
Clasa a VIII-a  

Citiți cu atenție conținutul lecției, apoi rezolvați exercițiile scrise cu roșu.  

 

Structura organizatorică a întreprinderii 
 

Organizarea şi funcţionarea întreprinderii sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale 
în sensul că fiecare componentă organizatorică sau acţiune trebuie să corespundă unor cerinţe 

clar definite reieşite din obiectivele acesteia. 
Structura organizatorică poate fi considerată drept scheletul firmei şi cuprinde două 

părţi: 
a) structura de conducere sau funcţională; 

b) structura de producţie sau operaţională. 
În cadrul acestor părţi se regăsesc componentele primare şi anume postul, funcţia, 

compartimentul, relaţiile organizatorice, nivelul ierarhic. 
Postul este alcătuit din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi 

responsabilităţilor desemnate pe anumite perioade de timp fiecărui component al firmei 
Funcţia constituie factorul care generalizează posturi asemănătoare din punct de vedere 

al ariei de cuprindere, a autorităţii şi responsabilităţii. 
Funcţiile pot fi grupate în: 

- funcţii de conducere: manager, contabil şef, şef de secţie, maistru; 
- funcţii de execuţie: inginer, economist, revizor contabil; 

Compartimentele  reunesc persoane care desfăşoară activităţi relativ omogene şi 
solicită cunoştinţe specializate dintr-un anumit domeniu, sunt amplasate într-un anumit spaţiu 

şi subordonate nemijlocit unei singure persoane.Pot fi: 
-operaţionale -se caracterizează prin faptul că fabrică produse sau părţi de produse (secţiile de 
producţie) sau favorizează unele servicii (aprovizionare, transport).  

-funcţionale -specializate pe activităţi: financiar, contabilitate, personal, tehnic, etc; 

Relatiile organizatorice   
sunt alcătuite din ansamblul legăturilor dintre componentele structurii stabilite prin 
reglementări oficiale.  

Relaţiile organizatorice pot fi:  

- de autoritate (exercitarea lor este obligatorie); 
- de cooperare (între titularii posturilor pe acelaşi nivel ierarhic); 
- de control (între compartimentul de control şi celelalte compartimente); 
- de reprezentare (între managerii unităţii şi reprezentanţii altor organizaţii). 

Structura organizatorică a firmei se exprimă în câteva documente esenţiale pentru 
funcţionarea normală a activităţii şi anume, regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa 
postului, organigrama.  
a)regulamentul de organizare şi functionare  care cuprinde: dispoziţii generale, actul 

normativ de înfiinţare, obiectul de activitate, tipul societăţii, statutul juridic şi prezentarea 
structurii de organizatre, atribuţiile firmei, conducerea firmei, diagrama de relaţii pentru fiecare 
compartiment funcţional şi operaţional, dispoziţii generale. 
b) fişa postului este un document operaţional important ce prezintă în detaliu elementele cerute 

unui salariat pentru ca acesta să-şi poată exercita în condiţii normale activitatea.  
 

Fişa postului serveşte ca document organizatoric indispensabil fiecărui salariat şi ca 
suport pentru evaluarea muncii acestuia. 

b) organigrama - o reprezentare grafică a structurii organizatorice a întreprinderii sub 
forma unor cadrane corelate, care exprimă relaţiile organizatorice dintre diverse 



organisme ale întreprinderii şi redă o parte din componentele structurii, şi anume: 
compartimente,  nivelurile ierarhice, relaţiile organizaţionale, ponderea ierarhică  
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Exerciţii 

 Copiaţi pe caiete şi completati tabelul de mai jos, încadrând următoarele 
funcţii: manager general, adjunct, director tehnic/economic/comercia l, 
contabil şef, inginer şef, şef de secţie, şef de serviciu, maistru, inginer, 
economist, lăcătuş mecanic, muncitor necalicaficat, în coloana 

corespunzătoare. 

Funcţii de conducere  Funcţii de execuţie  
  

 

FISA   POSTULUI  

 

DENUMIREA SOCIETĂŢII:  

1. DENUMIREA POSTULUI:  

Programator  

2. OBIECTIVUL POSTULUI:  

Programatorul realizează dezvoltarea de programe software  

 

3. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:  

Programatorul dezvoltăprograme software după proiecte stabilite.  

 

4. RELAŢIILE DE MUNCĂ: 

Programatorul este subordonat administratorului 

Programatorul colaborează cu:  

 - ceilalţi angajaţi ai firmei; 

 - serviciul financiar-contabil pentru decontarea cheltuielilor.  

Programatorul reprezintă firma SC ______ SRL în faţa clienţilor şi a potenţialilor clienţi pentru consultanţă informatică, negocierea, 

încheierea şi executarea contractelor şi acordurilor comerciale, conform delegaţiei primite din partea administratorului.  

5. SCHIŢA POSTULUI  

Programatorul desfăşoară urmatoarele activităţi:  

 -        Dezvoltă programe software la cererea conducerii, 

- Întreţine programele dezvoltate; 

- Asigură promovarea programului software dezvoltat;  

- Acordă asistenţă clienţilor programului.  
6. CONDIŢIILE FIZICE:  
Programatorul îşi desfăşoară activitatea atât la sediul principal al SC ____________ SRL situat în loc. _____, Str. ___________ 
Nr.______, dotat cu calculator, având acces la autoturism de serviciu, telefon şi fax, cât şi în delegaţii.  
 

7. SALARIUL ŞI CONDIŢIILE ASIGURATE:  
Salariul realizat se compune din:  salariul de încadrare: _________ lei; În funcţie de realizări acesta se renegociază.  
Programatorul îşi desfăşoară activitatea în cadrul programului de lucru al organizaţiei de 8 ore pe zi (h: 09,00-17,00), 5 zile pe 
saptamână.  
Programatorul beneficiază de un concediu de odihnă anual plătit de 21 zile lucrătoare. Programarea concediului de odihnă se face 

conform dispoziţiilor legale.  

Programatorul poate beneficia, în funcţie de rezultatele activităţii, de asistenţă medicală privată şi de asigurare de viaţă cu 

acumulare în fonduri (pensia privată), instruire de specialitate prin participarea la programe de training.  

8. CARIERA PROFESIONALĂ:  

Programatorul poate promova în funcţia de Director Programe.  

9. PERSOANA CARE OCUPĂ POSTUL: _______________________.  

 

10. APLICARE:  

Prezenta fişă de post este valabilă începând cu data de _____________ şi până la anularea ei.  

Prezenta fişă de post este anulată începând cu data de _______________ prin actul ____________ .  

 

Contract Individual de Munca nr.__________/data________________ .  

 

Semnatura angajatului de luare la cunostinta: ___________________ 

Data ________________ 

 

ADMINISTRATOR, 

 



Calitatea muncii 

Calitatea muncii reprezintă factorul determinant al integrării în muncă şi care  poate fi 
definită ca un cumul de capacităţi şi funcţionalităţi generate de un loc de muncă.  

De-a lungul mileniilor, pe plan mondial, activitatea omului a trecut de la cea de 

cultivator de plante şi crescător de animale, la cea de producător şi în prezent, se face trecerea 
la munca creativă. În acest proces s-a trecut treptat, de la efortul fizic, la afirmarea tot mai 
puternică a celui intelectual. Prin automatizarea, robotizarea şi informatizarea producţiei, locul 
şi rolul omului în economie se schimbă. În aceste condiţii, munca creativă devine factorul 

determinant al vieţii economice.   
Factorii ce influenţează calitatea muncii unui individ includ atât caracteristici 

calitative , cantitative    precum şi  afective . 

Caracteristici Elemente factoriale specifice 

Calitative - calităţi intelectuale 
- calităţi de motricitate 

- calităţi senzoriale 
- cunoştinţe generale 
- pregătire şcolară 
- cunoştinţe de specialitate 

- calificare 
- experienţa profesionala 

Cantitative       vârsta 
      vechime în meserie 
      vechime în întreprindere 

Afective            ataşamentul faţă de întreprindere 
           atitudinea faţă de colectivul de muncă 

  
  Elementele privind calitatea forţei de muncă pot fi grupate în: 

-  elemente ce ţin de caracteristicile locului de muncă: satisfacţia la locul de muncă, nivel de 
salarizare, timp de lucru, pregătirea şi calificarea profesională, perspectiva privind cariera, 
specificul locului de muncă şi calităţile individuale ale angajaţilor. 

- elemente privitoare la muncă în contextul larg al pieţei muncii: egalitatea de gen, 
sănătatea şi securitatea la locul de muncă, flexibilitate şi securitate, acces la ocupare, echilibrul 
dintre viaţa profesională şi viaţa privată, diversitatea şi nediscriminarea. 

Folosirea intensivă a potenţialului uman este exprimată prin productivitatea muncii 
care   este definită prin eficienţa cu care se consumă munca. 

Creşterea productivităţii muncii este influenţată în mod deosebit de creşterea calificării 
personalului, odată cu care are loc şi utilizarea eficientă a condiţiilor tehnice şi organizatorice 

cu efect direct asupra reducerii timpului de lucru pe unitatea de produs, a creşterii valorii de 
întrebuinţare şi a fondului de timp disponibil. 

   

Condiţii generale de muncă:  
Capacitatea de muncă este disponibilitatea organismului de a presta la nivel maxim 

anumite lucrări, care pot fi apreciate prin efortul depus. Capacitatea de muncă este efectul 

acţiunii simultane a mai multor factori la un moment dat. 
Factorii, care influenţează asupra capacităţii de muncă, sunt: 



o Factori biologici – determină capacitatea de muncă din interior (vârsta, conţinutul şi 
organizarea alimentaţiei, starea de sănătate, etc.). 
o Factori psihologici – determină capacitatea de muncă sub raportul laturii personalităţii 

umane (aptitudini, temperament, caracter). 
o Factori economico-sociali – influenţează capacitatea de muncă din exterior, ei 
reprezentând condiţiile în care se valorifică posibilităţile organismului. 

Capacitatea de muncă nu se menţine pe întreaga durată a desfăşurării activităţii la 

aceeaşi parametri. Printre cauzele care duc la reducerea capacităţi de muncă sunt bolile 
profesionale – afecţiuni produse ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii,  cauzate de 
factori nocivi, fizici, chimici, biologici, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau 
sisteme ale organismului uman în procesul muncii care pot duce la apariţia oboselii.  

Starea de oboseală este determinată de consumul de energie în timpul activităţii, 
urmând ca aceasta să fie compensată prin alimentaţie şi odihnă. Ea îndeplineşte o funcţie de 
protecţie a organismului semnalând individului respectiv că au fost atinse limitele de solicitare 
pe care organismul nu le poate depăşi. 

Starea de oboseală la locul de muncă este determinată de condiţiile de muncă şi de 
condiţiile de mediu, respectiv de microclimat de la locul de muncă.  

Condiţiile de muncă sunt: 

  Durata zilei de muncă – conform legislaţiei nu va depăşi 8 ore în cazul de 40 ore pe 

săptămână. 

 Regimul de muncă – presupune organizarea activităţilor în mai multe schimburi, pentru 
întreprinderile de prelucrare se practică activităţi în 2-3 schimburi în perioada de sezon. 

 Gradul de intensificare al muncii – se reglementează de normele de producţie sau de timp 
în vigoare şi vor corespunde nivelului organizatoric, tipului producţiei, etc. 

  Experienţa în muncă şi cerinţele tehnice vor determina categoria din care face parte 

executantul, categoria activităţilor va corespunde categoriei  salariale a muncitorului.  

   Nivelul organizatoric al procesului de muncă-orice om va avea un randament mai bun 
dacă va munci într-un cadru bine organizat. 
 

Principalele condiţii de mediu sunt: microclimatul, iluminatul, vibraţiile, caracteristicile 
acustice, condiţii de design industrial şi aspect estetic, etc. 

Microclimatul se caracterizează prin temperatura, umiditatea relativă a aerului, viteza 
aerului. Condiţiile optime diferă pe tipuri de încăperi şi pe perioade ale anului 

 

Conditii de microclimat 

Tipul 

incăperii 

Perioada rece Perioada caldă 

temperatura umiditatea 
% 

viteza 
m/s 

temperatura umiditatea 
% 

viteza 
m/s 

Clădiri 
administrative 

19-21 35-60 0,15 22-25 35-60 0,3 

Clădiri 

industriale 
18-20 35-60 0,25 20-23 35-60 0,3 

 

Pentru a crea condiţii confortabile în ce priveşte microclimatul, încăperile industriale şi 
administrative vor fi dotate cu instalaţii de aer condiţionat.  

Iluminatul  este important pentru activităţile de inspectare, sortare, control vizual la 
ecranul luminos, după caz se va combina iluminatul general cu cel local. În fiecare unitate 
economică se urmăreşte folosirea la maximum a  luminii naturale, prin alegerea metodei şi a 

corpurilor de iluminat, a surselor de lumină, ceea ce  asigură importante economii de energie.  



 Zgomotul în producţie se caracterizează prin intensitatea zgomotului în decibeli. În 
anumite condiţii sunetul asigură comunicarea însă peste anumite limite devine dăunător 
provocând oboseală, nervozitate, scăderea randamentului muncii. Locurile de muncă unde 

zgomotul puternic nu poate fi evitat, implică obligativitate purtării echipamentului special de 
protecţie, respectiv a căştilor.  

În ultimul timp se pune accent şi pe designul industrial, pe realizarea unui ambient 
cromatic şi vizual plăcut, fiind demonstrat faptul că aceste aspecte influenţează direct 

capacitatea de muncă.  
Condiţiile igienico-sanitare, îndeosebi organizarea raţională a regimului şi a spaţiului  de 

muncă şi de odihnă, asigurarea necesarului de apă,  sunt indispensabile pentru menţinerea 
sănătăţii şi refacerea capacităţii de muncă.  

Orice loc de muncă trebuie amenajat astfel ca să se asigure executantului un loc eficient 
din punct de vedere ergonomic, dotat cu scaune funcţionale, cu bancuri de lucru reglabile,  
utililaje şi dispozitive de comandă  corespunzătoare executanţilor. De asemeni trebuie asigurate 
şi condiţiile de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă, prin efectuarea instructajelor 

periodice, purtarea echipamentului de protecţie, asigurarea securităţii locului de muncă.  
 

 

  
 
 
Exerciţii 

 Realizaţi un scurt eseu în care să prezentaţi rolul factorilor 
fiziologici şi psihologici din şcoală  în atingerea  
performanţelor şcolare. 

 
 


