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Ab initio: 

Niciodata ca pana acum, mai ales in conditiile actuale, nu s-a impus o mai acuta necesitate a 
reenginering-ului anumitor business-uri si chiar a unor sectoare intregi de actvitate 
economica.  

 Un aspect neanalizat pana in prezent in cadrul oricarei teorii lansate si lucrari stiintifice 
publicate in legatura cu Reengineering-ul este cel legat de securitatea informatiilor si al 
garantiilor de securitate oferite in cadrul unui astfel de proces.  

Prezenta lucrare vine sa completeze acest gol extrem de important in contextul actual al 
dezvoltarii economice generale si al provocarilor legate de aspectul mentionat mai ales astazi 
cand societatea umana tinde sa devina una de tip informational. 

 O alta conditie care genereaza strict acest aspect al securitatii informatiilor si al garantiilor 
de securitate in cadrul unui Business Process of Reengineering – BPR, este legata de 
modificarea datelor economice, sociale, educationale si politice existente chiar de la lansarea 
teoriei in anii 1990, de catre „parintii”reengineering-ului insasi, Hammer si Champy, 
modificare mai mult decat substantiala si importanta. 

Iosud: Scoala doctorala de stiinte economice si umaniste a Universitatii Valahia – Targoviste, 
Romania 

CUVINTE CHEIE 

Informatii, garantii de securitate, securitatea informatiilor, reengineering, Business Plan of 
Reengineering,  

 INTRODUCERE 

Prezenta lucrare doreste a analiza fenomenul denumit REENGINEERING, sub aspectul celor 
doua notiuni de securitate a informatiilor si respectiv de garantare a securitatii informatiilor si 
s-a nascut ca urmare a analizelor si cercetarilor impuse de catre Scoala Doctorala de Stiinte 
Economice si Umaniste a Universitatii Valahia din Targoviste in cadrul cursurilor sustinute de 
catre Prof. Universitar Doctor Marius Petrescu, Profesor Universitar Doctor Delia Mioara 
Popescu si Profesor Universitar Doctor Constanta Popescu   

CUPRINS 
Pentru ca niciodata ca pana acum, mai ales in conditiile actuale, nu s-a impus o mai acuta 
necesitate a reenginering-ului anumitor business-uri si chiar a unor sectoare intregi de 
actvitate economica ar trebui sa definim mai intai insasi conceptul in sine: 
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 REENGINEERING – inseamna in fapt o schimbare radicala a procesului, procedeelor de 
baza care stau la baza organizarii si functionarii unei afaceri in scopul imbunatatirii 
drastice a productivitatii, calitatii, ciclurilor de productie si al reducerii costurilor in 
vederea crearii profitului 

 Un aspect neanalizat pana in prezent in cadrul nici unei teorii lansate in legatura cu 
Reengineering-ul este cel legat de securitatea informatiilor si al garantiilor de securitate 
oferite in cadrul unui astfel de proces. Prezenta lucrare vine sa completeze acest gol extrem de 
important in contextul actual al dezvoltarii economice generale si al provocarilor legate de 
aspectul mentionat mai ales astazi cand societatea umana tinde sa devina una de tip 
informational iar mediul de afaceri nu poate sa mai faca fata provocarilor constante aduse de 
diverse fenomene precum crize economice, pandemii etc. 

 O alta conditie care genereaza strict acest aspect al securitatii informatiilor si al garantiilor de 
securitate in cadrul unui Business Process of Reengineering – BPR, este legata de modificarea 
datelor economice, sociale, educationale si politice existente chiar de la lansarea teoriei in anii 
1990, de catre „parintii”reengineering-ului insasi, Hammer si Champy, modificare mai mult 
decat substantiala si importanta. 

 Faptul ca gradul enorm de mare de esecuri ale acestor procese de reengineering, de peste 
50%, este coroborat cu perceptia general constituita asupra procesului de reengineering insusi 
– de motivare a restrangerii activitatii firmei supuse procesului si de concediere a 
personalului, conduc in mod evident la cresterea indicelui de interes legat de aspectul analizat 
in prezenta lucrare. 

Necesitatea analizarii acestui aspect legat de securitatea informatiilor si garantiile de 
securitate oferite in cadrul unui proces de reengineering, aspect neevidentiat deloc pana in 
prezent in nici o lucrare publicata pe aceasta tema, tine cont si de cele doua curente de 
prezentare a tezelor doctorale cu acest subiect. In fapt este vorba de curentul „clasicist”si de 
cel „sinonimist” al acestor lucrari inregistrate si publicate pe tema reengineering-ului.  

Practic „clasicistii”preiau cele scrise si enuntate inaintea lor de catre corifeii termenului iar 
„sinonimistii”- majoritari ca si numar, prefera sa foloseasca sinonime in mod curent in 
definirea acelorasi termeni si analizele aferente precum cele din lucrarile inaintasilor lor. 

Existenta acestor doua curente se constituie intr-una din cauzele principale care au facut ca 
insasi subiectul acestei lucrari sa fie trecut cu vederea desi importanta lui este covarsitoare in 
cadrul mecanismului de reengineering.  

O alta cauza a neanalizarii acestui aspect este aceea ca majoritatea absoluta a celor care au 
scris pe aceasta tema a reengineeringului erau de formatie economisti iar aceasta problema 
cade foarte mult in sarcina analistilor de informatii si a juristilor.  

Metoda folosita pana in prezent era constituita doar din simple clauze contractuale de 
confidentialitate extrem de greu de pus in aplicare in practica datorita unor aspecte legale 
precum prescriptii si proceduri juridice, cumulate si cu nereusita procesului de reengineering, 
taxele procesuale, etc 

SECURITATEA INFORMATIILOR FURNIZATE INTR-UN PROCES DE 
REENGINEERING SI GARANTII DE SECURITATE  
1. REENGINEERINGUL PE SCURT. DEFINITIE, ETAPE, AXIOME. 
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1.1. REENGINEERING -  inseamna in fapt o schimbare radicala a procesului, procedeelor  
de baza care stau la baza organizarii si functionarii unei afaceri in scopul imbunatatirii 
drastice a productivitatii, calitatii, ciclurilor de productie si al reducerii costurilor in 
vederea crearii profitului. Acest termen este in general folosit in intreaga lume a 
afacerilor, cu toate ca este frecvent confundat si gresit inteles, si preluat din teoria 
lansata in America anilor 1990 de catre Michael Hammer si Champy, autorii cartii 
„Reengineering-ul intreprinderii”( carte aparuta in 1993 si considerata ca fiind 
„Biblia” reengineering-ului). 

1.2. ETAPELE RENGINEERING-ULUI SAU „CEI SAPTE PASI AI 
REENGINEERING-ULUI” 

Orice analist economic care este implicat in crearea unui Business Process of 
Reenginering – BPR trebuie sa urmeze „cei sapte pasi ai REENGINEERING-ului” 
considerati axiomatici in intreaga gandire de management deoarece ei se constituie in 
insasi etapele lui.  

1. Initierea procesului de reengineering si pregatirea „business case”-ului 

2. Negocierea cu senior managementul business-ului si aprobarea de incepere a 
constructiei proiectului de BPR 

3. Selectarea zonelor cheie unde este nevoie sa se intervina prin reengineering 

4. Investigarea cauzelor si analiza motivelor pentru care au aparut problemele in 
zonele descoperite ca fiind slabe 

5. Redesign-ul zonelor descoperite ca avand probleme cu scopul maririi performantei 

6. Asigurarea implementarii cu succes a planului printr-o continua monitorizare si 
evaluare   

 1.3. AXIOME 

„Nu automatizati, eliminati!” 

Poate ca prin insasi celebra expresie lansata in chiar titlul articolului publicat in Harvard 
Business Review de catre Hammer si anume „Nu automatizati, eliminati!”,reengineering-ul  
a reusit sa capete in acest moment o aplicabilitate generala structurala in economia mondiala 
ca urmare a efectelor pandemiei globale produse de virusul COVID 19. 

1.2. SECURITATEA INFORMATIILOR FURNIZATE INTR-UN PROCES 
DE REENGINEERING 
 In ceea ce priveste acest capitol al oricarei activitati de reengineering, securitatea 
informatiilor furnizate intr-un proces de reengineering si garantiile de securitate oferite nu 
exista pana in prezent nici o abordare sistemica care sa introduca subiectul in randul temelor 
centrale ale termenului. 

Asa dupa cum aratam si in introducerea acestei lucrari, necesitatea analizarii acestui aspect 
legat de securitatea informatiilor si garantiile de securitate oferite in cadrul unui proces de 
reengineering, aspect neevidentiat deloc pana in prezent in nici o lucrare publicata pe aceasta 
tema, tine cont si de cele doua curente de prezentare a tezelor doctorale cu acest subiect. De 
aceea poate ca insasi existenta acestor doua curente a facut ca aspectul mentionat mai sus sa 
fie trecut cu vederea desi importanta lui este covarsitoare.  
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In cadrul unei provocari majore constituita din evolutia societatii actuale catre indeplinirea 
criteriilor stabilite pentru o societate informationala, protectia informatiei si garantiile de 
securitate devin vitale oricarui business. 

Pentru a intelege exact importanta vitala a acestui subiect trebuie sa stim urmatoarele:  

1. Orice sistem informațional dintr-un business trebuie sa cuprinda ansamblul datelor, 
informațiilor, procedurilor, circuitelor informaționale și metodele de folosire a 
informațiilor utilizate în procesul informațional, ceea ce presupune existenta unui 
mecanism complex si cat mai sigur, de operații privind culegerea, prelucrarea, 
păstrarea, valorificarea și transmiterea datelor și informațiilor 

2. Componentele generale ale unui sistem informațional sunt:  

- datele și informațiile,  

- circuitul informațional,  

- procedura informațională și mijloacele de tratare a informațiilor 

- mijloacele de protectie a datelor 

- mecanisme de garantare a protectiei datelor si informatiilor 

3. Datele stocate sau nu, in circulatie sau in regim de pastrare, sunt reprezentate de fapte, 
procese, situatii, mecanisme, evenimente exprimate liric sau cifric, fiind suportul 
simbolic al informațiilor unui business. Toate aceste date sunt organizate si inregistrate 
la rândul lor intr-un ansamblu complex de date care oferă operatorului lor modul exact 
de cunoaștere privind organizația, resursele, rezultatele și mediul ei de acțiune. 

4. Criterii de existenta, sortare, prezentare, comunicare, folosire a informatiilor 
inregistrate intr-un sistem organizational: 

a) După modul de comunicare: 

- informații orale; 

- Informații scrise; 

- informații audio – vizuale 

b) După caracter 

- informații libere de a fi cunoscute 

- informatii cu grad intern de securizare 

- informatii sensibile 

d) După proveniență si destinatie 

- informații interne 

- informații externe 

- informatii oficiale  

- informatii neoficiale 

e) După direcția de vehiculare   

- informații ascendente; 

- informații descendente; 
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- informații colaterale 

f) Dupa importanta lor pentru organizatie: 

- informatii secrete cu uz limitat al top managementului 

- informatii cu circuit restrans 

- informatii publice 

g) Dupa nivelul de protectie legala 

- informatii aparate de legile privind protectia proprietatii intelectuale pentru care s-au 
realizat procedurile specifice de catre responsabilii organizatiei 

-  informatii aparate de legile privind protectia proprietatii intelectuale pentru care nu 
s-au realizat procedurile specifice de catre responsabilii organizatiei 

- informatii si programe garantate dpdv al securitatii lor 

Informațiile exacte, selectate corect, si de calitate sunt determinante pentru crearea 
unui sistem informațional eficient in cadrul unui proces de Business Plan of Reengineering 
fara de care echipa insarcinata cu construirea modelului propus neputându-si realiza scopul 
pentru care a fost solicitata.  

De aceea exista procedee comune de definire a unor termeni legati de sistemul 
informational, protectia informatiilor si garantarea informatiilor indiferent de domeniul de 
activitate ele avand caracter general aplicabil 

Orice activitate de reengineering va analiza, si implicit va actiona, in cadrul celor „sapte pasi” 
ai sai urmatoarele:  

1. Circuitele informaționale adica itinerariile parcurse de date, informații și decizii de la 
emitent la beneficiar.  

2. Procedura informațională sau ansamblul elementelor de stabilire și utilizare a 
modalităților de culegere, prelucrare și transmitere a informațiilor cuprinse în anumite 
circuite informaționale. Procedurile in speta au la bază anumite instrucțiuni, modele și 
algoritmi prin care datele devin informații, dobândind totodată un grad ridicat de 
formalizare si tipizare si in baza carora se face sortarea, securizarea, aplicarea si 
garantarea lor. 

3. Mijloacele de tratare a informațiilor sunt defapt ansamblul metodelor de colectare, 
stocare, înregistrare, prelucrare și transmitere a datelor și informațiilor ele putand fi: 
normale, mecanice și/sau informatizate.    

4. Modul de culegere, prelucrare si diseminarea informatiilor in cadrul organizatiei 
deoarece culegerea de informații reprezintă dpdv teoretic un  proces complex de 
cercetare a surselor formale și informale, a condițiilor practice de acces și a 
dispozitivelor tehnice necesare culegerii si cele mai multe scurgeri de informatii in 
exteriorul organizatiei au la baza tocmai probleme sistemice referitoare la acestea. 

5. Determinarea priorităților strategice și a elementelor de impact asupra activității 
sale parte a procesului de analiza din cadrul unui proces de BPR. In mod concret 
echipa de reengineering trebuie să identifice informațiile de care dispune pentru luarea 
deciziilor în condiții corespunzătoare. In functie de acestea si de cele proprii de va 
putea trece formarea planului de informare asupra modelului propus organizatiei. 
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6. Planul de informare rezultat in urma analizei in mod obligatoriu trebuie identifice, sa 
concretizeze si sa vizualizeze diferența existenta dintre sursele actuale de informații 
(ale organizatiei si ale echipei de reengineering) și zonele prioritare de cercetare. Acest 
plan este produsul interogărilor strategice și operaționale ale organizației facute de 
catre echipa de reengineering si indica nivelul real al  resurselor financiare, umane și 
informaționale ale organizației cât și de dezvoltarea și maturitatea acesteia.  

7. Stabilirea zonelor prioritare ale analizei din cadrul unui BPR dpdv al informatiei 
cuprinde urmatoarele actiuni  

1. Identificarea persoanelor și mijloacelor de cercetare internă 

2. Verificarea surselor și mijloacelor de cercetare externă 

3. Stabilirea cu exactitate a beneficiarilor informațiilor 

4. Realizarea unei scale bazate pe urgența nevoii de informare 

5. Comunicarea sarcinilor legate de acest subiect personalului cu atributii in 
domeniu din cadrul organizatiei supuse reengineering-ului 

In mod normal orice organizație ar trebui să poata utiliza neingradita mijloacele și 
metodele de culegere de informații legale iar prin utilizarea surselor de informații accesibile 
în mod direct sau indirect, aceasta va putea obține, de regulă, date și informații suficiente. In 
acest scop organizația insasi trebuie să cunoască foarte bine informațiile pe care le detine si 
dispune pentru a nu ajunge în situația în care sa caute informații pe care le are deja ( cel mai 
frecvent intalnit caz este legat de detinerea si valabilitatea unor drepturi de autor, patente, 
inventii, etc). 

De aceea daca planul de informare realizat de catre ehipa de reengineering in baza 
informatiilor puse la dispozitie de catre responsabilii organizatiei supuse activitatii de 
reengineering este realizat în mod corespunzător, acesta va deveni baza construirii modelului 
propus prin BPR spre aprobare top manangementului sau actionarilor. 

Din pacate aici apar primele probleme pentru ca pe de o parte organizatia supusa 
reengineering-ului nu ofera toate datele reale si necesare din dorinta de a se proteja si din lipsa 
unor garantii oferite de catre echipa ce executa reengineering-ul iar de aici in modelul propus 
de echipa apar primele distorsiuni mai mici sau mai mari dar suficient de importante pentru a 
altera succesul unei astfel de activitati. Pe de alta parte organizația subestimează in mod 
intentionat disponibilitatea multora dintre informațiilor necesare, pornind de la ideea că ele s-
ar inscrie in categoria informațiilor confidențiale 

In scopul obtinerii informatiilor necesare si apoi a realizarii unei corecte analize a organizatiei 
membrii echipei de rengineering trebuie sa:  

-  aibe capacitatea de înțelegere a priorității de dezvoltare; 

-  aibe cunoștințe tehnice care să le permită înțelegerea sensului informațiilor culese. 

- posede date si cunostiinte cu privire la cultura organizationala a businessului analizat 

- sa foloseasca o limba de comunicare comuna, de preferinta cea a nationalitatii 
majoritare in cadrul acelei organizatii analizate 

- sa prezinte garantii certe de securitate organizatiei si angajatorului  
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Interesant este faptul că aproape jumatate din informațiile căutate în exteriorul unei 
organizații, se regăsesc de fapt în interiorul acesteia, lucru determinat de faptul că informațiile 
de care dispune organizația nu sunt corect si propice structurate. De aceea orice informatie 
devenita accesibila in mod public in perioada de lucru al echipei de reengineering  va starni 
suspiciuni de scurgeri neautorizate iar primii vizati vor fi membrii echipei. 

1.3. GARANTII DE SEECURITATE 
 Pentru a putea solicita garantii de securitate a informatiilor in cadrul unui proces de 

reengineering trebuie sa plecam de la cateva premise importante si obligatorii si anume: 

1. Definirea conceptului de informatie: Dupa cum precizam la anterior informația se 
poate prezenta si constitui în multe moduri si din diferite perspective, in general 
însă ea este reprezentată de documente, date, obiecte sau activități, indiferent de 
suportul, forma, modul de exprimare sau de punere în circulație a acestora. 

2. Cunoasterea clasificarilor informatiilor dpdv legal .  

Conform legislației aprobate si publicate în vigoare in Romania informațiile sunt după 
cum urmeaza:  

- Informaţia nedestinată publicităţii 

- Informaţia de interes public: se referă la activităţile sau rezultă din activităţile unei 
autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, forma sau modul de prezentare; 

- Informațiile neclasificate – sunt informațiile nedestinate publicului și sunt protejate 
împotriva accesării neautorizate; 

- Informațiile legate de datele personale – se referă la datele prin care o persoană fizică 
este identificată și/ sau identificabilă, a căror utilizare se va face doar cu respectarea 
drepturilor privind protecția vieții private; 

- Informațiile clasificate – nu sunt destinate publicului, sunt protejate prin lege, poartă 
un marcaj specific fiind gestionate doar de anumite persoane autorizate în acest sens si 
aparate prin Constitutia Romaniei si legi specifice. Ele sunt catalogate ca fiind: secrete 
de stat și secrete de serviciu. Informațiile secrete de stat se clasifică în funcție de 
importanța valorilor protejate, precum și dupa importanța prejudiciului produs 
securității naționale și apărării țării, ca urmare a dezvăluirii sau diseminării 
neautorizate in informatii: strict secrete de importanță deosebită, strict secrete si 
secrete in timp ce informațiile secrete de serviciu sunt cele ale căror divulgare este de 
natură să creeze prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat. 

3. „Necunoasterea legii nu absolva de vina nerespectarii ei” 

  Cunoasterea principiului juridic valabil in orice sistem national enuntat in titlu de catre orice 
membru al unei echipe de reengineering este OBLIGATORIE! 

  Deasemenea cunoasterea si respectarea legislatiilor conexe la nivel national local, regional, 
national, continental global si de ramura este strict obligatorie membrilor echipelor de 

 7



reengineering deoarece incalcari ale acestora se constituie in motivele necesitatii de 
reengineering sau in motivele de esec ale reengineering-ului.  

  Este binecunoscut ca foarte multe companii au date sensibile, date secret de serviciu, date 
clasificate, patente si inventii, contracte cu impact, etc iar accesul la ele este strict 
restrictionat. Dupa cum am mai spus accesul la aceste date nu este dorit de catre actionarii 
companiei supuse reengneering-ului avand in vedere efectele cunoasterii lor in afara 
societatii. De aceea a pune la dispozitie accesul la aceste informatii unei echipe din afara 
societatii, chiar daca rolul ei este evident unul obiectiv si sustenabil, a evidentiat un posibil 
„cal troian”al reengineering-ului. Trebuie sa tinem cont in acest caz de situatia existenta dupa 
anii 1990 cand blocurile militare-geopolitice disparusera, societatea estica se pregatea de 
adapatarea la cerintele celei vestice de tipul celei de consum, Vestul vroia secretele Estului, 
Vestul incerca sa se omogenizeze cumva intre cele doua curente majore: american si 
european, raspandirea cu viteza a informatizariii societatii, samd. 

Intrebarea care se pune legata de acest domeniu sensibil al garantiilor oferite de catre echipele 
de reengineering si de necuprinderea acestui aspect in cercul clasic al reprezentarilor grafice 
ale reengineering-ului este urmatoarea: 

„De ce nu se ofera garantii de securitate a infromatiilor intr-un proces de 
reengineering?”  

Iata si cateva raspunsuri posibile: 

1. Procesul Reengineering-ului dpdv teoretic nu prevede nimic pe tema respectarii 
sigurantei informatiilor si al garantarii securitatii lor de catre echipa ce este 
angajata pentru realizarea acestei activitati. 

2. Reengineering-ul creat dupa 1990 urmarea in mod indirect aflarea unor informatii 
din interiorul organizatiei, informatii cu caracter secret, de circulatie interna,etc 
pentru a putea fi puse in circulatie mai apoi in mod neoficial!  

3. In cadrul negocierilor si stabilirii termenilor contractuali ai unui astfel de proces ar 
fi trebuit sa fie inclusa atat „prima de castig”, cat si „asigurarea de interese” in 
cazul esecului, scurgerilor de informatii, etc. Cum platile se fac partial in avans 
teoretic ar fi trebuit constituit un fond special ceea ce ar fi marit atat costurile cat si 
imobilizarea unor fonduri financiare importante, pe langa actiunile juridice cu 
termene lungi si final neprevazut. 

CONCLUZII 
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1. Gradul mare de risc si de nereusita al proceselor de reengineering se bazeaza si 
pe lipsa factorului major al securitatii informatiilor si lipsa garantiilor de 
securitate a informatiilor 

2. Termenii de securitate a informaiilor si cel de garantii de securitate a 
informatiilor trebuiesc de urgenta implementati in teoria Reenginering-ului 
pentru a putea recastiga increderea in acest proces extrem de reimportant din 
punct de vedere economic avand in vedere atat perceptia actuala cat si gradul de 
esec de peste 50% inregistrat cu acest proces 

FORMULAREA COGNITIVA A BAZEI DE PLECARE A SUBIECTULUI sau “AB 
JOVE PRINCIPIUM” (“Sa incepem cu Jupiter!” - I. Berg, Dicţionar de cuvinte, expresii, 
citate celebre, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p.17)  

In intocmirea acestui eseu s-a impus inca de la inceput formularea urmatoarelor 
intrebari  

1. Este Reengineering-ul clasic un concept strict sau poate fi updatat conditiilor 
actuale? 

2. De ce nu a fost preazuta in cadrul procesului de reengineering nici o garantie 
de securitate a informatiilor 

3. Cum de nu a fost inscris in niciunul din „cei sapte pasi ai reengineering-
ului”conceptul de securitate a informatiilor  

METODE DE CERCETARE FOLOSITE 

In cadrul activitatii legate de acest capitol al lucrarii am folosit ca mijloc de baza Metodica in 
cercetarea stiintifica - Autori: Ana Lucia Ristea, Valeriu Ioan Franc, Constanta Popescu, 
editura Expert 2020 

  

1. Documentarea denumita si “Invatarea stiintifica” (Raboaca si Ciucur, 2003, pg 81) 
prin cele trei faze ale ei: 

o Documentare bibliografica respectiv culegerea si selectarea surselor  
o Documentare directa conform celor patru etape clasice (Raboaca si Ciucur, 

2003, pg 108-111)  
o Consultarea specialistilor 

2. In ceea ce priveste citarea bibliografica am folosit ambele sisteme, “Sistemul Umberto 
Eco” si “Sistemul Harvard” 
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