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Salut!

Cronica de achizitii este prima publicatie online dedicata buyer-ilor si isi doreste sa aduca informatii din

domeniul achizitiilor, informatii cat mai utile pe care fiecare sa le poata aplica imediat ce inchide articolul

pe care l-a citit.

Este o revista cu si despre buyeri. Imi doresc sa-ti aduc in atentie puncte de vedere ale unor specialisti din

diferite industrii. M-am gandit ca este important pentru tine sa vezi cum gandesc managerii din achizitii,

oamenii de resurse umane, consultantii. As vrea sa fie un instrument pentru dezvoltarea ta profesionala, o

zona care sa cuprinda pareri din cat mai multe unghiuri despre ceea ce inseamna sa fii buyer intr-o

multinationala locala sau internationala. As vrea sa te ajut sa intelegi cum se vede aceasta meserie si din

alte perspective.

Obiectivul nostru?  Sa aducem mai aproape de tine  alti colegi  din procurement, din diferite industrii. Sa

salvezi timp si energie pentru a aduna informatii sau confirmari in legatura cu intrebarile pe care ti le pui in

ceea ce priveste job-ul tau. Sa formam o comunitate din care sa faci si tu parte, fiind in permanenta informat

in asa fel incat sa muncesti mai eficient si ...cu zambetul pe buze� Iti vom aduce la indemana experti, solutii,

studii de caz, „tips & tricks”, carti, filme, pe scurt diverse resurse care sa fie instrumentele potrivite cu care tu

sa reusesti sa performezi.

CUVÂNT ÎNAINTE 



INTERVIU

Rodica Ghinea - Consultant ANALIZĂ DE PROCESE



Rodica Ghinea are o experienta profesionala de peste 22 ani. In urma cu 17 ani si-a obtinut

diploma de inginer. A visat sa devina „unul dintre cei mai buni ingineri”, insa cineva i-a remarcat

abilitatile de lider si a directionat-o spre management. A simtit intotdeauna ca afacerile

reprezinta mult mai mult decat doar a face profit si a incercat sa inteleaga „ingineria”din

spatele unei afaceri. Este genul de persoana care intotdeauna vine cu intrebarea „se poate

face altfel, mai simplu, mai usor?”. Obisnuieste sa spuna „cand toti se duc spre dreapta, eu

merg spre stanga”. 

A infiintat IBPE (International Business Processes Excellence), pentru a ajuta companiile sa

realizeze o analiza si o reprezentare vizuala a proceselor din spatele unei afaceri care sa

serveasca managementului si angajatilor sa ia decizii si sa lucreze mai eficient.  



Am rugat-o pe Rodica să ne raspundă la
câteva întrebări:

PROCUREMENT DATA (PD): Rodica poti sa ne spui care este, din punctul tau de
vedere, rolul analizei de procese intr-o organizatie si care este plus valoarea pe care

o aduce?



RODICA GHINEA (RG): Din pacate, noi nu suntem educati in a gandi si a analiza o afacere in termeni de procese. De cele mai
multe ori cand vorbesti despre procese, cei mai multi se gandesc la IT, inteligenta artificiala, automatizari sau roboti. Insa toate
acestea reprezinta o componenta a unui proces de afaceri.Cred ca inainte de a vorbi despre rolul analizei de procese ar trebui
sa vorbim despre rolul proceselor in cadrul unei afaceri. In spatele oricarui rezultat sta un proces care ruleaza si transforma.

Procesele transporta informatii, realizeaza transformari ale materialelor astfel incat in final se obtine profitul. Indiferent daca au
fost proiectate de cineva care are cunostinte sau s-au dezvoltat dupa cum „a batut vantul”, procesele exista si se deruleaza in

cadrul unei afaceri. Ca orice analiza, analiza de proces iti ofera o informatie vizuala, calitativa si ar trebui cantitativa, a unui
proces din companie, la un anumit moment in timp. 

Este cunoscut faptul ca o fotografie face cat 1000 de cuvinte.

 Ce se intampla mai departe cu constatarile analizei, depinde de fiecare manager in parte. Unii aleg sa ia masuri, altii neaga
rezultatele. Este la fel ca atunci cand mergi la medic. Poti sa afli ca ai o suferinta si apoi iei o decizie. Poti sa decizi sa tratezi, sau
poti sa negi si sa mergi mai departe ca si cum nu ai fi aflat nimic. Deosebirea consta in faptul ca in cazul proceselor, acestea pot

fi imbunatatite, optimizate, etc. Acum, revenind la intrebare, analiza proceselor ofera posibilitatea identificarii zonelor in care
compania „ar putea schimba ceva”, iar valoarea pe care o astfel de analiza o aduce se transforma, in final, in profit. Mie imi

place sa spun ca analiza de proces iti ofera posibilitatea sa afli cat de mult stii din ceea ce nu stii.

 Astazi, mai mult ca niciodata avem nevoie sa gestionam cat mai bine si mai intelept resursele companiei.



PD: In opinia ta, cui se adreseaza consultanta in ceea ce priveste analiza de procese?

RG: Atunci cand am inceput sa vorbim cu manageri si proprietari de afacere, parerile au fost
impartite. O parte au spus ca intr-adevar este nevoie, o alta parte au considerat „un moft”. Cei care

conduc afaceri mici spun ca sunt mult prea ocupati sa mai piarda timpul cu analiza de procese,
pentru ca ei trebuie sa livreze produse sau servicii clientilor (cu orice pret). Cei care conduc companii

mari spun ca stiu ei cel mai bine ce trebuie facut. Daca considera ca au nevoie, este corect. Daca
considera ca nu au nevoie, iar este corect. Rezultatele pe care le au astazi sunt urmare a deciziilor si

modului in care au lucrat pana acum.Consultanta in ceea ce priveste analiza proceselor se adreseaza
oricarui tip de companie, indiferent de marime sau domeniu, care isi doreste sa lucreze ordonat,

organizat, eficient si eficace. Probabil suna ca un cliseu, insa resursele oricarei companii sunt limitate
si trebuie folosite astfel incat sa obtina cele mai bune rezultate. Poti sa obtii rezultatele fiind tot timpul
sub un stres imens, sau poti sa organizezi lucrurile astfel incat rezultatul (profitul) sa fie ceva natural,

firesc, fara stres, fara nervi, fara bani irositi.



In afacerile mici, este nevoie vitala de monitorizare si control a acestor resurse.
Fiecare banut conteaza si trebuie folosit cu multa responsabilitate. Companiile mici

se concentreaza pe rezultat – adica livrare catre client. Nu vreau sa fiu inteleasa
gresit. Este foarte bine ca activitatea sa fie concentrata pe client, insa compania

trebuie sa controleze ce se intampla, intrucat compania trebuie sa castige. Altfel,
risca sa munceasca din greu, insa sa nu castige. Multe companii mici nici nu ajung

suficient de mari pentru a intelege ce inseamna procese, organigrama, flux
decizional, etc.  Iar altele cresc, fara un control al proceselor, insa cu o singura

persoana care ia toate deciziile, care construieste strategiile, etc.

Cu cat compania este mai mare, cu atat sunt mai multe procese si sunt derulate
de mai multe ori. Cu cat sunt mai multe procese in derulare, cu atat nu isi mai
pune nimeni intrebarea daca atunci cand rezolva o problema este una care

aduce valoare adaugata sau rezolva o problema care reprezinta de fapt
pierdere.



Exista uneori un departament care este instruit sa gandeasca „intern” in spiritul culturii
organizationale si care face lucrurile si actioneaza astfel incat sa fie aliniat cu

compania. Se spune ca uneori devenim atat de implicati in modul in care vedem lucrurile
incat ajungem in situatia sa nu mai vedem „padurea din cauza copacilor”. Inca se mai

folosesc expresii precum „asa scrie in procedura”, sau „asa facem noi”, etc. Sunt situatii in
care doi angajati cu acelasi rol, realizeaza activitatile diferit. Bineinteles, rezultatul lor este
diferit si ajung uneori in situatia in care se intreaba unul pe celalalt de ce obtin rezultate

diferite.
In acest moment, cu toata pandemia, in multe companii se lucreaza de acasa, insa

procesele au ramas cam la fel. Adica, inca ne bazam foarte mult pe un anumit tip de
activitati „fata in fata”, inca ne bazam foarte mult pe hartii semnate, etc.



Acum mai mult ca oricand, este nevoie ca organizatiile sa analizeze cum ruleaza
procesele interne, cum obtin rezultatele si sa schimbe. Modul in care s-a lucrat pana

acum, a adus compania in situatia din prezent. Daca doresc alte rezultate, atunci trebuie
sa schimbe ceva si au nevoie de o analiza obiectiva. As putea spune ca acest tip de

consultanta pentru analiza proceselor se adreseaza oricarei companii care isi doreste sa
obtina mai mult decat in prezent



PD: Se poate spune ca ai plecat de jos. Dupa toata experienta in acest domeniu, in
calitate de expert, te rog sa ne spui cum ar trebui sa arate un departament de achizitii
ca el sa fie un real centru de profit in companie, sa faca performanta la nivel maxim?

RG: La fel cum nu exista o reteta pentru succes, eu nu cred ca exista o reteta
despre cum ar trebui sa arate un departament, indiferent de tipul

departamenetului. Este, insa, important sa definesti rolul si obiectivul acelui
departament. Daca vrei ca departamentul Procurement sa faca achizitii pe baza

celui mai mic cost, atunci asta va face. Daca vrei sa cumpere pe baza celui mai mare
pret, atunci asta va face.



Insa, nu inseamna ca acea compania va obtine un profit mai mare si ca
lucreaza mai eficient. Exista un principiu care spune „garbage in, garbage out”,
adica pe limba noastra, „ce folosesti , aia obtii”. Cu cat materialele sunt de

calitate mai proasta, cu atat mai mult va costa compania – pentru reparatii
ulterioare, pentru remedieri, etc.Daca vrei performanta, atunci departamentul
Procurement este „strajerul banilor”, este unul dintre partenerii strategici ai

companiei.



PD: Cum ar trebui sa interactioneze oamenii din departamentul de achizitii, buyer-ii cu restul
organizatiei?

RG: Continuand ideea de mai sus si pentru a raspunde la intrebare, buyerii trebuie
sa fie cei mai buni sfatuitori ai organizatiei.

Ei trebuie sa gaseasca produsul sau serviciul cel mai potrivit pentru clientul
intern. Exista o diferenta intre valoare si pret. Compania plateste un pret.



Valoarea este ceea ce obtine in urma pretului. Ceea ce vreau sa spun este ca in
multe cazuri compania cumpara ceva si apoi afla ca mai trebuie sa mai consume
bani pentru a putea folosi acel ceva. Trebuie sa discute tot timpul cu cei care au
nevoie, sa obtina informatiile critice si sa propuna achizitii care sa aduca valoare

cuantificabila, in functie de nevoie si de strategia companiei.Intre buyeri si angajati
trebuie sa existe o comunicare deschisa, continua si eficienta. Nu este vorba despre

cine are dreptate, ci despre ceea ce este in interesul companiei.



PD: Spuneai ca drumul tau in imbunatatirea performantei afacerilor a inceput in urma
cu 17 ani. Ai fost inginer, manager, freelancer si in prezent esti antreprenor. Avand in
vederea experienta acumulata pana acum daca ai putea sa dai un singur sfat Rodicai

Ghinea de atunci, care ar fi acel sfat?

RG:  Am fost intrebata de multe ori ce as schimba din trecutul meu. A fost o vreme
in care era o intrebare obligatorie in timpul interviului la angajare.



Am incercat de multe ori sa construiesc un super raspuns care sa
impresioneze. Nu mi-a iesit niciodata pentru ca intotdeauna am spus ca nu as

schimba nimic. 

Exista totusi, un lucru, a carui importanta am descoperit-o foarte tarziu.
Pentru mine si pentru oricine isi doreste sa invete cu adevarat ceva care sa

faca diferenta, am un singur sfat, „Invata sa vinzi! Invata sa vinzi cu
integritate.”.



Vei obtine mai mult in relatia cu colegii de clasa, de echipa, de munca, etc. Vei
reusi sa obtii un salariu mai bun, un birou mai bun, un loc mai bun, etc. Sa stii sa
vinzi inseamna sa determini pe cineva sa „scoata banii”si sa plateasca. Procesul
de vanzare este unul foarte dificil si complex. Probabil, se poate invata, ca orice

alt proces. Eu inca incerc sa invat!

Vanzarile si vanzatorii au un renume gresit. Daca inveti sa vinzi integru, vei
obtine mai mult in relatia cu parintii pentru ca vei reusi sa te pui mai bine in

valoare.



PD: Daca viata ta ar fi o carte, care ar fi
titlul ei?

RG: In urma cu multi ani am avut sansa sa fiu parte a unei echipe care a schimbat
drumul unei companii din „inchidere” in „succes si performanta”. Toata aceasta

transformare a fost numita „drumul de la rusine, la faima”.



        Daca ar fi scrisa, ar fi o carte care ar merita sa fie citita intrucat spune
povestea unui om care a schimbat soarta unei companii si a catorva sute de

oameni.  Cred ca ar fi utila multor companii, multor manageri si chiar multor oameni.

Despre mine, cei care ma cunosc, stiu ca obisnuiesc sa spun ca eu sunt
„condamnata sa reusesc”. Nu as vrea sa sune urat, insa chiar si atunci cand pare ca

nu exista nici o sansa, gasesc eu ceva solid de care sa ma agat. Pentru ca eu am
convingerea ca limitele le stabileste modul nostru de a gandi.

Iti multumesc frumos si iti urez in continuare „sa fii condamnata sa
reusesti” in tot ceea ce faci. Si as dori cat mai multor companii sa te
gaseasca. Sa beneficieze de toata experienta ta de business pentru a

performa mai eficient.



Recomandarile
invitatului:

Rodica Ghinea iti recomanda:
Exista 3 carti pe care eu le recomand atunci cand vine vorba despre afaceri:

Manager contra curentului, Marcus Buckingham , Curt
Coffman
Manager la minut, Kenneth H. Blanchard
Shoe Dog, Phil Knight



Sunt cartile care te ajuta sa intelegi care este diferenta dintre manager si lider.Din
domeniul filmelor, exista unul care pe mine m-a impresionat foarte mult. Multi il
considera un film motivational. Pentru mine este o lectie despre faptul ca este

important ca cineva sa vada ceea ce poti deveni, nu ceea ce esti. Iar aceasta este
definitia liderului. Este vorba despre filmul The blind side cu Sandra Bullock , in

rolul principal.



Tips & tricks
Body Language



1.    Vrei sa stii daca doua persoane care vorbesc pe hol vor li te alaturi? Daca
picioarele lor nu se misca pentru a te intampina si de fapt se rotesc doar de la

nivelul soldurilor pentru a te saluta, indiferent cat este de cald zambetul pe care
cei doi ti-l ofera, continua-ti  drumul deoarece nu sunt chiar dornici sa te

primeasca in acel moment in intre ei.

2.   De asemenea, daca oponentul  tau , cu care esti intr-o negociere, sta asezat, dar tu
obervi ca se sprijina pe  calcaie cu varfurile pantofilor ridicate cel mai probabil crede ca

iti este superior, ca detine informatii care ii pot aduce castigul.



3.   Exista diferite tipuri de zambete, inclusiv zambete autentice si zambete
false. Un zambet autentic implica intreaga fata, in timp ce un zambet fals

foloseste doar gura.

4.    Viteza cu care o persoana da din cap cand vorbesti indica rabdarea sau
lipsa ei. Dand din cap incet, indica faptul ca este interesata de ceea ce spui si

doreste sa continui sa vorbesti. Dand din cap rapid indica faptul ca a auzit
suficient si doreste sa termini sa vorbesti sau sa il lasi si pe el/ea sa vorbeasca.



MOZAIC DE GÂNDURI

“Eficienţa este atunci când faci lucrurile bine, eficacitatea este atunci când faci
lucrurile care sunt bune.” – Peter Drucker



De ce este mai bine sa angajezi o femeie in calitate de buyer?
Deoarece un buyer barbat va plati 100 RON pentru un articol de      

 10 RON de care are nevoie. 
De ce este mai bine sa angajezi un barbat in calitate de buyer?

Deoarece  o femeie buyer va plati 10 RON  pentru un articol de          
 2 RON  de care nu are nevoie, dar este la reducere. 

GLUMA
LUNII



SUNTEM
"SOCIABILI"



Dacă îți dorești să apari în următorul număr, lasă-ne un gând, un comentariu sau o
impresie și va apărea aici!

Gânduri de la cititori

Contact: Simona Stănescu
0766 437 336


