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În practică întâlnim două concepte legate de informație și anume sistemul informaţional şi 

sistemul informatic.  

Sistemul informaţional este ansamblul de elemente implicate în procesul de colectare, 

transmisie, prelucrare, etc. de informații. 

Rolul sistemului informaţional este de a transmite informația între diferite elemente. De 

exemplu, în cadrul unei unităţi economice, rolul sistemului informaţional este de a asigura 

persoanele din conducere cu informații necesare pentru luarea diferitelor decizii economice sau de 

altă natură. 

În cadrul sistemului informaţional se regăsesc: informația vehiculată, documentele 

purtătoare de informații, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a informației. 

Printre posibile activităţi desfășurate în cadrul acestui sistem, pot fi enumerate: 

achiziționarea de informații din sistemul de bază, completarea documentelor şi transferul acestora 

între diferite compartimente, centralizarea datelor, etc. 

În cadrul sistemului informaţional, majoritatea activităţilor se pot desfăşura cu ajutorul 

tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare și apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, 

către alt compartiment spre prelucrare. 

Transferul se poate face și el pe cale electronică, prin intermediul unei reţele de calculatoare 

sau cu ajutorul modemului. 

Ansamblul de elemente implicate în tot acest proces de prelucrare și transmitere a datelor pe 

cale electronică alcătuiesc un sistem informatic.  

Într-un sistem informatic intră: calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte 

componente hardware, software-ul, datele prelucrate, personalul ce exploatează tehnica de calcul, 

teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare etc. 

Se poate spune că sistemul informaţional este inclus în sistemul informatic, acesta din urmă 

fiind o componentă esenţială a primului. 

Una din caracteristicile societăţii moderne este vehicularea unei cantități mari de informații 

de natură diferită. Experții tind să acrediteze ideea că, în prezent, ne aflam în stadiul unei societăţi 

informaţionale în plină dezvoltare. Nivelul de organizare socială şi gradul de procesare a 



informaţiei, condiţionează exactitatea și viteza de reacţie a subsistemelor sociale, precum și a 

componentelor lor organizaţionale, la schimbările rapide de stare ale societăţii. Ca urmare, 

preocupările pentru optimizarea continuă a comunicării constituie un obiectiv principal al 

proceselor de conducere macro şi microeconomică. 

O organizaţie, privită ca un sistem dinamic și complex, se caracterizează prin trei 

componente: 

A. un sistem conducător, care este orientat către luarea deciziilor și repartiția resurselor 

necesare pentru îndeplinirea, la un nivel de performanță aşteptat, a obiectivelor organizației;  

B. Un sistem informaţional, care are că principală atribuție dirijarea fluxului de informație, 

în conformitate cu nevoile procesului de conducere; el se mai numeşte şi sistem informaţional 

pentru conducere;  

C. Un sistem de execuţie sau sistem condus, este subordonat primului sistem și își 

subsumează eforturile sale cerințelor sistemului conducător. 

Componentă a unei organizații, abordată ca un sistem cibernetic, conducerea poate fi 

definită ca un proces de ordonare a componentelor acesteia potrivit criteriului concordantei scop – 

acţiune. În cadrul procesului, informația joacă un rol de legătură între elementele umane și materiale 

ale sistemului, fără de care nu ar fi posibil nici un fel de acţiune ordonată, subordonată scopului 

propus.  

Corespunzător etapelor unui ciclu al conducerii, se disting următoarele faze (în succesiune): 

culegerea informaţiei de stare - analiza - elaborarea informației de comandă acţiunea.  

Un ciclu al conducerii include ansamblul operațiilor desfăşurate din momentul apariției unui 

eveniment ce începe cu o acțiune planificată şi durează până la declanşarea acesteia. 

Aceasta pune în evidentă faptul că esenţa conducerii o constituie însuși procesul de 

transformare a informaţiei de stare în informaţie de comandă și transmiterea acesteia între nivelul 

conducător și cel condus. 

Sub aspect conceptual, atributul informaţional se referă la tot ce înseamnă informație și, mai 

ales, la valorificarea și transportul ei la utilizatori. Existenţa și calitatea informațiilor este 

indispensabilă realizării atributelor conducerii, iar unitatea sistemului informaţional determină 

nivelul de performantă al acesteia.  

Sistemele informaţionale au existat, într-o formă sau alta, pe toate treptele dezvoltării 

societăţii omeneşti, informarea constituind o condiție fundamentală a realizării oricărui proces 

managerial, în calitatea sa de proces de însuşire și transmitere a informațiilor. Considerat ca o 

componentă managerială, aspectul informaţional al conducerii se exprimă prin acest sistem.  

Apariţia și evoluţia sistemelor informaţionale se reflectă prin intermediul următoarelor 

momente semnificative atinse de procesele de conducere, productive și informaţionale: 



•  apariţia nevoii de a conduce, care a constituit o premisă esențiala a existenței sistemelor 

informaţionale; pe măsura dezvoltării producției materiale acestea au cunoscut noi dimensiuni iar 

succesele numeroaselor personalităţi conducătoare, din istoria societății, s-au datorat unor sisteme 

informaţionale bine concepute şi organizate;  

•  apariţia primelor sisteme informaţionale, special organizate, în primele decenii ale 

secolului XX;  

•  consolidarea sistemelor informaţionale, în a doua jumătate a secolului nostru, ca urmare a 

dezvoltării mijloacelor automatizate de prelucrare a datelor.  

În acest context, un sistem informaţional vizează atât aspectul organizatoric al acestuia, cât 

și cel tehnic. Realizarea unei informări complete și de calitate, precum și valorificarea integrală a 

informației poate fi posibilă doar în cadrul unui sistem conceput ca un ansamblu integrat, care 

cuprinde: proceduri, metode şi mijloace folosite atât pentru generarea și păstrarea datelor, cât şi 

pentru transformarea lor în informații, inclusiv echipamente, asigurarea cu programe, operațiile 

executate de om sau cu mijloace tehnice, datele structurate pe criterii de eficientă, ca și metodele de 

folosire raţională a lor. 

Prin urmare, un sistem informaţional reprezintă un ansamblu complex, organizat de oameni, 

mașini, programe, procedee și activități practice, concretizate în compartimente cu legături 

informaţionale, alcătuind cadrul organizatoric prin intermediul căruia se elaborează și se folosesc 

informațiile. Altfel spus, sistemul informaţional constituie un angrenaj care procură informațiile, le 

transformă într-o formă susceptibilă de a fi utilizate de fiecare treaptă de conducere, transmite și 

prelucrează deciziile, urmăreşte efectele aplicării acestora, atât în timpul execuţiei, cât și după 

terminarea acţiunii lor.  

În România, cercetarea și proiectarea sistemelor informaţionale a înregistrat în ultimii ani 

progrese semnificative. Se poate vorbi, în prezent, de încercarea conturării unei concepții proprii în 

acest domeniu. Cu toate acestea, experienţă practică în întreprinderile comerciale a arătat că, de 

multe ori, analizele s-au limitat la abordarea parţială a unui sistem informaţional, precum descrierea 

suporţilor de informaţie, a documentelor folosite sau procedeelor de prelucrare, făcându-se 

abstracţie de ideea de sistem. 

Ţinând seama de efectele negative ale unei asemenea maniere de abordare, este obligatoriu 

de semnalat faptul că numai abordarea integrată a sistemului informaţional conduce la ceea ce se 

defineşte drept management complex în firmele comerciale romaneşti. 

Sistemul informaţional al întreprinderii comerciale poate fi definit ca acea componentă a 

managementului firmei comerciale care încorporează totalitatea resurselor informaţionale create, 

prelucrate și transmise pe fluxuri și circuite informaţionale, precum și a tehnicilor şi mijloacelor de 

procesare a acestora în vederea creşterii rapidităţii și fiabilităţii actului decizional.  
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