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Sistemele informatice ca formă mai largă, 
cuprinzătoare constituie un câmp esenţial de studiu în 
administrarea afacerilor şi management, domenii considerate 
majore în zona economică. Astfel, sistemele informatice 
trebuie să răspundă la problemele legate de administrarea 
hardware-ului, software-ului, a datelor, precum şi a reţelelor 
informatice, într-un mod strategic pentru succesul în afaceri. 
 
 Importanţa sistemelor informatice rezidă în 
principal în înţelegerea efectivă şi responsabilă de către toţi 
conducătorii (managerii) sau persoanele dintr-o organizaţie 
a necesităţii adaptării la societatea informaţională globală. 
Sistemele informatice devin astăzi tot mai mult o 
componentă vitală a succesului în afaceri pentru o 
organizaţie sau un  întreprinzător. 
 
 Managerii sau utilizatorii (finali sau nu) nu trebuie să 
cunoască tehnologiile complexe sau conceptele abstracte ori  
aplicaţiile specializate din câmpul sistemelor informatice, ci 
să aibă definit cadrul conceptual în cel puţin cinci zone, şi 
anume: 

• Conceptele fundamentale ale sistemului 
informatic; 

• Tehnologia sistemelor informatice; 
• Aplicaţiile sistemelor informatice; 
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• Dezvoltarea de sisteme informatice; 
• Managementul sistemelor informatice. 

 
 Conceptele fundamentale ale sistemului informatic 

 
Conceptele de bază ale sistemului informatic asigură 

elementele tehnice şi de comportament care ajută la 
fundamentarea aplicaţiilor comerciale, a procesului de luare a 
deciziilor şi de construire a unui avantaj strategic al firmei 
faţă de competitori. 
 

Tehnologia sistemelor informatice 
 
Tehnologia sistemelor informatice este reflectată de 

dezvoltarea şi managementulului în tehnologia informaţiei 
(hardware, software, reţele, Internet, managementul bazelor 
de date sau a altor tehnologii de prelucrare a informaţiilor). 
 

Aplicaţiile sistemelor informatice 
 
Utilizarea sistemelor informatice prin aplicaţiile sale 

în domeniul operaţional, managerial asigură şi crearea unui 
avantaj  competitiv al organizaţiei de la nivelul local, intern 
(în colaborarea dintre compartimente, între nivelele ierarhice) 
până la formele comerţului electronic, schimbului de 
informaţii utilizând Internetul etc. 
 

Dezvoltarea de sisteme informatice 
 
Dezvoltarea de sisteme informatice reprezintă modul 

în care utilizatorii (finali) elaborează sisteme informatice 
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pentru a rezolva problemele din cadrul organizaţiei sau 
pentru a creşte productivitatea. 

Managementul sistemelor informatice 
 
Managementul sistemelor informatice se referă la 

modul în care se administrează resursele informatice precum 
şi strategiile legate de implicarea şi utilizarea tehnologiei 
informaţiei la diferite niveluri: utilizator final, organizaţie şi 
global. 
 

Definirea sistemului informatic 
 

Un sistem informatic este acela în care informaţia 
trece printr-un format digital - altfel spus, se transformă, se 
prelucrează sau se exprimă într-o formă digitală. 
  
 Sistemele informatice în sensul definiţiei de mai sus 
au apărut odată cu dezvoltarea sistemelor de calcul, a 
computerelor, deci. Aceste sisteme au fost integrate în 
sistemele informaţionale iar în prezent considerăm că 
termenul de sistem informaţional tinde să scadă din ce în ce 
în importanţă deoarece există din ce în ce mai puţine 
activităţi în care să nu se folosească informaţii în formă 
digitală. 
 Un sistem informaţional este astfel şi un mod 
organizat de a combina oameni, hardware, software, reţele de 
comunicaţie cu resursele de date care colectează, transformă 
şi diseminează informaţia într-o organizaţie. 
 Sistemele sunt compuse din canale de informaţie care 
pot fi clasificate în:  

a) formale şi informale; 
b) personale şi impersonale; 
c) publice şi private. 
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Canalele de informaţie pot fi utilizate în diferite 
moduri şi combinaţii de către diferiţi oameni sau de către 
diferite comunităţi. 

Tipuri de sisteme informaţionale 
 

Evident, există mai multe tipuri de sisteme 
informatice: 

 

1. Sistemul informaţional manual (ce utilizează 
creionul şi hârtia); 

2. Sistemul informaţional informal (ce utilizează 
cuvintele); 

3. Sistemul informaţional formal (ce utilizează 
procedurile scrise); 

4. Sistemul informaţional bazat pe computer 
(sistemul informatic) care utilizează hardware, 
software, reţelele de calculatoare, inteligenţa 
artificială sau alte forme ale tehnologiei 
informaţiei ce permit transformarea datelor în 
produse informatice utilizate în procesul de luare 
a deciziilor de către manageri. 

 

 În prezent remarcă existenţa unor echipamente care 
vin să transforme  informaţia din forma scrisă direct în cea 
digitală, comenzi ale soft-urilor ce exprimă în formă vocală, 
conversia textului dictat în formă digitală sau citirea de 
documente electronice (voice-command, dictation sau text-to-
speech). 
 

Aspecte etice ale sistemelor informatice 
  
Elementele de natură etică, dintr-o perspectivă managerială 
precum şi ca un aspect al societăţii globale se referă la: 
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• Utilizarea tehnologiei informaţiei în mod impropriu, 
iresponsabil sau dăunător societăţii ( de exemplu: 
 e-mail-uri agresive, cookies etc.); 

• Utilizarea corectă a resurselor de date ale organizaţiei 
(de exemplu: respectarea confidenţialităţii 
informaţiilor); 

 
• Stabilirea răspunderii pentru cei care nu respectă 

elementele de mai sus; 
 

• Utilizarea de soft-uri fără plata copyright-ului. 
 

Dimensiunea etică a sistemelor informatice priveşte 
aspectele care asigură că utilizarea tehnologiei informaţiei şi 
a sistemelor informatice nu se face într-o manieră improprie 
sau iresponsabilă care afectează persoanele individuale sau 
societatea. Din acest punct de vedere este foarte important ca 
în cadrul societăţii globale informaţionale toţi membrii 
acesteia să beneficieze de resursele informaţionale şi să aibă 
scopuri strategice comune atât la nivelul individual, naţional 
cât şi global. Utilizarea sistemelor informatice nivelul 
organizaţiei poate duce la la creşterea profitului dar şi la 
economii de materii prime, energie sau alte resurse 
importante la nivel global. 

 
Relaţia dintre sistemele  informatice şi organizaţie 

 
Sistemele informatice joacă un rol vital în succesul 

unei organizaţii. Astfel, prin acestea  se  pot asigura 
infrastructura informaţională internă (prin Intraneturi) sau 
externă, interorganizaţională (prin extraneturi) pentru 
necesităţile business-ului în: 
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 - Asigurarea eficienţei operaţionale; 
 - Asigurarea unui management eficient; 
 - Asigurarea unui avantaj competiţional. 
 

Succesul unui sistem informatic nu trebuie măsurat 
numai prin eficienţa sa (în minimizarea costurilor, timp sau 
utilizarea resurselor de informaţie) ci şi prin suportul pe care 
îl asigură în: 

• Elaborarea strategiilor de afaceri; 
• Desfăşurarea proceselor comerciale; 
• Îmbunătăţirea structurii organizaţionale şi a culturii 

organizaţiei; 
• Creşterea cifrei de afaceri şi valorii firmei într-un 

mediu dinamic, concurenţial. 
 

Din punct de vedere individual - managerial sistemul 
informatic reprezintă reprezintă: 

 
• un mijloc important pentru asigurarea 

funcţionalităţii business-ului; 
•  un factor esenţial ce influenţează eficienţa 

operaţională, productivitatea angajaţilor şi a 
relaţiei cu clienţii; 

• o sumă de bază de informaţii care asigură luarea 
de decizii corecte; 

• un mijloc de a dezvolta noi produse (servicii) ce 
asigură un avantaj competitiv; 

• una din cele mai importante resurse ale 
organizaţiei şi de analiză a costului business-
ului. 
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Alte aspecte ce privesc sistemele informatice 
contemporane 
 
Schimburile tot mai rapide în mediul de afaceri au 

determinat ca sistemele informatice să ajungă o componentă 
esenţială a organizaţiei în îndeplinirea scopului acesteia (în 
esenţă obţinerea de profit). Astfel utilizarea tehnologiei 
informaţiei a devenit un aspect indispensabil în funcţionarea 
organizaţiei mai ales în prezent când se fac simţite noi 
tendinţe în evoluţia organizaţiilor şi anume: 

1. utilizarea Internetului la nivelul organizaţional 
local sau global; 

2. apariţia de organizaţii Internet ce îşi desfăşoară 
business-ul numai în această zonă; 

3. globalizarea; 
4. reformularea procesului de business. 

 
1. Utilizarea Internetului la nivelul organizaţional 

local sau global 
 

În perioada actuală majoritatea firmelor mari şi-au 
dezvoltat sisteme informatice la nivel global ca o consecinţă 
a diferenţelor dintre costurile materiilor prime, forţei de 
muncă în diferitele locuri de pe glob, totodată, remarcându-se 
şi existenţa unor firme mici şi mijlocii care folosesc 
Internetul devine un mijloc principal de comunicare pentru 
activitatea comercială, un mijloc important de promovare 
ş.a.m.d. 

 
2. Apariţia de organizaţii Internet 
 

Tot ca o consecinţă a Internetului şi a globalizării se 
remarcă în prezent apariţia de forme care îşi desfăşoară 
activitatea numai pe Internet având ca domeniu de activitate: 
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distribuţia de soft-uri, licitaţii, site-uri de distracţie etc. O 
organizaţie Internet utilizează Internetul, Intranetul şi 
Extranetul precum şi alte reţele pentru a asigura suportul 
activităţii comerciale. 

 
 
3. Globalizarea  
 

Relaţia Internet - globalizare poate fi privită ca o 
relaţie în care fiecare factor îl determină pe celălalt. 
Globalizarea este un fenomen amplu şi tinde să se accentueze 
din ce în ce mai mult. Dacă la nivelul firmelor mari 
globalizarea s-a impus, iată că în prezent tot mai multe firme 
mici şi mijlocii se integrează în acest fenomen. 

 
4. Reformularea procesului de business 
 

Procesul de business este format din orice grup de 
activităţi efectuate în scopul de a produce un anumit rezultat 
specific orientat spre client sau spre piaţă. Acest rezultat 
apare ca o consecinţă la pasul trei. Într-o organizaţie modernă 
tehnologia informaţiei se impune determinând noi orientări şi 
utilizarea de mijloace din ce în ce mai sofisticate inteligenţă 
artificială, sisteme expert etc. Mediul de afaceri este într-o 
continuă schimbare şi se impun noi tehnici şi metode de 
elaborare a acestui proces. 

Reformularea procesului de business (după Michel 
Hammer) este fundamentată pe un nou tip de gândire şi de 
schimbări în modul de desfăşurare a business-ului care se 
caracterizează prin schimbări radicale şi noi abordări ale 
acestuia cu efecte în costuri, calitate, service şi viteză de 
desfăşurare. 
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