
2421 Analişti de management şi organizare

Analiştii de management şi organizare oferă asistenţă 

organizaţiilor pentru a obţine o eficienţă mai mare şi pentru a 

rezolva problemele organizaţionale. Aceştia studiază structurile, 

metodele, sistemele şi procedurile organizaţionale.

Competențe ESCO (RO)

adună informații tehnice

oferă consultanță cu privire la îmbunătățirile în materie de eficiență

administrează indicatorii de evaluare a proiectului

propune strategii de îmbunătățire

ține legătura cu managerii

coordonează alinierea eforturilor în scopul dezvoltării afacerii

asigură respectarea politicilor

elaborează strategiile societății

realizează analize de date

monitorizează politica companiei

interpretează informațiile comerciale

îmbunătățește procesele de afaceri

gestionează cunoștințele în domeniul afacerilor

analizează contextul unei organizații

integrează fundamentul strategic în activitatea curentă

realizează analiza afacerii

creează o atmosferă de lucru dedicată îmbunătățirii continue

identifică indicatori-cheie de performanță

identifică nevoi organizaționale nedetectate

dezvoltă strategii de generare de venituri

implementează planificarea strategică

interpretează situațiile financiare

analizează planuri de afaceri

analizează performanța financiară a unei societăți

oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea personalului

oferă consultanță financiară

analizează factorii externi ai societăților

analizează obiectivele de afaceri

stabilește relații de afaceri

ia decizii comerciale strategice

analizează factorii interni ai societăților

desfășoară cercetare cantitativă

desfășoară cercetare calitativă
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analizează cerințe de afaceri

analizează procese de afaceri

manifestă un comportament de încredere

motivează angajații

gestionează acțiuni corective

aplică managementul schimbării

coordonează o echipă

raportează cu privire la administrarea generală a unei afaceri

stabilește obiective de asigurare a calității

adaptează prioritățile

gestionează schimburile de tură

încurajează echipele în ceea ce privește îmbunătățirea continuă

analizează procese de producție în vederea îmbunătățirii

gestionează obiectivele pe termen mediu

identifică acțiuni de îmbunătățire

identifică îmbunătățiri ale procesului

definește standardele organizaționale

analizează relația dintre îmbunătățirea lanțului de aprovizionare și 

profit

gestionează sistemele de determinare a prețului serviciilor logistice

analizează rețelele de transportatori

contribuie la elaborarea bugetului anual

întreține bazele de date de logistică

folosește metode de analiză a datelor logistice

utilizează programe software pentru foi de calcul

relaționează cu echipele de management al logisticii

reduce risipa de resurse

contribuie la creșterea fluxului de producție

include criteriile economice în procesul decizional

analizează procedurile de management al distribuției

folosește softuri dedicate pentru analiza datelor

depistează blocajele

face analiza sistemelor

analizează tendințele lanțului de aprovizionare

creează baze de date cu prețul de transport al mărfurilor

analizează strategii legate de lanțul de aprovizionare

elaborează planuri de eficientizare a operațiunilor de logistică



furnizează rapoarte de analiză cost-beneficiu

execută calcule matematice analitice

evaluează viabilitatea financiară


