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Utilizarea pe scara larga a tehnologiei informatiei (TI) si, în consecinta, investitiile tot mai 
ample în acest domeniu, au dat nastere la un “paradox al productivitatii TI”, care înregistreaza 
o crestere sub asteptari si, în consecinta, poate conduce la posibilitatea nerecuperarii 
cheltuielilor efectuate. Acest lucru se datoreaza faptului ca exista o diferenta, uneori destul de 
mare, între “tehnologia oferita” (ceea ce se cumpara si se instaleaza) si “tehnologia utilizata” 
(ceea ce înteleg angajatii sa utilizeze, dupa gradul de pregatire, de cultura, de adaptare). În 
acest moment trebuie sa intervina managementul întreprinderii, prin latura sa de orientare spre 
utilizarea la maxim a TI. 
Cuvinte cheie: tehnologia informatiei, management, necesitate informationala, surse 
informationale, sistem informational. 
 
1. Introducere  
În fiecare an se cheltuie sume uriase de catre 
companiile din lumea întreaga în domeniul 
TI, însa cresterea investitiilor în acest dome-
niu nu atrage dupa sine cresterea producti-
vitatii muncii si a profitului în aceeasi 
masura. “Paradoxul productivitatii TI” nu se 
explica decât prin faptul ca profitul este adus 
de utilizarea, corecta si cât mai completa, a 
TI si nu de tehnologia însasi. De cele mai 
multe ori, hipermodernizarea în domeniul TI 
nu este urmata de managementul utilizarii 
ei, fie din necunoastere, fie datorita minimi-
zarii importantei managementului resurselor 
umane. 
Exagerând rolul TI ca notiune abstracta, se 
eludeaza una din paradigmele moderne ale 
întreprinderii: antropocentrismul. 
 
2. Previziune si realizare  
Toate întreprinderile care au cumparat si 
implementat TI au sperat la transformari 
rapide si profunde în stilul de lucru al anga-

jatilor sai, la o crestere semnificativa a 
productivitatii muncii si la un profit 
substantial. Cu mici exceptii, însa, majorita-
tea dintre acestea a esuat în asteptarile sale, 
nu pentru ca previziunile ar fi fost absurde, 
nu pentru ca tehnologiile ar fi insuficient 
dezvoltate sau ca implementarea lor tehnica 
ar fi fost inadecvata. Motivul real este legat 
de managementul utilizarii noilor tehnologii, 
în punctele cele mai critice, dar determi-
nante, ale întreprinderii: locurile de de mun-
ca si oamenii care le ocupa. 
În activitatea de adaptare a întreprinderii la 
societatea informationala, procesul de adop-
tare a TI cunoaste mai multe etape: achizi-
tionare, implementare, dezvoltare si utilizare 
(figura 1). Daca primele trei etape nu recla-
ma decât investitii financiare, fara alte efor-
turi de management (având în vedere oferta 
multipla pe piata tehnologiilor), ultima etapa 
reprezinta o problema intrinseca organizati-
ei, poate cea mai importanta în acest proces. 
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Fig. 1. Etapele procesului de adoptare a T.I.
 

Neglijarea importantei utilizarii TI se dato-
reaza, în primul rând, încrederii prea mari în 
tehnologia însasi, managerii dând dovada de 
un fetisism tehnologic, uneori, exacerbat. O 
tehnologie nu poate fi evaluata decât prin 
consecintele utilizarii ei de catre angajati, 
care nu raspund aproape niciodata de la 
început la parametrii proiectati ai tehnolo-
giei, ci numai în masura în care sunt in-
struiti, pregatiti psihologic si condusi catre 
performanta printr-un management etapizat 
si dozat corect. 
Introducerea pe scara larga a TI implica 
existenta unor agenti umani adaptabili, cu-
noscatori, bine intentionati si inventivi, care 
pot utiliza componentele TI pentru a-si crea 
propriile mijloace, variate si dinamice. Daca 
aceste mijloace nu pot fi create si folosite, 
atunci apare ca reactie fireasca fie abando-
narea utilizarii tehnologiei, fie evitarea ei pe 
cât de des posibil, fie transformarea acesteia 
într-un instrument utilizat mult sub nivelul 
de performanta. 
Managerii cred ca oferirea unui set de 
instrumente utile, a unor echipamente elec-

tronice performante, a unor interfete priete-
noase, va conduce fara probleme la profitul 
asteptat. Însa, toate acestea sunt supuse 
esecului fara un training adecvat, prin igno-
rarea profilului psihologic al individului si 
prin necunoasterea procesului uman de 
acceptare si dezvoltare informationala. În ul-
tima vreme, tot mai multi manageri îsi con-
centreaza resursele, atentia si efortul pentru 
implementarea corecta a TI, la locul si la 
timpul potrivit si, cel mai important, pentru 
utilizarea corecta a acesteia. 
 
3. Imperative ale managementului utiliza-
rii TI 
Pentru ca achizitionarea si implementare TI 
în cadrul întreprinderii sa conduca la rezul-
tatele scontate, managerii de profil trebuie sa 
urmareasca o serie de etape obligatorii. 
ü Acceptarea faptului ca introducerea TI 
nu este sinonima cu utilizarea ei în practica 
de catre angajati. 
ü Întelegerea importantei faptului ca doar 
utilizarea tehnologiei poate produce rezulta-
te organizationale benefice si ca acestea au, 
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deopotriva, dimensiuni anticipate sau alea-
toare. 
ü Asistarea personalului în vederea utili-
zarii corecte a TI la parametrii proiectati se 
va reflecta în munca de zi cu zi si poate 
conduce la rezultate notabile, precum si la 
evitarea unui blocaj organizational si infor-
mational. 
ü Acceptarea faptului ca utilizarea efectiva 
a TI este un proces în continua dezvoltare, la 
aceeasi parametri tehnici initiali. 
ü Alocarea de resurse, efort si atentie utili-
zarii TI într-un ritm cel putin cât cel pentru 
implementarea si întretinerea acesteia. 
ü Facilizarea dezvoltarii utilizarii TI prin 
asigurarea, pe termen lung, a resurselor 
umane, financiare si tehnice. 
ü Încurajarea dezvoltarii TI prin adaptare, 
inovare si improvizare. 
ü Previzionarea profitului în raport cu mo-
dul de utilizare a TI si nu în raport cu 
parametrii tehnologiei instalate. 
Aceste etape conduc la ideea ca manage-
mentul utilizarii TI devine unul din puctele

forte ale managementului întreprinderii, prin 
multiplele aspecte pe care trebuie sa le ia în 
calcul: umane, financiare si tehnice. 
 
4. Procesul informational uman 
Informatia este resursa principala în utili-
zarea TI, constând în documente, acte, ra-
poarte, facturi, chitante si alte “hârtii”, elec-
tronice sau nu. Informatia poate fi privita 
din doua puncte de vedere: 
•  ca obiect manipulat de TI în scopul 
obtinerii profitului previzionat; 
• ca rezultat al interactiunii sociale, care 
permite procesul de constientizare a subiec-
tilor umani. 
Se poate concepe un proces etapizat referitor 
la modul în care angajatii asimileaza si 
proceseaza informatia, în vederea adaptarii 
lor rapide la introducerea TI în organizatia 
din care fac parte. Elementele de baza ale 
acestui proces constau în identificarea nece-
sitatilor informationale, localizarea surselor 
informationale si utilizarea informatiilor 
(figura 2).  
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Fig. 2. Etapele procesului informational uman
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Identificarea necesitatilor informationale 
este o etapa importanta, deoarece fiecare 
angajat are propria sa cerere de informatie, 
chiar daca, de exemplu, ocupa posturi simi-
lare. Identificarea corecta, fara lipsuri, dar si 

fara redundante exagerate, constituie rezul-
tatul unui proces în care managementul 
utilizarii TI are un rol determinant. Contu-
rarea nevoilor informationale nu este rezul-
tatul exclusiv al întrebarii “Ce vrei sa stii ?”, 
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ci si al altor întrebari, de genul “De ce ai 
nevoie sa stii un anumit lucru ?”, “Cu ce se 
aseamana problema pe care o ai de rezolvat 
?”, “Ce si cât stii deja despre problema ?”, 
“La ce te astepti sa gasesti ?” etc. 
Localizarea surselor informationale este o 
etapa influentata mai mult de aspectele 
tehnice ale noilor tehnologii introduse, prin 
instrumentele diverse si din ce în ce mai 
performante. Procesul de cautare si gasire a 
informatiei dorite porneste de la identifica-
rea surselor posibile, selectarea celor utile si 
cel mai putin costisitoare, localizarea si 
culegerea informatiilor dorite. Evaluarea 
cost/beneficiu a etapei trebuie sa tina cont de 
cel putin trei factori psihologici ai individu-
lui, care îi confera un anumit nivel de com-
petenta: factori cognitivi, factori afectivi si 
factori ambientali. 
Utilizarea informatiei în procesul muncii 
reprezinta ultimul si cel mai important nivel 
al procesului informational uman de accep-
tare si adaptare la TI. Acesta implica un 
proces complex de selectie, de organizare si 
ordonare a informatiilor, care va conduce la 
decizia pe care trebuie sa o ia angajatul. În 
functie de gradul de pregatire, experienta si 
motivatie, decizia va avea ca efect un profit 
corespunzator unor costur i reduse, mai ales 
când sunt înlaturate redundantele. 
Un factor important îl reprezinta reutilizarea 
informatiei în situatii identice, transforma-
rea si adaptarea ei în situatii similare, 
precum si corelarea informationala în situa-
tii complexe. De aici rezulta necesitatea 
muncii în echipa, care poate genera, prin 
efectul de sinergie informationala, un plus 
de profit cu costuri zero. 
 
5. Model integrat al procesului informa-
tional uman 
Cele trei faze descrise anterior pot fi ierar-
hizate într-un model al procesului informa-
tional prin care angajatul se implica direct în 
utilizarea TI, ca factor de crestere a pro-
ductivitatii muncii (figura 3). 

Experienta individuala în identificarea nece-
sitatilor informationale (prin constientizarea 
lacunelor în cunoastere) constituie un factor 
deosebit de important în declansarea proce-
sului. Experienta este data de factorii amin-
titi (cognitivi, afectivi si ambientali). 
Pe parcursul etapei de localizare a informa-
tiei sunt selectate sursele, calitatea acestora 
si modul de accesare, cât mai rapid si cu 
costuri reduse. 
Exista întotdeauna si un factor de “hazard”, 
care permite identificarea accidentala a unor 
surse de informatie, fara eforturi (de exem-
plu, o conversatie, o vorba prinsa “din zbor” 
etc), caz în care importanta acestui factor în 
evaluarea cost/performanta putând fi apre-
ciabila. 
Pentru ca managementul informational sa 
poata deveni performant este obligatoriu sa 
se tina seama de o serie de cerinte funda-
mentale. 
 Sistemele informationale trebuie sa fie 
astfel concepute încât sa raspunda nu numai 
la cererile emise, dar sa prevada si instru-
mente care sa asiste utilizatorii în gasirea de 
raspunsuri la problemele care pot aparea pe 
parcurs, având în vedere dinamica exploziva 
a necesitatilor informationale. 
 Implementarea TI trebuie sa tina cont de 
natura umana, care poate avea în timp limite 
de adaptare, care, daca nu sunt depasite prin-
tr-un management adecvat, pot conduce la 
blocaje. 
 Managementul utilizarii TI trebuie sa 
implice personalul utilizator în evaluarea in-
formatiei, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât si din punct de vedere calitativ. 
 Utilizarea TI implica obligatoriu lucrul în 
echipa, deoarece intersectia necesitatilor in-
formationale ale fiecarui angajat poate fi 
deosebit de importanta ca volum, conducând 
la o crestere a productivitatii si la apropie-
rea, din ce în ce mai mult, de nivelul de 
performanta proiectat al tehnologiilor insta-
late. 
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Fig. 3. Model integrat al procesului informational uman
 

 
 
6. Introducerea TI în România 
Problema implementarii TI în România ridi-
ca o serie de probleme dificil de rezolvat, 
datorita unor factori obiectivi si subiectivi: 
ü lipsa unei infrastructuri specifice TI la 
nivel national; 
ü existenta unor retele de comunicatii in-
suficient dezvoltate si cu costuri exagerate; 
ü slaba informatizare a organizatiilor eco-
nomice sau de alta natura; 
ü lipsa unei culturi în domeniul infor-
maticii la nivelul angajatilor; 
ü rezistenta la înnoire a unei parti a per-
sonalului; 
ü teama ca introducerea TI va duce ine-
vitabil la scaderea locurilor de munca. 
Cu toate ca România se afla în stare incipi-
enta cu privire la introducerea si utilizarea 

TI, exista câteva încercari si unele realizari, 
care ne îndreptatesc sa credem ca adoptând 
un management corect, societatea informati-
onala poate deveni realitate. 
Proiectele directoare de informatizare a pre-
fecturilor si primariilor, concepute de orga-
nismele de specialitate la nivel national sunt 
un prim punct de plecare în tratarea gradului 
de adaptabilitate a functionarilor la noile 
tehnologii. 
A doua categorie de organizatii în care 
introducerea TI poate constitui un succes, 
plecând si de la necesitatea obiectiva a 
utilizarii tehnicii de calcul, a retelelor de 
calculatoare, a comunicatiilor moderne este 
formata din: Administratiile Financiare, So-
cietatile de Asigurari, Camerele de Comert 
si Industrie, Casele de Pensii etc. 
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Bancile si institutiile financiare, care utili-
zeaza deja TI într-un grad avansat, constituie 
o categorie aparte, datorita specificului acti-
vitatii lor, care, pe lânga atributii comune 
altor organizatii,  impune cel mai înalt grad 
de securitate si un nivel ridicat de inter-
conectare. 
Un exemplu atipic îl reprezinta Bursa de 
Valori Bucuresti si piata extrabursiera 
RASDAQ, institutii care, înca de la înfiin-
tare, au utilizat tehnologii informationale 
avansate, activitatea lor fiind aproape 
exclusiv automatizata. Managementul utili-
zarii TI în aceste institutii poate fi considerat 
un succes. Nu trebuie uitat însa ca aproape 
toti agentii umani ai acestor organizatii (ma-
nagerii, brokerii, dealerii, analistii finan-
ciari) sunt cu studii superioare, având cunos-

tinte în domeniul informaticii. Aceste profe-
sii au implicat din start utilizarea TI si, în 
consecinta, problema adaptarii poate aparea 
numai în raport cu dezvoltarea tehnologiei. 
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