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Abstract: Activitatea intreprinderilor moderne este bazata pe optimizarea proceselor si 

imbunatatire a acestora, de aceea tot mai frecvent companiile moderne incearca si creeaza 

instrumente care le permit imbunatatirea proceselor, optimizarea acestora si creearea un mediu in 

care sunt reduse la minimum costurile nefondate. Unul din aceste instrumente este flowchartul. 

Cuvinte cheie: flowchart, optimizare,proces,diagrama,flux. 

Managementul operational este o component foarte importanta a intreprinderilor 

contemporane, de aceea companiile de azi incearca tot mai des sa gaseasca solutii pentru 

imbunatatirea si optimizarea proceselor precum ar fi: 

-relatii client furnizor 

- procesele de producere 

- sistemul de management.etc 

Un instrument care permite optimizarea acestor lucruri este flowchartul sau diagram de flux, 

care prin separarea proceselor pe pasi permite o mai buna intelegere a acestora. 

Un flowchart este o diagrama care prezinta fluxul pasilor intr-un process, permitind 

intelegerea mai usoara a mosului in care functioneaza procesul, si despre modul in care acesta poate 

fi imbunatatit.  

Cind si cum putem utiliza flowchartul! 

De obicei utilizarea acestuia este la inceputul activitatii de imbunatatire a procesului, 

deoarece flowchartul ajuta grupul de lucru care are ca sarcina efiecentizarea procesului poate mai 

usor sa inteleaga cum procesul functioneaza intradevar si cum ar fi forma ideala sau optimizata a de 

functionare a procesului. 

Beneficiile utilizarii flowcharturilor ar fi: 
1. Promoveaza intelegerea despre modul de functionare a procesului, deoarece diferite personae ar 

putea intelege in mod diferit modul de lunctionare a acestuia, iar un flowchart poate sa aduca un 

accord despre succesivitatea pasilor intr-un process pentru peersoanele implicate in analiza 

procesului. 

2. Poate fi folosit ca un instrument pentru instruirea angajatilor, deoarece acestea observa in mod 

graphic procesul si pot intelege mai usor pasii acestuia, iar acest lucru le permite mai usor sa 

aplice procedurile de standartizare pentru process. 

3. Permite indentificarea zonelor sau pasilor problematici, astfel inlesnind posibilitatea de 

imbunatatire a procesului. 

4. Descrie relatia client-furnizor, permitind persoanelor in process sa inteleaga cum pot acestea sa 

actioneze uneori ca client, alteori ca furnizor. 

Simbolurile utilizate pentru construirea flowchartului sunt: 
1. Ovalul, care reprezinta pasul de inceput si sfirsit al diagramei sau procesului. 

2. Patrulaterul, care reprezinta un pas separate al procesului 

3. Rombul, care reprezinta un punct de decizie in process 

4. Cercul, care reprezinta un punct de conexiune cu o parte a flowchartului care este prezentata pe o 

alta pagina sau portiune a documentului elaborate. 

5. Triunghiul, care arata unde apar unitati de masura intr-un process. 

Utilizind aceste simboluri putem construe flowchartul, care de asemenea poate fi de diferite 

nivele: 

 -Nivelul macro, care de obicei este urtilizat de managerul general sau personae care au nevoie 

de o viziune generala a procesului. 
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 Nivelul mini care este o viziune mai detaliata si care este un intermediar intre prezentarea 

generala si prezentarea detaliata a procesului, in nivelul mini se ia un pas din nivelul macro 

si se dezvolta. 

 Nivelul micro, care este o analiza detaliata a unui pas din nivelul mini, si este utilizat de 

persoanele nemijlocit implicate in acel process, sau etapa a procesului. 

O alta categorizare a flowcharturilor este dupa tip: 

 Flowchart linear, care prezinta consecutive pasii unui proces. 

 Flowchart cu delegarea responsabilitatilor, care prezinta rolul si sarcina fiecarei personae in 

process, si la ce etapa a acestuia vine atributia fiecaruia. 

 Flowchart cu prezentarea oportunitatilor, aici putem prezenta etapele procesului in doua parti, 

in care divizam etapele sau pasii care adauga valoare de cei care adauga doar costuri si 

putem sa indentificam usor momentele procesului care necesita un control suplimentar 

pentru reducerea cheltuielilor inutile. 

Ca concluzie, putem mentiona ca flowcharturile sunt un instrument care ne permite sa 

analizam si sa indentificam zonele inguste ale procesului, pasii care ne adauga doar costuri si zonele 

slabe ale procesului analizat. Acest lucru determina o pregatire pentru optimizarea activitatii 

procesului, imbunatatirea acestuia si corelarea lui la standartele moderne.  
 




