principalele module, respectiv activităţi 

specifice domeniului resurselor umane având 

un grad maxim de utilizare în organizaţiile 

cercetate ar fi evidenţa personalului, 

organigrama şi formarea profesională, iar 

steguleţul roşu ar trebui pus în cazul 

recrutării şi selecţiei, evaluării 

performanţelor angajaţilor şi urmăririi 

carierei angajaţilor. 

În reprezentarea grafică anterioară am 

evidenţiat organizaţiile care au implementat 

în mod aprofundat module informatice pentru 

activitatea din domeniul resurselor umane şi 

identificăm în acest caz organizaţiile publice 

cum ar fi cele două Hidroservuri Haţeg şi 

Severin şi o firmă privată de mici dimensiuni, 

care din motive probabil financiare şi de 

eficienţă economică au pus un mare accent 

pe resursa umană. 

Acelaşi fenomen pe care l-am întâlnit şi în 

cercetarea derulată în anul 2004 în industria 

extractivă din România, se petrece şi în 

organizaţiile ce au implementat un ERP 

SIVECO. Astfel salarizarea este în proporţie 

de aproape 100% gestionată cu metode 

moderne IT&C. Poate doar întâmplător un 

număr redus de organizaţii nu atinge acest 

procent maxim. Şi dacă mă refer la 

organizaţiile investigate propriu-zise este 

evident că exceptând ANIF şi Hidroserv 

Severin, toate celelalte organizaţii au 

implementat cu succes toate modulele 

aplicaţiilor specifice salarizării.  

Într-o abordare separată, aplicaţia 

SIVECO Business Analyzer (SBA), ca şi 

metodă avansată de management, şi în cadrul 

acesteia am încercat să identific modul de 

utilizare al unor instrumente specifice cum ar 

fi scenariile, analiza previzională, analizele 

de tip what if, sau urmărirea pe structuri şi 

agregări / detalieri pe niveluri, aş putea 

puncta câteva concluzii. Am concluzionat că 

semafoarele roşii nu sunt chiar 

preponderente, partea de analiză de scenarii 

şi de previziune sunt foarte utilizate, dar 

analizele de tip what if sunt din păcate puţin 

utilizate. 

Dacă am încercat o evidenţiere a 

instrumentelor de analiză şi decizie 

managerială în cadrul organizațiilor 

investigate două firme private, cele ce se 

ocupă de producţia de material rulant şi trei 

firme de stat din domeniul energetic par cele 

mai avansate în acest domeniu. 

Legat de indicatorii urmăriţi prin 

utilizarea SBA în cadrul organizaţiilor 

respondente trebuie reliefat faptul că accentul 

este pus pe accentuarea rolului financiar 

economic şi foarte puţin pe performanţă. 

 

5. TESTAREA IPOTEZELOR 

STATISTICE CU PRIVIRE LA 

LEGĂTURILE EXISTENTE ÎNTRE 

DECIZIA MANAGERIALĂ ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
 

Ipoteza 1. Implementarea aplicaţiilor de 

tip ERP în toate funcţiunile unei organizaţii 

conduce la transformarea tehnologiei 

informaţiei într-o resursă strategică a 

organizaţiei  [6] 

Pentru a demonstra această ipoteză am 

pornit de la cuantifica efectele induse de 

implementarea aplicaţiilor de tip ERP în toate 

funcţiunile unei organizaţii. Astfel am utilizat 

date privind cifra de afaceri şi profit net 

pentru 8 organizaţii (6 organizaţii cu capital 

public de stat au fost exceptate de la această 

investigare deoarece fac parte din organisme 

gen ANR sau Termoelectrica care nu 

rezultatele exerciţiului financiar la nivel de 

filială sau sucursală). Am preluat date 

suplimentare care nu existau în chestionarul 

cantitativ de pe site-ul 

http://www.doingbusiness.ro/financiar/, 

http://www.siveco.ro/web/, şi respectiv din 

chestionarul calitativ.  

http://www.doingbusiness.ro/financiar/
http://www.siveco.ro/web/
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Am reunit apoi aceste informaţii legate de 

creşterea cifrei de afaceri şi a profitului net 

aferent anului ulterior implementării, cât şi 

date privind nivelul mediu al implementărilor 

ERP pe funcţiunile organizaţiilor şi am 

utilizat 5 variabile în acest scop. 

Am utilizat un test t şi un test F. Prin 

intermediul unui test t am încercat să testez 

egalitatea mediilor pentru implementările de 

sisteme informatice de tip ERP şi respectiv 

efectul indus asupra profitului net din aceste 

organizaţii, pentru cazul public şi privat (cele 

două populaţii).  

Nivelul e semnificaţie Sig este mic 0,027 

în cazul variabilei PN_efect şi (<0,05), şi 

mare în cazul variabilei ERP_Mediu. În 

concluzie doar creştere profitului net are 

medii egale în funcţie de tipul de proprietate.  

Am realizat o analiză de regresie pentru a 

stabili legătura existentă între gradul de 

implementare al aplicaţiilor de tip ERP pe 

funcţiuni ale organizaţiei şi efectul indus prin 

creşterea profitului în aceste organizaţii, şi 

am observat că există o legătură bună (având 

o semnificaţie de corelaţie R=0,73 > 0,63 

pentru 7 grade de libertate). De asemenea 

testul F ia o valoare destul de mare (6,843) şi 

valoarea Sig. corespunzătoare statisticii F 

este puţin mai mică decât 0,05 (0,04) ceea ce 

conferă semnificaţie relaţiei liniare dintre 

cele două variabile. Pentru că atât F care are 

un nivel ridicat cât şi nivelul de semnificaţie 

Sig. este redus se poate concluziona deci că 

rezultatele obţinute nu sunt întâmplătoare. [7] 

Ipoteza 2  Implementarea aplicaţiilor de 

tip ERP şi BI în toate funcţiunile unei 

organizaţii conduce la creşterea influenţei pe 

care o au metodele avansate de management 

în procesele de decizie ale organizaţiei  [8] 

Ipoteza 2 a fost testată în mod special din 

perspectiva pe care aplicaţiile de tip BI o au 

asupra proceselor de management performant 

al organizaţiei şi mai puţin din perspectiva 

aplicaţiilor de tip ERP.  

Am realizat o analiză de regresie pentru a 

stabili legătura existentă între gradul de 

implementare al aplicaţiilor de tip BI pe 

instrumente specifice BI şi efectul indus prin 

creşterea profitului în aceste organizaţii, şi 

am observat că există o legătură foarte bună 

(având o semnificaţie de corelaţie R=0,908  > 

0,63 pentru doar 2 grade de libertate). Ca 

urmare a numărului redus de grade de 

libertate raportul F este mic şi valoare Sig. 

este mai mare decât 0,05 (0,275), şi deşi 

relaţia liniară dintre cele două variabile care 

este foarte bună (R=0,908), nu este 

explicabilă neapărat prin influenţa variaţiei  

variabilei independente BI_Mediu asupra 

variabilei dependente PN_efect , pentru 

organizaţiile private. [7] 

În cazul organizaţiilor publice R este 0,19, 

deci nu este vorba de corelaţie 

Am realizat o analiză de regresie pentru a 

stabili legătura existentă între gradul de 

implementare al mixului de aplicaţii de tip BI 

şi ERP şi efectul indus prin creşterea 

profitului în aceste organizaţii, şi am observat 

că există o legătură foarte bună având o 

semnificaţie de corelaţie R=0,908 > 0,63 

pentru doar 2 grade de libertate). Ca urmare a 

numărului redus de grade de libertate şi a 

faptului că raportul F este mic şi valoare Sig. 

este mai mare decât 0,05 (0,2) relaţia liniară 

dintre cele două variabile care este bună 

(R=0,8), nu este explicabilă neapărat prin 

influenţa variaţiei variabilei independente 

BI_ERP_Mediu asupra variabilei dependente 

PN_efect, pentru organizaţiile publice. [7] 

În cazul organizaţiilor private R este 

0,418, deci nu este vorba de corelaţie. 

 

CONCLUZII 
 

Industria IT&C a avut o dezvoltare 

explozivă în România ultimilor ani. Astfel 

această industrie participă la produsul intern 

brut al României cu circa 10%, ceea ce este 

destul de mult, având în vedere că nu cu mult 

timp în urmă această cotă era doar de 3%. De 

asemenea criza financiară globală este 

resimţită de România în mod accentuat 

datorită crizei structurale în care societatea 

românească a fost condusă. Spun condusă 

pentru că managementul defectuos al 

ultimilor 20 de ani în care a fost luate 

numeroase decizii eronate a condus la criza 

actuală. 

Am analizat organizaţiile româneşti din 

prisma implementărilor metodelor avansate 

de management atât pe palierul organizaţiilor 

de mari dimensiuni (cele 13 implementări 

SIVECO). Am constatat că sistemele 

informatice joacă un rol vital în succesul unei 

organizaţii. Astfel, prin acestea se pot asigura 

infrastructura informaţională internă sau 

externă, interorganizaţională pentru 

necesităţile business-ului. Managerii sau 

utilizatorii (finali sau nu) de metode avansate 

de management nu trebuie să cunoască 
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tehnologiile complexe sau conceptele 

abstracte ori aplicaţiile specializate din 

câmpul sistemelor informatice, ci trebuie să 

aibă definit cadrul conceptual.  

Decizia managerială, capacitatea 

managerială, experienţa managerială iar în 

mod global managementul ca resursă a unei 

organizaţii se află într-o relaţie directă de 

dependenţă cu sistemele informatice integrate 

de management, aplicaţiile de tip ERP, BI şi 

KM, sau la modul global tehnologia 

informaţiei, toate aceste instrumente văzute 

ca metode avansate de management. 

În cazul ipotezei 1 am concluzionat că 

creşterea profitului net are medii egale în 

funcţie de tipul de proprietate. Legat de 

legătura existentă între gradul de 

implementare al aplicaţiilor de tip ERP pe 

funcţiuni ale organizaţiei şi efectul indus de 

aceasta în creşterea profitului în aceste 

organizaţii am observat că există o legătură 

bună. De asemenea testul F ia o valoare 

destul de mare şi valoarea Sig. 

corespunzătoare statisticii F este puţin mai 

mică decât 0,05 ceea ce conferă semnificaţie 

relaţiei liniare dintre cele două variabile. 

Deci ipoteza 1 se confirmă. În cazul ipotezei 

2 ca urmare a numărului redus de grade de 

libertate (am primit răspunsuri pe 

problematica SIAD doar pentru 6 organizaţii, 

3 publice şi 3 private), şi a faptului că există 

o relaţie liniară între variabilele ce cuantifică 

implementarea aplicaţiilor de tip BI şi efectul 

indus în profitul organizaţiei, această relaţie 

nu este explicabilă neapărat prin influenţa 

variaţiei  variabilei independente. Deci 

ipoteza 2 nu se confirmă. 

Ca o concluzie generală aş afirma că 

organizaţiile publice implementează cu 

succes aplicaţii de tip ERP, cele private sunt 

deja axate pe implementarea SIAD-urilor, iar 

domeniul MRU reprezintă un element de 

avangardă pentru implementarea de metode 

avansate ce combină informatica cu 

managementul. 

În acest context conceptele de bază ale 

sistemului informatic asigură elementele 

tehnice şi de comportament care ajută la 

fundamentarea aplicaţiilor de tip ERP, a 

procesului de luare a deciziilor şi de 

construire a unui avantaj strategic al firmei 

faţă de competitori. Tehnologia sistemelor 

informatice este reflectată prin structura şi 

dotarea hard şi dotarea cu soft de bază. 

Utilizarea sistemelor informatice prin 

aplicaţiile acestora în domeniul operaţional şi 

managerial asigură şi crearea unui avantaj 

competitiv al organizaţiei de la nivelul local, 

intern până la formele comerţului electronic 

şi al schimbului de informaţii. 
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Fig. 1 Analiză grafică paralelă între dimensiunea organizaţiei şi dotarea hardware aferentă 

 

 

 
Fig. 2 Implementarea aplicaţiilor de tip ERP pe funcţiuni ale întreprinderii 

 

 
Fig. 3 Informatizarea activităţilor specifice managementului resurselor umane 

 

Tabel 1 

Implementarea instrumenetelor de tip SBA–soft de analiză şi decizie managerială 

 
 

Tabel 2 

 Indicatori urmăriți cu ajutorul SBA – soft de analiză şi decizie managerială 
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Tabel 3  

Date privind situaţiile financiare ale organizaţiilor 

 

 
 

 

Tabel 4  

Variabile utilizate în demonstrarea ipotezei 1 

 

 
 

Tabel 5 

 Testul t independent pentru testarea egalităţii mediilor 
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Tabelul 6 

 Analiza de regresie privind gradul de implementare ERP pe funcţiuni al organizaţiei şi efectul 

asupra creşterii profitului 

 

 
 

Tabel 7 

Variabile utilizate în demonstrarea ipotezei 2 

 

 
 

Tabel 8 

Analiza de regresie grad de implementare BI şi efectul asupra creşterii profitului, în 

organizaţiile private 

 

 
 

 

Tabel 9  

Analiza de regresie grad de implementare ERP &BI şi efectul asupra creşterii profitului, în 

organizaţiile publice 

 

 
 

 


