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Dictionar sistemic managerial

Ce este dictionarul sistemic managerial? Dictionarul sistemic managerial este o initiativa a CFM, care promoveaza, la
nivel organizational si educational, o cultura sistemica a cunoasterii si managementului. Initiativa are, ca sustinere
stiintifica, cel putin doua realitati:
1. Aparitia si recunoasterea larga a scolii sistemice de management ca cea mai bine fundamentata conceptie de
conducere, din punct de vedere teoretic si aplicativ, in ultimii 60 de ani;
2. Utilizarea tot mai frecventa a conceptului SISTEM (sistem economic, sistem politic, sistemul personalitatii, sistem social,
sistem de invatamant, etc.) in viata publica si stiintifica, ceea ce impune o acceptiune relativ unitara a acestuia pentru
evitarea confuziilor, stresului si manipularii intelectuale. Acces la dictionarul sistemic managerial.
De ce ar fi nevoie de un dictionar sistemic managerial?
Conducerea unei organizatii profesionale (comert, productie, educatie, sanatate, etc.) si cu atat mai mult a unui segment
social (administratie publica locala) sau national (guvernare) reprezinta o alta profesie, cu cel mai inalt nivel de
complexitate a pregatirii teoretice si practice. Fiecare conducator (manager), pentru a fi performant (a decide in
cunostinta de cauza), trebuie sa posede un nivel minimal de cunoastere din fiecare domeniu profesional al propriilor
angajati, dar si din domeniile cunoasterii mediului natural si economico - social care influenteaza organizatia.
Cunoasterea inseamna in primul rand intelegerea cat mai apropiata de realitate a conceptelor si termenilor profesionali
cu ajutorul carora exercitam atributiile fiecarui post. Din acest motiv exista dictionare explicative generale (DEX), care
explica semnificatia conceptelor in sensul acceptat de orice persoana indiferent de profesie si dictionare de specialitate
(tehnice, economice, etc.), in care semnificatia conceptelor este mult mai precis delimitata la specificul domeniului de
activitate.
Datorita complexitatii cunostintelor necesare unui manager se impune necesitatea unui dictionar de management, care
sa prelucreze semnificatiile conceptelor din DEX cu cele din dictionarele de specialitate, in sensul armonizarii lor, pentru
a ajuta titularii posturilor de conducere sa evitar confuziile, redundantele si contradictiile existenete acum in domeniul
cunoasterii.
Abordarea sistemica a aparut tocmai ca urmare a aprofundarii si diversificarii cunoasterii, care tinde sa devina mai
"complexa decat realitatea insasi", pentru a incerca sa puna o anumita "ordine in gandire" pornind de la general la
particular, de la simplu la complex, de la descriptiv la evaluativ (cantitativ, normativ), de la structural la procesual, de la
concret la abstract, etc.
Ce acceptiuni ale conceptului "sistem" ar putea fi integrate si in ce fel?
Necesitatea efortului CFM de identificare a unor definitii coerente, convergente si facile pentru transferul din sfera
teoretica in cea practica, de la nivelul cel mai general la cel mai particular cunoscut, poate fi sugestiva daca incercam sa
analizam cel putin trei din acceptiunile existente in literatura stiintifica actuala, comparativ cu o definitie sistemica
integratoare, a celui mai cuprinzator concept filosofic, SISTEM.
Fiecarea propunere de "definitie integratoare" sau de detaliere, va fi supusa dezbaterii publice a celor interesati, in
vederea alegerii variantei care indeplineste cel mai bine criteriile de valoare (concordanta cu realitatea identificabila),
coerenta, convergenta cu alte stiinte, facilitati de transfer in realitatea cunoscuta (sintetica si analitica), etc. Alegerea
variantei si argumentarea ei se va realiza de un colectiv de specialisti, mentionati in capitolul de dezbateri.
- Acceptiunea DEX -1998: " Ansamblu de elemente (principii, reguli, force etc.) dependente între ele _i formând un tot
organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretic, reglementeaz clasificarea materialului într-un domeniu de
_tiince ale naturii sau face ca o activitate practic s funccioneze potrivit scopului urmrit. &loz; Sistem informacional =
ansamblu de procedee _i mijloace de colectare, prelucrare _i transmitere a informaciei necesare procesului de
conducere a întreprinderilor, instituciilor, ministerelor etc. &diams; Totalitatea relaciilor pe baza crora este alctuit un
sistem (1). 2. Totalitatea depozitelor formate în decursul unei perioade geologice. 3. Metod de lucru, mod de organizare a
unui proces, a unei operacii, fel de a lucra; norm, obicei. &loz; Sistem Braille = metod de scriere pentru orbi, cu litere
tipografice speciale scoase în relief, pentru a putea fi pipite. 4. Model, tip, tipar; marc (de fabric). 5. (În sintagma) Sistem
audio = combin muzical. [Var.: (rar) sistém s.f.] ? Din fr. système, lat. systema" ;
- Acceptiunea noului DEX (NODEX) - 2002: "SISTÉM ~e n. 1) Ansamblu de elemente (materiale sau ideale) cu anumite
trsturi comune care formeaz un tot organizat. ~ nervos. ~ solar. ~ filozofic. 2) Mod de organizare a unui proces, a unei
activitci. ~ electoral. 3) Form de guvernmânt; regim; orânduire. ~ feudal. 4) Ansamblu coordonat de procedee, folosit pentru
a obcine un rezultat pozitiv. ~ de tratare a unei boli. 5) Succesiune de straturi formate în decursul unei perioade
geologice. 6) Ansamblu de instalacii asociate. ~ tehnic. ~ energetic. /<lat. systema, it. sistema, fr. systeme, germ.
System" ;
- Acceptiunea dictionarului de neologisme (DN-1986): SISTÉM s.n. 1. Ansamblu de elemente (principii, reguli, force etc.)
dependente între ele _i formând un tot organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretic, reglementeaz
clasificarea materialului într-un domeniu de _tiince ale naturii sau face ca o activitate practic s funccioneze potrivit
scopului urmrit. 2. (Anat.) Grupare morfologic _i funccional unitar de organe sau de structuri. 3. (Biol.) Ansamblu de
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elemente aflate în interacciune. &diams; (Geol.) Succesiune de strate care corespunde aceleia_i perioade. &diams; (Min.)
Sistem cristalin = ansamblu de forme de baz. 4. Ansamblu ordonat care apare ca rezultat al unei clasificri. &loz; Sistem
solar = ansamblu de corpuri cere_ti în care intr Soarele, planetele cu satelicii lor, planetoizii _i cometele periodice; sistem
de ecuacii = grup de mai multe ecuacii cu acelea_i necunoscute; sistem tehnic = ansamblu de corpuri fizice compus, cel
pucin în parte, din corpuri solide _i folosit în tehnic. 5. Mod de organizare a unui proces, a unei operacii, a unei activitci
etc.; metod de lucru, fel de a lucra. 6. Sistem informacional = ansamblu de procedee _i mijloace de adunare, prelucrare
_i transmitere a informaciei necesare procesului de conducere a întreprinderilor etc. [Pl. -me, -muri, var. sistem s.f. / cf. fr.
système, it. sistema, engl. system, lat., gr. systema];
Acceptiunea promovata prin cultura sistemica a CFM (ISBN ): (10) 973-755-107-9; (13) 978-973-755-107-8.
- Sistemul reprezint o categorie filozofic, ce desemneaz o mulcime finit de elemente materiale sau spirituale, cu funccii
distincte, a cror structurare, interconectare _i interacciune este determinat de formele predominante de energie _i care,
împreun, finalizeaz cel pucin un proces care influenteaza denumirea sistemului.
- Fata de definitiile de mai sus, definitia promovata de CFM propune drept criterii de impartire (diviziune) a oricarei
realitati in susbsisteme si elemente: forma predominanta de energie si procesul finalizat de sistem (subsistem). Aceste
doua criterii permit o delimitare a aceleiasi realitati in mod univoc de catre majoritatea specialistilor din domeniu, ceea ce
nu se intampla acum, datorita definitiilor existente, mult mai generale si interpretabile.
- Exemplificari ale definitiei sistemului si ale definitiilor conceptelor cu ajutoru carora este definit sistemul (energie,
functie - proces, etc.) sunt detaliate in continutul Dictionarului sistemic managerial.
- Acces la dictionar
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