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Avantajele unei bune gestionări a activelor 

 

 

Ce organizaţii pot răspunde cu precizie şi încredere la 
următoarele întrebări? 
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Avantajele unei bune gestionări a activelor 

• Câştiguri în performanţa în afaceri 

• Un control mai bun al costurilor, riscurilor, 
capacităţii pe termen lung 

• Reimplicarea forţei de muncă 

• Defalcarea barierelor organizaţionale interne 

• Stimularea creativităţii şi inovării 

• Stimularea alinierii de sus în jos a priorităţilor şi 
direcţionarea resurselor 

 

 Standarde 

 Interdependenţe şi interacţiune  
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Ce presupune o bună gestionarea activelor? 

 

Origini 

 

Multe definiţii şi arome 
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Ce presupune o bună gestionarea activelor? 

Pe scurt, Gestionarea Activelor este: 

• Strategic, în linie cu strategia organizaţională 

• O largă organizare, evitând silozurile 

• Se aplică proprietarilor de active şi managerilor, cu 
responsabilităţi delegate 

• Echilibrează costurile, riscurile, performanţa în 
diferite intervale de timp 

• Se aplică activelor tangibile şi intangibile 

• Se aplică organizaţiilor publice, private şi mixte 
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Ce presupune o bună gestionarea activelor? 

Gestionarea Activelor: 

 

• ISO 55000, defineşte Gestionarea Activelor ca:  
activitatea coordonată a unei organizaţii de a realiza 
valoare din active, indiferent că este vorba despre 
un element, lucru sau o entitate care are potenţial 
sau o valoare reală pentru organizaţie.  
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Concepte şi principii 

Buna Gestionare a Activelor: optimizarea echilibrului 
dintre costuri, riscuri, performanţă, resurse şi beneficii 
pe întreaga durată de viaţă a activelor.  

 

– Multi-disciplinar – Orientare către sisteme – Bazat 
pe risc – Optimizare – Sustenabil – Integrat 

 

• Conceptul de valoare 

• Maximizarea valorii 

• Optimizarea luării deciziilor 

• Componente ale Gestionării Activelor 
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Scopul Gestionării Activelor 

• Strategie şi planificare 

• Luare de decizii în gestionarea activelor 

• Livrare ciclu de viaţă 

• Active TIC 

• Management organizaţional 

• Achiziţie 

• Managementul riscului 
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Întrebări şi răspunsuri 
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