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1. Introducere 

1.1. Contextul Ghidului de bună practică 

 Așteptările tot mai mari ale cetățeanului de la sectorul public, apariția și 

dezvoltarea noii tehnologii, presiunile financiare și efectele internaționalizării și 

globalizării sunt factori determinanți ai schimbării. În contextul necesității de 

schimbare, procesul de reformă a administrației publice, derulat sub imperativul 

modernizării, aduce în lumina analizelor nevoia de raționalizare și eficientizarea 

activității administrative. În orice societate, administrația publică reprezintă un 

instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, obiective majore 

determinate de el, în fapt, de realizare a unor valori politice stabilite prin acte 

juridice care au ca finalitate satisfacerea interesului general prin intermediul acțiunii  

publice. 

 După un ciclu de reforme și de dezvoltare economică, calitatea în administrația 

publică reprezintă o angajare și o provocare1. Calitatea este așadar, o necesitate, iar 

noua concepție bazată pe managementul calității totale a adus profunde schimbări pe 

acest plan. Printre principalele mutații se numără: accentul în definirea calității cade 

pe client, obiectivul general este satisfacerea interesului beneficiarului serviciului 

public, în procesul de obținere a calității participă toți factorii interesați, etc.  

 Acest Ghid este creat în cadrul proiectului „Management al performanței în 

cadrul Primăriei Sectorului 2”, finanțat din POCA – CP 12 pentru regiunea mai 

dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare 

pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată, 

fiind unul dintre rezultatele așteptate ale acestuia. Ghidul nu se dorește a fi o lucrare 

exhaustivă a metodelor, instrumentelor și sistemelor managementului calității, ci 

dimpotrivă își propune o prezentare succintă a principalelor astfel de mijloace, 

furnizând conducerii și echipelor de implementare un instrument util pentru deciziile 

privitoare la utilizarea diferitelor modele și instrumente ale managementului calității. 

Totodată, ghidul prezintă o serie de recomandări pentru o abordare coerentă, 

coordonată și etapizată a diferitelor instrumente ale managementului calității, 

accentuând dimensiunea pentru integrarea sistemului de management al calității cu 

sistemul de control intern managerial. De asemenea, ghidul încorporează propuneri 

(sfaturi) de implementare, modele de documente și exemple de bune practici (toate 

cu valoare de recomandări) pentru a direcționa organizația către îmbunătățire 

continuă și cultura excelenței. 

 Pentru detalii cu privire la temele abordate în cuprinsul acestui ghid se 

recomandă consultarea metodologiilor specifice fiecărei teme, deja consacrate pe 

plan național și internațional. 

 Notă: Conceptul de instituție prezent în cadrul acestui material este utilizat în sens larg și 

interșanjabil cu cel de organizație, entitate sau entitate publică, și nu doar în sens restrâns de ansamblu de 

norme care reglementează un anumit domeniu. 

                                                 
1 Matei, L., (2006). Management public, ediția a 2-a, Ed. Economică, București, p. 197. 
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1.2. Scurtă descriere a proiectului 

 Oportunitatea derulării acestui proiect a fost facilitată pe de o parte de 

Programul Operațional Capacitate Administrativă - cererea de proiecte nr. CP 

12/2018, care facilitează două tipuri de acțiuni orientative, iar pe de altă parte de 

Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP)2, Planul de 

implementare3 a acesteia și Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a 

managementului calității în autorități și instituții publice 2016 – 20204. Planul de 

acțiuni pentru implementarea managementului calității răspunde subcriteriului 

condiționalității ex-ante prin care se solicită „Existența unui set de acțiuni care se 

referă la stabilirea sau utilizarea sistemelor de management al calității, deja 

stabilite, într-un mod durabil” și un rezultat așteptat al Strategiei pentru 

Consolidarea Administrației Publice (SCAP). SCAP și-a propus o schemă de dezvoltare 

a administrației publice, astfel încât la nivelul anului 2020, administrația va fi 

conform descrierii din figura de mai jos:  

                                                 
2 Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, disponibilă 
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Strategia_pentru_consolidar
ea_administratiei_publice_2014-2020.pdf, accesat la data aprilie 2020. 
3 Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 – 
2020 disponibil 
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Planul_de_actiuni_pentru_i
mplementarea_Strategiei_pentru_consolidarea_administratiei_publice_2014%E2%80%932020.pdf, 
accesat la data aprilie 2020 
4 Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și 
instituții publice 2016 – 2020 disponibil 
https://www.mlpda.ro/uploads/articole/attachments/5daeb8e5af785156350030.pdf, accesat la data 
aprilie 2020. 

adaptare după SCAP 
 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Strategia_pentru_consolidarea_administratiei_publice_2014-2020.pdf
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Strategia_pentru_consolidarea_administratiei_publice_2014-2020.pdf
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Planul_de_actiuni_pentru_implementarea_Strategiei_pentru_consolidarea_administratiei_publice_2014–2020.pdf
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Planul_de_actiuni_pentru_implementarea_Strategiei_pentru_consolidarea_administratiei_publice_2014–2020.pdf
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Planul_de_actiuni_pentru_implementarea_Strategiei_pentru_consolidarea_administratiei_publice_2014%E2%80%932020.pdf
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Planul_de_actiuni_pentru_implementarea_Strategiei_pentru_consolidarea_administratiei_publice_2014%E2%80%932020.pdf
https://www.mlpda.ro/uploads/articole/attachments/5daeb8e5af785156350030.pdf
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Planul susține: 

 utilizarea sistemelor ISO; 

 utilizarea instrumentului CAF. 

 În acest context, Sectorul 2 al Municipiului București, în calitate de Beneficiar, 

implementează proiectul „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 

2”, având ca obiectiv general „consolidarea capacității administrative a Primăriei 

sectorului 2 al Municipiului București, pentru susținerea unui management calitativ și 

performant prin implementarea și utilizarea sistemului de evaluare CAF, în 

concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului 

calității în autorități și instituții publice 2016-2020”. 

 Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 

 CAF implementat la nivelul instituției PS2;  

 20 de angajați din cadrul PS2 instruiți pentru utilizarea instrumentului CAF;  

 10 angajați din cadrul PS2 instruiți şi certificați conform standardului 

ocupațional Specialist Îmbunătăţire Procese;  

 Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul instituțiilor aflate sub 

autoritatea Consiliul Local al Sectorului 2;  

 10 angajați din cadrul personalului instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliul 

Local al Sectorului 2 instruiți cu privire la monitorizarea Sistemului de 

Management al instituției cu ajutorul instrumentului CAF. 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. 
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2. Sisteme de management și managementul calității în cultura 

administrativă 

  Managementul calității, în particular managementul calității totale presupune 

integrarea obiectivelor instituției cu obiectivele clienților acesteia. Din perspectiva 

acestei filosofii este important ca întregul personal sub coordonarea managementului 

să fie implicat în asigurarea calității. În acest sens, organizația trebuie să urmeze un 

proces de îmbunătățire continuă printr-o abordare procesuală, de tip Plan-Do-Check-

Act (PDCA). Ciclului PDCA5 sau PEVA, al cărui 

autor este E. Deming ghidează organizația 

către excelență prin parcurgerea următoarelor 

etape: 

 PLAN (Planificare): definirea 

obiectivelor pe care instituția urmărește 

să le atingă, având în vedere clienții săi; 

 DO (Execută/Implementează): pune în 

executare planurile definite, 

monitorizează indicatorii; 

 CHECK (Verifică): evaluează rezultatele obținute, comparându-le cu 

obiectivele; 

 ACT (Acționează): corectează, revizuiește, reconsideră, îmbunătățește, 

consolidează.  

 

 

2.1. Conceptul de calitate în sectorul public 

 Cu mult timp înainte, J. Juran în prelegerile sale despre calitate afirma că 

pentru Europa „sec. al XXI-lea va fi secolul calității”. Privind în ansamblu mutațiile 

care se petrec pe plan economic, social și cultural la nivel național și internațional 

putem considera afirmația valabilă. Astăzi, societatea modernă trăiește sub imperiul 

competiției pentru calitate, deși calitatea a fost o preocupare a omului încă din cele 

mai vechi timpuri. Începând cu perioada celui de-al doilea război mondial și 

continuând cu cea a „războiului rece”, omenirea este angajată în schimbări profunde 

ale conceptului de calitate ca urmare mai ales a „cercetărilor și progreselor 

                                                 
5 PDCA- Plan, Do, Check, Act, reprezintă succesiunea activităţilor care trebuie urmate pentru 
îmbunătăţire. Cu privire la procesul de îmbunătăţire continuă gândirea niponă a dezvoltat strategia 
KAIZEN (îmbunătăţire continuă), care se prezintă grafic sub forma unei umbrele care adăposteşte sub 
cupola sa mai multe concepte şi tehnici (orientare către cetăţean, cercurile calităţii, kanban, just-in-
time, zero defecte, etc) de realizare şi îmbunătăţire a calităţii. 

DO 

CHECK ACT 

PLAN 
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remarcabile în domeniul industriei militare, antrenată într-o acerbă cursă a 

înarmării”6.  

 Conceptul a început să se dezvolte din sec. al XIX-lea și a suferit ample 

modificări sub influența managementului calității în sec. al XX-lea, generând multiple 

definiții și dispute de ordin practic și teoretic. În această perioadă conceptul de 

„calitate” abandonează sensul filosofic, dobândind unul economic. Așadar, noile 

condiții de pe piață au adus cu sine transformări nu numai în sectorul privat, ci și în 

mediul public, determinând autoritățile publice să înlocuiască orientările tradiționale 

cu un nou model al guvernării transparente, să-și îndrepte atenția către un nou tip de 

management, orientat spre rezultate și satisfacerea cerințelor beneficiarilor. În acest 

context, conceptul 

„calitate„ este purtătorul 

unui nivel ridicat de 

subiectivitate, existând o 

relație interdependentă 

între modul său de 

interpretare și înțelegere, 

dezvoltarea societății și 

natura pieței (cererii și 

ofertei de bunuri și servicii). 

 Instituțiile 

administrației publice 

furnizează în principal 

servicii și de aceea orice 

model de management al calității în acest context trebuie să țină cont de problemele 

asociate calității serviciului. Calitatea serviciilor este un aspect important al 

performanței în orice instituție din sectorul public, reprezentând un principiu al 

managementului performanței. Definirea Calității în sectorul public este mai 

complexă decât în sectorul privat. Conceptul a fost asociat cu mai multe definiții.  

 Calitatea serviciilor definită lato sensu înseamnă „oportunitate sau caracter 

adecvat”7 și nevoia dezvoltării acesteia este o problemă, o grijă care îi implică pe 

toți. Cei mai importanți precursori ai managementului calității sunt considerați: 

Walter Shewhart, W. Edward Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru 

Ishikawa, Philip B. Crosby, Taguchi și Groocock. Acești specialiști, dar și alți 

teoreticieni, au elaborat diverse definiții ale calității, dintre care merită a fi avute în 

vedere următoarele8: 

 „calitatea reprezintă aptitudinea de utilizare, întrebuințare” (J. Juran), 

                                                 
6 Osipov, H., Bratu, V., (1999). Managementul calităţii, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, p. 45. 
7 Matei, L., (2006). Management public ediţia a 2-a rev, Ed. Economică, Bucureşti, p. 399. 
8 Drăgulănescu, N., (2004). Managementul calităţii serviciilor, Ed. AGIR, Bucureşti, pp. 25-27. 

Dezvoltarea 

societății 

Natura cererii 

și a ofertei 

Abordarea 

calității 
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Calitatea unui produs/serviciu poate 
fi definită ca „totalitatea 

caracteristicilor care conferă 
acestuia capacitatea de a satisface 
exigențele şi nevoile exprimate şi 

implicite ale clienților”. 

 „calitatea este un aspect al eficienței. Eficiența producției duce la eficiența 

generală” (E. Deming), 

 „ calitatea reprezintă conformitatea față de cerințe” (Ph. Crosby), 

 „calitatea contribuie la satisfacția cerințelor clienților și la satisfacția 

generală” (A. Feigenbaum), 

 „calitatea urmărește gradul în care produsul sau serviciul răspunde nevoilor 

consumatorilor”, înglobând în acest sens eficacitatea unui program9. 

 Se observă că unele definiții sunt focalizate pe atributele serviciilor, altele pe 

concordanța între serviciul furnizat și așteptările beneficiarului, iar o a treia 

categorie pe un amestec între cele două. Pentru un limbaj comun și o unitate în 

abordarea multitudinii de definiții pentru conceptul „calitate” s-a procedat la 

gruparea lor astfel10: 

 definiții orientate transcendental, „calitatea se realizează prin cele mai bune 

standarde”, 

 definiții orientate spre serviciu, „diferențele calitative se referă la deosebirile 

dintre caracteristicile pe care le prezintă serviciile”, 

 definiții orientate spre beneficiar, „calitatea constă în capacitatea de a 

satisface așteptările, dorințele, ea depinde de cât de bine corespund 

caracteristicile cu exigențele consumatorului”, 

 definiții orientate spre valoare, „calitatea reprezintă gradul de excelență la un 

preț acceptabil”, 

 definiții orientate spre proces, „calitatea reprezintă gradul în care un serviciu 

corespunde unei specificații”. 

 Trebuie subliniat că, interpretarea conceptului calității în sectorul serviciilor 

publice acceptă o serie de distincții comparativ cu sectorul privat. Una dintre 

diferențele dintre cele două abordări constă în locul ocupat de client/utilizator în 

ierarhia priorităților. Satisfacerea clientului pentru o structură de afaceri este o 

necesitate impusă de nevoia de supraviețuire a afacerii în condițiile unei piețe 

competitive și deosebit de severe.  

 Pe de altă parte, deși sectorul 

public nu are această presiune, serviciile 

publice au fost create pentru a fi în 

slujba cetățeanului, pentru a răspunde 

nevoilor și aspirațiilor acestuia. Cu alte 

cuvinte, cetățeanul trebuie să fie centrul 

preocupărilor administrației, fiind o 

                                                 
9 Profiroiu, M., Profiroiu, A., (2007). Cadrul de analiză a performanţelor sectorului public, Economie 
teoretică şi aplicată, nr.1, p. 46. 
10 Garvan D., în Plumb, I., (2004). Reingineria serviciilor, Ed. ASE, Bucureşti, p. 299. 
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condiție sine qua non pentru existența administrației. Nu trebuie neglijat faptul că 

cetățeanul / utilizatorul de servicii publice este de cele mai multe ori un client 

captiv, lipsit de posibilitatea de a-și alege furnizorul, ceea ce reprezintă un argument 

suplimentar pentru ca demersurile de creștere a calității să constituie o preocupare 

constantă pentru managerii din sectorul public.  

 Așadar, definirea noțiunii de calitate și problemele legate de asigurarea 

calității i-a preocupat de mult pe oamenii de știință și mai ales pe practicieni. În 

conformitate cu standardul ISO 9000:2015, calitatea este „măsura în care un 

ansamblu de caracteristici intrinseci ale unui obiect îndeplinește cerințele”.  

 Fără a considera calitatea un panaceu, implementarea demersului calității la 

nivelul organizațiilor din sectorul public are totuși, un rol important în reinventarea 

acestui sector și plasarea lui în slujba cetățeanului. De altfel, serviciile publice 

constituie principalul element la care cetățeanul se raportează atunci când evaluează 

rezultatele /performanțele administrației publice. 

 

2.2. Modele și instrumente ale managementului și managementului calității 

 Există mai multe modele cu ajutorul cărora se implementează managementul 

calității totale în cadrul unei organizații. Astfel că, orice instituție care dorește să-și 

îmbunătățească performanțele 

instituționale alege un model, 

îl personalizează ținând seama 

de caracteristicile propriii și îl 

implementează. 

În țările cu o puternică 

dezvoltare economică, 

accentul este pus pe 

performanță și competiția 

pentru calitate, iar procedura 

cea mai elaborată de a 

măsura, compara, recunoaște 

public rezultatele meritorii 

sunt premiile naționale pentru calitate. Pentru că managementul calității se 

fundamentează pe o serie de principii relativ abstracte, organizațiile care au dorit să 

implementeze și să-și evalueze progresele implementării acestui sistem s-au 

confruntat cu unele dificultăți. Astfel, s-au conturat mai multe modele, dintre care 

cele mai utilizate sunt11:  

 sistemul de certificare ISO 9000 (instituție – angajați) și  

                                                 
11 Ghid CAF (2013) disponibil https://archive.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf, accesat în aprilie 
2020. 



 

 
www.poca.ro 

 premiile pentru calitate, managementul calității totale (îmbunătățire 

continuă - top management). 

Astfel, sunt de notorietate publică: Premiul japonez pentru calitate, Premiul 

pentru calitate al S.U.A (Malcolm Baldrige), Premiul francez pentru calitate (PFQ), 

Premiul german pentru calitate (Speyer), Premiul european pentru calitate (EFQM), 

Premiul român pentru calitate (Juran). Premiul european pentru calitate a constituit 

baza elaborării unui nou instrument modern de măsurare și îmbunătățire a 

performanțelor unei organizații, cunoscut sub denumirea de Cadrul comun de 

autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF). 

 

2.2.1. Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice 

(CAF) 

CAF este un instrument creat pentru a ajuta organizațiile publice să-și 

însușească tehnicile managementului calității totale și să-și îmbunătățească 

performanțele. CAF este rezultatul cooperării miniștrilor responsabili pentru 

administrația publică din statele membre ale UE cu scopul realizării unui instrument 

de evaluare a calității din sectorul public. Din anul, 2000 când a fost prezentată 

versiunea pilot, instrumentul a suferit o serie de adaptări menite să surprindă mai 

bine transformările survenite la nivelul administrațiilor publice. Ca promotor al unui 

proces de îmbunătățire continuă 

și colaborare între nivelul de conducere și cel de execuție (manageri-angajați), CAF 

are creionate următoarele obiective: 

 să orienteze instituțiile publice către cultura excelenței și a principiilor 

managementului calității totale; 

 să ghideze instituțiile spre ciclul complet Planificare - Implementare - 

Monitorizare – Acțiune/Îmbunătățire (Plan-Do-Check-Act [PDCA]); 

 să faciliteze procesul de autoevaluare în instituțiile publice cu scopul de a 

obține un diagnostic al modului de funcționare al acestora și de a identifica 

acțiuni de îmbunătățire; 

 să acționeze ca o punte între diversele modele utilizate în managementul 

calității, atât în sectorul public, cât și în cel privat; 

 să faciliteze activitățile de benchlearning între instituțiile din sectorul 

public. 

 Structura modelului CAF12 2013 păstrează inspirația din Modelul European de 

Excelență pentru Managementul Calității (EFQM), dar cele 9 criterii și 28 de 

subcriterii sunt reformulate pentru o orientare mai bună a organizațiilor către inovare 

și îmbunătățire continuă. O perspectivă asupra acestei structuri este redată mai jos: 

                                                 
12 Ghid CAF (2013). https://archive.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf, accesat în aprilie 2020. 
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 Prin această structură, modelul CAF promovează o abordare integrată a 

evaluării modului de funcționare a unei organizații. Cele 9 criterii ale Modelului CAF 

reprezintă domeniile esențiale pe baza cărora se evaluează progresul unei organizații 

în drumul către excelență. Criteriile de la 1 la 5 identifică trăsăturile unei organizații. 

Aceste trăsături determină ce anume face organizația pentru a atinge rezultatele 

dorite. Criteriile de la 6 la 9, reprezintă rezultatele atinse cu privire la 

cetățeni/clienți oameni, societate și performanțe cheie. 

O prezentare succintă a acestor criterii13 este redată mai jos. 

Criteriul 1 

Leadership 

Prin acest criteriu se urmărește evaluarea modului 

în care conducerea dezvoltă şi înlesnește viziunea şi 

misiunea instituției, modul în care dezvoltă valorile 

necesare pentru reușită, cultura organizațională şi 

modul în care acestea sunt aplicate în practică. 

 

 

Criteriul 2 

Strategie și Planificare 

Se urmărește modul în care organizația 

implementează viziunea şi misiunea printr-o 

strategie clară, orientată către factorii interesați, în 

concordanță cu politicile publice, cu scopurile şi 

alte nevoi ale părților implicate şi susținută printr-o 

îmbunătățire continuă a management ului resurselor 

şi proceselor. 
 

 

 

Criteriul 3 

Se analizează maniera în care factorii de conducere 

aplică principiile managementului resurselor umane 

în cadrul instituției. Prin acest criteriu CAF 

                                                 
13 Ghid CAF (2013) disponibil https://archive.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf, accesat în aprilie 
2020. 

adaptare după CAF 
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Resurse umane 

 

recunoaște şi consolidează rolul important al 

factorului uman în cadrul instituției, afirmând că 

„personalul este organizația, că resursele umane 

sunt cel mai de preț bun al instituției”. 

 

 

Criteriul 4 

Parteneriate și resurse 

Prin acest criteriu se analizează modul în care 

instituția planifică şi gestionează parteneriatele şi 

resursele pentru a-şi susține strategia şi politica, dar 

şi pentru a asigura o gestionare eficientă a 

proceselor. Pentru atingerea obiectivelor şi pentru 

dezvoltarea instituțională, organizațiile au nevoie de 

resurse (materiale, financiare, informaționale, 

umane), care de cele mai multe ori sunt limitate. 
 

Criteriul 5 

Procese 

Evidențiază modul în care instituția identifică, 

gestionează, îmbunătățește şi dezvoltă procesele cu 

scopul susținerii strategiei şi planificării sale. Se 

urmărește modul în care funcționează instituția 

pentru a răspunde mai eficient așteptărilor 

beneficierilor şi părților interesate . 

 

 

Criteriul 6 

Rezultate orientate către 

clie

nt/ 

cet

ățe

an 

Reflectă rezultatele obținute de instituție în 

eforturile sale de a satisface nevoile şi așteptările 

beneficiarilor sau partenerilor. Instituțiile publice au 

o relație complexă cu publicul.  

 

 

Criteriul 7 

Rezultate referitoare la 

angaja

ți 

Se adresează întregului personal din instituție şi 

evidențiază rezultatele obținute de către instituție 

în ceea ce privește satisfacția şi motivarea acestuia. 

În legătură cu acest aspect sunt supuse atenției 

competența, satisfacția, motivarea şi performanța 

personalului. 

 

 

Criteriul 8 
Acest criteriu măsoară impactul intenționat sau 

neintenționat al instituției asupra societății sub 
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accentul 
pus pe 
client 

orientarea 
spre 

rezultate 

leadership 
consistenţa 
obiectivelor 

implicarea 
angajaţilor 

management 
bazat pe 
procese şi 

acţiuni 

îmbunătăţire
a continuă 

inovare 

responsabili
tatea 

socială parteneriate 
avantajoase 

Rezultate privind 

Responsabilitatea socială 

ambele sale aspecte (calitativ şi cantitativ). Sunt 

urmărite în analiza acestui criteriu: impactul 

economic, dimensiunea socială, calitatea vieții, 

impactul asupra mediului, calitatea democrației. 

 

 

Criteriul 9 

Rezultate cheie ale 

performanțelor 

Se referă la rezultatele obținute de instituție în 

raport cu misiunea sa şi cu obiectivele fixate pentru 

a putea răspunde nevoilor şi așteptărilor tuturor 

părților implicate (rezultate externe), dar şi la 

rezultatele obținute de  instituție cu privire la 

sistemul de management şi acțiunile de 

îmbunătățire (rezultate interne). 

Nucleul modelului CAF este autoevaluarea instituției și, prin urmare, punctul 

de plecare pentru un proces complet de îmbunătățire. Deși CAF se concentrează, în 

principal, pe evaluarea performanței și demersurile pentru a face posibilă 

îmbunătățirea, obiectivul final este de a 

contribui la o bună guvernare. Finalitatea CAF 

este aceea de a oferi un cadru simplu, pentru  

autoevaluarea organizațiilor publice din Europa  

și care să permită utilizarea bunelor practici și a 

evaluărilor de tip benchmarking. În parcursul său 

către perfecționare, modelul CAF a fost 

completat cu două noi instrumente, CAF pentru 

educație și feedback-ul Extern asupra CAF. 

 Având în vedere că, modelul CAF este un 

instrument al managementului calității totale, 

principiile14 acestuia subscriu la principiile 

excelenței, așa cum au fost definite inițial de 

EFQM. CAF le transpune în context public și 

urmărește îmbunătățirea performanțelor 

instituției publice pe baza acestora. 

Implementarea acestor principii face diferența 

dintre organizațiile publice tradiționale, 

birocratice și organizațiile publice orientate către cultura performanței și calității. 

Astfel, prin perspectiva holistică pe care o promovează și prin disponibilitatea sa atât 

                                                 
14 Ghid CAF (2013) disponibil https://archive.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf, accesat la data 
aprilie 2020. 
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pentru sectorul public, cât și pentru sectorul privat, CAF se remarcă prin diversitatea 

beneficiilor aduse instituției. Printre acestea pot fi menționate: 

 identificarea factorilor organizaționali care determină managementul 

performanței, în scopul îmbunătățirii sale; 

 sensibilizarea angajaților instituției cu privire la aspecte referitoare la calitate; 

 dobândirea unei înțelegeri mai bune, din partea angajaților asupra problemelor 

și provocărilor organizaționale; 

 înțelegerea importanței acțiunilor de îmbunătățire continuă; 

 stimularea dezvoltării parteneriatelor cu toți factorii interesați; 

 dezvoltarea unui angajament din partea angajaților față de instituție; 

 identificarea nevoii de a disemina informația și de a îmbunătăți comunicarea 

internă și externă; 

 definirea unui număr semnificativ de acțiuni majore de îmbunătățire; 

 consolidarea mecanismelor de bună guvernanță. 

 

2.2.2. Balanced Scorecard 

 Deși rădăcinile conceptuale ale acestui instrument se găsesc în munca 

desfășurată de teoreticienii și practicienii din perioada de la Peter Drucker la 

Abraham Maslow, inclusiv teoreticienii francezi din domeniul contabilității care au 

dezvoltat o abordare similară în 1930, Balanced Scorecard, așa cum îl știm astăzi a 

fost dezvoltat de Robert Kaplan și David Norton15.  

 În trecut, BSC a jucat mai mult rolul unui cadru de măsurare al performanței, 

dar în timp, conceptul de BSC a evoluat şi a devenit, pe deplin, un instrument de 

planificare strategică, astăzi, rezultatul fiind un tablou de bord al instituției. 

Balanced Scorecard (BSC) constituie un sistem de management și un instrument de 

planificare strategică, răspândit în mediul de afaceri, în instituțiile publice, precum și 

în organizațiile nonprofit. Mai mult, Balanced Scorecard este un sistem de 

management care permite organizațiilor să își clarifice viziunea și strategia și să le 

pună în practică. Altfel spus, există o diversitate de abordări asupra acestuia. De 

exemplu, BSC a fost interpretat ca16 (1) sistem de măsurare multidimensional; (2) 

                                                 
15 Niven, Paul R. (2014). Balanced scorecard evolution: a dynamic approach to strategy 
execution, Ed. Wiley, USA, p. 3. 
16 Bontis, N., Dragonetti, N.C., Jacobsen, K. and Roos, G. (1999). The knowledge toolbox: A review 
of the tools available to measure and manage intangible resources, European Management Journal, 
vol. 17, nr. 4, pp. 39-403; McNamara, C., Mong, S., (2005). Performance Measurement and 
Management: some insights from practice, Australian Accounting Review, vol. 15, nr. 1, pp. 14-28; 
Hsu, K-H., (2005). Using Balanced Scorecard and fuzzy data envelopment analysis for multinational 
R&D Project Performance Assessment, The Journal of American Academy Business, vol. 7, nr. 1, 
pp. 189-196; Mooraj, S., Oyon, D., Hostettler, D., (1999). The Balanced Scorecard: a necessary 
good or an unnecessary evil?, European Management Journal, vol. 17, nr. 5, pp. 481-491; 
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sistem de măsurare a performanței; (3) instrument de evaluare a performanței și un 

factor cheie pentru succesul instituției; (4) instrument de control strategic. 

 Sistematizând aceste abordări se evidențiază aprecierea lui Paul Niven, potrivit 

căreia Balanced Scorecard poate fi privit ca17: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Indiferent de cum ne raportăm la el, modelul are un puternic caracter 

preventiv, elementul central constituindu-l un sistem de indicatori meniți să 

fundamenteze procesul decizional, iar scopul metodei este de a muta accentul către 

indicatorii care descriu viitorul instituției. De asemenea, este important de menționat 

că Balanced Scorecard operează pe mai multe niveluri strategice, denumite 

„perspective” și grupează la nivelul acestora indicatorii cheie de performanță.  

 Din punct de vedere etimologic „perspective” provine din „perspectus”, adică 

„a te uita prin sau a vedea clar” și oferă un echilibru între obiectivele pe termen 

scurt și cele pe termen lung, între rezultatele dorite și factorii care conduc la 

acestea, precum și între obiectivele 

tangibile și efectele intangibile. 

Denumirea acestor perspective, ca și 

instrumentul în ansamblul său a fost 

supusă unui proces de transformări, 

astăzi ele sunt cunoscute astfel18: 

 perspectiva clienți / beneficiari. 

 perspectiva procese interne; 

 perspectiva resurse financiare; 

                                                                                                                                                             
Norreklit, H., (2003). The balanced scorecard: What is the score? A rhetorical analysis of the 
balanced scorecard, Accounting, Organizations and Society, vol. 6, pp. 591-619. 
17 Niven, Paul R. (2008). Balanced scorecard step-by-step for government and nonprofit agencies, Ed. 
Wiley, USA, p. 13. 
18 https://balancedscorecard.org/bsc-basics-overview/, accesat la data aprilie 2020 
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 perspectiva capacitate organizațională sau inovare - învățare-dezvoltare; 

 Aceste perspective pot fi adaptate specificului și nevoilor organizațiilor și pot, 

de asemenea, varia în ceea ce privește prezența lor în cadrul unei organizații. Cu 

toate acestea, fiecare perspectivă are un set de elemente constitutive, și anume 

obiectivele strategice, indicatorii de performanță, țintele și inițiativele strategice. 

Într-o abordare sintetică, fiecare perspectivă trebuie să răspundă la un set de 

întrebări. Astfel, întrebările aferente perspectivelor sunt19: 

 Perspectiva Resurse financiare 

 

 

 

 

 Perspectiva Clienți/Beneficiari 

 

 

 

 

  

 

 

Perspectiva Procese interne 

 

  

 

 

 Perspectiva Capacitate organizațională/Inovare - Învățare-dezvoltare 

 

 

 

                                                 
19 Niven, Paul R. (2014). Balanced scorecard evolution: a dynamic approach to strategy execution, Ed. 
Wiley, USA, p. 3. 

  Cum alocăm și gestionăm eficient resursele pentru a 

maximiza impactul acțiunilor noastre? 

 Cum văd părțile interesate organizația? 

  Cine sunt clienții/beneficiarii noștri țintă? 

 Cum văd clienții organizația? 

 Ce înseamnă organizația pentru clienții ei? 

 Ce așteaptă sau cer clienții de la noi ca instituție? 

 Care este valoarea propusă de noi pentru a le fi 

oferită? 

 Cum creăm impactul/valoarea pentru clienții noștri? 

  Care sunt procesele pe care trebuie să le derulăm 

pentru a ne satisface clienții? 

 Cum putem controla procesele cheie ale instituției 

pentru a crea valoare pentru clienți? 

  Cum trebuie să comunicăm pentru a ne îmbunătăți 

imaginea? 

 Cum trebuie să ne dezvoltăm resursele umane 

pentru excelență organizațională? 
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 Având în vedere elementele clasice ale modelului și particularitățile 

sectoarelor nonprofit și public, autorii Balanced Scorecard au propus o variantă 

adaptată a acestuia pentru aceste două 

sectoare. Printre particularitățile pe care le 

are în vedere această versiune se regăsesc: 

 diversitatea de părți interesate și 

multitudinea de scopuri și interese, 

uneori vag definite și chiar 

divergente; 

 finalitatea demersului strategic care 

spre deosebire de sectorul public, nu 

poate fi măsurată doar în termeni 

financiari, ci mai degrabă ai 

„profitului pentru societate”; 

 simultaneitatea elementelor care 

trebuie urmărite - calitatea 

serviciilor, încadrarea în bugetul 

alocat, eficiența proceselor, învățarea 

continuă și satisfacția beneficiarilor; 

 natura calitativă a celor mai multor 

indicatori de performanță; 

 barierele de natură legislativă și de 

personal; 

 cultura administrativă care pentru multe organizații publice este, încă de tip 

birocratic. 

Pentru implementarea BSC poate fi urmat traseul de mai jos: 
  
  

analiza 
diagnostic 

formularea 
strategiei 

(dacă 
organizația nu 

o are 
formulată) 

alegerea 
perspectivelor 

și stabilirea 
obiectivelor 

identificarea 
relațiilor 

dintre 
obiectiive 

definirea 
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de 
performanță și 

a țintelor 

definirea 
măsurilor/iniți

ativelor 
strategice 

stabilirea 
tipului de 

raport 

asigurarea 
suportului 
informatic 

comunicarea 
monitorizarea 
și evaluarea 
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Implemenat 
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- Implementarea Balanced Scorecard favorizează obținerea unei imagini 
complete asupra instituției prin construirea relațiilor dintre obiectivele aferente 
perspectivelor, reflectate în cuprinsul Hărții strategice. Pentru realizarea acesteia 
pot fi trasate trei etape principale: (1) clarificarea viziunii, având în vedere misiunea 
instituției; (2) clasificarea obiectivelor ținând seama de cele patru perspective BSC și 
(3) stabilirea relațiilor între obiectivele identificate. 

 Angajamentul față de implementarea BSC și implementare cu succes a acestuia 

poate aduce instituției diverse beneficii, precum: 

 îmbunătățirea planificării strategice prin transpunerea strategie în acțiuni 

concrete care pot fi executate; 

 consolidarea procesului de comunicare și o implementare mai bună a 

strategiei; 

 coordonarea proiectelor și inițiativelor aflate în derulare sau planificate; 

 corelarea resurselor cu activitățile instituției; 

 dezvoltarea sau îmbunătățirea culturii monitorizării și raportării informațiilor 

privind performanța organizațională; 

 măsurarea progreselor în timp real; 

 optimizarea activităților instituției prin eliminarea suprapunerilor de procese și 

fluxuri. 

 

2.2.3. Sisteme ISO 

 ISO 9000 reprezintă o serie de standarde pentru sistemul de management al 

calității dezvoltată de Organizația Internațională de Standardizare. Seria standardelor 

a fost introdusă în 1987 și a urmărit stabilirea unui set de linii directoare pentru 

elaborarea și demonstrarea unui sistem de management al calității. Ca orice alt 

instrument al managementului calității și seria de standarde a trecut prin mai multe 

stadii de revizuire. 

 Această „familie” de standarde constituie referențialul pentru organizațiile 

care doresc să-și certifice sistemul de management al calității de către o terță parte 

și cuprinde: 

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

vocabular. Standardul prezintă principiile generale ale sistemelor de 

management al calității şi prezintă terminologia specifică sistemelor de 

management al calității; 

 ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității. Cerințe. Acest standard 

evidențiază cerințele pentru un sistem de management al calității. Este util 

pentru certificare și pentru a demonstra că organizația are capabilitatea de a 
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Structura de nivel superior (HLS) 
constituie o procedură standardizată, 

utilizată pentru toate noile standarde ISO 

dedicate sistemelor de management. 

furniza produse/servicii care îndeplinesc cerințele clientului şi ale 

reglementărilor în materie, urmărind satisfacția clientului; 

 ISO 9004:2018, Managementul calității. Calitatea unei organizații. Îndrumări 

pentru obținerea unui succes durabil. Este standardul care pe baza principiilor 

managementului calității, oferă liniile directoare pentru consolidarea 

capabilității unei organizații de a obține o dezvoltare durabilă; 

 ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management. 

Acest instrument este o culegere de recomandări/îndrumări referitoare la 

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. 

 Această serie de standarde poate fi folosită de toate tipurile de organizații, 

indiferent de natura sau dimensiunea acestora, facilitând îmbunătățirea 

managementului proceselor/ activităților instituției, dar și creșterea transparenței în 

organizarea și derularea activităților. Unul dintre cele mai cunoscute standarde din 

familia de mai sus este ISO 9001:2015. Spre deosebire de predecesorul său (ISO 9001: 

2008) acesta folosește: 

 Structura standardului este, 

după revizia din 2015, aliniată cu 

clauzele comune ale noului 

concept promovat de ISO pentru 

structura de nivel superior HLS, materializată în Anexa SL a Directivei „ISO/IEC 

abordarea 
procesuală 

1 
   ciclul Plan-
Do-  Check-
Act (PDCA) 

2 
   gândirea          
bazată pe 

risc 
3 
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ISO 9001 cere (și întotdeauna a cerut) 
un „Sistem de management al calității 

documentat”, și nu „un sistem de 
documente”.   

Directives, part. 1, Consolidated ISO Supplement 2013” care asigură compatibilitatea 

și armonizarea standardelor ISO referitoare la sisteme de management. Cu toate 

acestea, trebuie precizat că nu există nicio cerință de a adopta noua structură de 

bază în sistemul de management deja utilizat în instituție. De altfel, nu există nici 

cerința ca organizațiile să folosească termenii specifici standardului în gestionarea 

sistemului, ci dimpotrivă organizațiile pot utiliza termeni specifice 

domeniului/domeniilor lor de activitate.  

 Noul tip de structură susține: 

 integrarea mai multor sisteme de management;  

 evitarea dublării cerințelor și confuziei în interpretarea conținutului acestora; 

 aplicabilitatea cerințelor de către fiecare instituție, indiferent de dimensiuni, 

sectoare de activitate și culturi organizaționale; 

 Standardul ISO 9001: 2015 promovează adoptarea unei abordări procesuale în 

dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea eficacității unui sistem de management 

al calității, pentru a spori satisfacția clientului, prin îndeplinirea cerințelor clientului. 

Clauza 4.4 (SMC și procesele sale) 

include cerințe specifice considerate 

esențiale pentru adoptarea unei 

abordări procesuale. Abordarea 

procesuală implică definirea 

sistematică și managementul 

proceselor și al interacțiunilor acestora, astfel încât să se obțină rezultatele dorite, în 

conformitate cu politica în domeniul calității și direcția strategică a instituției. Prin 

urmare, unul dintre beneficiile majore ale standardului ISO 9001: 2015 este că 

permite instituției flexibilitate cu privire la modul în care alege să își documenteze 

sistemul de management al calității (SMC). Altfel spus, standardul permite fiecărei 

organizații să determine volumul adecvat de informații documentate de care are 

nevoie pentru a demonstra planificarea eficace, operarea și controlul proceselor sale 

și implementarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului său de 

management al calității20.   

 Procedural21, pot fi parcurse următoarele etape pentru implementarea 

sistemului de management al calității, conform ISO. 

  

                                                 
20 https://www.srac.ro/ro/stiri/ghid-referitor-la-cerintele-pentru-informatia-documentata-ale-iso-
90012015 accesat la data aprilie 2020. 
21 Îndrumar practic pentru implementarea sistemului de management al calității, disponibil 
https://epale.ec.europa.eu/en/node/16848, accesat șa data aprilie 2020. 

https://www.srac.ro/ro/stiri/ghid-referitor-la-cerintele-pentru-informatia-documentata-ale-iso-90012015
https://www.srac.ro/ro/stiri/ghid-referitor-la-cerintele-pentru-informatia-documentata-ale-iso-90012015
https://epale.ec.europa.eu/en/node/16848
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 Din cele prezentate, reiese că implementarea unui sistem de management al 

calității poate oferi instituției o îmbunătățire pe mai multe planuri, precum procese, 

personal, relația cu părțile interesate etc.  

Auditul intern 
 10 

Analiza managementului 
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Certificarea 
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Stabilirea echipei de implementare 
 2 
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Unul dintre considerentele de revizuire a 
cadrului normativ în domeniul sistemului de 
control intern managerial (SCIM) și apariția 
noii reglementări a fost „corelarea cu modul 
de implementare, în paralel, a sistemului de 
management al calității ISO 9001 sau cu alte 

sisteme de management”. 

 

2.2.4. Sistemul de control intern managerial 

 Ca orice alt demers și controlul intern managerial a fost supus evoluțiilor 

istorice din plan național și internațional22. Pe plan intern, deși reglementarea 

controlului intern la nivelul 

entităților publice a  început 

încă din 199923, abia în 200524 

implementarea standardelor 

de control intern managerial la 

nivelul entităților publice a 

devenit obligatorie. În anul 

2015 a fost aprobat Codul 

controlului intern managerial 

al entităților publice25, care a stabilit 16 standarde de control intern managerial, în 

conformitate cu directivele europene, iar în prezent activitatea este ghidată de 

prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind 

aprobarea Codul controlului intern managerial al entităților publice.  

 Dispoziția în materie ne oferă și o gamă de explicații terminologice pentru 

conceptul „control intern managerial”, recomandându-se înțelegerea acestuia ca 

„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 specifice26. În esență, 

sistemul de control intern managerial este un control al performanțelor obținute prin 

urmărirea cât mai eficientă a activităților, proceselor derulate de instituție. 

Standardele sunt grupate, încă din 199227, în cinci categorii, respectiv: 

                                                 
22 Pentru detalii pot fi consultate inițiativele COSO – Cadrul integrat de control intern; instituțiilor 
Uniunii Europene – Cartea Albă, Standardele de control ale Comisiei Europene; Congresul Organizației 
Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit – Liniile directoare INTOSAI. 
23 OUG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
24 OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele 
de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial, republicat și actualizat. 
25 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților 
publice 
26 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice 
27 Conform precizărilor COSO din 1992, regăsite și în Cadrul revizuit de control intern din 2013, 
preluate inclusiv de Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; Ministerul Finanțelor publice (2011).  
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 MEDIUL DE CONTROL: etica și integritatea (standard 1); atribuții, funcții, 

sarcini (standard 2); competență, performanță (standard 3); structura 

organizatorică (standard 4); 

 PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI: obiective (standard 5); 

planificarea (standard 6); monitorizarea performanțelor (standard 7); 

managementul riscului (standard 8); 

  ACTIVITĂȚI DE CONTROL: proceduri (standard 9); supravegherea (standard 

10); continuitatea activității (standard 11); 

 INFORMAREA ȘI COMUNICAREA: informarea și comunicarea (standard 12); 

gestionarea documentelor (standard 13); raportarea contabilă și financiară 

(standard 14); 

 EVALUARE ȘI AUDIT: evaluarea sistemului de control intern managerial 

(standard 15); auditul intern (standard 16). 

 

Legătura dintre obiectivele sistemului de control intern, componentele 

acestuia și structura organizatorică este regăsită în literatura de specialitate sub 

denumirea „cubul COSO”. Această relație este susținută de instrumentarul sistemului 

de control intern managerial format din șase grupe de elemente, respectiv: 

(1) obiective, 

(2) mijloace,  

(3) sistem informațional,  

(4) organizare,  

(5) proceduri și  

(6) control.  

 Implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern 

managerial în scopul funcționării eficiente a entității publice este în responsabilitatea 

conducătorilor, deoarece acesta este privit și perceput ca o funcție managerială și nu 

ca una de verificare. Pentru implementarea sa sunt recomandate următoarele 

etape28: 

  

                                                                                                                                                             
Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entitățile publice, disponibil 
https://cis01.central.ucv.ro/manag_ac_ad/2011/files/indrumar.pdf, accesat la data aprilie 2020. 
28 SGG (2018). Manual de implementare a sistemului de control intern managerial, disponibil 
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/07/Manual-SCIM-site.pdf, accesat la data aprilie 
2020; Curtea de conturi a României. (2011). Ghid de evaluare a Sistemului de Control Intern 
Managerial în entitățile publice, disponibil 
http://www.curteadeconturi.ro/Regulamente/GHIDCONTROLINTERN.pdf, accesat la data aprilie 2020 
 

https://cis01.central.ucv.ro/manag_ac_ad/2011/files/indrumar.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/07/Manual-SCIM-site.pdf
http://www.curteadeconturi.ro/Regulamente/GHIDCONTROLINTERN.pdf
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3. Evaluarea sistemului de management al calității prin implementarea 
CAF 

Implementarea Cadrului comun de autoevaluare (CAF) în cadrul structurilor 

beneficiare are ca scop principal sprijinirea instituțiilor publice în procesul de 

îmbunătățire a performanței și de atingerea a unui statut de excelență în ceea ce 

privește serviciile oferite. Rezultatele acestui demers vor putea fi măsurate ulterior 

prin gradul de satisfacție și/sau încredere acordate de cetățeni în particular și de 

societate în general beneficiarului. La momentul implementării, modelul CAF poate fi 

adaptat de către organizații la nevoile și contextul lor, dar indiferent de modificarea 

realizată se recomandă utilizarea modelului cu structura dezvoltată de EIPA (cele 9 

criterii cu 28 de subcriterii). 

Stabilirea obiectivelor generale și specifice 

Stabilirea activităților și procedurilor 

Identificarea și gestionarea riscurilor 

Modalitatea de dezvoltare a SCIM 

Modalitatea documentelor 

Stabilirea sistemului de monitorizare a desfășurării activităților 

Autoevaluarea realizării obiectivelor 

Elaborarea Programului de pregătire profesională pentru 
implementarea SCIM 
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Etapa 1 

•  Inițierea 
procesului de 
autoevaluare 
CAF 

Etapa 2 

•  Procesul de 
autoevaluare 

Etapa 3 

•  Elaborarea 
planului de 
acțiuni 
corective 

Procesul de implementare CAF la nivelul Primăriei Sectorului 2 implică 

parcurgerea următoarelor etape29: 

 

3.1. Inițierea procesului de autoevaluare CAF 

Inițierea procesului de implementare 

CAF începe cu pregătirea și organizarea 

autoevaluării care se poate face în diverse 

moduri, ținând seama de mărimea instituției, 

cultura organizațională și experiența sa în 

instrumentelor managementului calității 

totale.  

Decizia de implementare a CAF este semnalul de pornire pentru un proces 

complet de îmbunătățire și schimbare a instituției, iar angajamentul și implicarea 

reciprocă a conducerii și angajaților instituției sunt elementele cheie pentru 

asigurarea succesului procesului de autoevaluare. Pentru asigurarea acestor elemente 

este necesar ca atât nivelul de conducere, cât și angajații să cunoască avantajele, 

structura și procesul CAF. Decizia trebuie să ilustreze angajamentul conducerii față 

de implementarea CAF și receptivitatea sa cu privire la rezultatele obținute (oricare 

ar fi acestea) și implementarea ulterioară a acțiunilor de îmbunătățire adecvate. 

Acest aspect trebuie luat în considerare încă de la început, deoarece implică alocarea 

de responsabilități clare, resurse, angajament și implicarea angajaților. Pentru a 

câștiga angajamentul factorilor interesați, experiența multor organizații arată că este 

necesară o decizie clară de management obținută printr-un proces consultativ solid cu 

părțile interesate ale instituției. Pentru ca oamenii din instituție să sprijine procesul 

de autoevaluare, este important ca consultarea să aibă loc înainte de luarea deciziei 

finale privind efectuarea autoevaluării. 

După ce a fost luată decizia de a efectua o autoevaluare, procesul de 

planificare poate începe. Printre activitățile derulate la acest nivel se regăsesc: 

                                                 
29 Ghid CAF (2013) disponibil https://archive.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf, accesat la data 
aprilie 2020. 

S T A R T 
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 Definirea scopului și a abordării; 

 Alegerea modalității de evaluare (clasică sau complexă); 

 Desemnarea unui responsabil CAF (șef de proiect).  

Activitatea Responsabilului CAF are caracter permanent și are rolul de 

implementare CAF - autoevaluare, plan de acțiuni de îmbunătățire, monitorizare, 

evaluare și revizuire, proces ce se repetă o dată la doi ani. Responsabilul CAF 

răspunde de întregul proces CAF, asigurând coerența întregului proces CAF și este 

important să aibă un nivel ridicat de cunoștințe despre instituția în care activează, să 

cunoască modelul CAF şi abilități pentru gestionarea procesului de autoevaluare. 

Odată ce abordarea autoevaluării a fost stabilită, este important și necesar să 

fie stabilit și un plan de comunicare. 

Un prim rezultat al acestei activități ar fi stimularea interesului unora dintre 

angajați și manageri de a fi implicați direct în grupul de autoevaluare. În mod ideal, 

implicarea în procesul de autoevaluare CAF ar trebui să fie realizată pe baza 

motivației personale. De fapt, motivația personal/voluntariat ar trebui să se 

regăsească pe parcursul întregului proces de autoevaluare CAF. Din acest considerent, 

planul de comunicare cu toate părțile interesate este necesar să fie construit și ghidat 

de principiul „câștig-câștig”. 

 

3.2. Procesul de autoevaluare 

Procesul de autoevaluare începe cu constituirea grupului de 

evaluatori. Este recomandat, potrivit metodologiei CAF, ca acesta să 

cuprindă angajați ai instituției din diferite domenii, niveluri ierarhice,  

având funcții și experiență diferită în cadrul instituției. Constituirea 

grupului de evaluatori trebuie să urmărească asigurarea unei echipe care 

să poată oferi o perspectivă detaliată asupra instituției. De regulă, 

grupul de evaluatori este format din 5 până la 20 de membri, dar este 

recomandat să se folosească echipe medii de 10 evaluatori. Pentru 

organizațiile mari, cu o structură complexă, se poate opta pentru organizarea mai 

multor grupuri de autoevaluare. Chiar dacă implicarea în procesul de autoevaluare 

CAF se face pe bază de voluntariat, conducerea și responsabilul CAF poate să 

stabilească o serie de criterii pentru eligibilitatea evaluatorilor CAF. Printre aceste 

criterii s-ar putea regăsi:  

 capacitatea de analiză; 

 spiritul critic-constructiv; 

 abordare pro-activă; 

 calități relaționale și de cooperare; 
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 experiența în domeniu/ experiența în utilizarea instrumentelor 

managementului calității etc.  

În funcție de cunoștințele și experiența evaluatorilor și a managementului în 

ceea ce privește managementul calității se pot organiza sesiuni de instruire sau de 

informare, cu accent pe modalitatea de desfășurare a evaluării și de cuantificare a 

rezultatelor (acordarea punctajelor/notelor).  

Procesul de autoevaluare continuă cu evaluarea individuală, realizată de 

fiecare membru al grupului de autoevaluare. Autoevaluarea se realizează folosind 

chestionarul CAF și documentele disponibile sau puse la dispoziție de responsabilul 

CAF și se bazează pe cunoștințele și experiența fiecărui evaluator. Pe baza acestei 

analize se va face notarea fiecărui subcriteriu. Fiecare secțiune din chestionar se 

bazează pe aceeași structură constând din următoarele câmpuri de răspuns: 

 Puncte tari; 

 Domenii de îmbunătățit; 

 Acțiuni de îmbunătățire; 

 Scala de evaluare 0-100 puncte. 

În cadrul autoevaluării individuale este important să se acorde atenție 

identificării și descrierii cât mai clare a domeniilor de îmbunătățit, dar și a punctelor 

tari deoarece acestea vor fi elementele de bază pentru conturarea acțiunilor de 

îmbunătățire (acțiuni corective, după caz).  

Este recomandat ca punctele tari și domeniile de îmbunătățit să fie identificate 

pe baza de dovezi. De asemenea, este recomandat să fie folosită metoda clasică de 

notare în cadrul organizațiilor care nu au o cultură a managementului calității totale 

sau care sunt în fază incipientă în utilizarea tehnicilor acestuia. Pentru a stimula o 

analiză cât mai cuprinzătoare și obiectivă, evaluările individuale trebuie să fie tratate 

confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei UE 2016/680 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date (scopul nefiind identificarea persoanelor care au un 

punct de vedere mai critic asupra instituției, ci identificarea mijloacelor de 

îmbunătățire a performanței instituției).  

Astfel, după finalizarea autoevaluării individuale, membrii grupului se vor 

întâlni pentru a agrea punctele tari, domeniile de îmbunătățit și acțiunile de 

îmbunătățire, respectiv scorurile obținute pe fiecare criteriu. Cu alte cuvinte, această 

activitate presupune realizarea consensului între membrii grupului de 

autoevaluare. Pentru realizarea consensului se pot utiliza diferite metode de 
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negociere și dialog, dar metodologia CAF recomandă o metodă în patru pași. Aceasta 

este descrisă succint în caseta de mai jos30: 

 

După realizarea consensului se poate trece la pasul următor al procesului de 

autoevaluare, realizarea Raportului de autoevaluare. 

 Raportul de autoevaluare urmărește structura CAF și cuprinde următoarele 
elemente:  

 Punctele tari și domeniile de îmbunătățit identificate pentru fiecare 

subcriteriu;  

 Scorul acordat de grupul de evaluatori CAF pentru fiecare subcriteriu și 

media pe criterii;  

 Acțiunile de îmbunătățire propuse de grupul de autoevaluare.  

Raportul de autoevaluare va reprezenta o bază pentru elaborarea Planului de 

acțiuni de îmbunătățire, considerent pentru care este important ca acesta să fie 

acceptat și aprobat de către conducerea instituției. Fiecare instituție decide 

oportunitatea de a face public raportul de autoevaluare, dar indiferent de situație 

este o bună practică să se informeze întregul personal cu privire la rezultatele 

autoevaluării.  

  

                                                 
30 Ghid CAF (2013) disponibil https://archive.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf, accesat la data 
aprilie 2020. 

Prezentarea, pentru fiecare subcriteriu, a tuturor 
dovezilor referitoare la componentele chestionarului CAF, 
identificate de fiecare evaluator; 

Obținerea consensului cu privire la punctele tari și 
domeniile de îmbunătățit;  

Prezentarea scorurilor acordate pentru fiecare 
subcriteriu, în cadrul evaluărilor individuale; 

Obținerea consensului privind scorul final pe fiecare 
subcriteriu.  
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3.3. Elaborarea planului de acțiuni de îmbunătățire (corective) 

Îmbunătățirea continuă și orientarea instituției către 

excelență sunt principalele obiective ale procesului de autoevaluare 

prin CAF. Prin urmare este necesar să fie conturate și prioritizate o 

serie de acțiuni corective sau de îmbunătățire. De regulă, acestea 

îmbracă forma unui plan de acțiuni de îmbunătățiri. Planul de 

acțiuni de îmbunătățire este un mijloc prin care sunt aduse 

informații esențiale în procesul de elaborare/revizuire a strategiei instituției. Printre 

caracteristicile acestuia pot fi menționate: 

 integrează acțiuni de îmbunătățire care vizează funcționarea sistemică a 

instituției; 

 este bazat pe dovezi și informații/date furnizate în urma procesului de 

autoevaluare, din perspectiva evaluatorilor voluntari/angajaților instituției/ 

părților interesate relevante; 

 se bazează pe punctele tari identificate ale instituției din procesul de 

autoevaluare; 

 propune acțiuni adecvate de îmbunătățire pentru domeniile identificate în 

procesul de autoevaluare. 

Cu ocazia întocmirii Planului de acțiuni, conducerea instituției poate opta 

pentru prioritizarea acțiunilor, ținând seama pe de o parte de răspunsurile la 

întrebările „Unde vrem să ajungem în următorii doi ani?”, „Care sunt acțiunile 

necesare pentru atingerea obiectivelor strategice asumate?” și o serie de criterii, 

precum: (1) impactul acțiunilor; (2) disponibilitatea resurselor; (3) complexitatea 

implementării; (4) perioada necesară pentru implementare etc.  

De îndată ce, Planul de acțiuni a fost conturat și aprobat de către conducerea 

instituției se poate desfășura comunicarea acestuia în rândul factorilor interesați și 

începe implementarea acestuia. Implementarea acțiunilor cuprinse în Planul 

acțiunilor de îmbunătățire/corective trebuie: 

 să fie coerentă; 

 să fie însoțită de un proces de monitorizare şi evaluare; 

 să fie stabilite termene de finalizare, rezultate așteptate, indicatori de 

performanță și responsabil pentru fiecare acțiune; 

 să fie stabilite scenarii alternative pentru acțiuni complexe. 

Fiind ghidată de principiile ciclului PDCA, evaluarea prin CAF presupune 

reevaluarea. Astfel, conducerea instituției trebuie să întreprindă măsurile necesare 

pentru planificarea următoarei evaluări (de regulă, peste următorii doi ani de la data 

evaluării).  
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4. Sisteme de management - abordarea integrată în instituțiile publice 

Performanța în sectorul public implică o evaluare și îmbunătățire continuă care 

să țină cont de situația existentă și de nevoile viitoare ale beneficiarilor pentru a 

răspunde exigențelor de calitate a serviciilor pe care le oferă. După cum am văzut 

anterior, calitatea nu are o conceptualizare standard, fiind marcată de subiectivismul 

clientului, determinat de propriile principii, așteptări, sistem de comparație, dar și 

de diferitele dimensiuni care pot fi avute în vedere în considerarea unui serviciu ca 

fiind de calitate. Printre cele mai cunoscute dimensiuni se numără: 

 Aspecte tangibile: clădiri, echipamente, personal, comunicații; 

 Credibilitate: abilitatea de a respecta angajamentele cât mai riguros; 

 Promptitudine: dorința de a ajuta beneficiarii/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. 

Prin urmare, în instituțiile publice în relație cu sistemul de management al 

calității pot fi regăsite diverse mijloace, fie dintre cele prezentate în acest Ghid 

(CAF, standarde ISO, SCIM, BSC) , fie altele regăsite în vasta literatură de specialitate 

(GDPR, SNA, histograme, EFQM etc.). Fără îndoială că, între aceste modele și 

instrumente există asemănări și deosebiri, determinând astfel entitățile publice să-și 

ghideze procesul de elaborare, implementare și îmbunătățire a sistemului de 

management al calității, fie după un singur instrument, fie să integreze două sau mai 

multe instrumente în practica lor. Deși aceste instrumente au abordări diferite, 

scopul lor este același și anume, de a susține organizația în demersul calității. 

Utilizarea concomitentă a acestor instrumente este o provocare pentru organizații, 

dar poate aduce și un plus de valoare în modul în care este proiectat, monitorizat și 

evaluat sistemul de management al calității. Elementele sistemului de management al 

calității stabilesc structura, rolurile şi responsabilitățile instituției, planificarea, 

operarea, politicile, practicile, regulile, convingerile, obiectivele şi procesele prin 

care se realizează acele obiective. Aceste elemente se regăsesc și la nivelul 

instrumentarului SCIM. Așadar, analizând din perspectivă relațională SMC - SCIM se 

poate observa că sistemul de management al calității, cu precădere cel construit pe 

cerințele standardului ISO 9001: 2015 poate fi integrat cu sistemul de control intern 
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managerial prin extinderea tipului de documentație pentru a le include și pe cele 

solicitate prin SCIM.  

În acest context, pot fi subliniate, exemplificativ, următoarele relaționări: 

 Atât SMC prin ISO 9001: 2015, cât și SCIM acordă o atenție deosebită 

angajamentului managementului de vârf. 

 Potrivit ISO 9001: 2015, instituția trebuie să identifice și să analizeze 

aspectele interne și externe care sunt relevante pentru misiunea și direcția 

sa strategică și care influențează capabilitatea sa de a obține rezultatele 

intenționate. În acord cu filosofia SCIM, instituția își va stabili propria 

strategie, inclusiv pe baza previziunilor privind mediul extern și a 

capacității organizaționale a acesteia. De asemenea, instituția trebuie să 

stabilească obiective pentru a-și susține viziunea, inclusiv obiective de 

calitate specifice sistemului de management al calității. Astfel, putem 

corela cerința 6.2 din standard cu prevederile standardului 5 din SCIM. 

Conducătorii compartimentelor stabilesc activitățile pentru realizarea 

obiectivelor specifice, prin elaborarea unui document de management care 

să includă ”Obiectivele şi activitățile aferente acestora”. 

 Stabilirea activităților conform standardului 6 din SCIM se poate corela cu 

cerința 6.3 din ISO 9001: 2015. Schimbările SMC necesare trebuie planificate 

și evaluate cu privire la (1) consecințele potențiale; (2) menținerea 

integrității SMC; (3) disponibilitatea resurselor adecvate; (4) alocarea sau 

realocarea responsabilităților. 

 ISO 9001: 2015 susține gândirea bazată pe riscuri și acțiuni de tratare a 

riscurilor și oportunităților. Această cerință (6.1) se poate corela cu cerința 

SCIM de identificare și analiză a riscurilor cu privire la îndeplinirea 

obiectivelor (standard 8). Această analiză poate constitui baza pentru 

determinarea modului în care riscurile trebuie tratate. 

 SMC conform ISO 9001: 2015 reclamă informații documentate (7.5), adică 

informație documentată păstrată însemnând înregistrare și informație 

documentată menținută însemnând documente (de exemplu, manual, 

proceduri, politica, obiectivele calității, planul calității etc.). Cerințele 

SCIM (standard 9), pe de altă parte, prevăd elaborarea unei evidențe cu 

activitățile și procesele procedurale și elaborarea procedurilor. Procedurile 

reprezintă o componentă a Instrumentarului de control intern, care 

contribuie la îmbunătățirea desfășurării activităților, prin separarea 

atribuțiilor, sarcinilor, competențelor, funcțiilor și a responsabilităților 

personalului din cadrul entității publice. În acest sens, procedurile 

elaborate în baza standardului ISO 9001: 2015 pot fi adaptate pentru a fi 

convergente cu cerințele Standardului 9 din SCIM. 

 Potrivit cerinței 7.5.3 din ISO 9001: 2015, informația documentată trebuie 

să fie gestionată corespunzător pentru a asigura disponibilitatea și 
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adecvarea pentru utilizare, dar și pentru protejarea corespunzătoare și 

utilizarea incorectă. Similar acestor cerințe putem suprapune cerințele 

standardului 13 SCIM prin care se urmărește crearea unui control integrat 

asupra ciclului de viață al documentelor și o accesibilitate ușoară la 

acestea.  

 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: 2015 susține 

cerințele referitoare la informare și comunicare prin controlul 

documentelor și al înregistrărilor. Aceste cerințe ale standardului 

stabilizează procedurile de tratare a informațiilor care pot fi utilizate în 

cadrul SCIM. De asemenea, ISO 9001: 2015 definește cerințele privind 

comunicarea cu clientul și cu celelalte părți interesate relevante (7.4, 

8.2.1). 

 ISO 9001: 2015 promovează abordarea orientată spre proces și implicarea 

clienților și utilizatorilor. În acest sens, regăsim cerințe privind 

monitorizarea și controlul proceselor. Acțiuni similare sunt regăsite și la 

nivelul SCIM prin procesele de motorizare și evaluare a desfășurării 

activităților din structura obiectivelor. De altfel, trebuie punctat că aceste 

două procese sunt într-o strânsă conexiune, la rândul lor, cu procesul de 

Planificare conform Standardului 9 și Continuitatea activității (standardul 

11). 

 În construcția SCIM, monitorizarea și evaluarea sunt forme de control care îi 

permit conducătorului entității pârghiile necesare pentru a se asigura de 

îndeplinirea obiectivelor, inclusiv obiectivele de calitate stabilite prin ISO 

9001: 2015. Aceste cerințe pot fi corelate cu cerințele ISO (9.1.). Există de 

asemenea cerințe privind controlul produsului neconform și implementarea 

de acțiuni corective (10.. 

 În cuprinsul ISO 9001: 2015 regăsim, de asemenea, cerințe privind auditul și 

analiza efectuată de management (9.2 și 9.3) prin intermediul lor 

evaluându-se conformitatea și eficacitatea SMC și stabilirea măsurilor 

pentru îmbunătățirea SMC. Elemente similare regăsim și in SCIM (standardul 

16) cu observația că auditul intern conform ISO este relaționat cu cerințele 

din ISO 19011 și nu are în vedere domeniul financiar al entității.  
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 Aceste relaționări, dar și necesitatea îmbunătățirii sistemelor proiectate prin 

aceste instrumente sunt reflectate și în cadrul autoevaluărilor sau evaluărilor pe care 

instituția le desfășoară prin apelul la diferite modele și instrumente, precum CAF sau 

BSC. De exemplu, modelul CAF spre deosebire de alte instrumente ale 

managementului calității are o abordare mai integrată, holistică, de analiză a 

performanțelor entității, oferind un set de criterii aplicabile unui domeniu sau 

entității în ansamblul său. Prin abordarea procesuală (PDCA), CAF susține instituția să 

se dezvolte prin benchlearning și benchmarking, acordând atenție tuturor factorilor 

interesați și direcțiilor de îmbunătățire. Pe de altă parte, în timp ce CAF are o 

abordare de „jos în sus” – Personalul reprezintă organizația, BSC accentuează 

dimensiunea strategică, direcționând eforturile către monitorizarea obiectivelor prin 

intermediul indicatorilor de performanță. Aceste variabile cantitative și/sau calitative 

sunt regăsite și în cerințele de implementare SCIM.  

Controlul intern managerial prin obiectivele și procedurile sale urmărește să: 

(1) asigure o bună folosire a resurselor (financiare, umane) și corelarea acestora cu 

obiectivele entității publice; (2) îmbunătățirea fluxului informațional; (3) creșterea 

inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor și calitatea 

documentelor, oferind managementului date privind progresul sau regresul acestuia în 

atingerea obiectivelor propuse.  

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, controalele pentru a preveni includerea de informații 

inexacte în rapoartele financiare, procesele pentru a asigura separarea atribuțiilor. 
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Prin urmare, pe baza elementelor prezentate mai sus, putem observa 

premisele integrării SMC cu SCIM. În acest sens, demersurile ar putea fi orientate 

către: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aplicarea abordării bazată pe proces întregului sistem de management 

 Printr-o astfel de abordare, instituția reușește să țină sub control 

corelările și interdependențele dintre procesele sale, astfel încât să poată fi 

îmbunătățită performanța globală a entității. Instituția trebuie să identifice 

procesele necesare atât pentru sistemul de management al calității, cât și cele 

care vor fi cuprinse în lista activităților și proceselor ce trebuie să fie 

procedurate și să aplice ciclul PDCA pentru managementul proceselor. În 

această activitate, instituția trebuie să aibă în vedere procesele de 

management, procesele de bază, dar și cele suport. 

Utilizarea procedurilor dezvoltate în cadrul SCIM și în SMC 

 Deși ISO 9001: 2015 nu cere în mod particular documente precum, 

organigrame, hărți ale proceselor, diagrame flux, proceduri, planuri strategice, 

formulare, aceste documente pot adăuga valoare unui SMC. Prin urmare, în 

lipsa unor cerințe specifice în ISO pentru proceduri documentate, pot fi folosite 

procedurile operaționale și de sistem din cadrul SCIM și în SMC. Mai mult, SCIM 

ne oferă și o machetă cu elementele minimale pe care le putem regăsi în 

cadrul procedurilor. Prin aplicarea unei astfel de abordări, instituția poate 

eficientiza procesul de utilizare a resurselor și oferi coerență celor două. 

sisteme. 

 

Implementarea unor soluții (aplicații) IT pentru gestionarea SMC și SCIM 

 Utilizarea unor soluții IT pentru gestionarea documentelor și a fluxurilor 

sau a înregistrărilor dezvoltate atât în cadrul SMC, cât și SCIM ar putea sprijini 

demersul entității de a avea o abordare integrată a celor două sisteme. De 

asemenea, se poate face apel la implementarea unor soluții IT prin care să se 

monitorizeze progresul în realizarea obiectivelor proiectate.  
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Aplicarea unei abordări holistice în analiza riscurilor 

 Gândirea bazată pe risc este o caracteristică a standardului ISO 9001: 

2015, iar pentru a se conforma acesteia instituția trebuie să planifice și să 

implementeze acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților. Managementul 

riscurilor îl regăsim și în cerințele implementării SCIM. Din acest punct de 

vedere, o analiză globală a riscurilor poate susține integrarea SMC-SCIM. Astfel, 

complementar identificării riscurilor referitoare la realizarea obiectivelor vor fi 

determinate și riscurile care necesită a fi tratate din perspectiva sistemului de 

management al calității. Poate fi folosit, de exemplu, un Registru al riscurilor 

comun pentru ambele sisteme. 

Derularea unor audituri comune 

 Activitățile controlului intern pot fi structurate, ținându-se seama de 

mai multe criterii și rezultând astfel diferite tipuri de control. De altfel, atât 

SCIM, cât și ISO 9001: 2015 prevăd auditul intern, cu aplicabilitate pe zone 

diferite. 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. 

 Prin urmare, printr-o abordare integrată ar putea fi constituite echipe 

mixte și inclus în misiunea de audit intern și auditul sistemului de management 

al calității. Astfel, ar putea fi evitată repetarea anumitor întrebări de audit și 

obținerea unei game mai mare de date și informații care să faciliteze o 

înțelegere mai bună asupra modului de funcționare a entității. În acest mod, 

auditorii publici interni vor putea identifica resorturile pentru anumite 

activități desfășurate de instituție, iar auditorii de calitate vor putea să 

înțeleagă barierele legislative și financiare. 
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Utilizarea abordării bazate pe date (dovezi) 

 Standardul ISO 9001: 2015 are cerințe clare pentru identificarea 

neconformităților și acțiunilor corective. Utilizarea acestui mecanism în cadrul 

SCIM poate reduce timpul derulării misiunii de audit, poate susține 

identificarea tendințelor datelor susținând, astfel identificarea riscurilor și 

determinarea acțiunilor corective, respectiv eficacitatea acestora. Pentru 

implementarea unei astfel de abordări, instituția poate utiliza un sistem de 

monitorizare a datelor, dar și aplicații soft de simulare decizională. De altfel, o 

astfel de abordare reduce riscul apariției unor răspunsuri subiective și explicații 

nesustenabile, asociate criteriilor generale de evaluare care pot să apară în 

cursul autoevaluărilor și care să conducă la o supraevaluare a stadiului 

implementării standardelor de control intern managerial.  

 

Dezvoltarea unei culturi orientate către îmbunătățire continuă 

 ISO 9001: 2015 acordă o atenție specială îmbunătățirii continue. În acest 

scop, instituția trebuie să ia în considerare testelor, evaluărilor și analizei de 

management. Astfel, extinderea și aplicarea acestei abordări și sistemului de 

control intern managerial facilitează îmbunătățirea performanțelor 

organizaționale. De altfel, îmbunătățirea continuă se regăsește și în multe din 

modelele de excelență care sunt utilizate de entități pentru evaluare sau 

autoevaluare. 

 

Definirea S.M.A.R.T a obiectivelor și folosirea indicatorilor de performanță 

 În ceea ce privește definirea obiectivelor, SCIM menționează în mod 

expres ca acestea să respecte cerințele S.M.A.R.T. O astfel de prevedere 

explicită nu regăsim în cuprinsul ISO 9001: 2015, dar în schimb acesta din urmă 

cere ca obiectivele să fie măsurabile, relevante, comunicate, monitorizate 

(6.2.). De asemenea, ISO 9001: 2015 cere îmbunătățirea continuă, competență, 

conștientizare, măsurarea și monitorizarea satisfacției clienților. Prin urmare, 

instituția poate extrapola abordarea SCIM cu privire la obiective și indicatori de 

performanță și în cadrul SMC. 
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 Având în vedere particularitățile instrumentelor prezentate mai sus și 

necesitatea corelării lor se poate evidenția că succesul entității depinde, în mare 

măsură, de calitatea resursei umane. Atât în cadrul sistemului de management al 

calității, cât și în cadrul sistemului de control intern managerial, managementul de 

vârf trebuie să aibă în vedere asigurarea continuă a formării resursei umane (a se 

vedea recomandările din ISO 9001: 2015, 7.1.6., 7.2 și 7.3.).  

 Prin urmare, pentru a maxima avantajele potențiale ale instrumentelor 

managementului calității, o conectare a acestora cu alte instrumente de 

management, o abordare integrată este necesară. O astfel de abordare poate susține 

furnizarea unor servicii publice de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Exemple de bună practică 

 Implementarea instrumentelor managementului calității, de-a lungul timpului 

permite identificarea unor exemple de bună practică la nivelul diferitelor entități. În 

această idee sunt exemplificate următoarele practici31: 

 
 
 
 
 
 
 

 Serviciul a fost înființat în 1976 în fiecare municipalitate a Belgiei, cu scopul de 

a furniza servicii sociale pentru toți cetățenii. Ulterior, serviciul și-a propus ca 

direcție de dezvoltare – îngrijirea la domiciliu pentru persoanele în vârstă, incluzând: 

 un serviciu de curățenie; 

                                                 
31 Bunele practici sunt extrase din publicațiile Centrului CAF realizate pe parcursul evoluției 
instrumentului și din competițiile interne în domeniul inovării și calității. 

Proces de 
îmbunătățire a 
performanței  

Suport metodologic; 

Modele de excelență 

Serivicii 
publice de 

calitate 

REZULTATE: 

 INOVARE ȘI ÎNVĂȚARE 
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 un serviciu de îngrijire a familiei; 

 un serviciu pentru oferirea unei game variate de job-uri; 

 un serviciu pentru oferirea unei mese. 

 Pentru realizarea acestei misiuni, municipalitatea a ales o abordare integrată a 

calității, iar un prim pas întreprins în acest sens a fost realizarea unei evaluări inițiale 

prin intermediul CAF care a evidențiat necesitatea îmbunătățirii rolului modelului de 

conducere, dezvoltarea și alinierea valorilor leadership-ului cu misiunea serviciului și 

orientarea politicii de calitate spre client. Pentru aceste domenii, evaluarea prin CAF 

a sprijinit conturarea unor măsuri de reorganizare a sistemului de leadership astfel: 

 Top management – stabilirea unei echipe de management care să orienteze 

procesul de conducere către orizontală, să ghideze forurile decizionale și 

care să fie mai aproape de personal; 

 Middle management – stabilirea unui grup permanent de calitate care 

urmărește dacă: 

 toate activitățile organizației sunt aliniate cu viziunea și misiunea 

organizației,  

 obiectivele sunt corelate cu procesele; 

 Managementul operațional – stabilirea unui program permanent „Formarea 

Formatorilor” – prin care sunt stabilite reuniuni periodice ale tuturor 

angajaților care gestionează resursele umane ale organizației; 

 După implementarea acestor schimbări a fost evaluată satisfacția angajaților și 

a beneficiarilor și au fost obținute rezultate care indică beneficiile utilizării unei 

politici orientate spre calitate. 

 

 
 
 
 
 

   

 Serviciul de taxe este un serviciu public care complementar activităților privind 

impozitarea (impozite directe și indirecte) desfășoară și activități de eliberare a 

certificatelor fiscale pentru confirmarea veniturilor, a angajării sau activități 

independente sau din alte forme de activitate. Unul dintre obiectivele majore ale 

organizației a fost de a îndeplini cerințe clientului „obținerea certificatului la o 

singură vizită scurtă la sediul serviciului/oficiului”. Numărul mare de cereri pe an 

(2007: 54.667, 2008: 51.643) și aplicarea regulii „emiterea în aceeași zi” a determinat 

necesitatea dezvoltării și implementării unor proceduri optime și soluții eficiente. În 

planificarea acestora a fost important să se țină cont de faptul că aproximativ 90% 
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dintre cererile de eliberare a certificatului fiscal sunt formulate într-o perioadă 

scurtă de timp (4 luni), și anume, în lunile, Iunie, Iulie, August și Septembrie. Astfel, 

pentru îmbunătățirea activității au fost implementate următoarele măsuri: 

 Modernizarea sălii de furnizare a serviciului (sala cu ghișeele); 

 Instruirea personalului; 

 Modificarea programului de lucru; 

 Îmbunătățirea procesului de informare și comunicare cu clienții; 

 Stabilirea unui acord cu cele 13 instituții districtuale de ajutor social conform 

căruia clienții pot transmite cererea în zona districtului din care fac parte fără 

a mai veni la Oficiu (instituțiile districtuale de ajutor social transmit cererile la 

Oficiu iar certificatele sunt emise și transmise imediat); 

 Evaluarea periodică a satisfacției clienților.  

 De asemenea, a fost consolidată cooperarea voluntară între instituțiile locale și 

guvernamentale, avându-se în vedere că aceasta poate avea un rol important în 

activitățile de furnizare a serviciului și creștere a satisfacției clientului. Totodată, 

instituția și-a centrat atenția pe nevoile prezente și potențiale ale cetățenilor, 

implicându-i în dezvoltarea serviciilor și în îmbunătățirea performanței sale.  

 

 

 

 

 

 La începutul anului 2008, Agenția avea în mod formal stabilită misiunea, deși 

aceasta nu era bine cunoscută, iar angajații nu au fost implicați în stabilirea ei. Pe de 

altă parte însă, la acea dată, viziunea Agenției nu era formulată, iar valorile erau 

descrise de Codul de Etică dezvoltat de juriștii Agenției și care, de asemenea, nu era 

cunoscut printre angajați. Legătura dintre valorile și misiunea Agenției nu era clară și 

prezenta deficiențe. 

 Astfel, la prima autoevaluare, s-a subliniat că structura organizațională nu era 

adecvată pentru obiectul său de activitate și față de așteptările stakeholderilor 

(unele departamente critice ale agenției aveau personal insuficient). Personalul 

Agenției nu era implicat în procesul decizional. Aceste aspecte și măsurile corective 

au fost incluse în Raportul și Planul CAF al Agenției. În acest context au fost 

implementate următoarele: 

 Adaptarea structurii organizaționale la planurile de viitor ale Agenției și la 

așteptările stakeholderilor;  
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 Formularea Viziunii, actualizarea Misiunii și comunicarea lor angajaților prin 

intermediul unor reuniuni de informare;  

 Actualizarea setului de valori. Au fost organizate seminarii cu angajații pentru 

a se discuta care sunt valorile cele mai importante (potrivite) pentru Agenție, 

pentru angajați și pentru stakeholderi, de ce aceste valori sunt importante. Au 

fost stabilite competențe ca benchmarking, iar valorile au fost integrate în 

procesul de evaluare a angajaților. În 2009, fiecare trimestru a fost dedicat 

unei valori și a fost organizată alegerea celui mai bun angajat din perspectiva 

valorii declarate „Cel mai bun angajat față de valoarea declarată”.  

 Acceptarea din partea managementului a implicării angajaților în procesul 

decizional, la toate nivelurile prin constituirea unor grupuri de lucru voluntare 

(grup de lucru pentru dezvoltarea planului de motivare a angajaților; grup de 

lucru al managerilor pentru noua structură organizațională; grup de lucru cu 

consultanță externă pentru dezvoltarea Planului Strategic Instituțional, grup de 

lucru pentru simplificarea proceselor).  

 Reevaluarea Agenției a evidențiat creșterea scorului acordat criteriului privind 

satisfacția angajaților. 

 

 

 

 

  

 Heraklion este cel mai mare oraș al insulei, Creta (180.000 de locuitori). 

Primăria orașului este implicată în mai multe rețele europene ca lider sau partener la 

nivel național sau european (ex. Euro-cities, Balkan cities, Euro-towns). Misiunea 

entității este să răspundă cerințelor cetățenilor cât mai bine. În anii anteriori, 

beneficiarii/cetățenii trebuia să meargă la sediul instituției pentru a primi răspunsuri 

la solicitările lor, uneori era necesar să revină în aceeași zi sau la câteva zile. 

În urma implementării CAF, inclusiv cu participarea cetățenilor în procesul de 

autoevaluare prin CAF, situația s-a schimbat semnificativ prin dezvoltarea unei 

Strategii de digitalizare, finanțată din fonduri naționale și/sau europene bazată pe: 

 rețea de internet prin fibră optică care conectează 160 de sedii de interes 

public și 30 de hotspot-uri wireless cu drept de acces de la mai puțin de 36 de 

km; 

 materiale digitale (documente din arhivele publice, documente istorice etc.); 

 e-servicii (163 de e-servicii, 700 de utilizatori pe an au aplicat pentru 500 de e-

aplicații); 

 e-democrație (newsletter, forumuri, publicarea documentelor administrative). 
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 Ca un rezultat al acestei infrastructuri și a serviciilor electronice, răspunsul la 

nevoile cetățenilor este mult mai rapid și eficient, uneori fără necesitatea deplasării 

de acasă la sediul entității. 

 

 

 

 

 

  

 În vederea promovării calității în cadrul administrației regionale autonome, 

guvernul din insulele Azore a stabilit un plan susținut de trei direcții strategice: (1) 

companiile/firmele; (2) serviciul public și (3) cetățenii. 

În ceea ce privește serviciul public, calitatea este evaluată prin intermediul a trei 

instrumente/metode: 

 Evaluările cetățenilor; 

 Auditul; 

 Autoevaluarea. 

 Pentru desfășurarea procesului de autoevaluare a fost adoptată legislație în 

materie astfel încât aceasta să se desfășoare în toate organizațiile cu periodicitate și 

să poată fi constituite echipe de managementul calității. Astfel, s-a generalizat 

autoevaluarea la nivelul tuturor serviciilor publice regionale, în special prin 

intermediul instrumentului CAF. Cu toate acestea, în domeniile educație și sănătate 

(școli, spitale, centre de sănătate publică), ținând seama de particularitățile 

acestora, autoevaluarea nu a fost reglementată. În domeniul educației a fost creat 

proiectul „Qualis-Evaluation of Schools” care a adaptat instrumentul CAF pentru 

evaluarea școlilor. În domeniul sănătății s-a continuat evaluarea prin intermediul 

instrumentelor, deja dezvoltate, în special prin intermediul MoniQuOr (Controlul 

calității organizaționale a centrelor de sănătate). 

 Ulterior, în urma rezultatelor obținute a fost creat Sistemul Integrat de 

Management și Evaluarea Performanței Administrației Publice Regionale Azore 

(SIADAPRA) prin care s-a stabilit obligativitatea anuală a autoevaluării pe baza celor 

trei instrumente. Totuși, pentru ca un serviciu să fie considerat „excelent”, unul 

dintre criteriile evaluării (sunt 12 criterii) este rezultatul autoevaluării, a 

benchmarking-ului și benchlearning-ului și de asemenea implicarea într-un procesul 

de certificare recunoscut la nivel național sau internațional. 

 

 

05 

ADMINISTRAȚIA REGIONALĂ AUTONOMĂ DIN AZORE, 

AZORE (PORTUGALIA) 



 

 
www.poca.ro 

 

 

 

 În 2006, Ministerul Finanțelor a început utilizarea instrumentului CAF alături de 

alte instrumente ale managementului calității (audituri interne, benchmarking, 

standard de calitate și standard pentru servicii, managementul 

petițiilor/reclamațiilor). Din punct de vedere organizațional, administrația financiară 

dispune de 40 de servicii de taxe (în 80 de locații), 9 birouri vamale (103 locații) și o 

unitate de audit (în 8 locații). Această organizare acoperă 9 provincii și are 

aproximativ 11.500 de angajați.  

 Procesul de organizare și funcționare are la bază managementul prin obiective, 

iar anual, 10 din aceste structuri trebuie să realizeze autoevaluarea prin CAF. În urma 

implementării acestui mecanism, la nivelul administrației financiare au fost obținute 

următoarele beneficii: 

 cadrul de dezbatere dintre manageri-angajați cu privire la activitățile de zi cu 

zi în relație cu viziunea, strategia și valorile instituționale; 

 schimbarea culturii organizaționale și a abordării față de activitatea curentă 

(zilnică); 

 îmbunătățirea continuă a modului de funcționare prin adoptarea unor noi 

instrumente ale managementului cunoașterii și managementului bazat pe 

proces; 

 identificarea unor noi modalități de evaluare a performanței (oferite de 

stakeholderi: angajați, clienți, cetățeni); 

 dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor externe (consultanți, reprezentanți 

ai structurilor locale, sindicate etc.); 

 revizuirea procesului de planificare strategică și evaluarea anuală prin CAF; 

 instituirea/stabilirea unei zile speciale pe parcursul unui an – „ziua CAF” la 

nivelul managementului de vârf, în cadrul căreia sunt discutate rezultatele CAF 

și luate decizii strategice dacă este necesar. 

 

 

 

 

 În anul 2018, instituția prefectului județului Sălaj a inițiat demersul pentru 

implementarea SR ISO 9001:2015 prin constituirea unui grup de lucru și stabilirea unui 

plan de activități, printre care: (1) declarația referitoare la calitate ISO și afișarea pe 

site;(2) identificarea proceselor, harta proceselor, definirea obiectivelor și indicatori 
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de performanță calitativi și cantitativi;(3) suport resurse; (4) analiza culturii 

organizaționale; (5) analiza stakeholderilor; (7) analiza SWOT; (8) informații 

documentate și controlul informațiilor documentate; (9) comunicarea cu clientul; (10) 

analiza capabilității organizației de a satisface cerințele pentru produsele și serviciile 

oferite clienților; (11) reacție la conformitate și acțiune corectivă; (12) îmbunătățirea 

continua a sistemului de management al calității; (13) certificare ISO. 

 Prin tot acest demers, entitatea publică a urmărit să: 

 măsoare gradul de satisfacție al cetățeanului; 

 eficientizeze activitățile; 

 se adapteze managementul schimbării. 

 Pentru implementarea în instituție a ISO 9001:2015, complementar procesului 

de pregătire a documentelor necesare, au fost implicați toți șefii de structuri 

(Cancelarie, Servicii, Birouri, Compartimente), au fost identificate procesele și 

derulate sondaje pentru cunoașterea satisfacției cetățenilor. În urma implementării 

SR ISO 9001:2015, rezultatele sunt: 

 cetățeni mai mulțumiți, care se simt implicați și că feedback-ul lor contează; 

 documente îmbunătățite, simplificate; 

 stabilirea procedurilor de lucru; 

 stabilirea circuitului documentelor prin proceduri operaționale și de sistem; 

 analizarea satisfacției cetățenilor prin intermediul chestionarului (111 

respondenți); 

 analiza culturii organizaționale (35 respondenți); 

 chestionare aplicate și interpretate; 

 eficientizarea colaborării interdepartamentale și a comunicării pe verticală 

(șefi ierarhici, subordonați); 

 harta proceselor elaborată în instituție; 

 recomandări în urma ședințelor interne de îmbunătățire; 

 trasarea responsabilităților privind managementul calității; 

 27 procese identificate în instituție; 

 200 de proceduri. 

  

 În urma analizării acestor practici și corelarea lor cu elementele de ordin 

teoretic specific instrumentelor SM și SCIM se poate observa că implementarea unei 

culturi a calității conduce entitățile publice către o dezvoltarea sustenabilă, inclusiv 

îmbunătățirea imaginii instituționale în relație cu părțile interesate, în mod particular 
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cu cetățenii. De altfel, implementarea SMC și SCIM, coroborată cu evaluarea prin CAF 

sau alte instrumente ale managementului calității, oferă entității publice premisele 

pentru o bună guvernare, susținând o analiză de ansamblu a performanțelor, 

colectarea și utilizarea datelor (dovezilor) pentru planificarea strategică și un 

vocabular comun între nivelul de conducere și cel de execuție. 

 Este importantă conștientizarea faptului că implementarea sistemului de 

management al calității afectează întreaga entitate publică, determinând schimbarea 

culturii organizaționale și orientarea către îmbunătățirea continuă. 
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Anexe 

Relația dintre Modelul CAF și Standardul ISO 9001: 2015 

Modelul CAF SR ISO 9001: 2015 

Criteriu 1. Leadership  5.1. Leadership și angajament 

5.3. Roluri organizaționale, responsabilități 

și autorități  

9.3. Analiza efectuată de management  

Criteriul 2. Strategie și Planificare 4.1. Înțelegerea organizației și a contextului 

în care activează 

4.2. Înțelegerea necesităților și așteptărilor 

părților interesate  

Criteriul 3. Resurse Umane 7.1.2. Personal  

7.1.4. Mediu pentru operarea proceselor  

7.2. Competență  

Criteriul 4. Parteneriate și resurse 7.1. Resurse  

8.4. Controlul proceselor, produselor și 

serviciilor furnizate din exterior  

Criteriul 5. Procese 8. Operare  

9.2. Audit intern  

9.1. Monitorizare, măsurare, analiză și 

evaluare  

Criteriul 6. Rezultate orientate către 

client/cetățean 

9.1.2. Satisfacția clientului  

 

Criteriul 7. Rezultate referitoare la 

angajați 

n.a 

Criteriul 8. Rezultate privind 

responsabilitatea socială 

n.a 

Criteriul 9. Rezultate cheie ale 

performanțelor 

9.1.3. Analiză și evaluare (produse și 

servicii; satisfacția clientului; performanța și 

eficacitatea SMC; furnizori externi și 

procese)  
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