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1. INTRODUCERE 

1.1. Prezentare ghid 

Prezentul ghid de implementare a Sistemului de Management al Calității este dezvoltat 

în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem de management performant 

pentru îmbunătățirea proceselor interne și creșterea calității serviciilor Primăriei 

Municipiului Caracal” și conține recomandări specifice pentru implementarea unui 

sistem de management al calității  în cadrul unei instituții din domeniul administrației 

publice. 

Ca un aspect particular, ghidul descrie un Sistem de Management al Calității care 

respectă cerințele referențialului ISO 9001 și care integrează cerințele Ordinului 

600/2018 privind Sistemul de Control Intern Managerial. 

Ghidul prezintă recomandări pentru implementarea SMC şi oferă instituțiilor interesate 

informaţiile necesare pentru conducerea prin procese a propriului sistem de 

management. 

1.2. Definiții ale termenului ”Calitate” 

Calitatea este un concept care se utilizează în toate 

domeniile vieții economice și sociale, însă care 

prezintă un caracter subiectiv și care are semnificații 

particulare pentru diferite domenii, sectoare, servicii 

sau produse. 

Calitatea este un termen general, aplicabil la cele 

mai diferite trăsături sau caracteristici, fie 

individuale, fie generice și a fost definită în multe 

moduri de către diverși experți sau consultanți în 

calitate, care îi atribuie acestui termen semnificații 

diferite. 

Fiind un concept abstract, cuvântul "calitate" poate 

avea multe definiţii diferite, cum ar fi "o înşiruire 

esenţială sau remarcabilă a cuiva sau a ceva " sau 

"trăsătura care defineşte natura individuală a unui 

lucru"; acestea sunt doar câteva din multele definiţii 

ale acestui cuvânt, care se găsesc în dicţionar. 

Există numeroase definiții ale termenului calitate, 

formulate de diferiți experți în domeniul 

managementului calității.  

Definiții Calitate: 

”Conformitate cu 

specificaţia” – Philip Crosby 

 

”Potrivit scopului pentru care 

a fost creat”   - J.M.JURAN 

 

“Îndeplinirea cerințelor și 

așteptărilor clienţilor pentru 

a obține satisfacția acestora”  

- W.E. DEMING 

 

“Măsura în care un ansamblu 

de caracteristici intrinseci 

îndeplineşte cerinţele ” - ISO 

9000 

 

“Să faci lucrurile bine de 

prima dată, de fiecare dată” 

- concept TQM 
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1.3. Evoluția conceptelor în domeniul Calității - de la Controlul Calității la TQM 

Multă vreme principala preocupare în domeniul calităţii s-a redus la controlul 

conformităţii produselor. Iniţial se punea accentul pe aspectul constatativ, dar se poate 

presupune ca rezultatele controlului erau folosite într-un fel sau altul şi la prevenirea 

pe viitor a apariţiei unor situaţii necorespunzătoare. 

Până în anii 1980, calitatea a fost asociată cu bunurile fabricate și procesele de 

producție. După aceea, definiția calității a fost dezvoltată incluzând servicii, toate 

procesele și toate sectoarele de activitate.  

Astfel, Calitatea nu a mai fost văzută doar ca o problemă tehnică, ci ca un aspect al 

afacerii în care toți factorii implicați sunt clienți interni și externi și îmbunătățirile sunt 

direcționate către performanțele întregii organizații, nu doar către performanțele 

departamentelor.  

 

Controlul calităţii îşi propune să determine dacă produsele îndeplinesc cerinţele de 

calitate impuse; abia în secolul XX, aspectul preventiv este propus ca obiectiv distinct, 

sub denumirea de „asigurarea calităţii”. 

Asigurarea calităţii are ca scop prevenirea apariţiei noncalităţii prin adoptarea unor 

măsuri corespunzătoare, care să confere încredere că un produs sau un serviciu va 

satisface cerinţele de calitate. S-a bazat, uneori excesiv, pe documentarea 

activităţilor, aplicându-se principiul „SĂ FACI CE ESTE SCRIS, SĂ SCRII CEEA CE FACI”. 
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În întreaga lume se manifestă o creştere a exigenţelor în domeniul calităţii. Această 

tendinţă este însoţită de înţelegerea faptului că îmbunătăţirea continuă a calităţii este 

indispensabilă pentru a realiza şi menţine performanţe economice durabile. 

Evaluarea calității este bazată în principal pe răspunsul la nevoile clienților și mai puțin 

pe conformitatea cu specificațiile, procedurile și standardele, iar coordonarea este 

asigurată de un comitet format din manageri de vârf, nu doar de un manager al calității. 

Managementul calităţii reprezintă sistemul modern de conducere, de „stăpânire” a 

calităţii prin antrenarea întregului personal în acţiunea de realizare a calităţii şi 

extinderea noţiunii de calitate la întreaga activitate a unei organizaţii, pe verticală şi 

orizontală. 

În domeniul managementului calității, instrumentul cel mai utilizat în prezent este 

CERTIFICAREA conformităţii Sistemului de management al calității. Certificarea este 

realizată de organismele de certificare a conformităţii sistemelor  de management. 

Excelenţa în afaceri reprezintă un sistem complex de apreciere cantitativă a 

performanţelor unei organizații/instituții, inclusiv cele de calitate. Se foloseşte 

conceptul de model al EXCELENŢEI, cu criterii şi subcriterii care pot cuantifica global 

performanţele unei organizații/instituții (factori determinanţi şi rezultate) şi 

reprezintă exprimarea cantitativă a implementării conceptului TQM (Total Quality 

Management) într-o organizație/instuții. 
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În tabelul de mai jos se prezintă succint evoluţia în timp a instrumentelor şi factorilor 

implicaţi în conceptele specifice CALITĂŢII. 

Perioada 1945-1949 1949 – 1951 1951 –1960 1960-1980 
1980 - 

prezent 

Definiția calității 

Conformarea 
cu norme și 
standarde 
tehnice 
specifice 

Conformarea 
cu norme și 
standarde 
tehnice 
specifice 
 

Potrivit 
scopului 
pentru care a 
fost creat 
 

Conformarea 
cu cerințele 
clienților 
 

Asigurarea 
satisfactiei 
clienților 

Sistemul de 
management al 

Calității 

Inspecția 
calității  

Control 
statistic al 
calității 

Sistem 
orientat pe 
asigurarea 
calității  
 

Controlul 
calității la 
nivel de 
companie 

TQM (Total 
quality 
management) 

Indicatorii 
sistemului de 

management al 
calității 

 

Produs final Produs final Proces de 
producție 

Nevoile 
clienților 

Asteptările 
clienților 

Instrumentele 
managementului 

Standardizare Metode 
statistice 

Analiza 
cauzei de 
bază 

Implementare
a funcției 
calitate 

Îmbunătățire 
continuuă 

Eră 
Era nevoilor 
de bază 

Era nevoilor 
de bază 

Era creșterii Era Calității Era Calității 

Schimbări 
tehnologice 

Producție în 
masă 

Producție în 
masă 
(Fordism) 

Cicluri de 
viață scurte 
ale producției 

Sectorul de 
servicii 

Sectorul de 
servicii 

Tipuri de piață 

Piața 
vânzărilor 

Piața 
vânzărilor 

Piața 
cumpărători-
lor 

Satisfacerea 
si 
globalizarea 
piețelor  

Satisfacerea 
si 
globalizarea 
piețelor 

Tipuri de bunuri 
Bunuri 
căutate 

Bunuri 
căutate 

Bunuri de tip 
experiență 

Bunuri de tip 
experiență 

Bunuri de tip 
experiență 

Perspective în 
calitate 

 

Orientat pe 
producător  
(intern) 

Orientat pe 
producător  
(intern) 

Orientat pe 
consumator 
(extern) 

Orientat pe 
producător și 
client  
(intern și 
extern) 

Orientat pe  
producator, 
furnizor, 
client și 
competitor 

Evaluarea 
calității 

Evaluare de 
terță parte 

Evaluare de 
terță parte 

Evaluare de 
terță parte 

Autoevaluare Autoevaluare 

Dimensiunea 
timpului 

static static dinamic dinamic dinamic 

 

Trebuie subliniat faptul că evoluția în timp a conceptelor și factorilor implicați în 

domeniul calității trebuie apreciată cumulativ (conceptele dintr-o anumită perioadă le 

includ pe cele anterioare). 
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1.4. Calitatea în Administrația Publică 

Calitatea în Administrația Publică este importantă pentru 

asigurarea bunăstării societății. În contextul cerințelor tot mai 

mari și al resurselor tot mai reduse, organizațiile din sectorul 

public trebuie să devină mai eficace și mai eficiente.  

În acest context, organizațiile din sectorul public trebuie 

să ia în considerare mobilizarea tuturor resurselor pentru 

a îmbunătăți în mod continuu toate aspectele 

organizației, calitatea produselor și serviciilor livrate, satisfacția 

stakeholder-ilor și integrarea acestora în mediul organizațional. 

În timp ce calitatea în sectorul privat are legătură cu menținerea clienților actuali și 

atragerea de noi clienți cu scopul de a crește profitul, în sectorul public aceasta 

însemnă livrarea de servicii mai bune în condițiile menținerii la nivel constant a 

resurselor. De aceea, calitatea în sectorul public poate fi văzută ca îmbunătățirea 

operațiilor interne ale organizației astfel încât serviciile finale să fie îmbunătățite.  

Evoluția conceptului Calitate în domeniul public 

Timp de mulți ani, administrația publică a fost tratată într-un mod total diferit față de 

sectorul privat și nu au fost aplicate metodele moderne de management, metodele de 

creștere a eficacității și eficienței organizaționale și standardele privind serviciul către 

clienți care se aplică în domeniul privat. În plus, datorită caracterului de ”monopol” al 

serviciilor oferite de organizațiile din administrația publică, motivația privind 

îmbunătățirea calității serviciilor este redusă în aceste organizații.    

Chiar dacă  managementul calității este o abordare relativ nouă pentru administrația 

publică, aceasta nu înseamnă că administrația publică nu a fost orientată către calitate 

în trecut.  

Astfel, pot fi identificate  3 faze ale evoluției calității în sectorul public:  
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Dacă în trecut menirea administraţiei publice 

era de a asigura un anumit număr de servicii de 

interes public cetăţenilor (fiind considerată 

principalul furnizor de servicii de interes public), 

în prezent menirea instituţiilor publice este de a 

furniza servicii publice de calitate, servicii 

care prin nivelul ridicat de calitate conduc la un 

grad ridicat de satisfacere a nevoilor cetăţenilor 

sau ale consumatorilor de servicii publice.  

 

Prin urmare, pentru instituţiile publice, 

Calitatea, respectiv managementul calităţii, pot 

fi considerate fundamentul şi baza pentru 

asigurarea sau creşterea satisfacţiei 

cetăţenilor sau a consumatorilor de servicii 

publice. 

 

1.5. Particularități ale calității în domeniul 

serviciilor 

În conformitate cu definiția din standardul ISO 

9000:2015, serviciul reprezintă un ”element de 

ieșire al unei organizații cu cel puțin o activitate desfășurată în mod necesar între 

organizație și client”. 

În completare la această definiție, merită prezentată definiția serviciului dată de G. 

Lynn Shostack, fost manager la Citibank and Bankers Trust Comp.: “Un serviciu nu este 

ceva construit într-o fabrică, introdus într-un depozit, pus pe raft si apoi luat acasă 

de consumator. Un serviciu este un proces viu, dinamic. Un serviciu se execută. Un 

serviciu se livrează. Materiile prime ale unui serviciu sunt timpul și mișcarea, nu 

materialul plastic sau otelul. Un serviciu nu poate fi depozitat sau transportat, numai 

mijloacele de creare a sa pot fi. Un serviciu nu poate fi în posesia fizică a cuiva sau un 

lucru care se poate ține în mână. Pe scurt, un serviciu nu este un lucru.” 

1.6.  Principii de bază ale managementului în servicii 

Există patru caracteristici distincte care fac ca managementul organizațiilor 

prestatoare de servicii să difere de cel al organizațiilor producătoare de bunuri.  

Aceste caracteristici ale serviciilor sunt următoarele: 

Depinde într-o foarte mare 

măsură de utilizarea eficientă 

a resurselor și funcțiilor de 

proiectarea sistemelor și 

procedurilor, implicarea 

personalului competent și 

motivat și de interacțiunea 

instituției cu cetățenii, 

organizațiile, societatea civilă 

și alte instituții publice. 

CALITATEA ÎN 
ADMINSTRAȚIA  

PUBLICĂ 
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 Serviciile sunt intangibile. Proiectarea serviciului și controlul proiectării 

necesită o mai mare înțelegere a psihologiei clientului decât in cazul produselor 

fabricate datorită naturii intangibile și adesea non-explicite a serviciului. 

 

 Serviciile sunt perisabile. Ele nu pot fi inventariate și stocate. În esență, 

managerul unui serviciu nu dispune de stocuri de rezervă, de care dispun managerii din 

organizațiile producătoare de bunuri, pentru a absorbi fluctuațiile de cerere. 

 

 Serviciile furnizează rezultate eterogene. De fapt, există o mare varietate 

la rezultatele unei organizații sau chiar în cazul unui angajat al organizației. Caracterul 

eterogen implică faptul că este dificil a stabili standarde pentru rezultatele organizației 

prestatoare de servicii și este și mai dificil să se asigure că aceste standarde sunt 

îndeplinite de fiecare dată când se prestează un serviciu. 

 

 Serviciile implică simultaneitate în producție și consum, ceea ce combină 

problemele legate de intangibilitate, perisabilitate și eterogenitate.  Spre deosebire de 

un sistem de fabricație, consumatorul interacționează cu sistemul de prestare a 

serviciului și este participant in acest sistem. 

 

Monitorizarea și controlul performanțelor serviciului necesită o varietate de abordări, 

acțiune promptă, încredere în performanța umană și un punct de vedere 

interdisciplinar. Multe din motivele pentru care controlul este mai dificil pentru servicii 

decât pentru produse se bazează pe ideile de bază și premisele managementului 

serviciului.  
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Datorită faptului că adeseori în servicii 

producția și recepția coincid, calitatea 

procesului trebuie să se concentreze pe 

comportamentul persoanei care livrează 

serviciul, dar și pe comportamentul 

clientului.  

  

Serviciile publice constituie principalul 

element la care cetățeanul se raportează atunci când evaluează 

rezultatele/performanțele administrației publice.  

2. SISTEME DE MANAGEMENT  

Exercitarea funcţiilor şi relaţiilor de management la nivelul unei organizaţii/instituții, 

se realizează prin sistemul de management. 

Sistemul de management poate fi definit ca ansamblul elementelor cu caracter 

decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional etc. din cadrul organizaţiei, prin 

intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, în 

vederea obţinerii unor performanţe.  

Obiectivul primordial al organizației/instituției este de a integra în acest unic Sistem 

de Management toate cerințele: ale clientului, ale acționarilor, legale / reglementare 

și orice alte cerințe. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sistemul de Control Intern Managerial 

Controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la 

nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță 

cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării 

fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace. Acesta include, de asemenea, 

structurile organizatorice, metodele și procedurile. 

De exemplu, o procesare rapidă a 

declarațiilor privind impozite și taxe 

necesită formulare ”prietenoase” cu 

utilizatorul și îndrumări eficiente din 

partea autorității, în același timp fiind 

necesară completarea cu atenție a 

formularului de către plătitor. 
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Sistemul de Control Intern Managerial este format dintr-un ansamblu de politici și 

proceduri concepute și implementate de către o entitate publică și are ca scop 

furnizarea de dovezi privind: 

 atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și 

eficace; 

 respectarea regulilor externe și a politicilor și 

regulilor managementului; 

 respectarea standardelor în ceea ce privește 

calitatea documentelor; 

 protejarea bunurilor și a informațiilor; 

 prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; 

 creșterea performanței organizaționale; 

 producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul 

financiar și de management 

Privit și perceput ca o funcție managerială și nu ca una de verificare, Sistemul de 

control intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor de a-l implementa și 

dezvolta continuu, în scopul funcționării eficiente a entității publice. 

Implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul 

entităților publice la nivel central și local are în vedere realizarea a trei categorii de 

obiective generale: 

 

 Obiective operaționale - obiective 

legate de scopurile entității publice, 

cu privire la eficacitatea și eficiența 

funcționării acesteia, respectiv de 

utilizare în condiții de economicitate, 

eficacitate și eficiență a resurselor, 

incluzând și obiectivele privind 

protejarea resurselor entității 

publice, de utilizare inadecvată sau 

cu pierderi;  

 

 Obiective de raportare - obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe 

și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea 

informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți, precum și de 
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protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea 

fraudei și distorsionarea rezultatelor; 

 

 Obiective de conformitate - obiective privind conformitatea cu legile, 

regulamentele și politicile interne, respectiv legate de asigurarea că activitățile 

entității se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și 

regulamente precum și cu respectarea politicilor interne. 

 

Pentru a asigura creșterea calității și a 

accesului la serviciile publice este 

important să se dezvolte și să se 

implementeze mecanisme care să asigure 

un nivel minim, indiferent de locul și 

timpul de livrare (standarde de calitate și 

de cost), permițând în același timp 

instituțiilor și autorităților publice cu 

interes pentru inovare și dezvoltare și 

resursele necesare să dezvolte servicii la 

calitate superioară, precum și diverse 

mecanisme alternative de livrare a 

acestora. 

Conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, standardele de 

control intern sunt grupate în cinci componente, respectiv: 
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 Mediul de control - etică și integritate; atribuții, funcții, sarcini; competență și 

performanță; structura organizatorică; 

 Performanțe și managementul riscurilor - obiective; planificare; monitorizarea 

performanțelor; managementul riscului; 

 Activități de control - proceduri; supraveghere; continuitatea activității; 

 Informarea și comunicarea – informarea și comunicarea, gestionarea 

documentelor; raportarea contabilă și financiară; 

 Evaluare și audit - evaluarea sistemului de control intern managerial; auditul 

intern. 

În acest sens, există o legătură directă între obiectivele sistemului de control intern, 

componentele acestuia și structura organizatorică a entității publice, cunoscută și sub 

denumirea de cubul COSO, prin care cele trei categorii de obiective ale sistemului de 

control intern managerial, se aplică celor cinci componente, la toate nivelurile 

organizatorice ale entității publice: departamente, direcții, servicii, birouri inclusiv 

posturi de lucru. 
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2.2. Sistem de management al Calității conform ISO 9000 și certificarea de terță 

parte 

Seria de standarde ISO 9000 reprezintă un grup de standarde recunoscute la nivel 

internațional pentru managementul calității. (ISO este Organizația Internațională de 

Standardizare, o federație formată din organisme naționale de standardizare, 

responsabilă cu elaborarea standardelor internaționale).   

 

Dezvoltarea reglementărilor privind sistemului 

calității a început în SUA, fiind impulsionată de 

doi factori esențiali: în anii ‘50 condițiile stricte 

de calitate impuse de industria militară și, mai 

târziu, condițiile stricte de securitate a uzinelor 

nucleare. 

În timpul și după cel de-al doilea război mondial, 

achizițiile militare constituiau o activitate 

importantă în Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. S-a constatat că fiabilitatea 

armamentului folosit în timpul războiului era foarte scăzută, fapt ce a redus eficiența 

operațională, determinând pierderi grele.  

Concluzia rezultată a fost că nu este suficientă verificarea produselor doar la final, ci 

controlul produsului trebuie să înceapă încă de la aprovizionarea materiilor prime 

folosite și de la procesele legate de furnizorii acestora. Astfel, în acea perioadă, în 

Marea Britanie, Ministerul Apărării a dezvoltat o serie de standarde pentru 

aprovizionarea apărării militare cunoscută ca seria de standarde 0521, care se referea 

la capabilitatea furnizorului de a asigura satisfacerea cerințelor pe termen lung.  

Beneficiile adoptării acestui tip de 

abordare standardizată au fost apreciate 

ulterior și de către industriile din sectorul 

civil, ceea ce a condus la publicarea 

primului standard în domeniu, British 

Standard BS 5179.  

În 1979, marile companii de producție au 

revizuit în comun BS 5179, rezultatul fiind 

standardul BS 5750 care a fost folosit 

pentru auditarea și evaluarea furnizorilor. 

Remarcând tendința de standardizare la nivel 

național, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a introdus în anul 1987, 

seria de standarde ISO 9000 ca un set de linii directoare pentru dezvoltarea și 

demonstrarea unui sistem de management al calității. 
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PREZENTAREA SERIEI DE STANDARDE ISO 9000  

Până în prezent, seria de standarde a trecut prin mai multe revizuiri. În prezent, familia 

de standarde ISO 9000 furnizează ghiduri și cerințe pentru un sistem de management 

îndreptat către realizarea obiectivelor calității care să satisfacă toate părțile interesate 

și să asigure îmbunătățirea performanțelor. 

Familia de standarde ISO 9000 prezentată mai jos a fost elaborată pentru a sprijini 

organizaţiile, indiferent de natura sau dimensiunea acestora, să implementeze şi să 

asigure eficacitatea sistemelor de management al calităţii: 

 ISO 9000:2015, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi 

vocabular, descrie principiile fundamentale ale sistemelor de management al 

calităţii şi specifică terminologia pentru sistemele de management al calităţii; 

 ISO 9001:2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, specifică 

cerinţele pentru un sistem de management al calităţii atunci când o 

organizaţie are nevoie să îşi demonstreze capabilitatea de a furniza produse 

ce îndeplinesc cerinţele clientului şi ale reglementărilor aplicabile şi 

urmăreşte creşterea satisfacţiei clientului; 

 ISO 9004:2018, Managementul calităţii. Calitatea unei organizaţii. Îndrumări 

pentru obţinerea unui succes durabil, furnizează, pe baza celor șapte principii 

ale managementului calităţii,  linii directoare pentru creșterea capabilității 

unei organizații de a obține un succes durabil; 

 ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de 

management, furnizează îndrumări referitoare coordonarea unui program de 

audit, la planificarea și efectuarea auditurilor sistemelor de management, 

precum și la competența și evaluarea unui auditor și a unei echipe de audit. 

Pentru instituțiile publice, sistemul de management al calității descris de standardul 

ISO 9001 poate furniza o orientare adecvată către client.  

NECESITATEA CERTIFICĂRII DE TERȚĂ PARTE 

Certificarea SMC se efectuează în scopul de a se asigura încrederea că organizația este 

capabilă să livreze produse și servicii pe baza unor standarde de calitate internaționale 

(ISO) sau a altor documente normative. Certificarea sistemelor de management al 

calității se efectuează la nivel național sau internațional de către un organism de 

certificare recunoscut (acreditat), pe baza standardelor ISO 9000. În România, 

organismul național de acreditare este Asociația de Acreditare din România, având 

acronimul RENAR. 
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Ca urmare a certificării se realizează atât scopuri 

externe (satisfacția clienților, publicitate, aliniere la 

directive comunitare etc.), cât și scopuri interne 

(realizarea obiectivelor calității, creșterea eficacității 

și eficienței SMC, performanțe etc.). 

 

Răspunsurile la întrebarea "este necesară certificarea?" pot veni din mai multe direcții. 

Una dintre acestea ar fi: necesitatea de a oficializa recunoașterea conformității și 

funcționării sistemului de management al calității implementat.  Alt motiv ar putea fi 

legislația pe care trebuie să o respecte organizația, legislație în care se cere existența 

certificării sistemului. Oricare ar fi motivul, trebuie subliniat că certificarea angajează 

și mai mult organizația pe direcția satisfacerii cerințelor clientului și a îmbunătățirii 

continue. 

2.3. Managementul Calității Totale (TQM) 

TQM este o abordare cuprinzătoare și structurată a managementului unei organizații, 

caracterizată prin îmbunătățiri permanente aplicate ca răspuns la feedback-ul primit 

din diverse surse.  

TQM se bazează pe definiția calității care 

provine din psihologia consumatorului și 

stabilește așteptările clientului ca fiind primul 

și ultimul obiectiv strategic al fiecărei activități 

din organizație. Astfel, implementarea TQM 

necesită implicarea totală și activă a tuturor 

angajaților în asigurarea calității produselor și 

serviciilor, precum și existența unor sisteme 

cuprinzătoare care colectează și procesează 

informațiile privitoare la clienți, furnizori, 

procese și competitori.  

TQM necesită de asemenea disponibilitatea organizației de a investi substanțial în 

instruirea angajaților. În sfârșit, TQM implică o schimbare culturală a organizației, 

aceasta devenind orientată către îmbunătățirea continuă. 

TQM este un concept care merge mai departe decât ISO 9000. 

În timp ce managementul calității a fost perceput ca o combinație dintre controlul 

calității, asigurarea calității și îmbunătățirea calității, cuvântul “total” a fost adăugat 

pentru a indica faptul că se merge mai departe de satisfacerea clienților, incluzându-

se clienții și furnizorii interni ai organizației, și tratând acționarii și societatea ca pe 

clienții organizației.  
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Rezultatele obținute vor fi: 

 Îmbunătățirea organizației creează condițiile care permit dezvoltarea și 

menținerea sistemelor și resurselor pentru a obține îmbunătățirea continuă a 

calității. Trebuie acordată atenție : scopurilor și misiunii afacerii, obiectivelor 

organizației și problemelor de management cum ar fi stilul, comunicarea, 

angajamentele și metodele de conducere. 

 Îmbunătățirea proceselor creează procese coerente de care depinde calitatea 

produselor și asigura o calitate previzibilă. Trebuie acordată atenție tuturor 

activităților care contribuie la scopul și misiunea organizației și trebuie construit 

un sistem ierarhic de management utilizând tehnici de proiectare sistemică. 

 Îmbunătățirea calității personalului asigură angajaților autoritatea, mijloacele 

și cunoștințele necesare pentru a îmbunătăți calitatea activităților pe care le 

execută. Trebuie acordată atenție lucrului în echipă și metodelor de rezolvare a 

problemelor utilizând echipe de îmbunătățire a calității. 

TQM se distinge de alte abordări prin următoarele elemente critice: 

a. strategiile: organizațiile au un plan strategic cuprinzător ce conține cel puțin 

următoarele elemente: viziune, misiune, obiective generale,  activități necesare 

pentru a atinge obiectivele.  

b. orientarea către client: Membrii organizației recunosc atât clienții externi – cei 

care cumpără sau utilizează produsele sau serviciile - cât și clienții interni – 

angajații a căror activitate depinde de activitățile precedente 

În timp ce clienții externi definesc calitatea produsului sau serviciului livrat, 

clienții interni ajută la definirea calității personalului, proceselor și mediilor de 

lucru asociate cu produsele și serviciile. 
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Obiectivul organizației este de a îndeplini și de a depăși necesitățile clientului 

și de a da încredere pe termen lung clientului. Câștigul rezultat este modul în 

care clientul apreciază calitatea și serviciile organizației. 

c. obsesia pentru calitate: Clienții interni și externi definesc calitatea, dar 

organizația trebuie să aibă ca obsesie îndeplinirea sau depășirea acestei definiții. 

Aceasta înseamnă ca întregul personal, de la toate nivelurile, să abordeze toate 

aspectele postului din perspectiva “cum se poate face mai bine?”. Când o 

organizație are obsesia calității “destul de bine” nu este niciodată “destul de 

bine”. 

d. abordarea științifică în structurarea activităților, în luarea deciziilor și în  

rezolvarea operativă și eficientă a problemelor: Aceasta înseamnă că se 

utilizează informații de la nivelul proceselor pentru a stabili obiectivele, a 

monitoriza performanța și a aplica o îmbunătățire permanentă. 

e. angajamentul pe termen lung: Implementarea TQM trebuie să fie însoțită de 

schimbarea angajamentelor pe termen lung ca o necesitate pentru succes.  

f. lucrul în echipă: organizația care acționează în TQM trebuie să dezvolte lucrul 

în echipă și parteneriatul dintre forța de muncă și reprezentanții acesteia. Acest 

parteneriat trebuie gândit ca un efort comun pentru satisfacerea clienților. 

Natura efortului comun pentru calitate se aplică și relațiilor cu furnizorii, cu 

agențiile reglementare și cu comunitățile locale.” 

g.  îmbunătățirea continuă a sistemelor: Produsele și / sau serviciile se bazează 

pe procese (sisteme) în medii specifice de lucru. Pentru a îmbunătăți continuu 

calitatea produselor sau serviciilor – obiectiv fundamental a TQM, este necesară 

îmbunătățirea continuă a sistemelor. 

Liderii în calitate recunosc că cel puțin 85% din eșecurile unei organizații 

reprezintă erorile din sistemele controlate de management. Lucrătorii pot 

controla mai puțin de 15% din problemele apărute. Pentru liderii în calitate 

accentul se pune pe îmbunătățirea constantă și riguroasă a fiecărui sistem și nu 

pe găsirea vinovaților pentru problemele apărute. 

h. educație și instruire: Educația și instruirea sunt fundamentale în TQM, ele 

reprezentând cel mai bun mod de a îmbunătății continuu calitatea personalului. 

Într-o organizație TQM fiecare învață permanent. Managementul încurajează 

angajații să-și ridice continuu nivelul tehnic și profesional. Astfel oamenii tind 

spre perfecțiune și învață să-și lărgească capabilitățile. 

i. libertatea prin control: Implicarea și împuternicirea angajaților sunt 

fundamentale în TQM ca mijloc de a  utiliza mai multe persoane în procesul 

decizional și de crește sentimentul angajaților de asumare a deciziilor luate. 

Libertatea obținută astfel reprezintă rezultatul unor controale bine planificate 
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și executate. Se poate obține astfel reducerea variațiilor în modul de lucru și o 

mai bună stăpânire a procesului în care angajații sunt implicați. 

j. unitatea obiectivelor: Din perspectiva TQM, există o unitate a tuturor 

obiectivelor unei organizații în concordanță cu o viziune clară și înțeleasă. Acest 

mediu cultivă angajamentul total din partea tuturor angajaților. Recompensele 

merg dincolo de beneficii și salarii conform principiului “suntem o familie și 

facem lucruri excelente”.  

k. implicarea și împuternicirea angajaților (empowerement): Implicarea 

personalului are două componente: în primul rând crește probabilitatea unor 

decizii corecte, unor planuri mai bune și a unor îmbunătățiri mai eficace prin 

implicarea în situațiile date a persoanelor care sunt cel mai aproape de 

activitatea în discuție; în al doilea rând ea promovează asumarea deciziilor prin 

implicarea personalului care le va implementa. 

Împuternicirea înseamnă mai mult decât implicarea personalului prin acordarea 

acestuia de autorități sporite. Aceasta se poate face prin structurarea 

activităților astfel încât să permită angajaților să ia decizii referitoare la 

îmbunătățirea proceselor de lucru în parametri bine specificați. 

Implementarea conceptului TQM în 

administrația publică implică o schimbare 

totală a comportamentului, setului de valori și 

atitudinilor. Calitatea serviciilor depinde de 

angajați, de motivarea acestora, de cultura și 

disponibilitatea lor de a lucra în echipe. 

Conceptul ia în considerare nu numai toți 

factorii importanți care decid asupra succesului 

organizației (leadership, angajament, 

satisfacția clienților, procesele, relațiile cu 

partenerii, motivarea angajaților, calificarea angajaților, resursele), ci și obiectivele 

organizației și toate activitățile de management.  

2.4. MODELE DE EXCELENȚĂ 

Modelele de Excelență organizațională pot fi utilizate pentru autoevaluare sau ca bază 

pentru evaluări externe. În particular, Modelul European de Excelență (vezi 

http://www.efqm.org) a devenit un instrument de autoevaluare folosit pe scară largă 

în multe țări europene.  

Indiferent de domeniul de activitate, dimensiuni, structură sau maturitatea unei 

organizaţii, aceasta are nevoie să instituie un cadru de management adecvat pentru a 

avea succes. Modelul de Excelenţă al EFQM este un instrument practic utilizat de 

organizaţii în mai multe moduri: 

http://www.efqm.org/
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 Ca instrument de auto-evaluare, pentru a măsura unde se află pe drumul către 

excelenţă, ajutându-le să identifice punctele slabe şi să găsească soluţii; 

 Ca bază pentru un vocabular şi un mod de gândire despre organizaţie, comune 

pentru toate funcţiile acesteia; 

 Ca o schemă de poziţionare a diverselor iniţiative, evitând suprapunerile şi 

identificând punctele slabe; 

 Ca structură pentru sistemul de management al organizaţiei. 

Modelul recunoaşte că există multe modalităţi prin care se poate obţine un nivel 

susţinut de Excelenţă în toate aspectele performanţei organizaţiei. 

Modelul de Excelenţă al EFQM este un cadru nonprescriptiv bazat pe 9 criterii. Cinci 

din acestea sunt „Factori determinanţi” şi patru sunt „Rezultate”. Criteriile de la 

„Factorii determinanţi” se referă la ceea ce face o organizaţie. Criteriile de la 

„Rezultate” se referă la ceea ce obţine o organizaţie. „Rezultatele” sunt cauzate de 

„Factorii determinanţi” şi „Factorii determinanţi” sunt îmbunătăţiţi pe baza feedback-

ului obţinut de la „Rezultate”. 

 

 

În cadrul acestui cadru nonprescriptiv există opt concepte fundamentale care stau la 

baza Modelului. Conduita, activităţile sau iniţiativele bazate pe aceste concepte  sunt 

adesea definite ca fiind Total Quality Management. 
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MODELUL CAF (Common Assessment Framework) 

Performanța în sectorul public implică o evaluare continuă care să țină cont de situația 

existentă, pentru formularea unor piste reale de îmbunătățire a calității serviciilor pe 

care le oferă. Aceasta a fost premisa de la care s-a pornit în construirea unor sisteme 

reale de evaluare a modului de funcționare a instituțiilor din administrația publică, 

compatibile pentru organizațiile din acest sector. 

Astfel, a apărut Cadrul Comun de Auto-evaluare sau Common Assessment 

Framework (CAF) ca instrument al cooperării europene, realizat cu scopul de a 

promova continuu modernizarea administrației 

publice din țările europene. 

 

Modelul  Common Assessment Framework (CAF) a 

fost creat special pentru administrația publică a 

devenit un instrument de autoevaluare folosit de 

organizațiile din sectorul public.  

(vezi 

http://www.eipa.nl/CAF/AssessmentForm.html). 

 

O primă versiune a CAF a fost prezentată în mai 2000, la Lisabona, în cadrul primei 

Conferințe europene a Calității în administrația publică a statelor membre UE. 

Versiunea 2013 a Modelului a fost dezvoltată pornind de la experiențele de 

implementare ale primei versiuni CAF. 

Menirea CAF este să fie un instrument la dispoziția organizațiilor publice din întreaga 

Europă care să le ajute să-și însușească tehnicile de management prin calitate totală 

(TQM - Total Quality Management) și să-și îmbunătățească performanțele. CAF 

furnizează un cadru simplu și ușor de utilizat care permite auto-evaluarea organizațiilor 

din sectorul public. 

http://www.eipa.nl/CAF/AssessmentForm.html
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Cadrul Comun de Auto-evaluare (CAF)  are 4 obiective principale: 

 De a prezenta administrațiilor publice principiile TQM și de a le îndruma gradual, 

prin utilizarea și înțelegerea procesului de autoevaluare, să ajungă de la 

succesiunea de activități "Plan-Do" la ciclul complet "Plan-Do-Check-Act (PCDA)"; 

 De a facilita autoevaluarea organizațiilor din sectorul public, cu scopul obținerii 

unui diagnostic și a unei liste de acțiuni de îmbunătățire; 

 De a acționa ca o punte care face legătura între diferitele modele utilizate în 

managementul calității; 

 De a facilita Benchlearning-ul între organizațiile din sectorul public.   

Modelul CAF reprezintă un cadru foarte potrivit pentru inițierea unui proces de 

îmbunătățire continuă. Astfel, CAF înseamnă:  

 O autoevaluare bazată pe dovezi, față de un set de criterii care sunt acceptate 

de un mare număr de organizații din sectorul public din Europa;  

 Oportunitatea de a identifica progresul și realizările deosebite;  

 Un mijloc de a obține coerența direcțiilor de urmat și consensul în ce trebuie 

făcut pentru a îmbunătăți abordările unei organizații;  

 O legătură dintre diferitele rezultate care trebuie îndeplinite și factorii 

determinanți care duc la obținerea acestor rezultate;  

 Un mijloc de a facilita implicarea angajaților în procesul de îmbunătățire;   
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 O oportunitate de a promova și împărtăși bunele practici între diferitele structuri 

ale organizației și între diferite organizații;  

 Un mijloc de a integra diferite inițiative ale calității în activitățile curente ale 

organizației;  

 Un mijloc de a măsura progresul în timp, prin autoevaluări periodice. 

Modelul CAF poate fi folosit într-o gamă largă de situații, de exemplu, ca parte dintr-

un program de reformă sistematică sau ca bază pentru eforturi punctuale de 

îmbunătățire în organizațiile din sectorul public. 

Modelul CAF este structurat în 9 criterii care acoperă principalele aspecte de luat în 

considerare în orice analiză organizațională. Această structură este inspirată de 

Modelul de Excelență al EFQM: 

 

Ca instrument Total Quality Management, Modelul CAF subscrie la conceptele 

fundamentale ale excelenței așa cum au fost definite inițial de EFQM, le transpune în 

context public și are drept scop să ducă la îmbunătățirea performanțelor organizației 

publice având la bază aceste concepte. Aceste principii fac diferența dintre 

organizațiile publice tradiționale, birocratice și organizațiile publice orientate către 

TQM.  
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Principiile fundamentale ale Excelenței, conform Modelului CAF 

 

 

Instituțiile publice pot lua în considerare în același timp 

aplicarea Modelului CAF ca referențial pentru sistemul lor de 

management al calității, dată fiind abordarea mult mai 

holistică a Modelului decât cea a standardului ISO 9001. 

 

 

Diferenţa dintre abordările sistemului de management al 

calităţii din familia ISO 9000 şi modelele de excelenţă constă în domeniul lor de 

aplicare, astfel:  

 Familia de standarde ISO 9000 furnizează cerinţe pentru sistemele de 

management al calităţii şi îndrumări pentru îmbunătăţirea performanţei. 

Evaluarea sistemelor de management al calităţii determină îndeplinirea acelor 

cerinţe.  

 Modelele de excelenţă conţin criterii care permit evaluarea comparativă a 

performanţei organizaţionale, aplicabilă tuturor activităţilor şi tuturor părţilor 

interesate ale unei organizaţii. Criteriile de evaluare în cadrul modelelor de 

excelenţă furnizează o bază pentru o organizaţie pentru a-şi compara propriile 

performanţe cu performanţele altor organizaţii.  

În multe cazuri, premiile în domeniul calității se bazează pe modelele de excelență. 

Premiile sunt introduse ca un surogat al competiției de piață în sectorul public, în care 

piața nu există.  
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Competiția dintre participanții la premiul de excelență în calitate are drept obiectiv să 

motiveze organizațiile publice să îmbunătățească nivelul calității organizaționale.  

În cazul în care câștigă premiul, organizațiile vor deveni modele de urmat pentru alte 

organizații; în cazul în care nu câștigă, ele vor învăța cum să devină mai bune în viitor. 

Modelul de Excelenţă al EFQM, un cadru  nonprescriptiv bazat pe 9 criterii, este 

utilizat pentru a evalua progresul unei organizaţii pe drumul către Excelenţă. 

Premiile pentru excelență în sectorul public, care folosesc Modelele de excelență de 

asemenea  au rolul de a ajuta instituțiile publice să-și îmbunătățească nivelul calității 

organizaționale, învățând de la cei mai buni. Premiile pentru excelență identifică 

organizațiile excelente, ale căror factori critici de succes. 

 

3. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (SMC) ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

3.1. SMC - Particularități pentru Administrația Publică 

Referențial: SR EN ISO 9001:2015  ISO 9001  a fost dezvoltat astfel încât poate fi 

folosit de orice tip de organizație, indiferent de produsele sau serviciile sale și poate 

constitui baza pentru a obține un succes durabil al afacerii. 

Un sistem de management reprezintă modul în care organizația își gestionează 

procesele, oamenii și alte resurse astfel încât produsele și serviciile sale să 

îndeplinească obiectivele organizației și cerințele clienților săi. Sistemul trebuie să fie 

flexibil și adaptat specificului organizației și să includă o cultură a îmbunătățirii 

continue.  

Standardul internațional ISO 9001 conține o serie de cerințe pentru un sistem de 

management al calității și reprezintă un exemplu de bună practică pentru 

managementul calității. El este construit pe fundamentul pe care îl formează cele 7 

principii ale managementului calității. 

3.2. Principiile Managementului Calității 

Un principiu de management al calității reprezintă o regulă cuprinzătoare și 

fundamentală de conducere și funcționare a unei organizații, care are ca scop 

îmbunătățirea continuă a performanței pe termen lung, orientându-se pe satisfacerea 

clienților și ținând cont în același timp și de necesitățile acționarilor și angajaților 

organizației. 

În cadrul seriei de standarde ISO 9000 au fost identificate șapte principii de 

management al calității care pot fi utilizate de managementul de la cel mai înalt nivel 

pentru a conduce organizația spre îmbunătățirea performanței.  

Aceste principii, precum și modul în care se poate regăsi implementarea lor în cadrul 

unei organizații, sunt prezentate mai jos: 
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1. ORIENTAREA CĂTRE CLIENT 

Principalul obiectiv al managementului calității este de a 

satisface cerințele clientului și de a se preocupa să fie 

depășite așteptările clientului. 

Aplicarea acestui principiu duce la implementarea următoarelor 

acțiuni: 

 Recunoașterea clienților direcți și indirecți pentru care organizația este 

creatoare de valoare; 

 Înțelegerea necesităților și așteptărilor clientului; 

 Relaționarea obiectivelor organizației cu necesitățile și așteptările clientului; 

 Comunicarea acestor necesități și așteptări în întreaga organizație; 

 Planificarea, proiectarea, dezvoltarea, producerea, livrarea și suportul 

produselor și serviciilor care îndeplinesc necesitățile și așteptările clientului, 

 Măsurarea și monitorizarea satisfacției clientului și implementarea de acțiuni în 

consecință; 

 Determinarea și întreprinderea de acțiuni referitoare la necesitățile și 

așteptările părților interesate relevante, care pot afecta satisfacția clienților; 

 Gestionarea activă a relațiilor cu clienții pentru a se obține succesul sustenabil. 

2. LEADERSHIP 

Liderii de la toate nivelurile stabilesc unitatea dintre 

scop și orientare și creează condițiile în care 

personalul este implicat în realizarea obiectivelor 

referitoare la calitate ale organizației. 

 

Aplicarea acestui principiu duce la implementarea 

următoarelor acțiuni: 

 comunicarea misiunii, viziunii, strategiei, 

politicilor și proceselor organizației, în 

întreaga organizație; 

 crearea și susținerea valorilor comune și a modelelor de comportament corect 

și etic la toate nivelurile organizației; 

 stabilirea unei culturi a încrederii și integrității; 

 încurajarea unui angajament referitor la calitate la nivelul întregii organizații; 
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 asigurarea că liderii de la toate nivelurile sunt exemple pozitive pentru 

personalul organizației; 

 punerea la dispoziția personalului a resurselor, a instruirii și a autorității 

necesare pentru a acționa cu răspundere; 

 inspirarea, încurajarea și recunoașterea contribuției personalului. 

 

3. IMPLICAREA PERSONALULUI 

Un personal competent, împuternicit și deplin angajat, la 

toate nivelurile din organizație, este esențial pentru 

creșterea capabilității organizației de a crea și furniza 

valoare. 

Aplicarea acestui principiu duce la implementarea următoarelor acțiuni: 

 comunicarea cu personalul pentru a promova înțelegerea importanței 

contribuției lor individuale; 

 promovarea colaborării în întreaga organizație; 

 facilitarea discuțiilor deschise și a împărtășirii cunoștințelor și experienței; 

 încurajarea personalului să determine constrângerile în realizarea performanței 

și să ia inițiative fără teamă; 

 recunoașterea și confirmarea contribuției, învățării și îmbunătățirii 

personalului; 

 permiterea unei autoevaluări a performanțelor față de obiective personale; 

 realizarea de sondaje pentru a evalua satisfacția personalului, comunicarea 

rezultatelor și întreprinderea unor acțiuni corespunzătoare. 

 

4. ABORDAREA PE BAZĂ DE PROCES 

Rezultate consecvente și predictibile sunt obținute mai 

eficace și mai eficient atunci când activitățile sunt înțelese 

și conduse ca procese corelate care funcționează ca un 

sistem coerent.  

Aplicarea acestui principiu duce la implementarea 

următoarelor acțiuni: 

 definirea obiectivelor sistemului și a proceselor necesare pentru realizarea 

acestora; 

 stabilirea autorității, responsabilității și răspunderii pentru conducerea 

proceselor; 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
28      www.poca.ro 

 înțelegerea capabilităților organizației și determinarea constrângerilor 

referitoare la resurse, înainte de a acționa; 

 determinarea interdependențelor dintre procese și analizarea efectului 

modificărilor proceselor individuale asupra ansamblului sistemului; 

 conducerea proceselor și a relațiilor dintre acestea ca un sistem, pentru a realiza 

obiectivele referitoare la calitate ale organizației într-un mod eficace și eficient; 

 asigurarea disponibilității informațiilor necesare pentru a opera și îmbunătăți 

procesele și pentru a monitoriza, analiza și evalua performanțele sistemului în 

ansamblul său; 

 gestionarea riscurilor care pot influența elementele de ieșire ale proceselor și 

rezultatele globale ale SMC. 

 

5. ÎMBUNĂTĂȚIRE 

Organizațiile de succes sunt orientate permanent spre îmbunătățire. 

Aplicarea acestui principiu duce la implementarea următoarelor 

acțiuni: 

 promovarea stabilirii de obiective îmbunătățite la toate nivelurile organizației; 

 educarea și instruirea personalului de la toate nivelurile asupra modului de 

aplicare a instrumentelor și metodologiilor de bază pentru realizarea 

obiectivelor de îmbunătățire; 

 asigurarea că personalul este competent pentru a promova și finaliza cu succes 

proiecte de îmbunătățire; 

 dezvoltarea și desfășurarea de procese pentru a implementa proiecte de 

îmbunătățire în întreaga organizație; 

 urmărirea, analizarea și auditarea planificării, implementării, finalizării și a 

rezultatelor proiectelor de îmbunătățire; 

 integrarea considerentelor referitoare la îmbunătățire în dezvoltarea de 

produse, servicii și procese, noi sau modificate; 

 identificarea și recunoașterea îmbunătățirii. 

 

6. LUAREA DE DECIZII PE BAZĂ DE DOVEZI  

Deciziile bazate pe analiza și evaluarea datelor și informațiilor 

au probabilitate mai mare să producă rezultatele dorite. 

Aplicarea acestui principiu duce la implementarea următoarelor 

acțiuni: 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KO6rfGU5_hMZuM&tbnid=ea6NXlhEl3k6zM:&ved=0CAUQjRw&url=https://cancerkn.com/tag/oncofertility/&ei=SuEGVI13g_E6hN2AoAI&bvm=bv.74115972,d.ZGU&psig=AFQjCNFhSQtwDOMLi84orbZ9sNjuEF03fg&ust=1409823310552284
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 determinarea, măsurarea și monitorizarea indicatorilor principali pentru a 

demonstra performanțele organizației; 

 punerea tuturor datelor necesare la dispoziția personalului relevant; 

 asigurarea că datele și informațiile sunt suficient de exacte, fiabile și sigure; 

 analizarea și evaluarea datelor și informațiilor utilizând metode adecvate; 

 asigurarea că personalul este competent pentru a analiza și evalua datele după 

cum este necesar; 

 luarea de decizii și întreprinderea de acțiuni pe bază de dovezi, echilibrate cu 

experiența și intuiția. 

 

7. MANAGEMENTUL RELAȚIILOR 

Pentru succesul durabil, organizațiile își gestionează 

relațiile cu părțile interesate, cum ar fi furnizorii. 

Aplicarea acestui principiu duce la implementarea 

următoarelor acțiuni: 

 determinarea părților interesate relevante (cum ar fi furnizorii, partenerii, 

clienții, investitorii, angajații sau societatea în ansamblul său) și a relațiilor 

acestora cu organizația; 

 determinarea și ierarhizarea relațiilor cu părțile interesate, care necesită a fi 

gestionate; 

 stabilirea de relații care echilibrează câștigurile pe termen scurt cu 

considerațiile pe termen lung; 

 colectarea și împărtășirea informațiilor, a expertizei și a resurselor, cu părțile 

interesate relevante; 

 măsurarea performanțelor și asigurarea, dacă este cazul, a unui feedback 

referitor la performanțe către părțile interesate, pentru a crește inițiativele de 

îmbunătățire; 

 stabilirea de activități de dezvoltare și îmbunătățire în colaborare cu furnizorii, 

partenerii și alte părți interesate; 

 încurajarea și recunoașterea îmbunătățirilor și a rezultatelor obținute de 

furnizori și parteneri. 
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3.3. Abordarea procesuală 

Abordarea bazată pe proces include stabilirea proceselor 

organizației, care funcționează ca un sistem integrat și 

complet. 

În orice organizație, un proces transformă un set de intrări 

primite de la clienți, furnizori sau parteneri într-un set de 

ieșiri destinate clienților. 

Conform definiției din seria de standarde ISO 9000, un proces este „ansamblu de 

activități corelate sau în interacțiune care utilizează elemente de intrare pentru a livra 

un rezultat intenționat”. 

 Figura de mai jos arată modelul generic al procesului: 

 

Pentru fiecare proces se pot defini clienții și celelalte părți interesate (care pot fi 

interni sau externi organizației), care sunt afectați de proces și care definesc ieșirile 

dorite în funcție de necesitățile și așteptările lor. 

Toate procesele trebuie corelate cu obiectivele organizației și trebuie proiectate astfel 

încât să adauge valoare, în funcție de domeniul de activitate și complexitatea 

organizației. 

Cerințele ISO 9001 privind procesele 

Utilizând prevederile standardului ISO 9001 care se referă la proces, se pot defini 

următoarele cerințe fundamentale pentru abordarea procesuală: 

 toate procesele trebuie identificate, inclusiv procesele subcontractate; 

 succesiunea și interacțiunile dintre procese trebuie definite; 

 autoritățile responsabile pentru fiecare proces trebuie identificate; 

 metodele de control pentru fiecare proces, ca și criteriile de măsurare, trebuie 
definite; 
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 obiectivele pentru fiecare proces trebuie definite; 

 resursele necesare funcționării eficace a proceselor trebuie definite și trebuie 
asigurată disponibilitatea lor; 

 riscurile și oportunitățile pentru procese trebuie definite; 

 fiecare proces trebuie măsurat și monitorizat; 

 trebuie implementate acțiuni de îmbunătățire a proceselor și a sistemului de 
management. 

Performanța poate fi gestionată aplicând ciclul Plan-Do-Check-Act (PDCA). Acesta se 

poate aplica atât la sistem ca întreg, cât și proceselor și activităților acestora. 

Categorii de procese 

Standardul ISO 9001 identifică următoarele patru categorii de procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procese de management: acestea includ procesele aferente planificării 

strategice, stabilirii politicilor și obiectivelor, asigurării comunicării, asigurării 

disponibilității resurselor necesare și analizele efectuate de management. 

 Procese de management al resurselor (procese suport): acestea includ toate 

procesele de asigurare a resurselor necesare pentru conducerea organizației, 

pentru realizarea produselor și pentru măsurare. 

 Procese de realizare a produsului / serviciului: acestea includ toate procesele 

care furnizează produsele sau serviciile organizației. 
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 Procese de măsurare, analiză și îmbunătățire: acestea includ procesele de 

măsurare și obținere a datelor necesare analizei performanței și îmbunătățirii 

eficacității și eficienței. Ele includ procesele de măsurare, monitorizare și 

auditare, procesele de implementare a acțiunilor corective și preventive. 

NOTĂ: Într-o abordare simplificată, organizația poate considera trei din cele patru 

categorii de procese, ținând cont de faptul că procesele de măsurare, analiză și 

monitorizare se pot încadra în una din celelalte trei categorii:  

 procese cheie (procese de realizare),  

 procese de management,  

 procese suport. 

Relația dintre cele trei categorii de procese poate fi descrisă astfel: 

 

 
Implementarea abordării procesuale conform cerințelor standardului ISO 9001 în 

cadrul organizației presupune parcurgerea următoarelor etape: 

I. Identificarea proceselor din organizație 

Se identifică toate procesele necesare pentru a produce 

ieșirile planificate. 

Aceste procese includ procesele de Management, 

procesele de Asigurare a resurselor, procesele de 

Realizare și procesele de Măsurare și Îmbunătățire.  

Se identifică intrările și ieșirile proceselor, furnizorii, clienții 

și celelalte părți interesate (interni sau externi) pentru fiecare proces. 
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II. Determinarea succesiunii proceselor 

În definirea și descrierea proceselor și a interacțiunilor 

dintre acestea, trebuie ținut  cont de următoarele: 

 Intrările și ieșirile fiecărui proces (care pot fi 

interne sau externe);  

 Interacțiunile dintre procese și interfețele dintre 

acestea;  

 Eficacitatea și eficiența optime ale fluxului; 

 Riscurile asociate eficacității interacțiunii proceselor.  

De exemplu, procesele de realizare (necesare pentru a produce produsele și 

serviciile livrate clientului) vor interacționa cu alte procese (de management, de 

măsurare, de obținere a resurselor).  

Etapele proceselor și interacțiunea acestora pot fi dezvoltate folosind instrumente 

cum  ar fi modelarea proceselor, diagrame, matrice și diagrame flux. 

III. Stabilirea responsabilităților și autorității 

pentru fiecare proces 

Managementul de vârf trebuie să organizeze și să 

definească responsabilitățile, rolurile individuale, 

grupurile de lucru, aria de responsabilitate și autoritate 

și să asigure competențele necesare pentru definirea, 

implementare, menținerea și îmbunătățirea eficace a 

fiecărui proces și a interacțiunilor acestui proces. Aceste persoane sunt denumite 

”Responsabili de proces”.  

Pentru a gestiona interacțiunile dintre procese poate fi utilă stabilirea unei echipe 

care să aibă o viziune sistemică asupra tuturor proceselor și poate include 

reprezentanți ai proceselor și funcțiilor care interacționează. 

IV. Determinarea necesarului de documentație pentru descrierea proceselor 

Organizația trebuie să determine care dintre procesele 

sale trebuie să fie documentate ținând cont de 

abordarea riscurilor, incluzând, de exemplu:  

 Dimensiunea organizației și tipurile de activități;  

 Complexitatea proceselor sale și a interacțiunii dintre 

procese;  

 Nivelul de criticitate al proceselor;  

 Necesitatea alocării unei responsabilități oficiale pentru performanța procesului. 
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Procesele pot fi documentate utilizând mai multe metode cum ar fi: reprezentări 

grafice, instrucțiuni scrise, checklist-uri, diagrame flux, mijloace vizuale, metode 

electronice. Aceste metode pot fi utilizate pentru a descrie procesele, care trebuie 

văzute ca mijloace pentru îndeplinirea obiectivelor declarate.   

Procesele eficace și organizate pot obține astfel rezultatele 

planificate, și pot fi ulterior îmbunătățite. 

V. Determinarea activităților necesare pentru a 

obține rezultatele intenționate ale procesului  

 Se definesc ieșirile și intrările procesului.  

 Se determină riscurile aferente conformității 

produselor, serviciilor și a satisfacției clientului dacă se 

obțin rezultate neintenționate.  

 Se determină activitățile, măsurile și elementele de control necesare pentru a 

transforma intrările în ieșiri. 

 Se determină și definiți fluxul și interacțiunea activităților din cadrul unui 

proces. 

 Se determină modul în care se va efectua fiecare activitate.  

 Trebuie ca organizația să se asigure că sistemul de management ca întreg ține 

cont de toate riscurile aferente organizației și utilizatorilor.  

VI. Definirea cerințelor referitoare la măsurare și monitorizare 

Organizația trebuie să definească validarea necesară pentru 

a asigura eficacitatea și eficiența proceselor și sistemului. Se 

vor avea în vedere factori cum ar fi:   

 Criterii de măsurare și monitorizare; 

 Analize ale performanței;  

 Satisfacția părților interesate;  

 Performanța furnizorilor; 

 Termene de livrare și timp total de producție (lead time)  

 Rate ale defectărilor și pierderi; 

 Costuri asociate proceselor;  

 Frecvența incidentelor;  

 Alți indicatori ai conformității cu cerințele. 
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VII. Implementarea acțiunilor necesare pentru a obține 

rezultatele planificate 

Organizația trebuie să efectueze activitățile și să aplice 

măsurători, monitorizare și control asupra proceselor și 

procedurilor definite (care pot fi și automatizate), să 

externalizeze și să aplice alte metode necesare pentru a 

obține rezultatele planificate. 

VIII. Determinarea resurselor necesare pentru a asigura 

funcționarea eficace a fiecărui proces 

Exemple de resurse includ: 

          

 

IX. Verificarea proceselor față de obiectivele 

planificate 

Organizația trebuie să compare rezultatele proceselor cu 

obiectivele pentru a verifica faptul că toate cerințele sunt 

satisfăcute.  

Trebuie colectate date din activități cum ar fi: măsurare, monitorizare, analize, 

audituri și analiza performanțelor. 

X. Îmbunătățirea proceselor și a sistemului de 

management 

Organizația trebuie să acționeze asupra 

neconformităților pentru a asigura îmbunătățirea 

eficacității proceselor.  

NOTĂ: Organizațiile își pot propune și îmbunătățirea eficienței, deși aceasta nu este 

o cerință a standardului ISO 9001. 
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Acțiunile corective aplicate ca rezultat al neconformităților ar trebui să includă 

identificarea și eliminarea cauzei rădăcină a problemelor. Gândirea sistemică admite 

că un eveniment petrecut într-un proces poate avea o cauză sau un efect într-un proces 

dependent. Cauzele și efectele pot să nu fie în același proces.  

Rezolvarea problemelor și îmbunătățirea urmează următorii pași importanți:  

 definirea problemei sau a obiectivelor 

 colectarea și analiza datelor referitoare la problemă și la procesele 

relevante;   

 selectarea și implementarea soluției preferate  

 evaluarea eficacității soluției;  

 integrarea soluției în rutina activităților.  

Chiar și atunci când rezultatele planificate ale proceselor sunt obținute și cerințele sunt 

îndeplinite, organizația ar trebui să caute să îmbunătățească performanța proceselor 

sale, satisfacția clienților și propria reputație. 

 

Aceasta poate fi obținută, de exemplu, 

prin îmbunătățirea continuă cu pași mici 

(“Kaizen”), îmbunătățiri radicale și / sau 

prin inovare. 

 

 

După ce au fost îndeplinite cerințele planificate referitoare la proces, organizația 

trebuie să-şi concentreze eforturile pe acțiunile de îmbunătățire a performanței 

procesului, acțiuni care să aibă un caracter continuu. 

Metoda de îmbunătățire trebuie definită și implementată (exemple de îmbunătățiri 

includ:  

 simplificarea procesului,  

 îmbunătățirea eficienței,  

 îmbunătățirea eficacității, 

 reducerea timpului de execuție a procesului. 

Se verifică eficacitatea îmbunătățirilor implementate. 

Pentru a identifica neconformitățile potențiale pot fi utilizate instrumente de analiză 

a riscurilor, prevenind astfel apariția lor și la procesele care prezintă riscuri similare. 
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Ciclul PDCA (Plan-Do-Check-Act) este de asemenea un instrument util pentru 

definirea, implementarea și controlul acțiunilor corective și ale îmbunătățirilor.  

Metodologia se aplică în egală măsură proceselor strategice aflate la nivel înalt și 

activităților operaționale simple. 

Ciclul “Plan-Do-Check-Act” a fost dezvoltat pentru prima dată în anii 1920 de Walter 

Shewhart și a fost popularizat mai târziu de W. Edwards Deming. Din acest motiv este 

cunoscut sub denumirea “Ciclul lui Deming”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclul lui Deming adoptă îmbunătățirea organizației ca un proces continuu în care 

activitățile de planificare (PLAN), execuție (DO), verificare (CHECK) și acțiune (ACT) au 

importanță egală. Ciclul indică faptul că îmbunătățirea nu se încheie niciodată, 

rezultatele anterioare determinând activitățile viitoare. 

Fiecare activitate a ciclului este importantă, deoarece: 

 dacă se planifică dar nu se execută, atunci nu se poate îmbunătăți; 
 

 dacă se execută dar nu se verifică, atunci nu se cunoaște calitatea muncii; 
 

 dacă se verifică dar nu se acționează, atunci nu se va îmbunătăți niciodată. 

 

3.4. Documentația Sistemului de Management al Calității (Informații Documentate) 
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Informațiile documentate pot fi folosite pentru a comunica un mesaj, a furniza dovezi 

referitoare la rezultatele obținute vs. rezultatele planificate sau a împărtăși 

cunoștințe.   

 

Principalele obiective ale informațiilor documentate ale unei organizații, indiferent 

dacă aceasta a implementat sau nu un sistem de management al calității oficial, sunt 

următoarele:  

 Transmiterea și comunicarea informațiilor. Tipul și gradul de extindere ale 

informațiilor documentate depind de natura produselor și proceselor 

organizației, de gradul de formalitate a sistemelor de comunicații și de nivelul 

abilităților de comunicare din cadrul organizației, precum și de cultura 

organizațională; 

 Prezentarea de dovezi ale conformității; 

 Pentru a disemina și a păstra experiențele organizației.  

Clauza 4.4 a ISO 9001:2015 ”Sistemul de management al calității și procesele sale” cere 

ca organizația ”să mențină informații documentate la gradul de detaliere necesar 

pentru a susține funcționarea proceselor și să păstreze informații documentate la 

gradul de detaliere necesar pentru a avea încredere că procesele sunt executate 

conform planului”. Astfel:  

i. Informațiile documentate care trebuie menținute de organizație în scopul stabilirii 
SMC (documente transversale) includ:  

 domeniul de aplicare al sistemului de management al calității (clauza 

4.3); 

 informațiile documentate necesare pentru a susține execuția proceselor 

(clauza 4.4);  

 Politica în domeniul calității (clauza 5.);  

 Obiectivele calității (clauza 6.2).  

ii. Informațiile documentate menținute de organizație în scopul comunicării 
informațiilor necesare funcționării organizației (documente specifice), care pot 
adăuga valoare SMC includ: 

 Organigrame;  

 Hărți ale proceselor, diagrame flux și/sau descrieri ale proceselor;  

 Proceduri  

 Instrucțiuni de lucru și/sau de testare,  

 Specificații  
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 Documente ce conțin comunicări interne;  

 Programări ale producției;  

 Liste cu furnizorii aprobați;  

 Planuri de testare și de inspecție;  

 Planuri ale Calității;  

 Manuale ale Calității;  

 Planuri Strategice 

 Formulare 

Având în vedere cerințele lui ISO 9001:2015, pentru definirea necesarului de informații 

documentate punctul de plecare ar trebui să fie analiza proceselor. Organizația va avea 

în vedere documentarea proceselor la gradul de detaliere necesar pentru a asigura 

funcționarea și controlul eficace ale acestora. Poate fi adecvată documentarea 

proceselor prin utilizarea unor instrumente de cartografiere a acestora.  

iii. Informațiile documentate care trebuie să fie păstrate de organizație în scopul 
furnizării de dovezi referitoare la rezultatele obținute (înregistrări). 

Toate înregistrările au o caracteristică comună: ele descriu rezultatele unei activități 

(rezultatele inspecțiilor, analizelor, auditurilor, evaluărilor, calculelor, etc.). O listă cu 

înregistrările necesare SMC conform cerințelor standardului ISO 9001 este prezentată 

în Anexa 7. 

Trebuie subliniat faptul că, în conformitate cu ISO 9001, organizația trebuie să dețină 

un Sistem de Management al Calității documentat, și NU un sistem de documente. 

 

 

 

 

3.5. Riscuri și oportunități în sistemul de management al calității 

 

Riscurile sunt inerente în toate aspectele sistemului de 

management al calității. Există riscuri în toate sistemele, 

procesele și funcțiile.  

Abordarea bazată pe riscuri asigură că acestea sunt 

identificate, tratate și ținute sub control începând din faza de 

proiectare a SMC și continuând cu menținerea acestuia.  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
40      www.poca.ro 

Utilizând abordarea bazată pe riscuri, gestionarea sistemului de management al 

calității devine proactivă în prevenirea sau reducerea efectelor nedorite, prin 

identificarea din timp a acestora și stabilirea acțiunilor ce se impun. 

In ISO 9001:2015 riscurile și oportunitățile sunt adesea citate împreună.  

Oportunitatea nu reprezintă neapărat partea pozitivă a riscului. O oportunitate este un 

set de circumstanțe care fac posibilă realizarea unui lucru. A profita sau a nu profita 

de o oportunitate prezintă diferite nivele de risc. 

Atât riscul, cât și oportunitatea au un lucru în comun: incertitudinea. Mai exact, ambele 

sunt reprezentate de evenimentele imprevizibile ce pot avea efecte negative sau 

pozitive. 

Oportunitățile pot apărea ca urmare a unei situații 

favorabile obținerii unui rezultat intenționat, de 

exemplu un ansamblu de împrejurări care permite 

organizației să atragă clienți, să dezvolte noi 

produse și servicii, să reducă pierderile sau să 

îmbunătățească productivitatea. Acțiunile de 

tratare a oportunităților pot include de asemenea 

luarea în considerare a riscurilor asociate.  

Riscul este efectul incertitudinii și orice astfel de 

incertitudine poate avea efecte pozitive sau negative. O abatere pozitivă ca urmare a 

unui risc poate oferi o oportunitate, dar nu toate efectele pozitive ale riscului conduc 

la oportunități. 

Organizația care decide implementarea SMC conform ISO 9001:2015 trebuie să țină cont 

de necesitatea de a planifica acțiuni de abordare a riscurilor și oportunităților, dar și 

necesitatea de a le integra în procesele sistemului de management al calității și de a 

evalua eficacitatea acestor acțiuni.  

Gândirea bazată pe riscuri aduce următoarele beneficii: 

 îmbunătățește guvernanța; 

 creează o cultură proactivă pentru îmbunătățire;  

 asigură respectarea cerințelor clientului (nevoile pe care acesta le are și care 

pot fi satisfăcute prin intermediul produselor sau serviciilor noastre) și cerințelor 

legale (cele impuse de lege și pe care trebuie să le respectăm ca atare); 

 asigură consecvență în ceea ce privește calitatea produselor și serviciilor; 

 contribuie la creșterea încrederii și satisfacției clienților; 
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Trebuie menționat faptul că, având în vedere cerințele Ordinului 600:2018 privind 

Sistemul de Control Intern Managerial, instituțiile din sectorul public care decid 

implementarea SMC trebuie să implementeze și să mențină un proces oficial de 

Management al riscurilor, acest aspect depășind prevederile standardului ISO 

9001:2015, care nu cere în mod explicit acest proces. 

 În această situație, instituția din sectorul public poate să-și adapteze procesul de 

management al riscurilor astfel încât să asigure îndeplinirea cerințelor standardului ISO 

9001. 

4. PREZENTAREA CERINȚELOR STANDARDULUI ISO 9001 PRIVIND SMC 

Standardul ISO 9001:2015 specifică cerințele pentru un sistem de management al 

calității atunci când o organizație: 

 are nevoie să demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse și 

servicii care satisfac cerințele clientului și cerințele legale și reglementate 

aplicabile; 

 urmărește să crească satisfacția clientului prin aplicarea eficace a sistemului, 

inclusiv a proceselor pentru îmbunătățirea sistemului și asigurarea conformității 

cu cerințele clientului și cu cerințele legale și reglementate aplicabile. 

Cerințele standardului sunt generice și sunt destinate a fi aplicabile oricărei organizații, 

indiferent de tipul sau mărimea sa, ori de produsele și serviciile pe care le furnizează. 
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Structura standardului ISO 9001:2015  este construită în jurul ciclului PDCA:  

 

 

Cerința 4 – CONTEXT ORGANIZAȚIONAL 

Clauza 4 determină rațiunea de a exista a organizației. În acest sens, organizația  

trebuie să identifice aspectele interne și externe care pot avea impact asupra 

rezultatelor intenționate, precum și părțile interesate și cerințele acestora. De 

asemenea, organizația trebuie să documenteze domeniul său de activitate și să 

stabilească granițele sistemului de management – toate acestea aliniate cu obiectivele 

afacerii. 

4.1 Înțelegerea organizației și a contextului acesteia 

Scopul acestei cerințe este de a înțelege care sunt aspectele externe și interne 

relevante pentru scopul și direcția strategică a organizației și care influențează (pozitiv 

sau negativ) capabilitatea sa de a realiza rezultatele intenționate ale sistemului său de 

management al calității. 

Organizația trebuie să definească influențele diferitelor elemente și modul în care 

acestea se reflectă în SMC, în cultura organizației, obiective, complexitatea produselor, 

fluxul proceselor și informațiilor, mărimea organizației, clienții acesteia etc. De 

asemenea, organizația trebuie să detecteze riscurile și oportunitățile aferente 

contextului afacerii. 
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Organizația trebuie să conștientizeze faptul că aspectele interne și externe se pot 

schimba și de aceea acestea trebuie să fie monitorizate și analizate. Organizația poate 

efectua analize periodice ale contextului său, de exemplu în cadrul analizelor de 

management.  

Informațiile referitoare la aspectele interne și externe pot fi culese din mai multe 

surse, cum ar fi: 

 documente  și ședințe interne; 

 presa națională și internațională; 

 pagini web; 

 publicații ale oficiilor naționale de statistică; 

 publicații profesionale și tehnice; 

 conferințe și întâlniri cu autorități și agenții relevante; 

 asociații profesionale. 

Exemple de aspecte externe și interne relevante față de contextul organizației includ: 

• Aspecte externe: 

 Factori economici – cursuri de schimb, situația economică, previziuni 

privind inflația, disponibilitatea creditării;  

 Factori sociali – procent șomaj local, percepția referitoare la securitate, 

niveluri ale educației, sărbători legale, zile de lucru; 

 Factori politici – stabilitate, investiții publice, infrastructura locală, 

acorduri internaționale; 

 Factori tehnologici – materiale și echipamente, coduri de etică 

profesională; 

 Servicii, tendințe privind clienții, relații pe lanțul de aprovizionare;  

 Reglementări legale și statutare care pot afecta mediul de lucru. 

• Aspecte interne: 

 Performanța generală a organizației;  

 Factori ce țin de resurse – infrastructură, mediul de lucru pentru procese, 

cunoștințe organizaționale;  

 Aspecte ce țin de resursele umane – competența angajaților, 

comportament și cultură organizațională, relația cu sindicatele;  
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 Factori operaționali – capabilități ale proceselor și livrarea produselor și 

serviciilor, performanța sistemului de management, monitorizarea 

satisfacției clienților; 

 Factori ce țin de coordonarea organizației – reguli și proceduri pentru 

procesul decizional, structura organizațională. 

La nivel strategic, pentru 

determinarea contextului 

organizațional se pot utiliza 

instrumente cum ar fi Analiza 

SWOT (Puncte tari, Puncte slabe, 

Oportunități, Amenințări) sau 

Analiza PESTLE (Politic, 

Economic, Social, Tehnic, Mediu). 

 

 

 

4.2 Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația ia în considerare cerințele 

părților interesate relevante, care pot avea impact asupra capabilității organizației de 

a furniza produse și servicii care satisfac cerințele. În determinarea părților interesate, 

organizația poate lua în considerare aspectele interne și externe ce țin de context. 

Organizația poate dezvolta criterii pentru determinarea părților interesate, ținând 

cont de: 

• Influența posibilă a acestora asupra performanțelor sau deciziilor organizației; 

• Capacitatea de a influența organizația prin activitățile sau deciziile proprii. 

Exemple privind părțile interesate care pot fi considerate relevante de organizație 

includ:   

 Clienți; 

 Beneficiari 

 Parteneri; 

 Deținători ai proprietății intelectuale; 

 Organizații subsidiare sau ierarhic superioare; 

 Proprietari, acționari; 
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 Bănci; 

 Sindicate; 

 Furnizori externi; 

 Angajați și alte persoane care 

lucrează în numele 

organizației; 

 Autorități de reglementare 

(locale, regionale, naționale, 

internaționale); 

 Asociații profesionale; 

 Grupuri ale comunității locale; organizații neguvernamentale; 

 Vecini; 

 Competitori.  

Exemple de cerințe ale părților interesate relevante includ: 

 Cerințele clienților referitoare la conformitate, disponibilitate, livrare; 

 Coduri și standarde specifice sectorului; 

 Acorduri cu grupurile comunității sau cu organizații non-guvernamentale; 

 Cerințe legale și reglementate referitoare la produse și servicii; 

 Memorandumuri de înțelegere; 

 Licențe și alte forme de autorizare; 

 Ordine emise de autoritățile de reglementare; 

 Acorduri încheiate cu autorități publice și cu clienții; 

 Principii voluntare, coduri de practică; 

 Etichetări ecologice, angajamente privind protecția mediului; 

 Politici de management al resurselor umane. 

Organizația trebuie să conștientizeze faptul că părțile interesate și cerințele acestora 

pot diferi pentru servicii și produse diferite și că se pot schimba în timp. 
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4.3 Determinarea domeniului de aplicare a Sistemului de management al calității 

Scopul acestei cerințe este de a determina limitele și aplicabilitatea domeniului de 

aplicare al sistemului de management al calității.  

Atunci când determină domeniul de aplicare organizația trebuie să ia în considerare: 

 aspectele externe și interne menționate la 4.1; 

 cerințele părților interesate relevante menționate la 4.2; 

 produsele și serviciile organizației. 

În determinarea domeniului de aplicare, organizația trebuie să aibă în vedere: 

 infrastructura și locațiile pe care le deține; 

 activități pe care le derulează;  

 funcții, procese, activități, produse și servicii 

 

De asemenea, organizația trebuie să stabilească (dacă este cazul) acele cerințe ale 

standardului care sunt neaplicabile pentru sistemul său de management al calității. 

Domeniul de aplicare al sistemului de management al calității al organizației trebuie să 

fie documentat. Domeniul de aplicare trebuie să declare tipurile de produse și servicii 

incluse și să ofere justificări pentru cerințele standardului internațional pe care 

organizația le determină ca fiind neaplicabile. 

4.4 Sistemul de management al calității și procesele sale 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația determină procesele necesare 

pentru sistemul de management al calității și aplicarea acestora în cadrul organizației. 

În conformitate cu definiția din standardul ISO 9000:2015, procesul este ”un ansamblu 

de activități corelate sau în interacțiune care utilizează elemente de intrare pentru a 

livra un rezultat intenționat”.  

Infrastructură Activități

Procese, funcții, 
servicii
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Rezultatele procesului servesc ca intrări pentru procesul ulterior, până când obiectivul 

stabilit este îndeplinit sau rezultatul planificat este obținut. 

Organizația trebuie:  

 Să determine elementele de intrare cerute și elementele de ieșire așteptate de 

la aceste procese. Exemple de transformări ale intrărilor în ieșiri includ: 

• Cereri de ofertă / comenzi; 

• Cerințe de proiectare / specificație de proiectare 

• Necesar de aprovizionare / produse achiziționate; 

• Comenzi interne de lucru / produs finit; 

• Cereri pentru mentenanță / echipament reparat 

 Să determine succesiunea și interacțiunea acestor procese. Interacțiunile dintre 

procese trebuie definite folosind intrări și ieșiri. Reprezentări grafice, cum ar fi 

harta proceselor / diagrame flux, sunt printre cele mai ușor de înțeles metode 

de descriere a interacțiunilor dintre procese. Interacțiunile pot fi descrise și în 

cuvinte. Printre metodele uzuale de descriere a interacțiunilor dintre procese se 

numără:  

• Flowcharting 

• Diagrame SIPOC (metodă Six Sigma) 

• Diagramă ”Țestoasă” 

• Value Stream Mapping (Metodă Lean Manufacturing) 

 

 
 

 Să determine și să aplice criteriile și metodele (inclusiv monitorizări, măsurări 

și indicatori de performanță aferenți) necesare pentru a se asigura de operarea 

și controlul eficace ale acestor procese. Caracteristicile proceselor care trebuie 

măsurate sunt: 
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• Calitate (Procesul produce în mod consecvent rezultatele dorite?)  

• Livrare (Procesul livrează rezultatele dorite la timp?)  

• Eficiență (Procesul produce și livrează rezultatele dorite folosind 

eficient resursele necesare?)  

• Altele, cum ar fi Costuri, Safety, Conformitate cu legislația etc. 

Indicatorul de performanță reprezintă unitatea de măsură cu ajutorul căreia 

organizația definește și măsoară progresul în îndeplinirea obiectivelor. 

Un indicator de performanță bine determinat ar trebui să includă următoarele 

elemente:   

 Denumirea: cu ajutorul ei se explică ce reprezintă indicatorul și de ce este 

important;   

 Relația cu obiectivele la care se referă trebuie să fie specificată;  

 Ținte: acestea sunt necesare pentru a evalua nivelul performanței;  

 Formula: Modul în care e măsurată performanța afectează 

comportamentul personalului. De aceea, formula corectă asigură un 

comportament adecvat.  

 Frecvența de măsurare: aceasta se alege în funcție de importanța 

indicatorului ales și de volumul de date disponibil. 

 Frecvența analizelor. 

 Sursa datelor: este foarte importantă identificarea sursei datelor, pentru 

a se putea asigura trasabilitatea performanței procesului analizat. 

 Ce se face cu datele colectate? Dacă bucla de management nu e închisă, 

măsurarea nu are sens. 
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Exemple de indicatori și relația acestora cu dimensiunile performanței organizației 

sunt prezentate mai jos: 

 

 

Instrumentele și metodele de control al proceselor pot include: 

 Procedura documentată; 

 Instruire, educație, experiență = competență 

 Flowchart / harta procesului  

 Diagrame / imagini / formulare 

 Software 

 Coduri de practică 

 Activități de monitorizare și măsurare 

 Să determine resursele necesare pentru aceste procese și să se asigure de 

disponibilitatea acestora. Resursele includ: personal, infrastructură, mediu 

pentru execuția proceselor, cunoștințe organizaționale, resurse de măsurare și 

monitorizare. În considerarea resurselor se va analiza capabilitatea și 

constrângerile asociate cu resursele interne și cu resursele care pot fi obținute 

de la furnizori externi.  

 Să atribuie responsabilități și autorități pentru procese. Responsabilul de proces 

(care mai este denumit proprietar sau manager de proces) are următoarele 

responsabilități: 
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• Asigură faptul că procesul este în mod clar identificat (sunt identificate 

etapele procesului, sarcinile și acțiunile specifice fiecărei etape, 

responsabilitățile și autoritățile sunt definite și validate); 

• Asigură coerența dintre obiectivele procesului și obiectivele generale ale 

organizației; 

• Identifică indicatorii relevanți pentru măsurarea performanței procesului; 

• Identifică și gestionează eventualele probleme apărute la interfețe; 

• Identifică și transmite managementului de vârf necesarul de resurse 

pentru îmbunătățirea procesului; 

• Identifică oportunitățile de îmbunătățire pentru procesul pe care îl 

conduce; 

• Coordonează procesul de analiză, măsurare a performanței procesului și 

proiectele de îmbunătățire; 

• Comunică rezultatele obținute din analiza performanței procesului, ca 

elemente de intrare în analiza managementului; 

• Asigură comunicarea clară, transparentă și regulată, către întregul 

personal implicat, a tuturor aspectelor referitoare la performanța 

procesului. 

Pentru funcționarea corespunzătoare a procesului, la nivelul departamentelor care 

participă la execuția lui pot fi desemnați „piloți operaționali” ai procesului.  

 Să trateze riscurile și oportunitățile așa cum au fost determinate în 

conformitate cu cerințele 6.1.  

 Să evalueze procesele și să implementeze toate schimbările necesare pentru a 

se asigura că aceste procese realizează rezultatele intenționate.  

 Să îmbunătățească procesele și sistemul de management al calității. Atunci când 

ne implicăm în îmbunătățirea proceselor, încercăm să aflăm ce stă la baza 

funcționării acestora și să folosim cunoștințele dobândite pentru:  

• A reduce variația;  

• A elimina activitățile care nu adaugă valoare pentru organizație;  

• A îmbunătăți satisfacția clienților.  

Îmbunătățirile pot fi aplicate la nivelul procesului (de exemplu prin reducerea 

variațiilor în modul de efectuare a activităților) sau la nivelul sistemului de 

management al calității (de exemplu prin reducerea birocrației la nivelul sistemului, 

permițându-le oamenilor să se concentreze mai mult pe managementul procesului).  
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Atât cât este necesar, organizația trebuie: 

 să mențină informații documentate 

(proceduri, instrucțiuni, diagrame, fișe de 

proces sisteme informaționale, 

specificații, standarde, formulare etc.) 

pentru a susține operarea proceselor sale.   

 să păstreze informații documentate 

(înregistrări) pentru a conferi încredere 

că procesele se realizează așa cum a fost 

planificat.  

 

În determinarea tipului și gradului de extindere ale informațiilor documentate 

necesare, organizația trebuie să își evalueze propriile necesități, ținând cont de 

dimensiunea sa, activități, tipuri de produse și servicii, complexitatea proceselor, 

necesarul de resurse, precum și consecințele potențiale ale neconformităților.  

Cerința 5 LEADERSHIP 

5.1 Leadership și angajament 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că managementul 

de vârf demonstrează abilități de leadership și 

angajament prin asumarea unui rol activ în angajarea, 

promovarea, comunicarea și monitorizarea 

performanțelor și a eficacității sistemului de management 

al calității. Modul în care se realizează acest lucru depinde 

de dimensiunea și complexitatea organizației, de stilul de 

management și de cultura organizațională. 

 

5.1.1 Generalități  

Organizația trebuie să-și definească managementul de vârf, care cuprinde nivelurile de 

management pe care le consideră relevante în coordonarea sistemului de management. 

Managementul de vârf poate delega autoritatea și trebuie să asigure resursele necesare 

funcționării organizației.  
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Este important ca managementul de vârf să asigure că sistemul de management al 

calității este integrat în sistemul de management al afacerii.  

Astfel: 

 Membrii managementului de vârf trebuie 

să demonstreze că înțeleg și își asumă 

răspunderea pentru eficacitatea 

sistemului de management al calității, 

prin asumarea responsabilității pentru 

propriile activități și prin demonstrarea 

că pot explica rezultatele ce trebuie 

obținute. 

 Membrii managementului de vârf trebuie să asigure că politica și obiectivele 

referitoare la calitate sunt stabilite pentru sistemul de management al calității 

și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică ale organizației; 

 Membrii managementului de vârf trebuie să asigure că cerințele sistemului de 

management al calității sunt integrate în procesele de afaceri ale organizației 

și nu sunt tratate ca un sistem adăugat; 

 Membrii managementului de vârf trebuie să promoveze abordarea procesuală și 

gândirea bazată pe riscuri, de exemplu prin asigurarea unor interacțiuni eficace 

între procese, aplicând o abordare sistematică pentru a obține un flux de intrări 

și ieșiri, și folosirea colaborării cu membrii organizației în tratarea riscurilor și 

oportunităților.  

 Membrii managementului de vârf trebuie să asigure că resursele necesare pentru 

sistemul de management al calității (oameni, echipament, instrumente etc.) 

sunt disponibile unde și când sunt necesare; 

 Membrii managementului de vârf trebuie 

să comunice importanța unui management 

eficace al calității și a conformării cu 

cerințele sistemului de management al 

calității. Comunicarea se poate face prin 

reuniuni interne, e-mail, discuții 

personale, rețeaua Intranet a organizației 

etc. 

 Membrii managementului de vârf trebuie să asigure că sistemul de management 

al calității obține rezultatele intenționate prin monitorizarea rezultatelor 

acestui sistem. În funcție de rezultate, pot fi necesare acțiuni de corectare sau 

de îmbunătățire a sistemului sau a proceselor sale, iar managementul de vârf 
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trebuie să asigure că aceste pentru aceste acțiuni sunt alocate responsabilități 

și resurse.  

 Membrii managementului de vârf trebuie să asigure angrenarea, direcționarea și 
susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de 
management al calității.  

Aceasta include asumarea de către managementul de vârf a rolului de campion 
al proiectelor de îmbunătățire și încurajarea angajaților să participe ca membri 
ai echipelor de îmbunătățire. 

 Membrii managementului de vârf trebuie să promoveze îmbunătățirea, 
asigurând că informațiile și recomandările provenite din audituri, evaluări și 
analize ale managementului sunt comunicate responsabililor desemnați. 

 Membrii managementului de vârf trebuie să furnizeze suport și îndrumare altor 
roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora așa 
cum se aplică zonelor lor de responsabilitate. Aceasta poate include suport 
acordat pentru luarea unor decizii care pot duce la o mai bună conformare cu 
cerințele sau la îmbunătățiri ale sistemului.  

5.1.2 Orientarea către client 

Această cerință reafirmă implicarea managementului 
de vârf în satisfacerea cerințelor clientului. 

Sistemul calității trebuie să asigure nu numai că 
produsul este conform cerințelor specificate de către 
client, ci și așteptărilor și cerințelor neexprimate ale 
clientului, acestea fiind în unele cazuri subiective.  

 

Managementul de vârf trebuie să asigure că: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sunt determinate, înțelese și satisfăcute în mod consecvent cerințele clientului, 

precum și cerințele legale și reglementate aplicabile; 
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Pentru a crea clienți satisfăcuți, o organizație trebuie să îndeplinească atât cerințele 

specificate de aceștia, cât și să respecte legislația națională și internațională și să ia în 

considerare necesitățile și așteptările societății. Pentru aceasta, trebuie stabilit un 

mijloc de determinare a așteptărilor și necesităților clienților și apoi analizată politica 

în domeniul calității, pentru a determina dacă nu există un conflict între cele două 

elemente.  

Analiza efectuată de management poate juca acest rol și, în plus, orice modificare a 
politicii trebuie analizată de aceiași manageri care au aprobat politica originala, 
utilizând procedura de control al documentelor. 

 sunt determinate și tratate riscurile și oportunitățile care pot influența 
conformitatea produselor și serviciilor și capabilitatea de a crește satisfacția 
clientului;  

 este menținută orientarea către creșterea satisfacției clientului 

Satisfacția implică îmbunătățirea continuă. Îmbunătățirea continuă este singura 

metodă de a menține clienți satisfăcuți și loiali. Organizația trebuie să monitorizeze 

informația referitoare la percepția clientului și la modul în care organizația 

îndeplinește cerințele clientului. 

Este important a se preciza că monitorizarea satisfacției nu se reduce numai la 

anchetele de satisfacție, care nu reprezintă decât una din metode. Cerința este 

centrată pe gestionarea tuturor informațiilor relative la satisfacția clienților și la 

nemulțumirile acestora. 

5.2 Politica în domeniul Calității 

5.2.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că este 
stabilită o politică referitoare la calitate, care este 
aliniată cu direcția strategică a organizației, 
incluzând ceea ce înțelege organizația prin 
calitate.  Politica referitoare la calitate trebuie:  

 să fie adecvată scopului și contextului 

organizației și să susțină direcția sa 

strategică; 

 să asigure un cadru pentru stabilirea 

obiectivelor referitoare la calitate; 

 să includă un angajament pentru 

satisfacerea cerințelor aplicabile; 

 să includă un angajament pentru 

îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității. 
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Politica în domeniul calității trebuie să fie declarată oficial de managementul de vârf. 

În elaborarea politicii în domeniul calității, trebuie ținut cont de următoarele: 

 de a „traduce” politica organizației în termeni practici care pot fi 

implementați prin proceduri; 

 politicile permit managerilor și subordonaților lor să știe precis ce 

responsabilități au, care sunt limitele în care lucrează și care sunt întrebările la 

care trebuie să răspundă; 

 politicile permit managerilor să determine dacă o acțiune sau o decizie a unui 

subordonat a fost o eroare de judecată sau o încălcare a unor reguli (dacă nu 

există reguli, subordonații nu pot fi criticați pentru utilizarea greșită a propriului 

raționament, pe când dacă există o regulă, se poate stabili dacă eroarea a fost 

accidentală sau deliberată); 

 politicile permit managerului să controleze evenimentele în avans. înainte de a 

începe o activitate. Personalul cunoaște regulile și este mai sigur că rezultatul 

corect se va produce de prima dată; 

 politicile limitează alegerea acolo unde aceasta este posibilă. 

Pentru a menține caracterul adecvat al Politici în domeniul calității, organizația trebuie 

să o analizeze periodic pentru a determina că este în continuare adecvată față de 

scopurile organizației. Aceasta se poate face cu ocazia analizelor de management. 

5.2.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate  

Scopul acestei cerințe este de a asigura că politica 

referitoare la calitate este comunicată, înțeleasă și 

aplicată de personalul organizației, astfel încât acesta 

este capabil să contribuie la eficacitatea sistemului de 

management al calității. 

De asemenea, politica referitoare la calitate trebuie să 

fie disponibilă părților interesate relevante.  

Politica referitoare la calitate poate fi comunicată prin diferite metode cum ar fi: 

aviziere, screensaver-e, pagina de web a organizației, sau în timpul ședințelor 

periodice. 
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5.3 Roluri organizaționale, responsabilități și 
autorități 

Scopul acestei cerințe este să asigure că managementul 

de vârf alocă responsabilități și autorități specifice 

pentru rolurile relevante în relație cu sistemul de 

management al calității, pentru a asigura eficacitatea și 

obținerea rezultatelor intenționate.  

Asigurarea că personalul organizației înțelege și este 

conștient de responsabilitățile alocate sunt atribuite, 

comunicate și înțelese în cadrul organizației se poate 

face prin activități de comunicare.  

Personalul desemnat ar trebuie să aibă posibilitatea să ia decizii în zonele și procesele 

în care funcționează. Este esențial de subliniat că, deși autoritatea se poate delega, 

responsabilitatea generală pentru sistemul de management al calității rămâne la 

managementul de vârf.  

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să desemneze responsabilități și 

autorități pentru: 

 A asigura că SMC este conform cu cerințele – auditori interni, persoane 

participante la analiza managementului; 

 A asigura că procesele furnizează elementele de ieșire intenționate: responsabili 

proces; 

 Raportarea cu privire la performanța SMC și oportunități de îmbunătățire: 

responsabilități specifice analizei managementului – coordonarea raportării, 

raportare referitoare la procese; 

 A asigura promovarea orientării către client în 

organizație – persoanele responsabile cu 

comunicarea cu clientul și asigurarea că 

problemele semnalate sunt rezolvate; 

 A asigura menținerea integrității SMC când se 

produc schimbări – persoane responsabile cu 

asigurarea că SMC este menținut și care au 

capabilitatea de a asigura că schimbările se pot aplica doar după ce este evaluat 

impactul potențial. 

Datorită faptului că în unele organizații pot exista puține persoane cu competențe 

necesare pentru a îndeplini sarcinile descrise mai sus, poate fi utilă împărtășirea 

rolurilor între membrii organizației sau desemnarea unui Reprezentant al 

Managementului.   
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Cerința 6 PLANIFICARE 

6.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților 

Scopul acestei cerințe este să asigure că atunci când planifică sistemul de management 

al calității organizația determină riscurile și oportunitățile și planifică acțiuni pentru 

tratarea acestora.  

Obiectivul este prevenirea neconformităților și determinarea oportunităților care pot 

duce la creșterea satisfacției clienților și la îndeplinirea obiectivelor organizației. 

Atunci când determină riscurile și oportunitățile pentru sistemul de management al 

calității, organizația trebuie să ia în considerare aspectele interne și externe și 

cerințele părților interesate. 

Exemple de riscuri ca SMC să nu își îndeplinească obiectivele includ următoarele: 

 Procesele, produsele și serviciile nu îndeplinesc cerințele specificate; 

 Organizația nu obține satisfacția clienților.  

Atunci când examinează oportunitățile posibile, organizația trebuie să ia în considerare 
riscurile asociate cu acestea pentru a decide dacă le implementează.  

În determinarea riscurilor și oportunităților, organizația trebuie să se concentreze pe: 

a. asigurarea că sistemul de management al calității poate obține rezultatele 
intenționate; 

b. întărirea efectelor dorite; 

c. prevenirea reducerea efectelor nedorite; 

d. realizarea de îmbunătățiri. 

 

În determinarea riscurilor și oportunităților, 

organizația poate folosi rezultatele analizelor 

SWOT sau PESTLE.  

Ca tehnici de determinare a riscurilor și 

oportunităților organizația poate utiliza 

Brainstorming, Tehnica scenariilor, Tehnica 

matricei probabilitate-impact.  

Organizația trebuie să planifice acțiunile de 

tratare a riscurilor și oportunităților și modul în 

care integrează și implementează acțiunile în 

procesele sistemului de management al calității 

și verifică eficacitatea acestor acțiuni. 
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Acțiunile întreprinse pentru 

tratarea riscurilor și 

oportunităților trebuie să fie 

proporționale cu impactul 

potențial asupra 

conformității produselor și 

serviciilor și includ: 

 

 

 

 

 

 

 Acceptare / monitorizare: Riscurile care prezintă impact și probabilitate mici 

sunt de obicei acceptate. Strategia de monitorizare presupune o amânare a luării 

măsurilor de control până în momentul în care circumstanțele determină o 

creștere a probabilității de apariție. 

 

 Reducere: Riscurile de nivel mediu și grav  pot necesita măsuri specifice de 

reducere a impactului și/sau probabilității. Aceasta poate implica decizii zilnice 

în activitate, inclusiv proceduri de control. 

 

 Transfer: Organizația poate împărți impactul riscurilor prin externalizare sau 

prin asigurare. Această opțiune este folositoare pentru diminuarea riscurilor 

financiare, a riscurilor activelor sau în cazul externalizării activităților. 

 

 Eliminare: Se poate obține prin terminarea activității. Opțiunea eliminării 

riscurilor este semnificativ redusă în sectorul public față de cel privat. Anumite 

activități se desfășoară în sectorul public tocmai pentru că riscurile asociate sunt 

atât de mari încât nu există altă posibilitate de a obține unele rezultate ce țin 

de interesul general. 

6.2 Obiectivele referitoare la calitate și planificarea realizării lor 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația a stabilit obiective referitoare 
la calitate pentru funcții, niveluri și procese relevante necesare sistemului de 
management al calității și a planificat acțiuni pentru îndeplinirea acestor obiective. 
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 Să fie consecvente cu politica referitoare la calitate: Atunci când stabilește 

obiectivele, organizația trebuie să folosească Politica în domeniul calității ca 

intrare. De exemplu, dacă în politică există o declarație privind creșterea 

satisfacției clientului, un obiectiv poate fi transmiterea în timp scurt a 

răspunsului la reclamații. 

 Să fie măsurabile: Mai mult, se recomandă să se asigure caracterul SMART al 

obiectivelor (specifice, măsurabile, realizabile, relevante, cu limită de timp) 

 Să ia în considerare cerințele aplicabile. 

 Să fie relevante pentru conformitatea produselor și serviciilor și pentru creșterea 

satisfacției clientului: de exemplu, prin specificarea cerințelor de 

funcționalitate pentru servicii sau definirea nivelului de calitate pentru servicii. 

 Să fie monitorizate: Acest lucru se poate face prin intermediul rapoartelor de 

progres, al analizelor feedback-ului de la client sau al analizelor de 

management. 

 Să fie comunicate: Organizația trebuie să comunice obiectivele către personalul 

propriu și către părțile interesate. Acest lucru se poate face prin intermediul 

reuniunilor de informare sau transmiterea în scris către un furnizor extern a 

obiectivelor pe care acesta trebuie să le îndeplinească. 

 Să fie actualizate, după caz: Schimbările potențiale sau reale care pot afecta 

capabilitatea de a îndeplini obiectivele calității trebuie determinate și trebuie 

aplicate acțiuni necesare pentru a asigura că noile cerințe vor fi îndeplinite.   

Organizația trebuie să mențină informații documentate referitoare la obiectivele 

calității. Acestea pot include: planuri strategice, Balanced Scorecards, rețeaua Intranet 

sau aviziere. 
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În stabilirea Obiectivelor referitoare la calitate, se va ține seama de următoarele 
aspecte : 

 Obiectivele trebuie să fie 

formulate clar, pentru 

angajați (rolul și contribuția 

lor) și pentru clienți. 

 Obiectivele trebuie să fie 

realiste – pentru a putea fi 

îndeplinite ținând cont de 

resurse. 

 Obiectivele trebuie să fie 

formulate astfel încât să fie 

posibilă evaluarea 

(măsurarea) lor. 

Evaluarea rezultatelor privind îndeplinirea obiectivelor se poate face ca parte a 
analizelor de management, analizelor de performanță sau în cadrul managementului 
de proiecte, prin monitorizarea indicatorilor cheie de performanță sau în timpul unor 
reuniuni de analiză a feedback-ului.  

6.3 Planificarea schimbărilor 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că atunci când organizația determină 
necesitatea de schimbare a sistemului de management al calității, aceste schimbări 
sunt efectuate într-un mod planificat. 
O bună planificare a schimbărilor ajută la evitarea consecințelor negative cum ar fi 
reprocesarea, anularea sau amânarea prestării serviciului. 

De asemenea poate contribui la obținerea unor efecte pozitive, cum ar fi reducerea 
rezultatelor neconforme, reducerea incidentelor sau a erorilor umane. Scopul 
planificării schimbării este de a menține integritatea SMC și capabilitatea organizației  
de a realiza produse și servicii conforme și pe parcursul schimbării. 

 

Nevoia de schimbare a SMC poate fi 
determinată prin mai multe moduri, de 
exemplu ca parte a analizei de 
management, din analiza rezultatelor 
auditurilor, analiza neconformităților, 
analiza schimbărilor în contextul 
modificării mediului extern al 
organizației. 
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Cerința 7 SUPORT 

7.1 Resurse 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația determină și asigură resursele necesare 

pentru a implementa și menține sistemul de management al calității, a îmbunătăți continuu 

eficacitatea acestuia și a duce la creșterea satisfacției clientului. 

Resursele includ: resurse umane, mașini, materiale, resurse financiare, facilități, de fapt orice 

mijloc disponibil organizației pentru a implementa sistemul de management al calității. 

 

 

Personal 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația a determinat și pune la dispoziție 

persoanele necesare pentru implementarea eficace a sistemului propriu de 

management al calității și pentru operarea și controlul proceselor sale. Trebuie avută 

în vedere stabilirea gradului de ocupare și a competențelor personalului relevant care 

ocupă funcții sau îndeplinește roluri în cadrul sistemului de management al calității 

(activități operaționale, audituri, inspecții, analize ale reclamațiilor etc.) 
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Infrastructură 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația deține infrastructura necesară 
pentru operarea proceselor sale și pentru realizarea conformității produselor și 
serviciilor. 

Cerința principală a acestei clauze este de a asigura că procesele sunt efectuate în 

condiții controlate. Astfel, dispozițiile referitoare la infrastructură fac obiectul unor 

cerințe specifice și se limitează la asigurarea facilităților (spații de lucru, echipamente, 

materiale, software etc.) și a mediului de lucru (factori umani și psihici) necesari pentru 

a asigura conformitatea produsului. 

Mediul pentru operarea proceselor 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că 

organizația a determinat, pune la dispoziție și 

menține mediul necesar pentru operarea 

proceselor sale și pentru realizarea 

conformității produselor și serviciilor. 

Cerințele referitoare la mediul de lucru depind 

de tipul produselor și serviciilor livrate. De 

exemplu, cerințele se pot referi la aspecte 

fizice cum ar fi temperatură, lumină, igienă, zgomot, circuit de aer, curățenie.  

Resurse de monitorizare și măsurare 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația a determinat și pune la dispoziție 

resursele necesare pentru a se asigura rezultate valide și de încredere atunci când, 

pentru a verifica conformitatea produselor și serviciilor cu cerințele, este folosită 

monitorizarea sau măsurarea. 

Cerințele referitoare la măsurare și monitorizare pot varia foarte mult în funcție de 

tipul de produse și servicii livrate de organizație. În unele cazul, o simplă verificare 

este suficientă pentru a determina stadiul procesului, produsului sau serviciului. În alte 

cazuri pot fi necesare măsurări care se fac cu ajutorul unor echipamente de măsurare 

ce trebuie verificate sau etalonate metrologic. 

Monitorizarea implică observare, supervizare sau verificări efectuate pentru a 

determina stadiul cantitativ sau calitativ (sau ambele) al procesului, produsului sau 

serviciului.   

Organizația trebuie să determine resursele de măsurare și monitorizare necesare. 

Acestea trebuie să fie: 

 adecvate pentru tipul specific de activități de monitorizare și măsurare care se 
efectuează; 

 menținute pentru a se asigura continua lor adecvare cu scopul. 
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Organizația trebuie să păstreze informații documentate corespunzătoare, ca dovadă a 

adecvării resurselor de monitorizare și măsurare cu scopul lor.  

Cunoștințe organizaționale 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația a determinat cunoștințele 

necesare pentru operarea proceselor sale și pentru realizarea conformității produselor 

și serviciilor. 

Cunoștințele organizaționale reprezintă acele cunoștințe care provin din experiența 

colectivă a organizației sau din experiența individuală a angajaților săi. 

Cunoștințele organizaționale se pot baza pe: 

 surse interne (de exemplu proprietate intelectuală; cunoștințe obținute din 

experiență; lecții învățate din eșecuri și din proiecte de succes; captarea și 

împărtășirea cunoștințelor și experiențelor nedocumentate; rezultatele 

îmbunătățirilor proceselor, produselor și serviciilor; 

 surse externe (de exemplu standarde, surse academice, conferințe, obținerea de 

cunoștințe de la clienți sau furnizori externi). 

7.2 Competență 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația a determinat competențele 
necesare ale persoanelor care lucrează sub controlul organizației și pot să influențeze 
performanța și eficacitatea sistemului de management al calității. Competența 
persoanelor este bazată pe studii, instruire și experiență.  

Personalul de al cărui raţionament 

depinde obţinerea calităţii trebuie 

să fie calificat pentru a lua deciziile 

adecvate. Trebuie menţinute 

dovezi documentate că acest 

personal deţine experienţa, 

instruirea şi educaţia necesare 

pentru a îndeplini sarcinile care i-au 

fost atribuite. 

Atunci când o persoană nu îndeplinește cerințele de competență, organizația trebuie 

să aplice acțiuni cum ar fi furnizarea instruirii, mentoratul sau realocarea personalului 

deja angajat, angajarea sau contractarea unor persoane competente. De asemenea, 

organizația trebuie să evalueze eficacitatea acțiunilor implementate. Această 

verificare se poate face prin observare directă a persoanei instruite sau prin examinarea 

rezultatelor activităților și proiectelor în care este implicată. 
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7.3 Conștientizare 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că 

persoanele care lucrează sub controlul 

organizației sunt conștientizate referitor la 

politica în domeniul calității, obiectivele 

relevante ale calității, contribuția lor la 

eficacitatea sistemului de management al calității 

și implicațiile neconformării cu cerințele SMC. 

Multe organizații asigură această conștientizare 

prin comunicare. 

Organizația poate asigura conștientizarea prin: 

  Clarificări privind rezultate așteptate (de exemplu prin ajutoare vizuale cum ar 

fi fotografii ale produselor și serviciilor acceptabile și neacceptabile); 

 Comunicarea unor cerințe clare referitoare la produse și servicii; 

 Comunicarea clară privind modul în care se tratează reclamațiile și modul în care 

sunt escaladate către managementul superior unele rezultate neconforme 

Comunicarea este necesară pentru a asigura conștientizarea personalului și poate lua 

forma unor reuniuni de analiză periodice, obținerea de feedback și asigurarea că 

feedback-ul este transmis persoanelor relevante.  

7.4 Comunicare 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația a determinat procesele de 
comunicare interne și externe relevante pentru sistemul de management al calității. 

Procesul de Comunicare are drept obiective principale : 

 schimbul de informații și asigurarea clarității, pentru a putea lua decizii corecte; 

 crearea conştientizării referitoare la 

normele şi valorile valabile în organizaţie, 

influenţarea opiniilor şi atitudinilor 

personalului şi cultivarea conceptului de 

schimbare culturală şi îmbunătăţire 

continuă; 

 dezvoltarea unor abilități cum ar fi 

abilitatea de a asculta, de a stabili 

priorităţi, de a planifica activități, etc. 
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7.5 Informații documentate 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația ține sub control informațiile 

documentate necesare pentru a asigura conformitatea și eficacitatea sistemului de 

management al calității. 

Prin menținerea unor informațiile documentate standardul înțelege documentele 

care trebuie menținute sub control. Documentul controlat este acel document pentru 

care s-au specificat cerinţe privind dezvoltarea, aprobarea, emiterea, revizia, 

difuzarea, menţinerea, utilizarea, păstrarea, securitatea, anularea şi eliminarea. 

Acestea includ procedurile documentate, manuale, formulare, liste de verificări, 

documente cerute în mod explicit de standard (Politica în domeniul calității, programul 

de obiective, domeniul de aplicare al SMC).  

 

 

 

 

Procesul de control al documentelor trebuie ia în considerare: 

 elaborarea documentelor, responsabilii pentru elaborare, procesul de elaborare 

a proiectului documentului, etc.; 

 standarde pentru formatul şi conţinutul documentelor, formularelor şi 

diagramelor; 

 convenţii privind identificarea documentelor, notarea ediţiei, elaborarea 

proiectului documentului, emiteri post - aprobare; 

 convenţii de datare (data ediţiei, data aprobării, data difuzării); 

 analiza documentelor, responsabilii pentru analize şi ce dovezi se menţin în 

acest sens; 

 aprobarea documentului, responsabilii pentru aprobare şi indicarea aprobării; 

 demonstrarea aplicabilităţii documentului înainte de utilizare; 

 editarea şi publicarea documentului, responsabilii pentru editare, publicare şi 

verificare; 

 difuzarea documentelor, cine decide, cine difuzează, cine verifică; 

 utilizarea documentelor, limite de utilizare, copiere şi marcare neautorizate; 
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 revizuirea documentelor editate, propuneri pentru revizuire, cine aprobă 

propunerea şi cine implementează modificarea; 

 indicarea modificărilor, stadiului revizuirii, noii ediţii, marcări laterale, 

sublinieri; 

 actualizarea copiilor editate, instrucţiuni şi stadiul actualizărilor; 

 indexarea documentelor, listarea documentelor funcţie de stadiul ediţiei;  

 menţinerea documentelor, revizuiri periodice; 

 asigurarea accesului la documente în timpul şi în afara programului de lucru; 

 securitatea documentelor: modificări, copieri, eliminări neautorizate, viruşi ai 

programelor, protecţii împotriva focului şi sustragerii; 

 îndosarierea / legarea documentelor - originale, copii, proiecte; 

 păstrarea /arhivarea documentelor - biblioteci şi arhive, cine controlează, 

localizare, aranjamente privind împrumutul; 

 retragerea şi ieşirea din uz al documentelor. 

 

Prin păstrarea unor informațiile documentate 

standardul înțelege controlul acelor documente pe 

care se înregistrează rezultate ale unor activități 

efectuate (înregistrări). 

Astfel, înregistrările care demonstrează că 

activităţile au fost planificate, organizate, 

monitorizate, verificate şi corectate trebuie ținute 

sub control. Dacă înregistrările sunt menţinute pe 

suport magnetic sau în calculator, atunci trebuie 

identificate originalele şi asigurată securitatea 

acestora pentru a preveni pierderea sau deteriorarea lor. 

Identificarea înregistrărilor  

Atunci când sunt utilizate formulare, ele trebuie identificate prin nume şi cod. Atunci 

când aceste formulare sunt completate, trebuie să li se stabilească identitatea unică 

prin numărul de înregistrare. Trebuie asigurată trasabilitatea înregistrărilor faţă de 

produsul sau serviciul pe care îl reprezintă, acest lucru putând fi obţinut fie prin 

numărul de înregistrare, fie prin altă metodă, cu condiţia identificării unice. 
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Colectarea înregistrărilor  

Pentru a demonstra obţinerea 

calităţii şi eficacitatea sistemului 

calităţii, înregistrările trebuie 

colectate din locurile în care au fost 

produse. Acest lucru este necesar 

pentru a putea analiza în mod 

eficient datele referitoare la 

sistem.  

Accesul la înregistrări  

Cerinţa se aplică atât înregistrărilor 

curente, cât şi celor aflate în arhivă 

şi copiilor de siguranţă. Trebuie 

menţinut un echilibru între 

securitatea şi accesibilitatea acestora.  

Procedurile trebuie să definească situaţiile în care se permite şi situaţiile în care se 

interzice accesul la înregistrări. 

Menţinerea înregistrărilor  

Anumite înregistrări sunt desemnate să colecteze date pe măsură ce procesul evoluează 

şi necesită actualizarea promptă prin completarea cu informaţiile curente. 

Odată completate, înregistrările nu mai trebuie modificate. Dacă ulterior sunt 

descoperite a fi incorecte, atunci se creează alte înregistrări. Se vor interzice 

modificări ale înregistrărilor, acestea ducând la dubii asupra autenticităţii şi validităţii 

înregistrărilor.  

Arhivarea înregistrărilor  

La arhivarea înregistrărilor se va lua în considerare protejarea împotriva incendiilor, 

sustragerilor sau eliminării neautorizate. În cazul înregistrărilor menţinute în 

calculator, trebuie evitată pierderea datorită viruşilor, accesului neautorizat, ştergerii 

sau falsificării fişierelor.  

Eliminarea înregistrărilor 

Prin controlul eliminării se asigură că înregistrările nu sunt distruse fără autorizări 

anterioare şi funcţie de suportul pe care datele au fost înregistrate şi de clasificarea 

securităţii acestora. De asemenea, metoda de eliminare trebuie specificată. 
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Duratele de păstrare ale înregistrărilor  

Pentru a determina duratele de păstrare ale înregistrărilor, se vor avea în vedere 

următorii factori: 

 durata contractului – anumite înregistrări au valoare numai atâta timp cât 

contractul este în vigoare; 

 reglementări aplicabile – de exemplu cerințe privind păstrarea certificatelor, 

diplomelor, înregistrărilor rezultate din programele de formare profesională 

autorizate;  

 perioada dintre evaluările sistemului de management al calității. 

Cerința 8 OPERARE 

8.1 Planificare și control operațional 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația planifică, implementează și 

controlează procesele necesare pentru a satisface cerințele pentru livrarea produselor 

și serviciilor, inclusiv procesele externalizate.   

În funcție de natura și complexitatea proceselor de realizare a produselor și serviciilor, 

organizația va trebuie să stabilească necesarul de resurse și să decidă dacă resursele 

disponibile sunt suficiente. 

Planificarea procesului de realizare trebuie să țină cont de:  

 Cerințele referitoare la produse și obiectivele calității;  

 Procesele, documentele și resursele necesare pentru a executa produsul; 

 Activitățile care confirmă că produsul / serviciul îndeplinește cerințele 

referitoare la verificare, validare, monitorizare, testare. Pentru fiecare din 

aceste activități, trebuie să fie definite criterii de acceptare.  

 Înregistrări, care demonstrează că atât procesul cât și produsul îndeplinesc 

cerințele. 

8.2 Cerințe pentru produse și servicii 

Comunicarea cu clientul 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că există un proces clar de comunicare între 

organizație și clienții săi cu privire la:  

 Furnizarea de informații referitoare la produse și servicii: comunicarea detaliilor 

privind produsul sau serviciul furnizat. Această informație poate fi comunicată 
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prin intermediul unor ședințe, flyere, website-uri, prin telefon sau prin alte 

mijloace. 

 Clarificarea modului în care clientul poate contacta organizația pentru orice 

informații are nevoie și modul în care organizația va contacta clientul pentru a-

l informa de eventuale schimbări.  

 Obținerea feedback-ului de la client referitor la produse și servicii, inclusiv 

reclamațiile clientului: Metodele de comunicare includ emailuri, apeluri 

telefonice, anchete de satisfacție online, întâlniri față în față. 

 Tratarea sau controlul proprietății clientului; 

 Stabilirea cerințelor specifice pentru acțiunile de urgență, atunci când este 

relevant. Acestea includ situații cum ar fi dezastre naturale, condiții meteo, 

conflicte de muncă, absența unor materii prime sau absența unor furnizori de 

rezervă.  

Determinarea cerințelor pentru produse și servicii 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația determină cerințele pentru 

produsele și serviciile ce vor fi oferite clienților, și asigură că: 

 cerințele pentru produse și servicii sunt definite, inclusiv cerințele legale și 

reglementate aplicabile și cerințe considerate necesare de către organizație; 

 organizația își poate respecta declarațiile sale referitoare la produsele și 

serviciile pe care le oferă. 

Organizația trebuie să ia în considerare factori cum ar fi: 

 

 resursele disponibile; 

 capabilitatea; 

 capacitatea, timpul de livrare.  

 

Analizarea cerințelor pentru produse și servicii 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația are capabilitatea de a satisface 

cerințele pentru produsele și serviciile ce vor fi oferite clienților. Organizația trebuie 

să efectueze o analiză, înainte de a se angaja să furnizeze produse și servicii către 

client.  
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Analiza include: 

 Cerințele specificate de client, inclusiv cele pentru activitățile de livrare și 

postlivrare: transport, instruirea utilizatorului, garanții, reparații, suport 

acordat clientului.  

 Cerințele nespecificate de client, dar necesare pentru utilizarea specificată sau 

intenționată;  

 Cerințele specificate de organizație; 

 Cerințele legale și reglementate aplicabile produselor și serviciilor; 

 Cerințele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior: în 
acest caz diferențele trebuie rezolvate. 

Modificări ale cerințelor pentru produse și servicii 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că atunci când cerințele referitoare la produse 
și servicii sunt modificate, organizația modifică informațiile documentate relevante și 
personalul implicat este conștientizat cu privire la cerințele modificate.  

8.3 Proiectare și dezvoltare a produselor și serviciilor 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația a stabilit, a implementat și 

menține un proces de proiectare și dezvoltare adecvat pentru a se asigura că produsele 

și serviciile satisfac cerințele.  

Cerința 8.3 a standardului descrie criteriile necesare pentru controlul următoarelor 

etape ale procesului de proiectare: 

 

 Planificarea proiectării şi dezvoltării; Desemnarea de personal calificat echipat 

cu resurse adecvate pentru activităţi de proiectare şi verificare; 
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 Identificarea cerinţelor privind datele de intrare ale proiectării; Identificarea 

cerinţelor legale şi reglementare – unde este aplicabil; rezolvarea cerinţelor 

incomplete, ambigue sau contradictorii; 

 Documentarea datelor de ieşire ale proiectării; 

 Implementarea unor controale ale procesului de proiectare (analiza proiectării, 

analiza la diferite etape a documentelor de proiectare şi a proiectului final) 

 Ținerea sub control a modificărilor proiectului, analiza şi aprobarea modificărilor 

proiectului. 

NOTĂ: Această cerință a standardului poate fi neaplicabilă, în funcție de domeniul de 
aplicare al SMC și de contextul organizației. 

Pentru organizațiile din sectorul public, datorită reglementării activităților, cerința 8.3 
poate fi declarată parțial sau total neaplicabilă. 

8.4 Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că 

procesele, produsele și serviciile furnizate 

din exterior sunt ținute sub control din 

perspectiva conformitaății cu cerințele. 

Cerința se aplică tuturor produselor 

aprovizionate care afectează calitatea 

produselor şi serviciilor executate de 

organizație. Cerinţele de aprovizionare 

trebuie documentate, în scopul de a avea 

înregistrări referitoare la produsele comandate.  

Identificarea produsului sau serviciului de aprovizionat trebuie să fie suficient de 

precisă pentru a evita confuzia cu produse sau servicii similare. 

Dacă organizaţia trebuie să achiziţioneze de la un furnizor un produs sau serviciu, atunci 

are nevoie de specificaţii care detaliază toate caracteristicile produsului sau 

serviciului. 

Organizația trebuie să determine și să aplice criterii pentru evaluarea, selectarea, 

monitorizarea performanțelor și reevaluarea furnizorilor externi, pe baza capabilității 

acestora de a furniza procese sau produse și servicii în conformitate cu cerințele. 

Organizația trebuie să păstreze informații documentate ale acestor activități și ale 

oricăror acțiuni necesare care decurg din evaluări. 
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Tipul și amploarea controlului 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că 

procesele, produsele și serviciile furnizate din 

exterior nu influențează negativ capabilitatea 

organizației de a livra consecvent clienților săi 

produse și servicii conforme. 

Organizația trebuie să ia în considerare 

impactul potențial al proceselor, produselor și 

serviciilor furnizate din exterior asupra 

capabilității sale de a satisface consecvent 

cerințele clienților și cerințele legale și 

reglementate aplicabile, precum și eficacitatea controalelor aplicate de furnizorul 

extern. 

Activitățile de verificare includ: 

 Inspecții la recepție; 

 Analiza certificatelor de conformitate; 

 Audituri de secundă parte;  

 Efectuarea unor teste prin sondaj; 

 Evaluarea unor date statistice; 

 Evaluarea indicatorilor de performanță.  

Informații pentru furnizorii externi 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația comunică cu claritate furnizorilor 

săi externi cerințele sale și controalele necesare pentru procesele, produsele și 

serviciile care urmează să fie furnizate, pentru a evita impactul negativ asupra 

activităților sale sau asupra satisfacției clienților săi. 

Informațiile comunicate trebuie să conțină cerințele privind aprobarea metodelor, 

proceselor și echipamente, competența (inclusiv cerințe de calificare a persoanelor), 

activitățile de verificare sau validare pe care organizația, sau clientul ei, intenționează 

să le realizeze în locațiile furnizorilor externi. 

8.5 Producție și furnizare de servicii 

Controlul producției și al furnizării de servicii 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că producția și furnizarea de servicii sunt 

implementate în condiții controlate, reducând potențialul de apariție a 

neconformităților. 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
73      www.poca.ro 

Atunci când stabilește ce anume trebuie controlat, organizația trebuie să ia în 

considerare: 

 disponibilitatea informațiilor documentate care definesc caracteristicile 

produselor și serviciilor care urmează să fie furnizate, sau a activităților care 

urmează să fie efectuate, respectiv rezultatele care urmează să fie obținute – 

instrucțiuni de lucru sau specificații; 

 disponibilitatea și utilizarea resurselor de monitorizare și măsurare adecvate: 

echipamente de măsurare etalonate pentru produse sau metode specifice pentru 

livrarea unui serviciu; 

 activitățile de monitorizare și măsurare necesare pentru a asigura că rezultatele 

îndeplinesc cerințele pentru produse și servicii, cum ar fi inspecții sau verificări 

în diferite stadii sau monitorizarea feedback-ului de la clienți;  

 criteriile stabilite pentru infrastructura și mediul corespunzător pentru operarea 

proceselor; 

 necesitatea de a asigura competența persoanelor implicate, inclusiv calificările 

cerute pentru anumite domenii (de exemplu medic, inspector în construcții etc.) 

 asigurarea că procesele ce produc rezultate care nu pot fi verificate prin 

monitorizare sau măsurare ulterioară sunt validate din punct de vedere al 

capabilității; 

 implementarea acțiunilor de prevenire a erorilor umane, cum ar fi limitarea 

orelor de muncă peste program, asigurarea unui mediu de lucru adecvat, 

furnizarea de instruire și de instrucțiuni de lucru, automatizarea proceselor, 

interzicerea dispozitivelor de distragere a atenției, rotirea posturilor, aplicarea 

unor metode ”fool proof” etc.  

 implementarea activităților de eliberare, livrare și post livrare – acolo unde este 
aplicabil. 

Identificare și trasabilitate 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația 

utilizează mijloace adecvate pentru identificarea 

elementelor de ieșire atunci când este necesar să se 

asigure conformitatea produselor și serviciilor. 

Metodele de identificare diferă în funcție de 

specificul produselor și serviciilor. În selectarea 

acestor metode organizația trebuie să ia în 

considerare: 
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 motivul pentru care este necesară urmărirea trasabilității, respectiv cerințele 

legale și reglementate aplicabile; 

 stadiul de pe parcursul producției și furnizării de servicii la care se aplică 

monitorizarea și măsurarea elementelor de ieșire. 

Trasabilitatea reprezintă elementul cheie pentru acțiunile corective - ea este 

importantă nu numai pentru stabilirea și eliminarea cauzelor apariției 

neconformităților, ci și pentru controlul produselor. Trasabilitatea este de asemenea 

importantă și pentru controlul proceselor. 

Metodele de identificare depind de natura produsului sau serviciului și pot consta în: 

 un cod, un titlu sau combinația celor două, pentru identificarea unui contract 

sau a unei comenzi de aprovizionare; 

 un semn vizibil ce indică livrarea unui serviciu, de exemplu efectuarea 

curățeniei; 

 un sistem de codificare pentru informațiile documentate în format electronic. 

Proprietate care aparține clienților sau furnizorilor externi 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că proprietatea care nu aparține organizației 

dar este sub controlul organizației este protejată.  

Proprietatea unui client sau unui furnizor extern poate include materiale, componente, 

echipamente, spații, proprietatea intelectuală și date personale. 

Dacă clientul furnizează documentație, în cazul în care nu se cere returnarea acesteia, 

trebuie stabilite reguli clare de protecție a proprietății intelectuale sau a datelor cu 

caracter personal. 

Păstrare 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că produsele și serviciile sunt păstrate pe 

parcursul producției și furnizării serviciului atât cât este necesar pentru a se asigura 

conformitatea cu cerințele. 

Păstrarea poate să includă identificarea, manipularea, controlul contaminării, 

ambalarea, depozitarea, transmiterea sau transportul și protejarea. 

Metodele de păstrare depind de specificul produsului sau serviciului și includ: 

 asigurarea menținerii integrității datelor prin operațiuni regulate de back‐up și 

programe antivirus;  

 asigurarea condițiilor de păstrare pentru vaccinuri; 

 asigurarea faptului că materialele folosite la examinări nu sunt divulgate. 
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Activități post-livrare 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația respectă cerințele specificate 

pentru activitățile de post-livrare asociate cu produsele și serviciile.  

NOTĂ: Această cerință a standardului poate fi declarată ca neaplicabilă pentru 

organizațiile din sectorul public. 

Controlul modificărilor 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că 

organizația ține sub control și să analizează 

modificările referitoare la producție sau la 

furnizarea serviciului, pentru a se asigura 

continuitatea conformității cu cerințele. Această 

cerință a standardului se referă la modificările 

care apar în procesul de producție sau livrare a 

serviciului și care pot afecta conformitatea cu 

cerințele referitoare la produs sau serviciu.  

Organizația trebuie să determine informațiile documentate necesare, cum ar fi: 

 minute ale ședințelor de analiză; 

 rezultate ale verificărilor și validărilor; 

 descrierea modificării; 

 detalii referitoare la persoana care autorizează modificarea. 

8.6 Eliberarea produselor și serviciilor 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că produsele sau serviciile conforme cu 

cerințele specificate sunt livrate către client. Eliberarea produselor și serviciilor către 

client trebuie să nu se producă înainte ca modalitățile planificate să fie finalizate în 

mod corespunzător, cu excepția cazului în care s-a aprobat altfel de o autoritate 

relevantă.  

8.7 Controlul elementelor de ieșire neconforme Scopul acestei cerințe este de a 

preveni utilizarea neintenționată a produselor sau serviciilor neconforme. 
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Particularități – tratarea neconformităților în cazul serviciilor  

În special în cazul serviciilor, o greșeală odată făcută este de cele mai multe ori 

imposibil de rectificat ulterior. O operație chirurgicală nereușită, o tunsoare nedorită 

sau pierderea legăturii aeriene din cauza întârzierii cursei anterioare sunt cazuri în care 

nu mai este nimic de reparat și care pot atrage după sine mari pierderi. 

Tipurile de neconformități care pot fi depistate în procesul de 

realizare a serviciului sunt legate de următoarele aspecte :  

 accesul: serviciul trebuie să fie accesibil, fără întârzieri 

sau așteptări din partea clientului; 

 informațiile: serviciul trebuie descris complet în termeni 

ușor de înțeles de către client; 

 competența: personalul trebuie să aibă cunoștințele și 

calificarea necesare pentru a asigura prestarea 

serviciului; 

 credibilitatea: organizația și angajații săi trebuie să fie 

demni de încredere; 

 fiabilitatea: prestarea serviciului trebuie să fie completă și să corespundă 

așteptărilor; 

 capacitatea de reacție: personalul trebuie să reacționeze rapid și eficace la 

toate cererile și problemele clientului; 

 securitatea: serviciul trebuie să fie furnizat în condiții de perfectă securitate; 

 materializare: produsele atașate serviciului trebuie să corespundă nivelului de 

calitate specificat; 

 înțelegerea clientului: personalul trebuie să acorde atenție necesităților 

clienților. 

În procesul de realizare a serviciului, personalul care prestează serviciul verifică 

activitățile efectuate, ca parte integrantă a măsurării procesului. Atunci când este 

depistată o neconformitate, personalul implicat întreprinde acțiunile necesare pentru 

înregistrarea, analiza și corectarea acesteia. 

Organizația trebuie să păstreze informații documentate care descriu neconformitatea, 

acțiunile întreprinse și menționează autoritatea care decide rezolvarea 

neconformităților. 
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Cerința 9 EVALUAREA PERFORMANȚEI 

9.1 Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația efectuează activități de 
măsurare, monitorizare și analiză pentru a obține conformitatea rezultatelor cu 
cerințele specificate. 

Atunci când ia în considerare Sistemul de Management al Calității, ”performanța” se 
referă la rezultatele măsurabile ale organizației iar ”eficacitatea” reprezintă măsura 
în care activitățile sunt realizate și rezultatele planificate sunt obținute. 

Atunci când determină ce necesită să fie monitorizat și măsurat, organizația trebuie să 
aibă în vedere acțiunile cerute de alte cerințe ale standardului, cum ar fi: 

 stabilirea proceselor SMC (cerința 4.4); 

 obiectivele calității (cerința 6.2.1); 

 planificare și control operațional (cerința 8.1) 

 satisfacția clientului (cerința 9.1.2); 

 analiză și evaluare (cerința 9.1.3); 

 audituri interne (cerința 9.2) 

 analiza efectuată de management (cerința 9.3). 

Organizația trebuie să determine modul în care se efectuează măsurarea, analiza și 
monitorizarea și să asigure resursele necesare. 

Satisfacția clientului Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația 

monitorizează feedback-ul de la clienți pentru a măsura satisfacția acestora și 

determina oportunități de îmbunătățire. Organizația trebuie să determine metodele 

pentru obținerea, monitorizarea și analizarea acestor informații. 

Aceste metode includ: 

 sondaje de opinie;  

 comunicarea cu clientul; 

 date colectate de la clienți 
referitoare la calitatea produselor 
și serviciilor; 

 scrisori de mulțumire / felicitare;  

 reclamații / sesizări; 

 mesaje primite prin social media 
sau pe pagina de web; 

 informații publicate în presă.  
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Organizația trebuie să poată determina nivelul de satisfacție al clientului după analiza 

și evaluarea rezultatelor și să aplice acțiuni adecvate pe baza acestor informații. 

Informațiile referitoare la satisfacția clientului sunt intrări în analiza de management.  

Particularități în administrația publică 

Obținerea satisfacției beneficiarilor instituției 

prin oferirea unor servicii care să corespundă 

nevoilor individuale nu poate fi realizată fără 

înțelegerea nevoilor și caracteristicilor celor 

serviți de instituțiile publice.  

Calitatea serviciului este compusă din mai mulți 

factori, pe mai multe dimensiuni, fiecare având o 

importanță diferită, pentru fiecare serviciu în 

parte, dar și pentru fiecare client. 

 Printre cei mai importanți factori se numără: 

 Aspecte tangibile: clădiri, echipamente, 
personal, comunicații; 

 Credibilitate: abilitatea de a respecta angajamentele cât mai riguros; 

 Promptitudine: dorința de a ajuta clienții, de a fi cât mai prompți; 

 Competență: abilități și cunoștințe; 

 Politețe: respect, considerație și amabilitate; 

 Onestitate: cinste și corectitudine; 

 Siguranță: lipsa pericolului, a riscului și a îndoielii; 

 Comunicare: informarea clientului la timp și într-un limbaj accesibil; 

 Acces: ușurința cu care clientul poate intra în contact cu organizația; 

 Înțelegerea față de client: eforturile de a cunoaște clientul și nevoile sale. 

Analiză și evaluare 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația analizează și evaluează date și 

informații provenite din monitorizare și măsurare pentru a determina dacă produsele și 

serviciile satisfac cerințele și pentru a identifica oportunități de îmbunătățire. 

Organizația trebuie să determine care sunt datele care vor fi analizate. Selectarea 

datelor trebuie să asigure că rezultatele analizei și evaluării duc la concluzii privind 

performanța și eficacitatea SMC și la identificarea unor oportunități de îmbunătățire.  
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Exemple de surse ale datelor includ: 

 conformitatea produselor: productivitate, 

rate ale neconformităților, livrare la timp; 

 conformitatea serviciului: timp de 

așteptare, grad de rezolvare a problemelor 

clientului, ușurința accesului, curățenie, 

onestitate.  

 gradul de satisfacție a clientului; 

 finalizarea proiectelor față de plan (buget, 

timp); 

 analiza acțiunilor privind riscurile și 

oportunitățile (minute ale întâlnirilor); 

 livrare la timp și calitate (respingeri, 

retururi) pentru furnizorii externi; 

 stadiul obiectivelor calității. 

Instituția trebuie să ia în considerare frecvența analizei și evaluării datelor care vor 

ajuta la identificarea oportunităților de îmbunătățire. Aceasta poate depinde de 

capabilitatea organizației de a colecta date stocate electronic versus elaborarea 

manuală a datelor. 

Instituția trebuie să asigure că metodele de colectare și calitatea datelor (ex. 

reprezentative, obiective, precise, complete) furnizează informații utile pentru a 

susține deciziile manageriale. Tehnicile statistice pot fi instrumente utile pentru 

procesul de analiză și evaluare. 

Rezultatele analizei datelor reprezintă intrare în analizele efectuate de management. 
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9.2 Audit intern al SMC 

Scopul acestei cerințe este de a obține, cu ajutorul procesului de audit, informații 

referitoare la conformitatea, performanța și eficacitatea SMC.   

Organizația trebuie să planifice, să stabilească, să implementeze și să mențină un 

program (programe) de audit care să includă frecvența, metodele, responsabilitățile, 

cerințele de planificare și raportare. Atunci când determină frecvența, organizația 

trebuie să ia în considerare riscurile asociate proceselor, gradul de maturitate și 

complexitatea proceselor, eventuale modificări ale proceselor și obiectivele 

programului de audit.  

Printre riscurile asociate programului de audit se numără: 

Independența auditorilor 

Deși se obișnuiește ca auditorii să facă parte dintr-un departament de Managementul 

Calității, acest lucru nu este important. Esențial este ca auditorul să nu aibă 

responsabilități directe în activitatea auditată. Sunt mai multe alternative: 

 Auditorii pot fi din același departament în care se auditează activitățile, cu 

condiția să nu fie responsabili pentru activitățile auditate; 

 Se pot organiza departamente independente care dețin auditori instruiți; 

 Auditurile de implementare pot fi efectuate de personal specializat (tehnic), 

supravegheat de un auditor calificat. 
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Diagrama flux a procesului de audit al SMC este prezentată mai jos: 

 
 

Pentru planificarea procesului de audit, organizația trebuie să stabilească: 

 Obiectivele auditului – ele definesc ce trebuie obținut în urma auditului – ele 

trebuie să fie în concordanță cu programul de audit. 

 Domeniul auditului – trebuie să fie în concordanță cu programul de audit și cu 

obiectivele auditului. El include: Locații fizice, unități organizaționale, activități 

și procese, perioada alocată auditului. 

 Criteriile de audit - sunt utilizate ca referințe față de care se determină 

conformitatea. Ele includ: 

• Politici, proceduri, standarde, cerințe legale; 
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• Cerințele sistemului de management, cerințe contractuale; 

• Coduri de practică specifice sectorului 

• Alte aranjamente planificate. 

Organizația trebuie să mențină înregistrări pentru a demonstra implementarea 

programului de audit. Acestea includ: 

 înregistrări ale programului de audit: obiective, riscuri, analize; 

 înregistrări individuale ale auditului: planuri de audit; rapoarte de audit; 

rapoarte de neconformități; rapoarte de acțiuni corective și preventive. 

 înregistrările aferente personalului: evaluările auditorilor; selectarea echipei de 

audit; instruirea. 

9.3 Analiza efectuată de management 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că 
Managementul de vârf efectuează analize ale 
sistemului de management al calității din 
organizație, pentru a se asigura că este în 
continuare corespunzător, adecvat, eficace și 
aliniat cu direcția strategică a organizației. 

Scopul analizei efectuate de management este de 

a asigura că rezultatele provenite din Sistemul de 

management al calității sunt conforme cu cele 

declarate în politica și cu obiectivele definite de 

managementul de vârf.  

Există necesitatea ca managementul de la cel mai 

înalt nivel al organizației să analizeze datele 

generate de sistem și să determine dacă sistemul 

pe care l-au instalat funcționează așa cum a fost 

planificat.  

Unul din motivele pentru care analiza managementului poate să eșueze este faptul că 

aceasta este considerată a fi separată de restul activităților specifice de management 

și de conducerea organizației, o activitate care trebuie executată numai pentru a 

respecta standardul. Acest lucru se datorează parțial percepției asupra calității. Dacă 

managerii percep calitatea ca o problemă importantă, atunci analiza managementului 

va produce oportunități de îmbunătățiri și dezvoltare. 
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Periodicitatea analizelor managementului trebuie să fie corelată cu dovezile care 

demonstrează eficacitatea sistemului. Inițial, analizele trebuie să fie frecvente, de 

exemplu lunar, până se stabilește că sistemul este eficace.  

Mai târziu, frecvența analizelor poate fi modificată. Dacă performanța a atins un nivel 

satisfăcător și nu au apărut deteriorări în următoarele 3 luni, atunci perioada între 2 

analize se poate mări la 6 luni. Dacă nu apar deteriorări în 6 luni, atunci perioada se 

poate mări la un an. Nu este recomandat să treacă mai mult de 12 luni fără a efectua 

o analiză a sistemului calității, în această perioadă putând apărea schimbări care 

afectează sistemul. Imediat după o reorganizare, lansarea unui nou produs sau serviciu, 

pătrunderea pe noi piețe, câștigarea de noi clienți etc., trebuie efectuată o analiză, 

pentru a stabili dacă performanța sistemului s-a modificat. 

Elementele de intrare ale analizei efectuate de management 

 stadiul acțiunilor de la analizele precedente efectuate de management; 

 modificări în aspectele externe și interne care sunt relevante pentru sistemul de 

management al calității; 

 informații despre performanța și eficacitatea sistemului de management al 

calității, inclusiv tendințele referitoare la: 

• satisfacția clientului și feedbackul de la părțile interesate relevante; 

• măsura în care au fost îndeplinite obiectivele calității; 

• performanța proceselor și conformitatea produselor și serviciilor; 

• neconformități și acțiuni corective; 

• rezultatele monitorizării și măsurării; 

• rezultatele auditurilor; 

• performanța furnizorilor 

 adecvarea resurselor; 

 eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile; 

 oportunitățile de îmbunătățire. 

Elemente de ieșire ale analizei efectuate de management 

Elemente de ieșire ale analizei efectuate de management trebuie să includă: 

 decizii și acțiuni referitoare la:  oportunități de îmbunătățire; necesități de 

modificare a sistemului de management al calității; necesitățile de resurse. 
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Stadiul acțiunilor decise cu ocazia 

analizei de management trebuie să fie 

inclus ca intrare în următoarea analiză.  

Organizația trebuie să mențină 

înregistrări referitoare la analizele 

efectuate. Aceste înregistrări trebuie să 

identifice problemele analizate, 

rezultatele, acțiunile întreprinse și deciziile luate, precum și numele celor responsabili 

și termenele stabilite pentru finalizarea acțiunilor.  

De asemenea, înregistrările trebuie să conțină datele utilizate pentru analiza și să 

specifice pe ce bază s-au luat deciziile, pentru ca la următoarea analiza să se poată 

face comparație și să se poată stabili progresul. În sfârșit, înregistrările trebuie să 

declare gradul de satisfacere a obiectivelor sistemului calității  și eficacitatea 

sistemului în menținerea controlului. 

CLAUZA 10 ÎMBUNĂTĂȚIRE 

10.1 Generalități  

Scopul acestei cerințe este de a 

asigura că organizația determină și 

selectează oportunitățile pentru 

îmbunătățire și implementează 

acțiunile necesare pentru a îndeplini 

cerințele clientului și pentru a crește 

satisfacția clientului.  

Îmbunătățirile ajută organizația să 

continue să îndeplinească cerințele și 

așteptările clienților prin 

îmbunătățirea produselor și 

serviciilor, corectarea, prevenirea sau reducerea efectelor nedorite și îmbunătățirea 

eficacității sistemului de management al calității. 

Există diferite metode de aplicare a unor îmbunătățiri. Acestea includ:  

 aplicarea de acțiuni de prevenire a repetării neconformităților (acțiuni 

corective);  

 îmbunătățire continuă, cu pași mici, a proceselor și serviciilor; 

 implementarea unor proiecte care duc la îmbunătățiri radicale, inovare și 

reorganizare. 
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Acțiunile de îmbunătățire se pot aplica produselor, serviciilor, proceselor sau sistemului 

de management al calității. 

10.2 Neconformitate și acțiune corectivă 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că organizația își ține sub control 

neconformitățile și implementează acțiuni corective adecvate. 

Acțiunea corectivă reprezintă un model de activitate care urmărește simptomele unei 

probleme apărute și cauzele acesteia, produce soluții pentru prevenirea repetării 

problemei, implementează modificări și monitorizează modificările pentru a vedea 

dacă au succes.  

Acțiunea corectivă asigură bucla de feedback în ciclul de control. Prin verificare 

neconformitatea este detectată, controlul neconformității identifică, izolează și 

rezolvă produsul neconform, iar acțiunea corectivă servește la prevenirea reapariției 

neconformității. 

Neconformitățile referitoare la produs și proces pot fi detectate la inspecțiile / 

verificările planificate sau în timpul auditurilor de produs sau proces. 

Neconformitățile referitoare la sistem pot apărea în urma auditurilor de sistem. Alte 

neconformități pot avea o cauză clar definită care poate fi corectată înainte de a 

corecta procesul. 

Neconformitățile pot fi cauzate de:  

 deficiențe în comunicare; 

 deficiențe în documentare; 

 deficiențe în instruirea și motivarea personalului; 

 deficiențe ale materialelor; 

 deficiențe ale instrumentelor și echipamentului; 

 deficiențe ale procesului. 

Fiecare din acestea poate fi cauzată de deficiențe ale managementului, ale planificării, 

organizării și controlului. Odată identificată cauza neconformității, se poate propune 

acțiunea corectivă pentru a preveni repetarea acesteia. 

Organizația trebuie să păstreze informații documentate ca dovadă pentru: 

 natura neconformităților și orice acțiuni întreprinse ulterior; 

 rezultatele oricărei acțiuni corective. 
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Asigurarea că acțiunile corective sunt eficace  

Eficacitatea acțiunilor poate fi verificată în anumite cazuri imediat și în alte cazuri 

după un timp; astfel că raportul trebuie să indice momentul când se verifică 

eficacitatea acțiunii corective. 

Anumite acțiuni corective pot fi multidimensionale – ele pot necesita: instruire, 

modificări ale procedurilor / specificațiilor, modificări în organizare, modificări ale 

echipamentelor sau procesului. Atunci când acțiunea corectivă este 

interdepartamentală, este necesară constituirea unei echipe care să introducă 

modificările, cu responsabili pentru fiecare zonă. 

10.3 Îmbunătățire continuă 

Scopul acestei cerințe este de a asigura că 

organizația îmbunătățește în mod continuu 

pertinența, adecvarea și eficacitatea sistemului de 

management al calității. 

Îmbunătățirea continuă poate include acțiuni de 

îmbunătățire a produselor și serviciilor, 

îmbunătățire a capabilității și reducere a 

variabilității proceselor. 

În determinarea necesarului de îmbunătățiri, organizația trebuie să ia în considerare 

rezultatele analizelor și evaluărilor și rezultatele analizei de management. 

Există mai multe metode de a obține îmbunătățiri. Acestea includ: 

 proiecte Kaizen; 

 metodologia Six Sigma; 

 inițiative ”Lean”; 

 Benchmarking; 

 Utilizarea unor modele de 

autoevaluare. 
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5. INTEGRAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN CU SISTEMUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

Despre Controlul Intern 

Etimologia cuvântului “control” provine din expresia din limba latină “contra rolus” 

ceea ce înseamnă verificarea unui act duplicat realizat după unul original. Controlul 

reprezintă o analiză permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații, pentru 

a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire.  

În literatura de specialitate există mai multe accepțiuni pentru control: 

 în cea francofonă, controlul reprezintă o verificare, o inspecție atentă a 

corectitudinii unui act; 

 în cea anglosaxonă, controlul este acțiunea de supraveghere a cuiva, a ceva, o 

examinare minuțioasă cu scopul de a cunoaște sau de a reglementa 

funcționalitatea unui mecanism. 

În legislația din România, controlul intern 

este definit ca reprezentând ”ansamblul 

formelor de control exercitate la nivelul 

entității publice, inclusiv auditul intern, 

stabilite de conducere în concordanță cu 

obiectivele acesteia și cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării 

fondurilor în mod economic, eficient și 

eficace; acesta include, de asemenea, 

structurile organizatorice, metodele și 

procedurile”.  

Sintagma „control intern managerial“ subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor 

ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru 

realizarea obiectivelor generale și a celor specifice. 

Tipuri de control intern 

Activitățile controlului intern pot fi structurate avându-se în vedere mai multe 

criterii, după cum urmează: 

a) După natura activităților verificate (verificărilor efectuate), controlul intern 

poate fi clasificat după cum urmează: 

 Controlul administrativ intern - control ierarhic ce se execută de către 

persoanele cu funcții de conducere asupra compartimentelor și persoanelor din 
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subordine; este o sarcină care rezultă din atribuțiile de serviciu și se execută 

permanent; 

 Controlul financiar de gestiune – reprezintă acele verificări asupra modului de 

respectare a dispozițiilor legale referitoare la gestionarea mijloacelor materiale 

și bănești pe baza documentelor primare și contabile; 

 Controlul financiar preventiv propriu – reprezintă controlul efectuat pentru 

preîntâmpinarea efectuării operațiunilor care nu îndeplinesc condițiile de 

legalitate, regularitate și încadrarea în limitele creditelor bugetare sau 

creditelor de angajament, după caz, stabilite potrivit legii; 

 Controlul reciproc exercitat între compartimentele sau salariații entității ca 

urmare a separării sarcinilor, a obiectivelor proprii fiecăruia și a participării la 

realizarea acelorași fluxuri de bunuri și informații; 

 Autocontrolul angajaților pentru activitățile pe care le desfășoară; 

 Auditul public intern. 

b) După momentul efectuării verificărilor, controlul intern se clasifică astfel: 

 Controlul preventiv – se exercită înaintea efectuării operațiunilor; 

 Controlul concomitent – se exercită pe parcursul efectuării operațiunilor; 

 Controlul ulterior – se exercită după efectuarea operațiunilor. 

c) După domeniul asupra căruia se exercită, controlul intern se poate clasifica 

astfel: 

 Controlul organizațional – controlul care urmărește să evidențieze cum se 

aplică planul de organizare al entității, cum se alocă autoritatea și 

responsabilitățile, cum funcționează piramida ierarhică; 

 Controlul separării sarcinilor – controlul care vizează diminuarea riscurilor 

cumulării responsabilităților, ceea ce presupune reducerea posibilităților ca un 

salariat să efectueze mai multe operațiuni legate de o tranzacție (autorizare, 

plată, gestionare, contabilizare), situație care ar permite unei persoane să 

comită sau să ascundă erori, nereguli, în cadrul atribuțiilor pe care le au; 

 Controlul fizic – controlul care are în vedere gestionarea, securitatea activelor 

și autorizarea accesului la active; 

 Controlul privind autorizarea și aprobarea – controlul prin care se urmărește 

dacă operațiunile se realizează în conformitate cu deciziile stabilite de 

managementul entității; 
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 Controlul aritmetic și contabil – controlul care urmărește dacă înregistrarea și 

prelucrarea operațiunilor economice a fost autorizată, dacă s-au înregistrat 

toate operațiunile, dacă înregistrările sunt exacte și corecte. Controlul include 

verificarea acurateței aritmetice a înregistrărilor și verificarea corelațiilor 

contabile (conturi, balanțe de verificare, situații financiare etc.); 

 Controlul personalului – controlul care vizează modul în care selecția, 

pregătirea profesională și 

evaluarea performanțelor 

profesionale corespunde 

necesităților entității, 

precum și dacă competența 

și integritatea personalului 

este adecvată 

responsabilităților atribuite; 

 Controlul privind 

supervizarea – controlul 

care urmărește să 

evidențieze dacă persoanele 

responsabile de urmărirea și înregistrarea tranzacțiilor zilnice, își îndeplinesc 

sarcinile. 

În legislația română, controlul intern managerial este reglementat prin Ordonanța 

nr.119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, 

republicată și ulterior prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018. 

Obiectivele generale ale oricărei instituții pot fi grupate în trei categorii: 

 

SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 

Reprezintă în esență, un control al 

performanțelor obținute și în stare să 

raspundă cel mai bine intereselor urmărite 

de către entitatea publică în atingerea 

obiectivelor. 
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1. Eficacitatea și eficiența funcționării: Cuprinde obiectivele legate de 

misiunea entității și de utilizarea, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, 

a resurselor; de asemenea, tot aici sunt incluse și obiectivele privind protejarea 

resurselor entității de utilizarea inadecvată sau de pierderi, ca și identificarea și 

gestionarea pasivelor. 

2. Fiabilitatea informațiilor interne și externe: Include obiectivele legate de 

ținerea unei contabilități adecvate, ca și de fiabilitatea informațiilor utilizate în cadrul 

entității sau difuzate către terți; în această categorie sunt incluse și obiectivele privind 

protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude - disimularea furtului și 

distorsionarea rezultatelor. 

3. Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne: Privește 

obiective legate de asigurarea ca activitățile entității se desfășoară în conformitate cu 

obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor 

interne. 

Aceste obiective generale stau la baza dezvoltării Sistemului de Control Intern 
Managerial.  

Procesul de dezvoltare se poate finaliza cu 

realizarea scopului propus, dacă sunt 

respectate următoarele principii generale 

ale controlului intern: 

 este adaptat dimensiunii, 

complexității și mediului specific 

entității; 

 vizează toate nivelurile de 

conducere și toate 

activitățile/operațiunile; 

 este construit cu același “instrumentar” în oricare entitate publică; 

 finalitatea sa constă în asigurarea rezonabilă că obiectivele vor fi atinse; 

 costurile aplicării controlului intern nu trebuie să depășească beneficiile 

rezultate din acesta; 

 este guvernat de regulile minimale de management, cuprinse în standardele de 

control intern. 

Privit și perceput ca o funcție managerială și nu ca una de verificare, sistemul de control 

intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor de a-l implementa și 

dezvolta continuu, în scopul funcționării eficiente a entității publice. 
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Instrumentarul specific sistemului de control intern managerial 

Este alcătuit din șase grupe, respectiv:  

 

 

Obiectivele 

Având în vedere obiectivele generale, 

conducătorul entității publice le va 

particulariza în obiective globale 

precise și clar formulate, cuprinse 

într-un document de politică și 

strategie. Documentul cu obiective 

aprobat este adus la cunoștința 

întregului personal.  

În conformitate cu obiectivele 

globale, fiecare conducător de 

compartiment stabilește obiectivele 

derivate, ce revin activităților din 

compartimentul respectiv. 

Mijloacele reprezintă ansamblul resurselor umane, financiare și materiale privite în 
corelație directă cu posibilitatea realizării obiectivelor stabilite. Presupune 
următoarele: 

 Mijloace umane: recrutarea, selecția, perfecționarea personalului 

 Mijloace financiare: elaborare, aprobare, execuție a bugetului 

 Mijloace materiale: analiza gradului de acoperire a nevoilor, stabilire necesar, 

program achiziție 
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Sistemul informațional 

Reprezintă totalitatea procedeelor, metodelor și 

mijloacelor utilizabile la nivelul entității, în 

cadrul procesului informațional constituit din: 

 culegere,  

 prelucrare,  

 sistematizare,  

 transmitere,  

 valorificare, 

 stocare a datelor și informațiilor. 

 

Organizarea 

Reprezintă ansamblul de măsuri, metode, tehnici, 

mijloace si operațiuni, prin care conducerea 

stabilește componentele procesuale și structurale 

ale entității publice, în vederea realizării 

obiectivelor propuse, în conformitate cu anumite 

principii, reguli, norme și criterii.  

 

 

Proceduri 

Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a 

metodelor de lucru stabilite și a regulilor 

de aplicat, în vederea executării 

activității, atribuției sau sarcinii.  

 

Control 

Constă în: 

 compararea rezultatelor cu obiectivele,  

 depistarea cauzelor care determină abaterile (pozitive sau 

negative) constatate 

 luarea măsurilor cu caracter corectiv sau preventiv 

necesare.  
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Fiecare persoană, începând cu managerul general / ordonatorul de credite și terminând 

cu ultimul angajat, este responsabilă să efectueze un anumit tip de control. 

Componentele controlului intern. Relația cu obiectivele organizației  

Potrivit prevederilor Ordinului 600:2018, controlul intern managerial are 5 

componente: 

                                                  

grupează problemele legate de organizare, 

managementul resurselor umane, etică, 

deontologie și integritate. 

 

Mediul de control cuprinde atitudinea generală, conștientizarea și măsurile luate de 

conducere și de cei însărcinați cu guvernanța privind sistemul intern de control și 

importanța sa în cadrul entității.  

Mediul de control stabilește tonul organizației, influențând atitudinea personalului față 

de controlul intern.  

El reprezintă baza tuturor celorlalte componente ale controlului intern, asigurând o 

disciplină ce trebuie respectată şi o structură a entității, astfel încât sistemul de control 

intern să poată fi aplicat în mod eficace. În plus, mediul de control intern este un 

instrument eficient în prevenirea corupției și a fraudei.  

Există 5 principii care definesc mediul de control: 

 Instituția demonstrează angajamentul față de integritate și valori etice. 

 Conducerea demonstrează independență și supraveghează dezvoltarea și 

performanța controlului intern. 

 Managementul stabilește structurile, liniile de raportare, autoritatea și 

responsabilitățile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. 

 Instituția demonstrează implicare în atragerea, dezvoltarea și menținerea 

angajaților competenți, aliniați cu obiectivele generale. 

 Instituția stabilește responsabilități de control intern pentru angajații săi, pentru 

a asigura îndeplinirea obiectivelor. 

 

vizează problematica managementului legată 

de fixarea obiectivelor, planificare 

(planificarea multianuală), programare (planul 

de management), performanțe (monitorizarea 

performanțelor) și gestionarea riscurilor. 

 

1. Mediul de control 

2. Performanțe și 

managementul riscului 
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Evaluarea riscurilor implică un proces dinamic și iterativ de identificare și analiză a 

riscurilor care amenință îndeplinirea obiectivelor. Acest proces este baza pentru a 

determina modul în care riscurile vor fi gestionate. Managementul ia în considerare 

schimbările posibile din mediul extern și din propriul său sistem care pot îi pot diminua 

capabilitatea de a-și îndeplini obiectivele.  

Există 4 principii referitoare la Managementul Riscurilor: 

 Organizația specifică obiectivele cu suficientă claritate, astfel încât să devină 

posibile identificarea și evaluarea riscurilor asociate. 

 Organizația identifică riscurile și le analizează pentru a stabili cum vor fi acestea 

tratate. 

 În evaluarea riscurilor asociate obiectivelor, organizația consideră potențialul de 

fraudă. 

 Organizația identifică și evaluează schimbările care ar putea avea impact 

semnificativ asupra sistemului de control intern.   

 

Standardele grupate în această componentă se 

focalizează asupra elaborării procedurilor, 

continuității derulării proceselor și activităților, 

separării atribuțiilor, supravegherii. 

 

Activitățile de control sunt acele acțiuni stabilite prin politici și proceduri pentru a 

asigura că sunt puse în practică indicațiile managementului privind gestionarea 

riscurilor. Activitățile de control sunt executate la toate nivelurile instituției și în 

diferite etape ale proceselor sale. 

Există 3 principii relaționate cu activitățile de control: 

 Organizația selectează și dezvoltă activități de control care contribuie la 

aducerea la niveluri acceptabile a riscurilor ce împiedică îndeplinirea 

obiectivelor. 

 Organizația selectează și dezvoltă activități de control generale care susțin 

îndeplinirea obiectivelor. 

 Organizația desfășoară activitățile de control menționate în politici, care 

stabilesc ce se așteaptă, și în procedurile relevante care pun în practică 

politicile.  

3. Activități de control 
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În această secțiune sunt grupate problemele ce țin 

de crearea unui sistem informațional adecvat și a 

unui sistem de rapoarte privind execuția planului 

de management, a bugetului, a utilizării 

resurselor, precum și a gestionării documentelor. 

 

Informațiile sunt necesare pentru ca instituția să își îndeplinească responsabilitățile de 

control intern, în scopul atingerii obiectivelor stabilite. Comunicarea are loc atât intern 

cât și extern și furnizează instituției informațiile necesare pentru a-și desfășura 

activitățile zilnice de control intern. Comunicarea permite întregului personal să 

înțeleagă responsabilitățile pe linie de control intern și importanța acestora în 

îndeplinirea obiectivelor. 

Există 3 principii relaționate cu Informarea și Comunicarea: 

 Organizația obține și generează informații relevante, de bună calitate, pentru a 

susține funcționarea componentelor controlului intern. 

 Instituția comunică intern informațiile necesare, inclusiv obiectivele și 

responsabilitățile pentru controlul intern, necesare pentru a susține 

componentele controlului intern.  

 Instituția comunică cu părțile externe privind aspectele ce ar putea afecta 

funcționarea componentelor controlului intern.  

 

Problematica vizată de această grupă de standarde 

privește dezvoltarea capacității de evaluare a 

controlului intern managerial, în scopul asigurării 

continuității procesului de perfecționare a acestuia. 

 

Pentru a determina modul în care funcționează fiecare din cele 5 componente ale 

controlului intern, inclusiv instrumente de control care influențează principiile fiecărei 

componente, sunt folosite evaluări continue, evaluări separate sau combinații ale 

acestor două tipuri. Constatările sunt evaluate iar deficiențele sunt comunicate 

oportun, aspectele importante fiind raportate managementului de vârf. 

Există 2 principii asociate Evaluării și Auditului: 

 Instituția selectează, dezvoltă și execută evaluări continue și/sau separate 

pentru a se asigura că componentele controlului intern sunt prezente și 

funcționează. 

4. Informarea și comunicarea 

5. Evaluare și audit 
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 Organizația evaluează și comunică oportun deficiențele constatate la controlul 

intern acelor părți responsabile pentru aplicarea de acțiuni corective, inclusiv 

managementului de vârf. 

Există o relație directă între obiectivele generale (ceea ce își propune să realizeze 

organizația) și cele cinci componente ale controlului intern (ceea ce este necesar 

pentru a le atinge). Astfel, cele trei categorii de obiective ale sistemului de control 

intern managerial se aplică tuturor celor cinci componente, la toate nivelurile 

organizatorice ale organizației: departamente, direcții, servicii, birouri inclusiv posturi 

de lucru. 

Integrarea sistemului de management al calității cu sistemul de control intern 

managerial 

Sistemul de management al calității construit în conformitate cu standardul ISO 9001 

poate fi cu ușurință integrat cu Sistemul de control intern managerial. Astfel, SMC poate 

fi extins pentru a include tipul de documentație și supervizare cerute de SCIM sau poate 

furniza o platformă de procese și proceduri care descriu modul în care sunt abordate 

elementele SCIM.  

 

 

 

Conformitatea sistemului de management al organizației cu cerințele standardelor ISO 

contribuie într-o oarecare măsură la toate cele 5 componente ale Sistemului de control 

intern.  
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De exemplu, ISO 9001 subliniază importanța înțelegerii clare a cerințelor clientului și a 

cerințelor legale și reglementate aplicabile și asigurarea că aceste informații sunt 

cunoscute de toți angajații implicați în îndeplinirea cerințelor.  

De asemenea, ISO 9001 pune accent pe monitorizarea produselor, proceselor și a 

mediului de lucru. În ce privește abordarea riscurilor, noua versiune a standardului ISO 

9001  prevede considerarea acestora încă din faza de planificare a sistemului de 

management al calității.  

1. Componenta ”Mediu de Control” a 

SCIM reprezintă fundația pentru 

toate celelalte elemente și instituie 

cadrul pentru asigurarea disciplinei 

și a structurii organizației. În același 

timp, standardul ISO 9001 conține 

cerințe pentru abordarea 

procesuală, activități de 

planificare, dezvoltarea unei 

politici referitoare la calitate, 

obiective măsurabile, comunicare 

internă, competența angajaților.  

Astfel, cerințele standardului ISO 9001 constituie o structură de bază a unui 

sistem de management care poate servi ca fundație pentru SCIM. 

 

2. Componenta ”Performanțe și 

managementul riscului” a SCIM  

impune identificarea și analiza riscurilor 

la îndeplinirea obiectivelor și baza 

pentru a determina modul în care 

riscurile trebuie tratate. 

ISO 9001 susține evaluarea riscurilor prin 

cerințele referitoare la Gândirea bazată 

pe riscuri. În plus, există cerințe 

implicite care adresează riscurile, astfel: 

 Analiza cerințelor clientului, în cadrul cărei pot fi identificate aspecte cu 

risc major referitoare la capabilitatea organizației de a-și deservi clienții. 

 Monitorizarea și măsurarea produselor și proceselor și furnizarea acestor 

date pentru analiză.  

 Analiza datelor privind satisfacția clientului și a datelor referitoare la 

performanțele furnizorilor externi. Un element cheie al acestei analize 

este identificarea tendințelor în scopul specificării oportunităților pentru 
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acțiuni corective și preventive, aceste informații fiind intrări în analizele 

de management.  

 Aplicat împreună cu SCIM, sistemul de management al calității conform 

ISO 9001 poate fi folosit pentru a documenta obiectivele financiare 

relaționate cu părțile interesate.  

 

3. Componenta ”Activități de control” a SCIM 

constă în politicile și procedurile care asigură că 

deciziile de management sunt duse la 

îndeplinire. Activitățile de control asigură faptul 

că sunt aplicate acțiunile necesare pentru a 

trata riscurile aferente obiectivelor organizației. 

Suportul pe care îl acordă sistemul de 

management al calității se centrează prin intermediul procesului de analiză a 

managementului. Există de asemenea cerințe privind controlul produsului 

neconform și implementarea de acțiuni corective. Extinderea procesului de 

analiză a managementului va întări capabilitatea organizației de a duce la 

îndeplinire a directivelor managementului referitoare la managementul 

financiar.  

4. Componenta ”Informare și comunicare” 

a SCIM cere ca informațiile pertinente să 

fie identificate, colectate și comunicate 

într-o formă și într-un cadru de timp care 

permite angajaților să își îndeplinească 

responsabilitățile. În acest domeniu, ISO 

9001 susține cerințele referitoare la 

informare și comunicare prin controlul 

documentelor și al înregistrărilor.  

Aceste cerințe ale standardului stabilizează procedurile de tratare a 

informațiilor care vor fi utilizate în cadrul SCIM.  

De asemenea, ISO 9001 definește cerințele privind comunicarea cu clientul și cu 

celelalte părți interesate relevante.  
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5. Componenta ”Evaluare și audit” prevede 

evaluarea controlului intern managerial, 

în scopul asigurării continuității procesului 

de perfecționare a acestuia. În acest sens, 

ISO 9001 conține cerințe referitoare la 

evaluarea și monitorizarea conformității 

produselor, conformității proceselor, 

satisfacției clienților.  

Evaluarea conformității și eficacității SMC 

se face prin intermediul auditului intern, 

iar deciziile privind îmbunătățirea SMC se 

iau în cadrul analizelor de management. 

Cu toate acestea, există unele elemente ale SCIM care nu sunt acoperite de SMC: de 

exemplu detectarea și prevenirea fraudelor, managementul proceselor de control și 

raportare financiară, controale pentru a preveni includerea de informații inexacte în 

rapoartele financiare, procese pentru a asigura separarea atribuțiilor. 

Auditul intern reprezintă o componentă importantă a asigurării conformității cu 

standardul ISO 9001. Totuși, auditul intern al SMC nu are în vedere evaluarea 

controalelor aplicate domeniului financiar al organizației. Auditul intern se 

concentrează pe determinarea eficacității proceselor de a obține rezultatele 

planificate, în conformitate cu cerințele. 

Auditul intern conform ISO 9001 are în vedere totuși și aspecte care pot fi relaționate 

cu sistemul de control intern, de exemplu modul în care sunt respectate procedurile, 

modul în care sunt menținute înregistrări, monitorizarea îndeplinirii obiectivelor, 

procesul de comunicare și de informare. Aceste concluzii pot fi folosite pentru a evalua 

mediul de control intern. 
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Pentru crearea unui sistem integrat SMC cu SCIM, organizația ar putea să parcurgă 

următorii pași: 

 

Reducerea duplicării eforturilor: procedurile operaționale și de sistem cerute 

de SCIM sunt utilizabile în cadrul SMC, ținând cont de faptul că standardul ISO 

9001 nu are cerințe specifice referitoare la proceduri documentate. În plus, 

standardul ISO 9001 cere îmbunătățirea continuă, competență, conștientizare, 

măsurarea și monitorizarea satisfacției clienților. 

Implementarea unei abordări bazate pe proces în întregul sistem de 

management al organizației. 

 

Implementarea activităților de îmbunătățire continuă așa cum sunt definite 

în ISO 9001. Aplicarea unui program de îmbunătățire continuă în sistemul de 

control intern managerial va conduce la obținerea unor rezultate mai bune. 

  

Derularea de audituri comune. Astfel se va evita dublarea întrebărilor de audit 

și va fi posibilă o evaluare din timp a riscurilor operaționale. Auditorii publici 

interni vor obține o mai bună înțelegere a activităților instituției iar auditorii 

SMC vor obține o mai bună înțelegere a aspectelor financiare ale sistemului de 

management.  

1
•Reducerea duplicării eforturilor

2
• Implementarea unei abordări bazate pe proces

3
• Implementarea activităților de îmbunătățire continuă

4
•Derularea de audituri comune

5
•Derularea unui proces complet de analiză a riscurilor

6
•Trecerea de la corectarea problemelor la prevenirea lor

7
•Clarificarea rolului sistemelor IT

8
•Dezvoltarea legăturii dintre procese și activități cu SCIM

1
1

 
1

 
1
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Derularea unui proces complet de analiză a riscurilor. Se va începe cu 

identificarea și analiza riscurilor referitoare la îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

Se vor identifica influențele determinante și instrumente de control aplicate și 

se vor stabili responsabilități clare. Apoi se va determina cum se gestionează 

riscurile utilizând acțiunile corective și preventive. Ca parte a acestor activități, 

organizația va dezvolta un mecanism de reacție la schimbări.  

 

Trecerea de la corectarea problemelor la prevenirea lor, prin îmbunătățirea 

abordării procesuale și urmărirea eficacității procesului de management al 

riscurilor.  

 

Clarificarea rolului sistemelor IT. Tehnologia informației joacă un rol 

important în implementarea tuturor sistemelor de management prin controlul 

documentelor și al înregistrărilor și asigurarea comunicării în interiorul 

organizației și cu clienții și furnizorii. Toate acestea sunt funcții ale sistemului 

de management al calității și de asemenea asigură conformitatea cu cerințele 

SCIM. În plus, organizația poate asigura securitatea informației prin 

implementarea standardului ISO/IEC 27001. 

 

Dezvoltarea legăturii dintre procese și activități cu SCIM. ISO 9001 prevede 

cerințe de conformitate care pot duce la reducerea timpului de audit, eliminarea 

duplicării eforturilor și la susținerea proceselor financiare. 

Se pot obține îmbunătățiri în cadrul SCIM prin: 

 Utilizarea obiectivelor măsurabile ca 

obiective de îmbunătățire; 
 

 Utilizarea auditurilor interne pentru a 

identifica deficiențe semnificative în 

cadrul SCIM; 
 

 Analiza datelor pentru a evalua 

eficacitatea îmbunătățirilor 

implementate; 
 

 Identificarea tendințelor datelor pentru o 

identificare din timp a riscurilor; 
 

 Utilizarea acțiunilor corective și preventive pentru a reduce riscurile; 
 

1
 

1
 

1
 

1
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
102      www.poca.ro 

 Efectuarea analizelor de management pentru a determina stadiul îndeplinirii 

obiectivelor și a stabili noi obiective.  

Concluzii 

Printre obiectivele importante ale unei organizații trebuie să se regăsească: 

Managementul riscurilor, managementul eficace al proceselor și îmbunătățirea 

continuă a performanțelor organizației. Sistemul de management al calității conform 

cu ISO 9001 este un instrument util pentru asigurarea îndeplinirii acestor obiective. În 

plus, conducerea organizației trebuie să schimbe abordarea, evoluând de la corectarea 

problemelor la prevenirea lor. Îndeplinirea acestor obiective va constitui un excelent 

pas înainte în satisfacerea cerințelor Sistemului de control intern managerial.  

 

6. DEZVOLTAREA DURABILĂ IN CADRUL INSTITUȚIILOR PUBLICE 

Ce înseamnă Dezvoltarea Durabilă? 

Cea mai cunoscută definiție potrivit Raportului 

Brundlandt elaborat în 1987 pentru Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite, 

menționeaă că dezvoltarea durabilă este 

dezvoltarea care satisface nevoile prezentului 

fără a compromite capacitatea generațiilor 

viitoare de a răspunde propriilor nevoi.  Această 

definiție include dezvoltarea socială, economică și 

de mediu a societăților. 

Asadar, Dezvoltarea Durabilă se referă la menţinerea capacităţii Pământului de a 

susţine viaţa în toată diversitatea ei si este fundamentată pe principiul democraţiei, 

egalităţii dintre sexe, solidaritate, respectul faţă de lege şi faţă de drepturile 

fundamentale, inclusiv libertatea şi egalitatea de şanse pentru toţi. 

Principiile operaționale ale dezvoltarii durabile  se referă la modul în care organizațiile 

acționează. Acestea se referă la : 

 Responsabilitate 

 Integrare 

 Abordarea părților interesate 

 Transparență 

 Ciclu de viață  

Atunci când este aplicată de Administrația Publică, Dezvoltarea durabilă poate fi 

orientată spre diferite niveluri: 
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 Dezvoltarea durabilă a activităților și proceselor interne  

 Dezvoltarea durabilă a politicilor publice și a serviciilor 

 Dezvoltarea durabilă  ținând cont de impactul asupra părților interesate 

Având în vedere caracterul 

multilateral al conceptului de 

dezvoltare durabilă, nu există un 

singur indicator care să le spună 

factorilor de decizie și altor părți 

interesate tot ce trebuie să știe 

despre acest concept. 

De asemenea, măsurarea și 

monitorizarea dezvoltării durabile 

arată că este important să existe 

indicatori care să evalueze 

interacțiunea dintre dimensiunea 

socială, economică și ecologică ale 

dezvoltării durabile.  

 
Dezvoltarea  Durabilă ca țintă a instituției poate fi atinsă prin echilibrarea celor trei 

piloni: Economie, Societate, Mediu. 

 
Definirea dezvoltării durabile și a limitelor acesteia 

În general, conceptul dezvoltării durabile se confruntă cu provocarea de a găsi un 

limbaj comun care să exprime ce reprezintă acest concept și care sunt implicațiile 

acestuia. Există numeroase etichete care se folosesc pentru acest concept, cum ar fi 

sustenabilitate, responsabilitatea socială corporativă, responsabilitatea socială, 

performanța socială și de guvernare etc. 

Terminologia implementată în cadrul instituțiilor din administrația publică este amplă 

și se referă în special la partea de raportare respectiv la partea de rezultate a 

inițiativelor de dezvoltarea durabilă. Acestor rezultate se regăsesc sub diferite 

exprimări, ca de ex: 

 Raportarea privind sustenabilitatea; 

 Raportarea către cetățeni; 

 Raportarea socială și raportarea financiară care include trei perspective: socială, 

financiară și ecologică (triple-bottom-line).  
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În prezent, conceptul de dezvoltare durabilă și cel de responsabilitate socială este 

extrem de discutat iar de cele mai multe ori aceste concepte se confundă.  

 

Standardul ISO 26000 definește Responsabilitatea 

Socială astfel: „responsabilitatea unei organizații 

pentru impactul deciziilor și activităților sale asupra 

societății și mediului, printr-un comportament etic și 

transparent, care contribuie la dezvoltarea durabilă, ia 

în considerare asteptările stakeholderilor, este 

conformă cu legea existentă, este integrată în cadrul 

organizației și pusă în practică în activitățile sale”.  

 

Cu toate acestea, dezvoltarea durabilă se referă la obiectivele economice, sociale și 

de protecție a mediului care sunt comune tuturor. Prin urmare, un comportament 

responsabil din punct de vedere social ar trebui să conducă la o dezvoltare durabilă 

îmbunătățită. 

 
Dimensiunile și domeniul de aplicare al dezvoltării durabile 

Definiția largă a dezvoltării durabile cuprinde cel puțin trei dimensiuni sectoriale 

(dimensiunea socială, economică și dimensiunea legată de protecția mediului din 

perspectiva dezvoltării societății) și trei niveluri de aplicare (la nivel intern, la nivel 

local și la nivelul comunității și al părților interesate).  

Dezvoltarea durabilă este conceptul care măsoară randamentul investițiilor într-o 

perspectivă mai largă, evaluând progresul din perspectiva impactul indivizilor, al 

gospodăriilor, al organizațiilor, al comunităților asupra mediului și a viitorului său. 

Această viziune pluridimensională încearcă să promoveze  ideea că progresul omenirii 

poate fi realizat prin creșterea economică ținând cont însă de impactul asupra mediului 

și a bunăstării sociale. 

De exemplu, la nivel de instituție un aspect de mediu (Emisiile de CO2) se regasește la 

poate nivelurile  identificate și are impact asupra mediului. 
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Performanțele  organizaționale se referă la rolul Instituției publice în calitate de 

consumator și angajator. Acest nivel reflectă impactul activităților instituției asupra 

dezvoltării durabile: de ex.  

 consumul de energie și cerințele privind terenurile,  

 implementarea unor politici/ criterii/ condiții sustenabile în contractarea 

serviciilor sau achizițiilor publice,  

 existența mijloacelor financiare necesare pentru implementarea acțiunilor de 

dezvoltare durabilă 

 asigurarea unor competențe adecvate pentru a furniza servicii care să ia în 

considerare dezvoltarea durabilă  

 promovarea valorilor instituției (transparență, integritate și legalitate) care 

acordă legitimitate performanței organizaționale. 

Impactul politicilor publice și al serviciilor furnizate de instituție în cadrul 

comunității 

În ceea ce privește dimensiunea economică, acest nivel poate fi legat de creșterea 

ocupării forței de muncă în cadrul comunității, ca o consecință a reducerii barierelor 

în calea înființării unei afaceri.  

În ceea ce privește dimensiunea socială, se referă la măsura în care sunt acoperite 

nevoile cetățenilor referitoare la siguranță, sănătate sau educației. 

3. Impactul părților 
interesate:

Emisii CO2 generate de 
comunitate/ locuitor

2. Imactul politicilor publice 
și al serviciilor

Emisii CO2/locuitor 

ca urmare a resticționării 
traficului în orase

1. Performanțele 
organizaționale:

Emisii de CO2
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În ceea ce privește protecția mediului, serviciile furnizate de instituțiile publice 

reflectă monitorizarea impactului asupra calității aerului, apei și a solului, precum și 

asupra biodiversității ecosistemelor.  

Un alt element al dezvoltării durabile  

se referă la impactul activităților 

tuturor părților interesate asupra 

comunității pe care le deservește o 

instituție publică care ar putea fi 

rezultatul politicilor instituțiilor 

publice. Adesea performanța  privind 

dezvoltarea durabilă reflectă acțiunile 

diferitelor părți interesate din sectorul 

public și privat. 

 

Implementarea dezvoltării durabile în instituțiile publice 

Managementul strategic al dezvoltării durabile presupune aplicarea unui set de principii 

în activitatea instituţiei: 

 Principiul responsabilităţii se referă la răspunderea pe care managementul 

instituţiei publice trebuie s-o manifeste pentru impactul deciziilor şi activităţilor 

proprii asupra societăţii, economiei. Acest principiu presupune ca managementul 

instituţiilor publice să fie responsabil faţă de cei ce pot fi afectaţi în urma 

activităţilor desfăşurate de aceasta. 

 

 Principiul comportamentului etic presupune ca managerii instituţiilor publice 

şi personalul să acţioneze într-o manieră responsabilă din punct de vedere etic. 

Comportamentul organizaţional trebuie să se bazeze pe valori, precum 

onestitatea, echitatea şi integritatea. Aceste valori implică o preocupare faţă de 

oameni şi un angajament de a administra impactul activităţilor şi deciziilor 

asupra intereselor diverselor părţi vizate sau afectate. 

 

 Principiul transparenţei presupune ca managementul instituţiei publice să 

manifeste transparenţă cu privire la deciziile şi activităţile proprii cu impact 

asupra societăţii. Acest tip de informaţii trebuie să fie cât mai clar, obiectiv şi 

uşor accesibil tuturor celor ce au fost, sunt sau pot fi afectaţi de diverse acţiuni. 
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 Principiul respectului faţă de părţile 

interesate presupune manifestarea 

respectului, consideraţiei şi integrarea 

intereselor diverselor părţi interesate sau 

vizate de activităţile şi deciziile instituţiei. 

Deşi obiectivele instituţiei pot fi limitate la 

interesele acesteia, alte persoane sau 

grupuri pot avea, de asemenea, drepturi, 

cerinţe sau interese specifice ce trebuie să 

fie luate în calcul de managementul instituţiei. 

 

 Principiul respectului faţă de statul de drept presupune ca managementul 

instituţiei să considere respectul faţă de statul de drept ca obligatoriu. În 

contextul dezvoltării durabie, acesta presupune ca managementul instituţiei să 

respecte legile aplicabile, să se informeze cu privire la acestea şi să-i informeze 

pe cei responsabili la nivel intern pentru implementarea măsurilor adecvate. 

 

 Principiul cooperării şi coerenţei. Managementul instituţiei trebuie să-şi 

dovedească disponibilitatea pentru cooperare cu alte instituţii publice interesate 

sau afectate de o anumită iniţiativă, asigurând, în acest fel, o concepţie 

coerentă asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a 

fi luate. 

 

 Principiul managementului 

performant. Conform acestui principiu, 

managementul instituţiei trebuie să 

stabilească acţiuni clare şi eficiente pe 

baza unor standarde de calitate şi să 

aibă capacitatea de a răspunde rapid 

unor necesităţi sociale. 

 

 Principiul predictibilităţii. Conform acestui principiu managementul instituţiei 

trebuie să fie conştient de acțiunile de dezvoltarea durabilă ce revin instituţiei 

şi să le aplice în mod strategic şi coerent în activitatea curentă. 
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 Principiul respectului faţă de drepturile omului şi alte norme şi standarde 

internaţionale. Principiul presupune recunoaşterea şi respectarea drepturilor 

omului şi a altor norme internaţionale, în funcţie de specificul activităţii 

instituţiei. 

Avantajele pe care le va avea o instituţie publică în 

urma implementării unui sistem de management care 

include și acțiuni privind dezvoltarea durabilă: 

 angajament demonstrat pentru etica 

responsabilă din punct de vedere social; 

 reputaţie sporită ca instituţie responsabilă sub 

aspect social; 

 încrederea beneficiarilor, clienţilor şi o 

percepţie pozitivă din partea partenerilor de dezvoltare; 

 un moral îmbunătăţit al angajaţilor; 

 un mediu de lucru corect, sigur şi echitabil; 

 condiţii de lucru îmbunătăţite; 

 transparenţă în activitate prin conformitate verificată independent. 
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ANEXE 

 

Recomandări de implementare 
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Anexa 1 

Îndrumar practic pentru implementarea SMC în instituțiile publice 

 

Introducere 

Implementarea Sistemului de Management al Calității afectează întreaga instituție încă 
de la început. Dacă este aplicată cu hotărâre, ea duce la schimbarea culturii 
organizaţionale, prin dezvoltarea unui mediu propice îmbunătăţirii continue. 
 
Procesul de implementare a lui ISO 9001 depinde de: 

 nivelul de detaliere a programului existent al calităţii 

 dimensiunea organizaţiei  

 și complexitatea proceselor sale. 

 

 

Etapele implementării SMC 

Pentru a implementa cu succes 

sistemul de management al 

calităţii în conformitate cu ISO 

9001, institutia trebuie să 

parcurgă 14 etape fundamentale.  
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          Angajamentul managementului de vârf 

 

 

Managementul de vârf (directorul general sau 

conducătorul executiv) trebuie să-şi demonstreze 

angajamentul şi hotărârea de a implementa un sistem 

de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001.  

Fără angajamentul managementului, nici o iniţiativă în 

domeniul calităţii nu va reuşi. Managementul de vârf 

trebuie să fie convins că prin certificarea sistemului de 

management al calităţii, organizaţia va putea să 

demonstreze clienţilor săi că este angajată în obţinerea 

calităţii.  

De asemenea, 

managementul de vârf 

trebuie să fie convins că 

sistemul de 

management al calităţii 

poate îmbunătăţi 

eficienţa afacerii prin 

eliminarea pierderilor 

din sistem.

Managementul de vârf trebuie să ţină cont şi de 

următorii factori: 

 conducerea prin exemplu personal; 

 participarea în proiecte de îmbunătăţire; 

 crearea unui mediu care să încurajeze 

implicarea personalului;  

Angajamentul managementului poate fi influenţat de: 

 Presiunea directă a pieţei: cerinţele unor clienţi importanți sau condiţiile 

impuse de firma mamă; 

 

 Presiunea indirectă a pieţei: niveluri tot mai mari ale calităţii şi vizibilităţii 

între competitori; 

 

 Ambiţii de dezvoltare: dorinţa de a exploata unele oportunităţi de pe piaţă; 

 

 Încrederea personală în valoarea calităţii ca obiectiv permanent şi a sistemului 

de management al calităţii ca mijloc de a obţine această calitate. 

01 
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Managementul de vârf trebuie să identifice obiectivele care vor fi îndeplinite cu 

ajutorul sistemului de management al calităţii. 

Printre aceste obiective se pot număra: 

 creşterea eficienţei şi a profitabilităţii; 

 realizarea de produse şi servicii care îndeplinesc în mod constant necesităţile şi 

aşteptările clienţilor; 

 obţinerea satisfacţiei clienţilor; 

 creşterea segmentului de piaţă; 

 îmbunătăţirea comunicării şi a moralului în organizaţie; 

 reducerea costurilor şi a pierderilor; 

 creşterea încrederii în propriul sistem de management 
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Stabilirea echipei de implementare 

 

 

ISO 9000 este implementat de oameni. Prima fază a 

implementării este angajamentul managementului de 

vârf – directorul general şi funcţiile cheie de conducere.  

Următoarea etapă este stabilirea echipei de 

implementare şi desemnarea reprezentantului 

managementului (RM), cu rol de coordonator în 

planificarea şi gestionarea implementării.  

Echipa trebuie să 

includă reprezentanţi ai 

tuturor funcţiilor din 

organizaţie – Marketing, 

Proiectare şi dezvoltare, 

Planificare, Producţie, 

etc.

 

Membrii echipei de implementare trebuie să fie 

instruiţi în domeniul managementului calităţii, 

de către o organizaţie profesională de instruire. 

 

 

În contextul lui ISO 9001, RM este persoana din organizaţie care reprezintă interfaţa 

dintre management şi mediul extern. Rolul său este de fapt mult mai vast decât atât.  

Reprezentantul Managementului trebuie să fie un „campion” al sistemului de 

management al calităţii şi de aceea trebuie să fie o persoană care: 

 are susţinere totală din partea conducătorului instituției; 

 este total implicată în obţinerea calităţii şi implementarea sistemului de 

management al calităţii; 

 are calitatea – rezultată din funcţie, vechime sau ambele – de a influenţa 

managerii şi persoanele de la toate nivelurile; 

 are cunoştinţe detaliate referitoare la metodele calităţii în general şi ISO 

9000 în special. 
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Inițierea programului de conștientizare privind  
sistemul de management al calități 

 

 

Programul de conștientizare are drept scop: 

 transmiterea către angajați a obiectivelor sistemului de management al 

calității construit în conformitate cu standardul ISO 9001,  

 prezentarea avantajelor pe care sistemul de management al calității le oferă 

angajaților, clienților și companiei însăși, 

 clarificarea rolurilor și responsabilităților angajaților în cadrul sistemului,  

 prezentarea modului în care sistemul funcționează. 

 

 

 

Programul de 

conștientizare trebuie 

să identifice beneficiile 

pe care le așteaptă 

organizația prin 

implementarea 

sistemului de 

management al 

calității.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că este necesar 

un înalt nivel de implicare a tuturor angajaților, 

asigurând faptul că va exista suport din partea 

acestora în implementarea sistemului.

Programul de conștientizare poate fi derulat fie de echipa de implementare, fie de 

experți externi. 
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Instruirea Personalului 

 

 

 

 

Pentru că sistemul de 

management al calității 

afectează toate zonele 

și întregul personal al 

organizației, programele 

de instruire trebuie 

structurate pe categorii 

de personal: manageri 

de vârf, manageri 

executivi, personal de 

execuție.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruirea trebuie să acopere conceptele de bază ale 

standardului ISO 9001 și ale sistemului de management 

al calității și impactul pe care acest sistem îl va avea 

asupra obiectivelor strategice ale organizației și a 

proceselor sale, precum și implicațiile pe care le va avea 

asupra culturii organizaționale. 

Instruirea inițială poate acoperi de asemenea aspecte cum ar fi: 

 dezvoltarea documentației sistemului de management al calității (Manual, 

proceduri, instrucțiuni); 

 principii de auditare; 

 instrumente și tehnici de management, etc. 

 

Dacă nu există capacitate internă pentru organizarea instruirii, poate fi necesară 

trimiterea personalului la cursuri de instruire externe, sau angajarea unei organizații 

externe care să efectueze instruirea in-house. 

 

 

 

 

04 
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Efectuarea auditului diagnostic 

 

 

ISO 9001 nu cere existența unor sisteme redundante sau dublarea eforturilor. Obiectivul 

standardului este de a crea un sistem de management al calității care să fie conform 

cu cerințele sale. Aceasta nu exclude încorporarea, adaptarea și adăugarea 

programelor de calitate care deja există în organizație.  

 

De aceea, etapa 5 constă în compararea 

sistemului existent de management al 

calității pe care îl deține organizația cu 

cerințele standardului. 

Pentru aceasta, ar trebui dezvoltată o 

diagramă flux care arată parcursul REAL 

al informațiilor (nu cum ar trebui să fie) 

de la primirea solicitării  până la livrarea 

serviciului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornind de la această diagramă flux 

generică, se pot dezvolta fluxuri ale 

activităților pentru fiecare 

departament. 

 

Atenție! Instituția poate deja să dețină 

un număr semnificativ de proceduri. 

Aceste documente nu trebuie să fie 

eliminate, ele trebuie incluse în noul 

sistem de management al calității.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul procesului de analiză este 

necesară consultarea managerilor 

executivi și a specialiștilor organizației. 

Documentele trebuie colectate, 

studiate și înregistrate pentru o utilizare 

viitoare, eventual după revizuire.  

Abordarea constă în determinarea și 

înregistrarea modului în care un proces 

este executat. Putem face asta prin 

identificarea personalului implicat și 

obținerea de la acesta a informațiilor 

necesare. 
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Dezvoltarea Planului de implementare 

 

 

Din păcate, se întâmplă ca persoane 

diferite să descrie versiuni 

diferite,uneori contradictorii, ale 

procesului. Fiecare se poate referi la 

instrucțiuni nedocumentate, care nu 

sunt clare sau precise.  

 

 

 

 

 

 

De aceea se întâmplă ca activitățile să 

nu fie corect definite de prima dată și 

trebuie revizuite de mai multe ori. 

 

După ce s-a agreat descrierea procesului actual, el trebuie adaptat, completat și 

implementat conform cerințelor standardului ISO 9001. Aceasta poate implica 

dezvoltarea de documente suplimentare și eventual eliminarea unor documente 

existente (proceduri, instrucțiuni, planuri de inspecție / testare), precum și a unor 

înregistrări existente. 

În introducerea noului sistem de management al calității, trebuie să se pună accent pe 

îmbunătățirea sau reorganizarea proceselor deja existente în organizație.  

Pentru aceasta, organizația trebuie să facă următoarele: 

 să stabilească modul în care funcționează în prezent procesul analizat; 

 să analizeze secțiunile relevante ale standardului ISO 9001; 

 dacă e necesar, să completeze și să modifice aspectele operaționale în 

conformitate cu cerințele standardului 

 să dezvolte documente și înregistrări și să descrie procesul conform 

acestora 

 

  

 

 

06 

Cum funcționează 

procesul? 

Care sunt cerințele 

standardului ISO 

9001? 

Determinarea și 

documentarea 

operațiilor procesului 
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Analiza inițială a 

sistemului poate fi 

făcută intern, dacă 

organizația deține 

cunoștințele necesare, 

sau se poate realiza de 

una din firmele de 

consultanță din 

domeniu. 

După ce a obținut o imagine clară a modului în care 

propriul sistem de management al calității respectă 

cerințele standardului ISO 9001, toate neconcordanțele 

trebuie eliminate cu ajutorul unui plan documentat de 

implementare, care identifică și descrie procesele 

organizației, astfel încât sistemul de management al 

calității să devină conform cu cerințele standardului de 

referință. 

Planul de implementare trebuie să fie specific și precis, detaliind: 

 documentația care urmează a fi dezvoltată; 

 obiectivele sistemului; 

 secțiunile aferente ale standardului ISO 9001; 

 persoana sau echipa responsabilă; 

 aprobările necesare; 

 instruirea necesară; 

 resursele necesare; 

 termenul estimat pentru 

finalizare. 

 

 

 

 

 

 

 Un model de Plan de implementare este prezentat mai jos. 
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Grafic de Implementare SMC  

 

Luna 1 
Luna 3 Luna 5 Luna 7 Luna 9 Luna 11 Luna 13 

   

 
 

 
 

    

 

 

Desemnarea RM + stabilirea 

echipei de implementare 

Program de conştientizare a personalului 

în domeniul ISO 9000 

Efectuarea unui audit diagnostic + 

planificare 

Dezvoltarea documentației SMC 

Monitorizarea procesului de implementare 

Audit intern 

Rezolvarea 

neconformităţilor 

Audit de pre-certificare 

Evaluarea eficacității sistemului de management calităţii 

Audit de certificare 

Rezolvarea neconformităților 

Certificare 
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Dezvoltarea documentației SMC 

 

 

Documentația sistemului de management al calității trebuie să includă: 

 declarații documentate ale politicii în domeniul calității și ale obiectivelor 

calității; 

 proceduri documentate și înregistrări cerute explicit de standardul ISO 9001; 

 documente necesare organizației pentru a asigura planificarea, execuția și 

controlul proceselor sale. 

Documentația sistemului de management al calității este dezvoltată în general pe trei 

niveluri, conform figurii de mai jos.  

 

 

Fig. Niveluri ale Documentației Sistemului de management al Calității  

 

De asemenea, trebuie întocmită o listă cu documentele ce trebuie elaborate și alocate 

responsabilități în acest sens persoanelor din departamentele funcționale. 

Responsabilii vor avea un termen limită pentru elaborarea unui prim draft al 

documentelor. 

 

07 

Politica si 

obiective 

 (Nivel A) 

Procedurile sistemului de 

management al calităţii 

(Nivel B) 

 

Instrucţiuni de lucru şi alte documente 

pentru sistemului de management al 

calităţii  

 (Nivel C) 

Conţinutul documentelor: 

A. Descrie sistemul de 

management al calităţii în 

conformitate cu politica în 

domeniul calităţii şi 

obiectivele declarate ale 

calităţii; 

 

B. Descriu procesele 

interconectate şi activităţile 

necesare pentru a 

implementa sistemului de 

management al calităţii; 

 

C. Constau în documente de 

lucru detaliate 



 
 

119      www.poca.ro 

 

Controlul documentelor  

 

 

 

După ce documentația necesară a 

sistemului de management al calității 

a fost elaborată, va trebui creat un 

sistem pentru ținerea acesteia sub 

control.  

 

Prin intermediul acestui sistem se vor 

gestiona crearea, aprobarea, 

disctribuția, revizuirea, păstrarea și 

eliminarea diferitelor tipuri de 

documente. 

 

Sistemul de control al documentelor 

trebuie să fie simplu și ușor de utilizat 

și trebuie să includă elementele 

necesare pentru a respecta cerințele 

standardului ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
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Implementarea  

 

 

 

 

O bună practică 

demonstrată este 

implementarea graduală 

a sistemului de 

management al 

calității, pe măsură ce 

documentația aferentă 

este definitivată, dar, 

în instituțiile mici, el 

poate fi implementat 

simultan în întreaga 

organizație.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Poate fi o idee bună ca implementarea să înceapă în 
zonele cu șanse mari de obținere a unor rezultate 
pozitive, pentru a menține încrederea managementului 
și a personalului în avantajele implementării sistemului. 

 
Progresul implementării trebuie monitorizat, pentru a asigura că sistemul de 

management al calității este eficace și conform cu standardul. Activitățile de 

monitorizare includ audituri interne, programe de acțiuni corective și analize ale 

managementului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

09 
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Auditul SMC 

 

 

Pe măsură de sistemul de management al calității este implementat, eficacitatea sa 

trebuie verificată cu ajutorul auditurilor interne, pentru a determina dacă sistemul: 

 este conform cu aranjamentele planificate, cu cerințele standardului și cu 

propriile cerințe stabilite de instituție; 

 este implementat și menținut eficace. 

 

Auditurile interne 

trebuie planificate și 

efectuate ca parte a 

strategiei curente a 

organizației, chiar și 

după ce sistemul a 

început să funcționeze 

și s-a stabilizat. 

Pentru efectuarea 

auditurilor este bine 

ca organizația să-și 

instruiască câțiva 

membri ai 

personalului.  

Se recomandă 

utilizarea ISO 19011 

pentru îndrumări 

privind auditarea, 

calificarea auditorilor 

și programul de 

audituri. 

  

10 
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Analiza de management  

 

 

 

După ce sistemul 

implementat a 

funcționat timp de 3-6 

luni, trebuie organizată 

o ședință de analiză a 

managementului, 

pentru a determina 

continua adecvare și 

eficacitate a sistemului 

de management al 

calității.  

 

Analiza trebuie să 

includă evaluarea 

oportunităților de 

îmbunătățire și a 

nevoilor de schimbare a 

sistemului de 

management al 

calității, a politicii și 

obiectivelor definite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, analiza managementului trebuie să 

identifice și să elimine problemele apărute în 

implementarea eficace a sistemului, inclusiv lipsa 

angajamentului din partea conducerii instituției, 

lipsa implicării tuturor angajaților în implementare și 

lipsa monitorizării progresului și a termenelor limită 

stabilite. 
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Audit de pre-certificare 

 

 

 

După ce deficiențele sistemului au fost remediate, este momentul determinării 

oportunității de certificare. 

Totuși, înainte de a începe acest demers, este bine să se efectueze un audit de pre-

certificare, de preferat de către un auditor independent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest audit de pre-

certificare ar trebui să 

furnizeze un anumit grad de 

încredere în succesul 

demersului certificării. 
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         Certificarea 

 

 

 

Instituția poate aplica pentru certificare, la un organism de certificare selectat. 

Acest organism va efectua mai întâi un audit al documentației sistemului și, dacă 

documentația este conformă cerințelor standardului, atunci se va programa auditul 

la fața locului.  

 

 

 

 

 

 

Dacă organismul de certificare 

găsește că sistemul funcționează 

satisfăcător, decide acordarea 

certificării acestui sistem, valabilă de 

regulă pentru 3 ani.  

 

Pe parcursul celor 3 ani se vor 

organiza audituri de supraveghere 

periodice pentru a asigura că sistemul 

continuă să funcționeze. 
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Îmbunătățire 

 

 

Certificarea sistemului de management al calității nu este finalul călătoriei. 

Instituția trebuie să îmbunătățească în mod continuu eficacitatea și caracterul 

adecvat al sistemului de management al calității, folosind în acest scop politica 

în domeniul calității; 

 obiectivele calității; 

 rezultatele auditurilor; 

 analiza datelor relevante; 

 acțiuni corective și acțiuni preventive; 

 analizele de management 
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Anexa 2 

Planificare Strategică 

 

Planificarea Strategică este procesul prin care organizația își dezvoltă misiunea, 

viziunea, valorile (principiile conducătoare), obiectivele generale și strategiile 

specifice pentru îndeplinirea acestor obiective generale. 

Înainte de a începe procesul de planificare, organizația trebuie să efectueze o Analiză 

SWOT. 

Analiza SWOT răspunde la următoarele întrebări: 

 Care sunt punctele tari ale instituției? 

 Care sunt slăbiciunile instituției? 

 Ce oportunități există în mediul de afaceri al instituție? 

 Ce amenințări exista în mediul de afaceri al instituție? 

Etapele procesului de planificare strategică trebuie executat în ordine pentru că 

fiecare etapă decurge din etapa precedentă, conform figurii de mai jos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rațiunea efectuării analizei SWOT, înainte de a dezvolta planul strategic, constă în 

aceea că planul instituției trebuie să producă o bună corelare între situația internă și 

cea externă. Situația internă a instituției este definită de punctele sale forte și slabe.   

Situația externă este definită de oportunitățile și amenințările care există în mediul de 

afacere. Planul strategic trebuie proiectat astfel încât să fie exploatate punctele forte 

și oportunitățile organizației și în același timp să fie depășite, adoptate sau minimizate 

slăbiciunile și amenințările. 
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Exemple de misiune, viziune și valori ale altor instituții publice: 

Ex.1  

 VIZIUNE 

 

 MISIUNE 

 

 VALORI 

 

 

Un serviciu public de 

primă clasă pentru un oraș 

vibrant și de succes. 

 

Oferirea unor servicii 

publice excelente și 

pentru a asigura o 

guvernanță eficientă 

 

• Oamenii, Mândria noastră.  

• Integritate, Esența noastră. 

• Serviciile, Garanția noastră. 

• Excelența, Ținta noastră. 

 

Ex.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNE 

Instituția promovează o bună administrare la nivel local cu resurse practice, imparțiale 

și ușor de utilizat pentru comunitățile noastre. Scopul Instituției este de a ajuta 

conducătorii locali să guverneze în mod deschis, eficient și etic, să colaboreze și să 

promoveze comunități sănătoase și durabile. 

VIZIUNE 
Instituția  prevede un viitor, în care: 

 Oamenii își apreciază instituțiile publice locale. 

 Agențiile locale oferă servicii publice, în mod eficient. 

 Comunitatea este implicată în mod corespunzător în deciziile publice cheie. 

 Factorii de decizie iau decizii politice informate pe baza celui mai bun simț al 

interesului publicului. 

 

 VALORI 
 Integritate: Încrederea are cea mai mare importanță pentru noi. Prezentăm 

rezultatele cercetării noastre într-un mod imparțial.  

 

 Relevanța: Informațiile noastre sunt de înaltă calitate, utile și la timp - lucrăm 

din greu pentru a anticipa nevoile de informare ale cetățenilor. 
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Ex.3 

Planul strategic de management conturează o strategie bazată pe viziunea orașului 

XXXX pentru a gestiona schimbările. Viziunea, misiunea și valorile reprezintă ancora 

pentru prioritățile, strategiile și acțiunile organizației. 

 
Viziunea orașul XXXX este menită să ofere o imagine clară a locului spre care instituția 
se îndreaptă în următorul deceniu. Viziunea este menită să surprindă spiritul 
instituției și să inspire personalul și partenerii săi pentru a dezvolta un viitor vibrant. 
Viziunea reflectă speranțele orașului XXXX pentru viitor. 
 
Misiunea Orașului XXXX este menită să definească scopul organizației. Definește de ce 
există instituția, cine sunt beneficiarii serviciilor și cum va funcționa furnizarea 
serviciilor. De asemenea, stabilește anumite domenii prioritare pentru furnizarea 
serviciilor. 
 
VIZIUNEA NOASTRĂ este: Orașul XXXX să fie comunitatea cea mai atrăgătoare, viabilă 
și bine gestionată l anivel național. 
 
MISIUNEA NOASTRĂ este să protejăm și să consolidăm viabilitatea orașului și 
bunăstarea economică pentru generațiile actuale și viitoare prin: 

• Leadership vizionar și luarea deciziilor responsabile 

• Practica fiscală responsabilă și durabilă 

• Dezvoltarea unui oraș unic și frumos 

• Produse și servicii excelente și eficiente 

• Consultarea comunității 
 
VALORILE NOASTRE fundamentale definesc cultura noastră, modul în care 
interacționăm și ne îndeplinim îndatoririle la locul de muncă. 
 

 OAMENII: 
Credința noastră în oameni este angajamentul nostru numărul unu. Suntem cinstiți, 
respectuoși, susținători și incluzivi. Noi reflectăm această credință prin: 

• punerea oamenilor pe primul loc 

• sprijinirea și încurajarea creșterii și dezvoltării personalului 

• celebrarea și aprecierea eforturilor și succeselor fiecăruia 
 

 EXCELENȚĂ: 
Demonstrăm preocuparea pentru excelență în tot ceea ce facem.  
Pentru a fi cel mai bun posibil, trebuie să ne străduim mereu să obținem rezultate 
remarcabile din întreaga organizație. Demonstrăm excelența prin:  

• concentrarea asupra serviciului pentru clienți  

• implementarea îmbunătățirii continue  
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• să fim responsabili și să ne asumăm responsabilitatea pentru noi și pentru 
munca noastră 

 Leadership – CONDUCERE 
 

Pe măsură ce ne străduim să atingem viziunea noastră corporativă, leadershipul de 
calitate este demonstrat de fiecare persoană din organizație prin comportamente 
care reflectă: 

• onestitate, integritate și respect 

• comunicare eficientă și deschisă 

• angajamentul față de țelul nostru 

 ECHIPĂ 

Credem în puterea echipei. Suntem cu toții o echipă; Reușim, învațăm și lucrăm 
împreună pentru a ne atinge viziunea prin: 

• concentrându-ne pe obiectivele noastre comune 

• demonstrând preocuparea membrilor echipei 

• bazându-ne pe punctele forte și cunoștințele noastre colective 

 INOVARE 

Inovarea este cheia succesului nostru. Lucrăm în colaborare, atât pe plan intern, cât 
și extern, pentru a fi lideri inovatori și responsabili în administrația publică, într-o 
lume în continuă schimbare. Facem acest lucru prin: 

• contestarea status quo-ului 

• învățarea de la ceilalți și din experiențele trecute 

• ținând cont de riscurile bine gestionate și prin provocarea creativității noastre 

Ex.4 

MISIUNE -  Îmbunătățirea calității vieții pentru generațiile actuale și viitoare prin 

furnizarea unor servicii profesionale și de calitate care să reflecte nevoile tuturor celor 

care muncesc, trăiesc sau vizitează orașul XXXXX. 

VIZIUNE - Suntem o instituție progresivă, inovatoare, cu cetățeni și angajați satisfăcuți. 

Sănătatea fiscală ne permite să ne actualizăm infrastructura și să creștem comunitatea 

noastră de afaceri. Susținem o calitate a vieții ridicată pentru toți cetățenii noștri care 

prețuiesc serviciile pe care le oferim. 
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Ex.5 

Viziune - Un lider în comerț, cultură și inovare - conexiunea regiunii noastre cu lumea. 

Misiune - În serviciul comunității - un partener al administratiei publice respectat și 

inspirat, construind un oraș mai bun pentru toți. 

Valori - Responsabilitate individuală, răspundere colectivă, colaborare, inovare 

pentru: 

✓ Consolidarea comunității noastre 

✓ Construirea unui oraș durabil 

✓ Creșterea economiei noastre 

✓ Rol de model în serviciul public 

Ex.6 

MISIUNE 

Dezvoltarea unui oraș al comunităților important care se preocupă de oameni, de 

mediul înconjurător și de oportunitățile noastre de a trăi, de a lucra și de a prospera. 

VALORI 

Ne ghidăm după următoarele valori: 

• RECEPTIVITATE 

VALORI   

• LUCRU IN ECHIPA 

Suntem responsabili egali pentru a lucra împreună și a ne atinge obiectivele comune. 

• RESPECT 

Îi tratăm pe ceilalți asa cum vrem să fim tratați. 

• INTEGRITATE 

Prin sinceritate și integritate, câștigăm încrederea colegilor noștri și a celor pe care 

le deservim. 

• MÂNDRIE 

Sentimentul nostru de mândrie se bazează pe contribuția noastră la comunitate. 

Suntem recunoscuți pentru calitatea muncii noastre 
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Suntem receptivi la nevoile cetățenilor și colegilor noștri. 

• EXCELENTA 

Ne străduim pentru cele mai bune rezultate. 

• DREPTATE 

Ne conducem munca cu judecată și sensibilitate imparțială. 

• INTEGRITATE 

Suntem deschisi și cinstiți și ne respectăm angajamentele. 

• LEADERSHIP 

Dorim să stabilim exemple pe care alții vor alege să le urmeze. 

• ÎNVĂŢARE 

Suntem un loc de muncă care se dezvoltă prin experiențele noastre. 

 

Ex.7 

MISIUNE 

Orașul xxxx servește cu mândrie comunitatea, oferind o gamă echilibrată de servicii 
publice durabile. 

VALORI 

• Oamenii contează 

• Fii responsabil 

• Depindeți unul de celălalt 

• Continuați excelența 

• Sărbătoriți succesul 
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Anexa 3 

Abordare procesuală  

Exemplu Primărie 

 

1. Listă procese 
 

 LISTA PROCESELOR DE MANAGEMENT 

 

Nr 
crt 

Structură Proces Sub-procese 
Responsabil 

proces 

1. 

Management 

Management strategic Definire strategie  

Desfășurare Strategie  

Comunicare strategie  

Analiză strategie  

2. Comunicare și 
Transparență 
instituțională 

Comunicare internă  

Comunicare externă  

3. 
Organizarea de activități 
de informare și 
comunicare 

Comunicare internă  

Comunicare externă  

4. 

Organizare Gestionare schemă 
organizatorică 

 

Stabilire și alocare atribuții 
și responsabilități 

 

5. 

Măsurare, analiză si 
îmbunătățire 

Măsurarea satisfacției 
părților interesate 

 

Măsurarea proceselor și 
serviciilor 

 

Audit SMC  

Audit public intern  

Analiza efectuată de 
management 

 

6 
Gestionarea Sistemului de 
Management 

Implementarea SM  

Menținerea SM  
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 LISTA PROCESELOR CHEIE 

Nr 
crt 

Structură Proces Sub-procese 
Responsabil 
 sub-proces 

1 Serviciul 
Programe, 
Strategii de 
Dezvoltare 

Management proiecte Elaborarea proiectelor cu 
finanțare 

 

Implementarea portofoliilor 
de proiecte 

 

Promovare turistică   

2 Direcția 
Informatizare, 
Comunicare 

Relații publice, 
comunicare 

Organizare audiențe  

Soluționare petiții  

3 Directia 
Dezvoltare 
Urbană, 
Investitii, 
Lucrări Publice 

Dezvoltare Urbană  Investiții și lucrări publice  

Monitorizare servicii de 
utilitate publică 

 

Managementul mediului  

Gestionare transport 
local 

Asigurarea și întreținerea 
circulației pe drumurile 
publice 

 

Eliberare autorizații de 
transport 

4 Directia 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

Urbanism și amenajarea 
teritoriului 

Eliberare certif., autoriz., 
avize urbanism 

 

Amenajarea teritoriului  

Protecție monumente 
istorice 

 

Disciplina în construcții  

GIS  

Nomenclatură stradală, 
publicitate stradală 

 

Regenerarea mediului urban  

5 Direcția 
Administrarea 
Patrimoniului 

Administrare patrimoniu Gestionare patrimoniu 
public și privat 

 

Gestionare Fond locativ  

Întocmire și gestionare 
contracte domeniu public și 
privat, licitații 

 

Evidența cadastrală a 
terenurilor 

 

6 Direcția 
Administrație 
Publică Locală, 
Juridic 
Contencios, 
Servicii de 
Asistență 
Socială 

Ocrotirea minorilor și a 
persoanelor vârstnice 

Instituire tutelă/curatelă 
minori și persoane vârstnice 

 

Protecția copilului  

Asistență socială Acordarea de ajutor social și 
efectuarea anchetelor 
sociale 

r 

Acordarea de alocații și 
indemnizații 

 

Protecția persoanelor cu 
handicap 
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Gestionarea relației cu 
minoritatea romă 

 

7 Compartiment 
Autorizare 
Agenți 
Economici, 
Control 
Comercial 

Autorizare Agenți 
Economici, Control 
Comercial 

Eliberare autorizații, avize, 
etc. 

 

Verificare agenți economici 

 

 LISTA PROCESELOR SUPORT 

Nr 
crt 

Structură Proces Sub-procese 
Responsabil 
 sub-proces 

1 

Direcția 
Economică 

Management financiar Buget, contabilitate  

Constatare, impunere 
impozite și taxe locale 

 

Executare silită  

Evidență și executare amenzi  

2 Serviciul 
Management 
RU, Arhive 

Management resurse 
umane 

Recrutare și selecție  

Salarizare  

Dezvoltare competențe   

Gestionare RU  

3 Serviciul 
Management 
RU, Arhive 

Gestionare arhivă 
 

 

4 Direcția 
Informatizare 
Comunicare 

Gestionare sistem 
informatic 

Gestionare hardware si 
software 

 

Administrare website, rețea 
și aplicații informatice 

 

5 Serv. Achiziții 
Publice 

Achiziții publice Derulare procedură  

Selectare furnizori  

6 Serv. 
Administrativ 

Administrativ Asigurare infrastructură  

Asigurare mediu de lucru  

7 Comp. 
Protecție 
Civilă, PSI, 
SSM 

SSM și SU Gestionare situații de 
urgență 

 

Asigurarea sănătății și 
securității în muncă 

 

8 Serv. Juridic 
Contencios 

Asistență 
 

Asistență juridică  

9 Compartiment 
Evidență, 
Gestionare și 
Comunicare 
Acte 
Administrative 

Gestionare și 
Comunicare Acte 
Administrative 

 

 

10 
Compartiment
ul Relația cu 
Consiliul Local 

Gestionarea relației cu 
Consiliul Local 
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2. Fișa de process - Model 
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3. Tablou de bord - Model 

 

Nr. 
crt. 

Proces 
Indicator 

# 
Denumire 

Valoare 
 țintă 

Valoare 
realizată 

Procese de furnizare servicii publice 

1 Administrare domeniu public 
și privat 

IP 20 % terenuri, clădiri aflate în 
domeniul public / privat, 
neutilizate  

    

IP 21 % imobile din domeniul public al 
statului înscrise în domeniul 
public/privat  

    

IP 22 % venituri la bugetul prmariei 
din 
închirieri/concesionări/vânzări  

    

2 Eliberare avize docum. 
Urbanism 

IP 23 Termen emitere aviz pentru 
Certificat de Urbanism 
(aprobat) 

    

IP 24 Termen emitere aviz pentru 
Autorizație de 
constructie(aprobat) 

    

3 Eliberare certif.urb., 
autoriz.și avize CU/AC 

IP 25 Termen emitere certificat de 
urbanism (aprobat) 

    

IP 26 Termen emitere autorizație de 
construcție / desființare 
(aprobată) 

    

IP 27 Solicitări procesate în termenul 
prevăzut de legea 50/1991  

    

4 Gestionare transport public  IP 28 Nr de controale lunare privind 
modul de realizare a serviciilor 
de transport public local de 
persoane, prin curse regulate şi 
prin curse regulate speciale 

    

5 Atribuire/Eliberare licențe 
de traseu 

IP 29 Termen emitere licență de 
traseu (aprobată) 

    

6 Analiză și aprobare 
documentație Tehnico-
economică 

IP 30 Termen remitere documentație 
tehnică incompletă către 
solicitant 

    

IP 31 Termen emitere Aviz CTE     

7 Pregătire și urmărire lucrări 
publice, drumuri și poduri 

IP 32 Termen PIF     

IP 33 Nr. controale pe parcursul 
derulării lucrării publice 

    

8 Soluționare petiții IP 34 Timp mediu soluţionare petiţii     

IP 35 % petiţii îndreptate greşit/ 
total petiţii înregistrate (pe an) 

    

IP 36 Nivel de satisfacție al 
petentului privind soluționarea 
petiției 

    

9 Organizare audiențe IP 37 Termen pentru rezolvarea 
problemei 

    

10 Management Proiecte IP 38 Numarul de proiecte castigate / 
Numarul de proiecte depuse 
spre finantare 

    

IP 39 Fonduri atrase de investiții/ 
Buget 
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4. Harta proceselor - Model 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138      www.poca.ro 

Anexa 4 

Managementul Riscului – Model de abordare 

 

Instituția publică abordează și gestionează riscurile și oportunitățile în mod diferit. 

Riscurile sunt gestionate pentru a asigura scăderea probabilității apariției și a minimiza 

impactul în cazul în care se materializează. Oportunitățile sunt gestionate pentru a 

asigura creșterea probabilității apariției și a maximiza impactul în cazul în care se 

materializează. 

Atunci când riscurile sunt asociate cu oportunități, se asigură cea mai potrivită metodă 

de tratare a lor, în funcție de situație. 

Prin stabilirea contextului, institutia publică își formulează obiectivele, definește 

parametrii externi și interni de luat în considerare în gestionarea riscului și stabilește 

domeniul de aplicare și criteriile de evaluare pentru procesul de management al 

riscului. 

i. Evaluarea contextului extern include: 

- Mediul cultural, social, politic, legal, de reglementare, financiar, tehnologic, 

economic și natural – la nivel național, regional și local; 

- Factorii critici și tendințele cu impact asupra obiectivelor instituției; 

- Relațiile cu părțile interesate externe, percepțiile și valorile acestora. 

ii. Evaluarea contextului intern include: 

- Conducerea, structura organizațională, roluri și responsabilități; 

- Politici, obiective și strategii; 

- Capabilități (resurse și cunoștințe); 

- Sistemul informațional; 

- Relația cu părțile interesate interne, percepțiile și valorile acestora. 

Stabilirea obiectivelor 

iii. Conducerea a stabilit obiectivele strategice la nivelul Instituției. Responsabilii 

de proces stabilesc obiective specifice aliniate şi corelate cu obiectivele 

strategice ale Instituției. 

iv. Obiectivele specifice sunt stabilite astfel încât să răspundă pachetului de 

cerinţe: 

- precis, conform specificului Instituției; 

- măsurabil şi verificabil din punct de vedere cantitativ şi calitativ, dar şi în ceea 

ce priveşte costul; 

- necesar, având în vedere efectul pe care realizarea sa îl are asupra Instituției; 

- realist (posibil de atins) ţinând cont de resursele și constrângerile Instituției; 
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- fixat în timp prin încadrarea într-un interval temporal pentru aducerea la 

îndeplinire. 

Obiectivele specifice cuprind: 

- Obiective operaționale - legate de eficacitatea și eficiența proceselor și 

activităţilor institutiei 

- Obiective cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi interne – legate de 

calitatea informaţiilor utilizate în activitățile curente şi de protejarea 

documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei şi 

distorsionarea rezultatelor; 

- Obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile 

interne - legate de asigurarea că activităţile se desfăşoară în conformitate cu 

legile şi de regulamentele aplicabile, precum şi cu respectarea politicilor 

interne 

Activitatea privind managementul riscurilor cuprinde următoarele etape: 

a) Identificarea riscurilor 

Responsabilul cu gestionarea riscurilor din cadrul instituției colectează de la personalul 

instituției riscurile aferente activităţilor din cadrul obiectivelor specifice a căror 

realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor. Toate aceste evenimente 

posibile sunt identificate cu ajutorul “Fișei de identificare riscuri ” Responsabilul cu 

gestionarea riscurilor asigură elaborarea și gestionarea registrelor de riscuri pe 

compartimente  şi îl actualizează anual. 

b) Evaluarea riscurilor 

În cadrul etapei de evaluare a riscurilor Responsabilul cu gestionarea riscurilor aplică 

criteriile comune de evaluare a riscurilor identificate, bazate pe probabilitatea de 

apariție și pe impactul care poate să apară dacă riscul se materializează. 

i. Pentru criteriul Probabilitate, Responsabilii cu riscurile din cadrul 

compartimentelor estimează, pe o scală cu număr prestabilit de trepte, șansele de 

apariție a evenimentelor identificate (sau de repetare în viitor dacă acestea s-au 

manifestat în trecut).  

ii. Pentru criteriul Impact, Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor 

estimează, pe o scală cu număr prestabilit de trepte, amploarea consecințelor pe care 

apariția evenimentelor nedorite le au asupra obiectivelor stabilite, având în vedere: 

− Conformitatea cu cerințele legale: acte normative, reglementări, hotărâri ale 

Consiliului Județean, dispoziții ale Primarului; 

− Efecte negative asupra reputației / imaginii Instituției 

− Afectarea proceselor operaţionale; 

− Pierderi financiare. 
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iii. Combinarea celor două estimări pe o scală bidimensională (matrice a riscurilor) 

reprezintă determinarea Nivelului de Risc. În raport cu acest indicator, Echipa de 

gestionare a riscurilor împreună cu conducerea Instituției stabilesc măsurile de control 

necesare pentru tratarea riscurilor identificate.  

Nivelul de Risc = Probabilitate * Impact 

c) Clasificarea și ierarhizarea riscurilor 

Evaluarea riscurilor permite o clasificare și o ierarhizare a acestora, în vederea 

prioritizării acțiunilor și măsurilor de control. 

i. În prima etapă, evaluarea riscurilor presupune determinarea și clasificarea 

riscurilor inerente. După implementarea măsurilor de control stabilite, se determină 

Nivelul  riscului rezidual (riscul rămas după ce au fost implementate măsurile propuse). 

În cadrul instituției, riscurile se împart în trei categorii (în conformitate cu diagrama 

din Anexa 2): 

− Risc Scăzut în categoria verde - interval din scală (1 - 4) 

− Risc Mediu în categoria galben - interval din scală (5 – 10) 

− Risc Ridicat în categoria roșu - interval din scală (12 – 25) 

ii. Riscurile scăzute (din categoria verde) sunt riscuri acceptabile, incluse în 

toleranța la risc definită. Pentru aceste riscuri nu se stabilesc măsuri de control 

suplimentare, dar ele sunt monitorizate pentru a determina eficacitatea măsurilor de 

control existente. 

d) Tratarea riscurilor 

În această etapă se stabilesc măsuri de tratare a riscurilor din categoriile ”Riscuri 

medii” și ”Riscuri ridicate”. 

i. Pentru riscurile din cele două categorii se face o analiză a cauzelor acestor 

riscuri și se stabilesc măsuri de control, care presupun: 

− tratarea riscului (în vederea reducerii nivelului de risc); 

− transferarea riscului (către o parte externă); 

− eliminarea riscului (prin încetarea activității). 

ii. Responsabilul cu gestionarea riscurilor centralizează măsurile de control 

stabilite într-un plan de implementare a măsurilor de control (Anexa 4).  

iii. Primarul decide alocarea resurselor necesare și aprobă Planul de implementare 

a măsurilor de control.   

d) Monitorizare și revizuire  

În această etapă Responsabilul cu gestionarea riscurilor monitorizează implementarea 

măsurilor de control, evaluează efectul măsurilor implementate asupra riscurilor și 
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reconsideră masurile luate în cazul în care acestea nu au avut efectul scontat de 

reducere a nivelului de risc (determinarea nivelului riscurilor reziduale). 

Planul de implementare a măsurilor de control constituie intrare în Analiza efectuată 

de management. 

Responsabilul cu gestionarea riscurilor analizează procesul de management al riscurilor 

odată la 3 ani, sau ori de câte ori sunt detectate schimbări produse în contextul extern 

și intern, respectiv schimbări aduse criteriilor și nivelului de risc. 

Conducătorii compartimentelor asigură elaborarea rapoartelor privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind: 

− numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor,  

− numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului,  

− măsurile de control implementate sau în curs de implementare,  

− eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de 

toleranţă la risc.  

 

Exemple: 

 

FIȘA IDENTIFICARE RISCURI 

Nr. 
crt. 

Obiective Activități Riscul inerent  
Cauzele care 
favorizează 

apariţia riscului  

1     

2     

3     
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Scale evaluare riscuri 

 

Nivel 

Probabilitate 

 

Explicaţie 

 

1 
Rar 

Este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă 

de timp (3 - 5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent. 

2 
Puţin 

probabil 

Este puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de 

timp (3 - 5 ani); s-a înâmplat de foarte puţine ori până în 

prezent. 

3 
Probabil 

Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1 - 

3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani 

4 Foarte 

probabil 

Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (≤ 1 

an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an 

5 Aproape 

sigur 

Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de 

timp (≤ 1 an); s-a întâmpat de multe ori în ultimul an. 

 

Nivel Impact 

 

Explicaţie 

 

1 
Nesemnificativ 

Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor structurii şi 

îndeplinirii obiectivelor şi / sau fără impact financiar 

2 
Minor 

Cu impact scăzut asupra activităţilor structurii şi îndeplinirii 

obiectivelor şi / sau cu impact financiar foarte scăzut 

3 
Moderat 

Cu impact mediu asupra activităţilor structurii şi îndeplinirii 

obiectivelor şi / sau cu impact financiar mediu 

4 
Major 

Cu impact major asupra activităţilor structurii şi îndeplinirii 

obiectivelor şi / sau cu impact financiar major 

5 

Critic 

Cu impact semnificativ asupra activităţilor structurii şi 

îndeplinirii obiectivelor  şi / sau cu impact financiar 

semnificativ 
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Scala de riscuri 

 

 

 

Clasificarea riscurilor: 

Risc Scazut in categoria verde - interval  din scala (1 - 4)  

Risc Mediu in categoria galben - interval din scala (5 – 10) 

Risc Ridicat in categoria rosu - interval din scala (12 – 25) 

 

Registru de riscuri 
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Anexa 5 

Auditul Sistemului de Management al Calității 

Exemple formulare audit 

 

1. Programarea auditurilor în cadrul instituției 

PROGRAMAREA AUDITURILOR INTERNE în ANUL  _____ 

 

Departament IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC 

             

             

             

             

 

2. Chestionar orientativ cerințe audit  

Nr 

crt 

Clauza SR EN ISO / 

Cerința document de 

referință 

Întrebare audit 

Concluzia 

Conform / 

Neconform 
Dovada 

Cap.4 Contextul organizației 

 4.1 Înțelegerea organizației 

și a contextului acesteia  

   

 

 
4.2 Înțelegerea 

necesităților și așteptărilor 

părților interesate  

   

 

 
4.3 Determinarea 

domeniului de aplicare a 

Sistemului de management 

al calității  

   

 

 
4.4 Sistemul de 

management al calității și 

procesele sale  

   

Cap 5. Leadership 

 5.1 Leadership și 

angajament 

   

 5.2 Politică    
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 5.3 Roluri, responsabilități 

și autoritate 

organizaționale 

   

Cap.6 Planificare 

 6.1 Acțiuni de tratare a 

riscurilor şi oportunităţilor 

   

 6.2 Obiectivele SMC şi 

planificarea pentru 

îndeplinirea acestor 

obiective 

   

 6.3 Planificarea 

schimbărilor 

   

Cap.7 Suport 

 7.1 Resurse    

 7.2 Competență    

 7.3 Conștientizare    

 7.4 Comunicare    

 7.5 Informații documentate    

Cap.8 Procese operaționale 

 8.1 Planificare și control 

operațional  

   

 8.2 Cerințe pentru produse și 

servicii  

   

 8.3 Proiectarea și dezvoltarea 

produselor și serviciilor  

   

 8.4 Controlul proceselor, 

produselor și serviciilor furnizate 

din exterior 

   

 8.5 Producţie şi furnizare de 

servicii 

   

 8.6 Eliberarea produselor și 

serviciilor 

   

 8.7 Controlul rezultatelor 

neconorme 

   

Cap.9 Evaluarea performanței 

 9.1 Monitorizare, măsurare, 

analiză și evaluare 

   

 9.2 Audit intern    
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 9.3 Analiza efectuată de 

management 

   

Cap.10 Îmbunătățire 

 10.1 Generalități    

 10.2 Nonconformitate și acțiune 

corectivă 

   

 10.3 Îmbunătățire continuă    
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Anexa 6 

Analiza de Management - Exemplu  

 

1. Raport analiza de management 

Data organizării Reuniunii:  

Perioada analizată:  

Scop:  Evaluarea eficacității Sistemului de Management al organizației.   
Acțiunile rezultate din Analiza de management se regăsesc la Cap. ”Acțiuni” al 
prezentului Raport. Toate subiectele trebuie analizate cel puțin anual.  
Se atașează documentația suport.  
Minuta Reuniunii de analiză a managementului va fi gestionată de RM.   

Participanți la Reuniune:  

Nume Funcție Nume Funcție 

    

    

    

    

 

Nr. Urmărirea Acțiunilor de la Reuniunea anterioară: 

 

Acțiunea: 

 

Status: 

Termen implementare: 

 

Responsabil: 

 

Acțiunea: 

 

Status: 

Termen implementare: 

 

Responsabil: 

 

Acțiunea: 

 

Status: 

Termen implementare: 

 

Responsabil: 
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Nr.

crt. 
Agenda Reuniunii de Analiză a Managementului 

1 Stadiul Acțiunilor de la analizele precedente efectuate de 

management (acțiuni deschise, acțiuni închise, actualizare pentru 

acțiunile pe termen lung) 

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ Procesul de analiză a managementului este eficace dar necesită 

îmbunătățire  

□ Procesul de analiză a managementului este eficace - nu necesită 

îmbunătățire  

□ Procesul de analiză a managementului nu este eficace și necesită 

îmbunătățire  

2 Modificări în aspecte interne / externe relevante pentru SMC  

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ Procesul de determinare a contextului organizațional este eficace 

dar necesită îmbunătățire  

□ Procesul de determinare a contextului organizațional este eficace - 

nu necesită îmbunătățire  

□ Procesul de determinare a contextului organizațional nu este 

eficace și necesită îmbunătățire  

3 Feedback de la părțile interesate (chestionare, sugestii, reclamații, 

recomandări) 

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ Procesul este eficace dar necesită îmbunătățire  

□ Procesul este eficace - nu necesită îmbunătățire  

□ Procesul nu este eficace și necesită îmbunătățire  



 
 

150      www.poca.ro 

4 Analiza obiectivelor și țintelor organizației  

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ E nevoie de îmbunătățire  

□ Nu e nevoie de îmbunătățire 

Nr.

crt. 
Agenda Reuniunii de Analiză a Managementului 

5 Indicatorii proceselor cheie (performanța proceselor)  

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate 

Rezultatele analizei:  

□ E nevoie de îmbunătățire  

□ Nu e nevoie de îmbunătățire 

6 Conformitatea serviciilor (restricții, condiții, respectare termen 

execuție etc.) 

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ Procesul este eficace dar necesită îmbunătățire  

□ Procesul este eficace - nu necesită îmbunătățire  

□ Procesul nu este eficace și necesită îmbunătățire  

7 Stadiul neconformităților și Acțiunilor Corective (acțiuni deschise, 

acțiuni închise, actualizare pentru acțiunile pe termen lung) 

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ Procesul este eficace dar necesită îmbunătățire  

□ Procesul este eficace - nu necesită îmbunătățire  

□ Procesul nu este eficace și necesită îmbunătățire  
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8 Rezultatele monitorizării și măsurării  

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ Procesul este eficace dar necesită îmbunătățire  

□ Procesul este eficace - nu necesită îmbunătățire  

□ Procesul nu este eficace și necesită îmbunătățire  

Nr.

crt. 
Agenda Reuniunii de Analiză a Managementului 

9 Rezultatele auditurilor efectuate în perioada analizată (interne, externe, de 

conformitate, etc.)  

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

Concluzii: 

□ Procesul de audit este eficace dar necesită îmbunătățire  

□ Procesul de audit este eficace - nu necesită îmbunătățire  

□ Procesul de audit nu este eficace și necesită îmbunătățire  

10 Performanța furnizorilor externi  

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

Concluzii: 

□ Procesul de control al produselor și serviciilor furnizate din exterior este 

eficace dar necesită îmbunătățire  

□ Procesul de control al produselor și serviciilor furnizate din exterior este 

eficace - nu necesită îmbunătățire  

□ Procesul de control al produselor și serviciilor furnizate din exterior nu este 

eficace și necesită îmbunătățire  
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11 Adecvarea resurselor  

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ E nevoie de îmbunătățire  

□ Nu e nevoie de îmbunătățire 

12 Eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile 

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ E nevoie de îmbunătățire  

□ Nu e nevoie de îmbunătățire 

13 Oportunități de îmbunătățire 

Responsabil raportare / Responsabil Proces:  

Elemente /înregistrări analizate:  

Rezultatele analizei:  

□ E nevoie de îmbunătățire  

□ Nu e nevoie de îmbunătățire 

 

II. PROCES VERBAL DE ANALIZĂ A MANAGEMENTULUI 

II.1 Obiectivele SMC stabilite în cadrul Reuniunii de analiză a managementului: 

Obiectiv Indicator Ținta  Termen 
 

   

   

II.2 Stabilirea Acțiunilor pentru perioada următoare  

Nr. 

crt. 
Acțiunea 

Termen 

implementare Responsabil 

1.    

2.    

3.    
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II.3 Modificări necesare ale SMC (dacă este cazul): Nu este cazul 

II.4 Resurse necesare: 

Resurse financiare: -  

Resurse umane: -  

Resurse materiale: -  
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CERINȚE ISO 9001:2015 PRIVIND INFORMAȚIILE DOCUMENTATE 
 

Ce sunt informațiile documentate? – Definiții și referințe 
 
Termenul ”informații documentate” a fost introdus ca parte a structurii de nivel înalt 

și a termenilor comuni standardelor care descriu sisteme de management.  

Informațiile documentate pot fi folosite pentru a comunica un mesaj, a furniza dovezi 

referitoare la rezultatelemobținute vs. rezultatele planificate sau a împărtăși 

cunoștințe.   

 

Principalele obiective ale informațiilor documentate ale unei organizații, indiferent 

dacă aceasta a implementat sau nu un sistem de management al calității official, sunt 

următoarele:  

 

 Comunicarea informațiilor – 

• Ca un instrument pentru transmiterea și comunicarea informațiilor. Tipul și 

gradul de extindere ale informațiilor documentate depind de natura produselor 

și proceselor organizației, de gradul de formalitate a sistemelor de comunicații 

și de nivelul abilităților de comunicare din cadrul organizației, precum și de 

cultura organizațională.  

 Prezentarea de dovezi ale conformității  - 

• Furnizarea unor dovezi că ceea ce s-a planificat s-a obținut.  

 Diseminarea cunoștințelor 

• Pentru a disemina și a păstra experiențele organizației. Un bun exemplu ar fi o 

specificație tehnică, ce poate fi utilizată ca bază pentru proiectarea și 

dezvoltarea unui produs sau serviciu nou.   

 

Cerințe ISO 9001:2015 referitoare la informații documentate  

 

Clauza 4.4 a ISO 9001:2015”Sistemul de management al calității și procesele sale” cere 

ca organziația ”să mențină informații documentate la gradul de detaliere necesar 

pentru a susține funcționarea proceselor și să rețină informații documentate la gradul 

de detaliere necesar pentru a avea încredere că procesele sunt executate conform 

planului” . 

 Informațiile documentate care trebuie menținute de organizație în scopul stabilirii 

SMC (documente transversale) includ:  

• domeniul de aplicare al sistemului de maangement al calității (clauza 4.3); 

• informațiile documentate necesare pentru a susține execuția proceselor 

(clauza 4.4);  
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•  Politica în domeniul calității (clauza 5.);  

•  Obiectivele calității (clauza 6.2);  

Aceste informații documentate intră sub incidența clauzei 7.5.   

 Informațiile documentate menținute de organizație în scopul comunicării 

informațiilor necesare funcționării organizației (documente specifice) – vezi  4.4. 

Deși ISO 9001:2015 nu cere în mod explicit unele din aceste informații documentate, 

exemple de documente care pot adăuga valoare SMC pot include: 

• Organigrame;  

• Hărți ale proceselor, diagrame flux și/sau descrieri ale proceselor;  

• Proceduri  

• Instrucțiuni de lucru și/sau de testare,  

• Specificații  

• Documente ce onțin comunicări interne;  

• Programări ale producției;  

• Liste cu furnizorii aprobați;  

• Planuri de testare și de inspecție;  

• Planuri ale Calității;  

• Manuale ale Calității;  

• Planuri Strategice 

• Formulare 

Acolo unde există, toate aceste forme de informații documentate intră sub incidența 

clauzei 7.5.  

 

 Informațiile documentate care trebuie să fie păstrate de organizație în scopul 

furnizării de dovezi referitoare la rezultatele obținute (înregistrări). Acestea includ:  

• informații documentate la gradul de detaliere necesar pentru a avea 

încredere că procesele sunt executate conform planului (clauza 4.4); 

• dovezi privind adecvarea resurselor de măsurare și monitorizare (clauza 

7.1.5.1). 

• dovezi referitoare la bazele utilizate pentru calibrarea resurselor de 

măsurare și monitorizare (atunci când nu există standarde naționale sau 

internaționale) (clauza 7.1.5.2).  

• dovezi referitoare la competența personalului care execută activități sub 

controlul organizației, ce afectează performanța și eficacitatea SMC (clauza 

7.2). 

• rezultate ale analizelor noilor cerințe pentru produse și servicii (clauza 

8.2.3). 
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• înregistrări necesare pentru a demonstra că cerințele referitoare la 

proiectare și dezvoltare sunt îndeplinite  (clauza 8.3.2) 

• înregistrări referitoare la datele de intrare ale proiectării și dezvoltării 

(clauza 8.3.3). 

• înregistrări ale activităților de control al proiectării și dezvoltării (clauza 

8.3.4). 

• înregistrări referitoare la datele de ieșire ale proiectării și dezvoltării (clauza 

8.3.5). 

• modificări ale proiectării și dezvoltării, inclusiv rezultatele analizei și 

autorizării modificărilor și acțiunile necesare (clauza 8.3.6). 

• înregistrări referitoare laevaluarea, selectarea, monitorizarea 

performanțelor și reevaluarea furnizorilor externi și la acțiunile rezultate din 

aceste activități (clauza 8.4.1) 

• dovezi referitoare la identificarea unică a rezultatelor atunci când 

trasabilitatea este o cerință (clauza 8.5.2). 

• înregistrări referitoare la proprietatea clientului sau a furnizorului extern 

care a fost pierdută, deteriorată sau este declarată ca nepotrivită pentru 

utilizare și înregistrări referitoare la comunicarea acestor aspecte către 

proprietar (clauza 8.5.3). 

• Rezultate ale analizei schimbărilor în producție și livrarea serviciilor, 

persoana care autorizează schimbarea și acțiunile necesare implementate 

(clauza 8.5.6). 

• Înregistrări referitoare la eliberarea autorizată a produselor și serviciilor 

către client, inclusiv criterii de acceptare, și la trasabilitatea la persoana 

care autorizează eliberarea (clauza 8.6). 

• Înregistrări referitoare la neconformități, acțiuni implementate, derogări 

obținute și identificarea autorității care decide acțiunile de rezolvare a 

neconformităților (clauza 8.7). 

• Rezultate ale evaluării performanțelor și eficacității SMC (clauza 9.1.1) 

• Dovezi referitoare la implementarea programului de audit și la rezultatele 

auditului (clauza 9.2.2) 

• Dovezi referitoare la rezultatele analizelor efectuate de management 

(clauza 9.3.3) 

• Dovezi referitoare la natura neconformităților și la acțiunile implementate 

(clauza 10.2.2); 

• Rezultatele acțiunilor corective (clauza 10.2.2).   
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Organizațiile au libertatea de a dezvolta alte înregistrări care pot fi necesare pentru 

a demonstra conformitatea proceselor, produselor și serviciilor și a SMC. Acolo unde 

există, toate aceste înregistrări intră sub incidența clauzei 7.5 a standardului ISO 

9001:2015.  

 

 Organizațiile care se pregătesc să implementeze SMC  

  

Pentru organizațiile care se află în procesul de implementare a SMC și doresc să 

îndeplinească cerințele standardului ISO 9001:2015, următoarele comentarii pot fi 

utile. 

ISO 9001:2015 pune accent pe abordarea procesuală. Aceasta include:  

• Determinarea proceselor necesare pentru implementarea eficace a SMC;  

• Determinarea interacțiunilor dintre aceste procese;  

• Documentarea proceselor la gradul de detaliere necesar pentru a asigura 

funcționarea și controlul eficace ale acestora. (Poate fi adecvată 

documentarea proceselor prin utilizarea unor instrumente de cartografiere a 

acestora. Trebuie avut în vedere totuși că aceste instrumente nu reprezintă 

o cerință a standardului ISO 9001:2015).  

• Analiza proceselor ar trebui să fie punctul de plecare pentru definirea 

necesarului de informații documentate, având în vedere cerințele lui ISO 

9001:2015. Informațiile documentate nu trebuie să fie determinante pentru 

conducerea proceselor.  

 

 Organizațiile care doresc să-și adapteze SMC existent  

 

Pentru organizațiile care au un SMC următoarele comentarii le pot ajuta să înțeleagă 

schimbările necesare în domeniul informațiilor documentate, pentru a asigura tranziția 

la ISO 9001:2015:  

• Organizația nu trebuie să-și rescrie toate documentele pentru a putea 

îndeplini cerințele lui ISO 9001:2015. Acest lucru este valabil în special în 

cazul acelor organizații care și-au structurat sistemul utilizând abordarea 

procesuală.    

• Organizația poate opera simplificări și/sau consolidări ale documentelor 

existente, în scopul simplificării SMC.  

 

 Demonstrarea conformității cu cerințele ISO 9001:2015 

 

Organizațiile care doresc să demonstreze conformitatea cu cerințele lui ISO 9001:2015, 

în scopul obținerii certificării SMC, în scopuri contractuale sau în alte scopuri, trebuie 

să rețină că trebuie să furnizeze dovezi ale implementării eficace a SMC.  
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• Organizațiile pot demonstra conformitatea fără a fi nevoie de informații 

documentate prea extinse.  

• Pentru a obține conformitatea cu cerințele ISO 9001:2015, organizația 

trebuie să poată furniza dovezi obiective privind eficacitatea proceselor și a 

sistemului. Clauza 3.8.3 a standardului ISO 9000:2015 definește “dovada 

obiectivă” ca fiind “date care susțin existența sau veridicitatea a ceva” și 

notează “dovada obiectivă poate fi obținută prin observare, măsurare, 

încercare sau prin alte mijloace.”  

• Dovezile obiective nu depind în mod necesar de existența unor informații 

documentate, exceptând situațiile menționate explicit de ISO 9001:2015. În 

anumite cazuri, (de exemplu în clauza 8.1 (e) Planificare și control 

operațional, organizația este cea care  determină ce anume informații 

documentate sunt necesare pentru a furniza dovezi obiective.   

• În cazul în care organizația nu deține informații documentate pentru o 

activitate și acest lucru nu este cerut explicit de standard, este acceptabil 

ca activitatea să fie efectuată utilizând ca bază lauza relevantă a lui ISO 

9001:2015. În aceste situații, atât auditurile interne cât și cele externe pot 

utiliza standardul ISO 9001:2015 pentru evaluarea conformității.  
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Anexa 8 

Dezvoltare Durabilă 

Măsuri concrete de implementare 

 

 Măsuri privind consumul de resurse neregenarbile din ACTIVITĂȚILE DE BIROU 

• Achiziționarea de produse cu etichetă ecologică;  

• Politici si programe de obiective privind protecția mediului;  

• Stabilirea unor cerințe de mediu pentru furnizori;  

• Monitorizarea consumului de energie;  

• Echipamente de birou: oprirea echipamentului sau a sistemelor automate de 

închidere a energiei electrice; 

• Iluminat: instalarea iluminării eficiente din punct de vedere energetic și 

asigurarea faptului că luminile sunt oprite atunci când nu sunt utilizate fie 

manual, fie prin intermediul senzorilor automați; 

• Încălzirea: izolarea mai bună, întreținerea regulată a încălzirii, investițiile în 

tehnologii de încălzire eficiente energetic;  

• Răcirea: întreținerea regulată a tehnologiilor de răcire, comenzile optime de 

sincronizare;  

• Colectare selectivă a deșeurilor, programe de valoridficar și reciclare a 

deșeurilor 

• Utilizarea videoconferințelor sau a conferințelor audio în schimbul călătoriilor 

de afaceri  

• Folosirea transportului în comun, biciclete și/sau car pooling; 

 

 Măsuri privind reducerea consumului de ENERGIE  

• Investiţii privind eficiența energetică:   

• Achiziții (echipamente, instalații, etc.)  cu un consum redus de energie electrică;   

• Aparate de aer condiţionat de mare eficienţă energetică;  

• Utilizarea de becuri economice: (LED);  

• Soluţii de energie nepoluantă: Achiziționarea unor sisteme de panouri 
fotovoltaice (instalați pe acoperiș mici panouri solare )  

• Măsurarea și monitorizarea amprentei de carbon;  
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• Cumpărarea certificatelor  de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;  

• Certificat de compensare a amprentei de carbon.  

   

 Măsuri privind reducerea consumului de combustibil folosit la TRANSPORT  

•  Utilizarea unui sistem de transport ecologic  prin achiziţionarea de autovehicule 

ecologice  (cum ar fi vehicule care utilizează hidrogen, metan, energie electrică 

şi tehnologie hibridă), utilizarea de combustibili ecologici;   

• Achiziționarea și utilizarea unor mașini mai mici cu un consum redus de 

combustibil;  

• Înnoiriea parcului de vehicule prin scoaterea din exploatare a mijloacelor de 

transport cu uzură fizică şi morală avansată şi înlocuirea acestora cu mijloace 

moderne, cu eficienţă economică și ecologică ridicată; 

• Stil de conducere eficient al consumului de combustibil;  

• Foloseşte pe cât posibil mijloacele de transport comun, biciclete;  

• Reducerea distanțelor parcurse 
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GLOSAR DE TERMENI 

Acțiune corectivă:  

Acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități detectate sau a altei situații nedorite  

Acțiune preventivă:  

Acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități potențiale sau a altei posibile situații 

nedorite  

Asigurarea calității:  

Parte a managementului calității, concentrată pe furnizarea încrederii că cerințele 

referitoare la calitate vor fi îndeplinite  

Audit:  

Proces sistematic, independent si documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și 

evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite 

criteriile de audit  

Auditor:  

Persoana care are competența de a efectua un audit  

Benchmark: 

Un rezultat măsurat, “best-in-class”; un standard de referinţă sau de măsurare folosit 

pentru comparare; acest nivel al performanţei este recunoscut ca standardul pentru 

excelenţă în cazul unui proces specific. 

Benchmarking: 

Un proces de măsurare sistematic şi continuu; un proces de comparare şi măsurare 

permanentă a proceselor afacerii unei organizaţii, comparativ cu liderii din domeniu de 

oriunde din lume, în scopul obţinerii de informaţii care vor ajuta organizaţia să îşi 

îmbunătăţească performanţele.  

Calitate:  

Măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește cerințele  

Calitate (în contextul sectorului public): 

Livrarea unui serviciu public ce deține un set de caracteristici / trăsături care 

îndeplinesc sau satisfac, într-un mod sustenabil:  

• Cerințele / specificațiile (legislație, reglementări);  

• Așteptările cetățenilor / clienților; 

• Așteptările altor părți interesate (din zona politică, financiară, instituții, 

personal) 
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Cetățean/Client: 

Termenul Cetățean / Client reflectă relația compexă dintre administrație și public. 

Persoana căreia îi sunt adresate serviciile trebuie să fie considerată drept Cetățean; un 

membru al societății democratice cu drepturi și obligații (ex. plata taxelor, actor politic 

etc.). persoana trebuie considerată a fi de asemenea Client, nu doar în contextul livrării 

serviciilor, unde are rolul de beneficiar al acestor servicii, dar și în contextul în care 

trebuie să își îndeplinească obligațiile (plata taxelor), unde are dreptul să fie tratat cu 

corectitudine și curtoazie fără a-i fi ignorate interesele și nevoile. 

Ciclul PDCA  

Un ciclu de 4 etape care trebuie să fie parcurs pentru a obține îmbunătățire continuă, 

așa cum este descris de Deming: 

• PLAN (faza de proiect); 

• DO (faza de execuție); 

• CHECK (faza de control); 

• ACT (faza de acțiune, adaptare și corecție). 

Pune accent pe faptul că programele de îmbunătățire trebuie să înceapă cu o 

planificare atentă, trebuie să aibă ca rezultat acțiuni eficace, să fie verificate și 

adaptate și să ducă la o nouă etapă de planificare într-un ciclu continuu.  

Conformitate:  

Îndeplinirea unei cerințe  

Controlul calității:  

Parte a managementului calității , concentrată pe îndeplinirea cerințelor referitoare la 

calitate.  

Document:  

Informație împreună cu mediul său suport  

Dovadă obiectivă: 

Informații care susțin o declarație sau o situație. Dovezile obiective sunt considerate a 

fi esențiale în formularea unei concluzii sau judecăți ferme. 

Eficacitate:  

Măsura în care sunt realizate activitățile planificate și sunt obținute rezultatele 

planificate  

Eficiență:  

Relație între rezultatul obținut și resursele utilizate 
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Evaluare 

Examinarea acțiunilor implementate pentru a determina dacă acestea au produs 

rezultatele dorite și dacă alte acțiuni ar fi putut obține rezultate mai bune la costuri 

mai mici.  

Excelenţă: 

O practică remarcabilă în conducerea organizaţiei şi obţinerea rezultatelor, având la 

bază un set de Concepte Fundamentale care includ: orientarea către rezultate, 

orientarea către client, leadership şi constanţa obiectivelor, management prin procese 

şi fapte, implicarea personalului, îmbunătăţirea şi inovarea continue, parteneriate 

reciproc avantajoase, responsabilitatea socială. 

Indicatori 

Măsuri care sunt indicative, arătând rezultatele / efectele unei acțiuni.   

Indicatori de performanță: 

Măsuri operaționale utilizate în administrație care ajută la monitorizarea, înțelegerea, 

previzionarea și îmbunătățirea funcționării și performanțelor organizației.  

Îmbunătățire continuă:  

Proces de dezvoltare a sistemului de management pentru obținerea îmbunătățirii 

performanței globale în acord cu politica organizației  

Înregistrare:  

Document prin care se declara rezultate obținute sau furnizează dovezi ale activităților 

realizate 

Lideri 

Persoanele care coordonează şi armonizează  interesele tuturor celor care au un interes 

în organizaţie, incluzând echipa executivă, toţi ceilalţi manageri şi persoanele aflate 

în poziţii de leadership în cadrul unei echipe sau cu un rol de leadership. 

Leadership 

Modul în care leaderii dezvoltă și facilitează îndeplinirea misiunii și viziunii organizației. 

Reflectă modul în care ei dezvoltă valorile necesare pentru succesul pe termen lung și 

le implementează prin acțiuni și comportament adecvat. Indică modul în care leaderii 

sunt implicați personal în asigurarea că sistemul de management este dezvoltat, 

implementat și revizuit, iar organizația se concentrează permanent pe schimbare și 

inovare. Termenul ”leadership” se referă la grupul de leaderi care conduc organizația.  
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Managementul calității:  

Activități coordonate pentru a orienta și a controla o organizație în ceea ce privește 

calitatea 

Misiune: 

O descriere a ceea ce trebuie să obțină o organizație pentru părțile interesate. Misiunea 

organizației publice derivă din politici publice și/sau mandate statutare. Este o 

declaraţie care descrie scopul sau “raţiunea de a exista” a unei organizaţii.  

Obiectiv: 

Formularea unei situații dorite ce descrie rezultatele sau efectele dorite, așa cum sunt 

definite în Misiunea organizației.  

Obiective SMART:  

Obiectivele pe care o organizație a stabilit că le va îndeplini. Obiectivele SMART trebuie 

să fie:  

• Specifice: precise despre ceea ce se dorește a fi îndeplinit; 

• Măsurabile: cu valori cuantificabile stabilite; 

• Accesibile (pot fi atinse, resursele necesare sunt disponibile); 

• Relevante: realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de organizație; 

• Încadrate în Timp – face referire la un anumit interval de timp, bine precizat, 

privind stadiul atingerii obiectivului. 

Parteneriat 

O relaţie de lucru durabilă între două sau mai multe părţi, pe baze comerciale sau non-

comerciale, încheiată pentru a îndeplini un scop comun  din care rezultă valoare 

adăugată organizație și pentru clienţi / părți interesate.  

Părţi interesate (Stakeholders): 

Toţi acei factori care au un interes în ce priveşte funcţionarea unei organizaţii, a 

activităţilor sale şi rezultatele sale  Aceştia pot include: factorii de decizie politică, 

cetățenii / clienţii, partenerii, angajaţii, agențiile de inspecție, instituțiile media, 

autorităţile guvernamentale şi autorităţile de reglementare etc.  

Performanţă: 

O măsură a realizărilor obţinute de un individ, o echipă, o organizaţie sau un proces. 

Plan de Acțiune:  

Un document ce conține activități, responsabilități, obiective pentru implementarea 

proiectului (ex. ținte / termene limită) și resurse necesare (ex.ore-om, resurse 

financiare)  
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Proces: 

Ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elemente de intrare 

în elemente de ieșire  

Resurse: 

Cunoștințele, forța de muncă, capitalul, clădirile, tehnologia utilizate de o organizație 

pentru a-și executa sarcinile.  

Satisfacția clientului:  

Percepție a clientului despre măsura în care cerințele clientului au fost îndeplinite  

Sistem de management:  

Ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune prin care se stabilesc politica și 

obiectivele și prin care se realizează acele obiective  

Sistem de management al calității:  

Sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea 

ce privește calitatea 

Total quality management (TQM):  

O filosofie de management care implică întreaga organizație (procese cheie, procese 

de management, procese suport) prin asumarea responsabilității și asigurarea calității 

produselor, serviciilor și proceselor, prin încercarea constantă de a îmbunătăți 

eficacitatea proceselor în fiecare etapă. TQM ar trebui să abordeze toate aspectele 

organziației, utilizând tehnici cuprinzătoare de management pentru a satisface 

necesitățile și cerințele clienților. Abordarea implică și părțile interesate. 

Valori: 

Principiile şi aşteptările care descriu comportamentul personalului organizaţiei şi pe 

care se bazează toate relaţiile de afaceri (ex. încredere, sprijin şi adevăr). 

Viziune 

Viziune – O declaraţie care descrie ce doreşte o organizaţie să devină în viitor. 

Contextul viziunii este determinat de misiunea organizației. 
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