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Capitolul 1. ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND 

STRATEGIA INSTITUŢIONALĂ 

  

1.1.Conceptul de strategie managerială 

  

În conceperea şi fundamentarea activitatii instituţiilor, un 

rol esenţial îl au strategiile elaborate de catre organismele 

manageriale. Competitivitatea organizaţiilor, indiferent de natura 

si mărimea lor îşi au originea în calitatea strategiilor pe care le 

adoptă şi aplică. Condiţionarea decisivă a performanţelor 

instituţiilor de conţinutul strategiilor, devenită în ultimele decenii 

evidentă pentru majoritatea instituţiilor, explică numărul mare de 

cercetări, studii, teze, cursuri, consultanţe având drept obiect 

strategie. 

 Termenul de „strategie” vine de la cuvântul de origine 

greacă „strategos” care, iniţial, se referea la rolul generalului de a 

comanda o armată. Ulterior a  capătat un nou sens, referindu-se la 

abilitatea de a desfăşura forţe pentru a copleşi opoziţia şi de a crea 

un sistem unitar de guvernare globală. Această interpretare a fost 

utilizată secole de-a rândul în cea mai mare parte a abordărilor 

militare, extinzându-se, începând cu secolul al XX-lea, şi în 

economie, politologie, logistică, invaţământ, etc. 
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 Strategia s-a impus ca o componentă esenţială a 

managementului atât în planul teoriei cât şi al practicii. Aceasta 

justifică situarea ei în planul managementului contemporan din 

ţările dezvoltate, indiferent de tipurile organizaţiilor sau 

instituţiilor. 

 

1.1.1.Scurtă prezentare a noţiunii de strategie 

managerială 

 

 Datorită schimbărilor de concepţie privind organizaţiile în 

general şi instituţiile în special, strategia a cunoscut de-a lungul 

timpului diferite moduri de abordare.Prima abordare temeinică a 

strategiei a aparţinut lui Alfred Chandler în lucrarea Strategy 

and Structure publicata in 1962. Strategia este definită ca 

determinarea pe termen lung a scopurilor si obiectivelor unei 

instituţii, adoptarea cursurilor de acţiune şi alocarea resurselor 

necesare pentru realizarea obiectivelor. Principala deficienţă a 

acestei definiţii constă în absenţa diferenţierii procesului de 

elaborare a strategiei de strategia insăşi. 

 Primii specialişti care au realizat această diferenţiere au 

fost Kenneth Andrews si Igor Ansoff. Andrews defineşte strategia 

ca fiind structura obiectivelor, ţelurilor, sau scopurilor, politicile si 




