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Abstract: Subiectul prezentului articol este analiza activităţii managerului adjunct al Bibliotecii UTM. 
Activităţile au fost divizate în trei categorii: de bază, auxiliare şi suplimentare. În rezultatul cercetării au 
fost identificate activităţi de rutină, ce diminuează eficienţa muncii managerului; s-au propus măsuri de 
eliminare a muncii de rutină. 
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Se ştie, munca managerului adjunct al bibliotecii este suprasolicitată: o mare diversitate de 
activităţi, multe din ele imprevizibile, unele cu caracter creativ, altele operaţionale, unele încadrate 
în timp, altele supra-program etc. Odată cu acestea apar diverse distorsiuni: sarcini contramandate, 
lucrări neterminate, masa plină de „hârtii” şi cărţi, ce aşteaptă să fie consultate, agenda 
supraîncărcată cu notiţe. Se munceşte continuu, se resimte surmenaj, apare insatisfacţia. Puţinele 
lucrări ce au impact direct şi imediat pot aduce momente de mulţumire, ca apoi să se preia cursul 
obişnuit, unde detaliile sunt importante, iar şirul lor nu mai are sfârşit. 

Eficienţa muncii de conducere contează nu mai puţin decât a celei de producţie. Totodată, 
trebuie să se înţeleagă că în condiţii de activitate intensă se produce uzura umană, ceea ce este 
nedrept şi condamnabil pentru orice lucrător, inclusiv pentru manageri. 

În publicaţiile de management problema eficientizării muncii managerului este abordată 
frecvent sub aspectele: organizării muncii [1, 101-124], formării competenţelor manageriale [4, 
531-544], depăşirii surmenajului [3, 55-74] etc. 

Fiind acestea cunoscute, totuşi aplicarea lor nu poate fi efectuată fără cunoaşterea situaţiei 
reale. De aceea am considerat necesar să efectuăm o analiză a activităţii managerilor de pe toate 
nivelurile la Biblioteca UTM, începând cu managerul adjunct, munca acestuia din urmă constituie 
subiectul prezentei comunicări. 

Studiul l-am început prin evidenţa lucrărilor şi cheltuielilor de timp pentru ele – zilnic, pe 
parcursul a 15 zile de muncă. După aceasta, datele colectate, într-o formă sintetică, le-am încadrat 
în tabele, ceea ce a permis efectuarea analizei. 

Iată cum arată tabela sintetică a unei zile de muncă. 



Tabela nr. 1 

Ziua de muncă a directorului adjunct 

pentru munca administrativă. (19.01.2010) 

 

Nr.crt. Activităţi  Timp 
cheltuit 
(min) 

Codul 
activit. 

Observaţii  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Studierea rapoartelor anuale ale subdiviziunilor 
bibliotecii. 

Sunete la telefon (primite, trimise) 

Primirea vizitatorilor 

Discuţii cu directorul bibliotecii 

Implicaţii în munca de producţie 

Igiena proprie şi a locului de muncă 

Autoinstruirea  

Vizite pe teren 

Implicaţii nespecifice postului de muncă 

50 

 

95 

30 

30 

85 

30 

10 

120 

30 

MB 

 

MB 

MB 

MB 

MA 

MA 

MA 

MB 

MS 

 

  

TOTAL

480 

(8 ore) 

  

 

 

MB – munca de bază 

MA – munca auxiliară 

MS – munca suplimentară 

 

Observăm, munca a fost divizată în trei categorii (de bază, auxiliară, suplimentară), fiecărei 
atribuindu-se un cod. S-ar putea folosi şi alte modele de delimitare, ţinându-se cont de utilitatea lor 
pentru analiză. 

 

Un instrument important pentru elaborarea tabelei a fost descifrarea muncii. 

 



Astfel, munca de bază a inclus: 

1. Planificarea 
2. Controlul 
3. Luarea deciziilor 
4. Telefon 
5. Primirea vizitatorilor 
6. Şedinţe. Conferinţe 
7. Vizite pe teren 
8. Proiecte. 

 

În munca auxiliară au fost introduse activităţile. 

1. Consultanţa 
2. Documentarea cu informaţie administrativă 
3. Furnizarea informaţiei 
4. Tipărirea. Multiplicarea materialelor. 
5. Ordonarea documentaţiei 
6. Implicarea în munca de producţie. 
7. Verificarea poştei electronice, corespondenţa tradiţională 
8. Igiena 
9. Autoinstruirea. 

 Prin activităţile suplimentare am avut în vedere: gestiunea materialelor de birotică; 
acordarea ajutorului subalternilor; îndeplinirea unor însărcinări delegate etc. Intenţionat am exclus 
pierderile de timp de ordin personal, în cazul nostru acestea fiind nesemnificative. 

 

 Sumând tabelele zilelor de muncă din întreaga perioadă de referinţă am determinat 
cheltuielile pentru cele trei categorii de activităţi în mediu pentru o zi, ceea ce prezentăm în tabela 
de mai jos.  

 

Tabela nr. 2                                             Timp de muncă cheltuit în perioada de referinţă 

 

Nr.crt. Diviziunea muncii pe categorii Timp cheltuit 

(min) 

Timp 

% 

Observaţii 

1. 

 

2. 

 

3. 

Munca de bază (MB) 

 

Munca auxiliară (MA) 

 

Munca suplimentară (MS) 

275 

 

171 

 

34 

57,2% 

 

35,7% 

 

7,1% 

 

 TOTAL 480 (8 ore) 100%  

 



          În baza tabelei am constatat că pentru munca auxiliară se utilizează prea mult timp (propria 
opinie). Dar, fiindcă aceasta cuprinde, de regulă, activităţile de rutină ce ne interesează, am calculat 
cheltuielile de timp conform descifratorului. Astfel, s-a cheltuit în mediu, într-o zi de muncă pentru: 

 

1. Consultanţă – 15 minute 
2. Documentarea cu informaţie administrativă – 20 minute 
3. Furnizarea informaţiei – 20 minute 
4. Tipărirea. Multiplicarea materialelor – 40 minute 
5. Ordonarea documentaţiei – 10 minute 
6. Implicarea în munca de producţie – 24 minute 
7. Verificarea poştei electronice. Corespondenţa – 12 minute 
8. Igiena – 20 minute 
9. Autoinstruirea – 10 minute 
            TOTAL:     171 minute. 

 

Din datele prezentate deducem că cele mai mari cheltuieli de timp pentru munca auxiliară 
sunt legate de sarcinile de cancelarie. Astfel, suma poziţiilor 2, 3,4, 5, 7 alcătuieşte 102 min/ 1 
oră, 42 min. 

Reiese că directorul adjunct îndeplineşte o bună parte a muncii de secretariat (18% din 
bugetul zilei de muncă). Evident, această situaţie nu poate fi tolerată. 

Se pare că şi implicaţiile în procesul de producţie sunt exagerate. În cadrul Bibliotecii cu o 
structură ierarhică pronunţată un manager de nivel top hotărăşte probleme globale – de 
conducere, nu de realizare. 

Deşi nu am descifrat munca de bază, putem menţiona că foarte mult timp se cheltuieşte 
pentru sunetele telefonice (Aceasta se observă şi din tabela nr. 1). 

Mult timp se cheltuieşte cu vizitatorii, întrucât contactele directe multiplică timpul de 
comunicare (Tabela nr.1). 

Desigur, dificultăţile sus-menţionate sunt în detrimentul destinaţiei postului directorului 
adjunct – de a identifica cele mai reuşite modalităţi de transpunere în viaţă a deciziilor 
manageriale. 

În căutarea soluţiilor cu privire la rezultatele cercetării (care este de fapt într-o fază 
incipientă) ne-am propus obiectivele: 

1. A iniţia programarea muncii managerilor de pe toate nivelurile. 
2. A realiza ciclul de lecţii „Cum poţi să devii eficient” (în cadrul Şcolii de formare 

profesională continuă). 
3. A examina posibilitatea delegării sarcinilor manageriale. 

 

Considerăm, acestea fiind măsuri importante de eliminare a muncii de rutină şi de învăţare a 
tehnicilor pentru un management eficient. 
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