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Prezentul ghid este elaborat în cadrul proiectului  „DISC - Dezvoltarea unui Sistem de 

Management al Calităţii şi Performanţei unitar şi eficient” – cod MySMIS 119593; cod 

SIPOCA 467, implementat de primăria Municipiului Botoșani, în parteneriat cu Transparency 

International România I Asociaţia Română pentru Transparenţă. 

 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unui Sistem de Management al Calității si 

Performanței unitar si eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, dezvoltarea unui 

sistem informatic inovativ de management al documentelor, recertificarea SR EN ISO 9001 

și pregătirea resursei umane din cadrul UAT Municipiul Botoșani, în scopul consolidării unui 

management performant și optimizării proceselor orientate către beneficiari. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa Prioritară 2: Administrație publica și sistem 

judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1: Introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 

în concordanță cu SCAP (Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020). 
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I. Introducere 

 

Pornind de la Strategia Europa 2020, Guvernul României a adoptat Strategia pentru 

Consolidarea Administraţiei Publice 2014 – 2020 prin HG nr. 909/2014. 

Ce este Strategia Europa 2020?  

Strategia Europa 2020 a fost dezvoltată și adoptată în cadrul Consiliului European din 17 

iunie 2010 şi reprezintă un program pe zece ani (2010 – 2020) prin care Uniunea Europeană 

își propune să creeze condiții pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii. 

Strategia se fundamentează pe 3 obiective care se întrepătrund: 

 creştere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovare; 

 creştere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul 

de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

 creştere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată 

ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, 

socială şi teritorială. 

 Administrația publică, chiar dacă nu este un domeniu direct legat de țintele 

Strategiei Europa 20201, joacă un rol cheie în coordonarea, reglementarea, promovarea și 

implementarea politicilor și acțiunilor care creează cadrul pentru atingerea acestora. În 

acest context, este necesar să existe o administrație publică eficientă, coerentă, stabilă și 

predictibilă, în măsură să asigure luarea deciziilor (politici publice și reglementări) în mod 

fundamentat, realist și coordonat (cu accent pe planificarea strategică riguroasă, integrată 

și coerentă, inclusiv corelarea cu resursele financiare), implementarea măsurilor adoptate 

(cu accent pe corelarea competențelor alocate cu capacitatea administrativă), sistemul de 

monitorizare și evaluare (care să vizeze atât design-ul sistemului, cât și capacitatea 

instituțiilor de a colecta, corela și interpreta datele), astfel încât să se poată identifica 

rapid abaterile și să se ia măsurile de corecție în timp util. 

 În vederea realizării acestor deziderate a fost elaborat Planul de acţiuni pentru 

implementarea etapizata a managementului calităţii în autorităţi si instituţii publice 

2016 – 2020, care este un rezultat al Strategiei pentru consolidarea administrației publice 

                                                           
1 Ținte stabilite la nivel european și asumate la cel național, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
cercetarea și dezvoltarea, schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei, educație și lupta împotriva 
sărăciei și excluziunii sociale. 
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2014-2020  (SCAP 2014 - 2020)2  şi care prevede necesitatea implementării de sisteme 

unitare de management al calităţii aplicabile administraţiei publice, standardul ISO 

9001 și instrumentul CAF3, inclusiv formarea/instruirea specifică pentru implementarea 

sistemului/ instrumentului de management al calităţii, în administraţia publică locală. 

 

 

Administrația Publică Locală a Municipiului Botoșani  

  

a) Consiliul Local al Municipiului Botoșani 

 Consiliul Local al Municipiului Botoșani este autoritatea deliberativă a administrației 

publice prin intermediul căreia se realizează autonomia locală, organizarea şi funcționarea 

acesteia fiind reglementată de dispoziţiile Legii nr. 215/2001, republicată, privind 

administrația publică locală. Este format din 23 de consilieri, organizați în cinci comisii de 

specialitate. 

 Atribuțiile consiliului local şi ale comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, art. 36 și art. 54. 

  

b)  Primarul Municipiului Botoșani 

 Primăria Municipiului Botoșani este o structură funcţională, cu activitate 

permanentă, constituită din primar, viceprimari, secretarul municipiului, administrator 

public şi aparatul de specialitate al primarului. Misiunea acesteia este asigurarea 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi oferirea unor servicii 

publice locale de calitate, realizate în condiţii de eficienţă, într-un mod echitabil, 

transparent și legal. 

 În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

    b) atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul local; 

    c) atribuţii referitoare la bugetul local; 

                                                           
2 Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 
2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru 
consolidarea administraţiei publice 2014-2020 (Anexa 1 - Obiectiv general II. Implementarea unui 
management performant în administrația publică, Obiectiv specific II.6. Calitate, cercetare și inovare în 
administrația publică, Direcție de acțiune: Creșterea gradului de utilizare a sistemelor și instrumentelor de 
management al calității în administrația publică - http://www.mdrap.ro/administratie/-2168. 
3  Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice 
https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre. 

http://www.mdrap.ro/administratie/-2168
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    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

    e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

          Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi 

asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. 

 Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele 

normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Primarul 

coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice 

și de utilitate publică de interes local.    

 

 Modul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Botoșani4  

 

 Municipiul Botoșani este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, 

care deţine un patrimoniu şi are iniţiativă în ceea ce priveşte administrarea intereselor 

publice locale. Administraţia publică a Municipiului Botoșani a fost întemeiată pe 

principiile descentralizării, autonomiei locale, desconcentrării serviciilor publice, 

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării 

cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autorităţile 

administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul municipiului sunt 

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, ca autoritate deliberativă şi Primarul Municipiului 

Botoșani ca autoritate executivă, alese conform legii. 

 Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale 

şi rezolvă treburile publice din municipiu, în condiţiile prevăzute de lege.  

 Primăria Municipiului Botoșani este o structură funcţională, cu activitate 

permanentă, constituită din primar, viceprimari, secretarul municipiului, administrator 

public şi aparatul de specialitate al primarului. Misiunea acesteia este asigurarea 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi oferirea unor servicii 

publice locale de calitate, realizate în condiţii de eficienţă, într-un mod 

echitabil,transparent şi legal.  

                                                           
4 Anexa  la   H.C.L. nr.182  /2018 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani. 
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 Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, 

în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt alcătuite din funcţionari 

publici şi personal contractual. Aparatul de specialitate îşi desfăşoară activitatea în baza 

prevederilor prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale în vigoare. 

 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Botoșani, precum și numărul maxim de posturi, sunt cele prevăzute în organigrama și statul 

de funcții aprobate prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani.  

 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului cuprinde, în 

funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, următoarele tipuri 

de structuri funcţionale: 

a. direcţie; 

b. serviciu; 

c. birou; 

d. compartiment. 

 Prin direcţie se înţelege o structură organizatorică funcţională, constituită din mai 

multe compartimente de specialitate grupate după specificul unei activităţi. Prin 

compartiment de specialitate se înţelege o structură organizatorică, funcţională, 

organizată ca serviciu, birou sau compartiment, ale cărui atribuţii sunt îndeplinite de către 

personalul de specialitate încadrat în aceasta.  

 Structurile din subordinea Primăriei Municipiului Botoşani colaborează permanent, în 

vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce le revin din legi, 

decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii şi alte prevederi legale în vigoare precum şi a sarcinilor 

ce le sunt încredinţate de şefii ierarhic superiori.   

 Numirea şi eliberarea în/din funcţie a personalului din aparatul de specialitate se 

face de către primar, în condiţiile legii. În funcţie de natura atribuţiilor stabilite în 

competenţa sa, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are statutul 

de funcţionar public sau personal contractual. 

 

 

 Structura aparatului de specialitate al primarului Municipiului Botoșani 

(conform HCL 182/2018) 

  

 Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Botoşani  este organizat în 5 

direcţii , 3 departamente subordonate secretarului si 8 compartimente independente. 

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt următoarele: 

a. Direcția Edilitare; 

b. Direcția Economică; 
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c. Direcția Impozite și Taxe Locale; 

d. Direcția Dezvoltare Locală; 

e. Direcția Urbanism. 

Compartimente subordonate secretarului Municipiului Botosani  : 

a.Aparatul permanent al Consiliului Local ; 

b.Serviciul Juridc , Contencios, Registru Agricol; 

c.Biroul Autoritate tutelara; 

Compartimente independente, subordonate direct primarului sunt următoarele: 

a. Serviciul Achiziții Publice; 

b. Serviciul Management Proiecte; 

c. Serviciul Centru Informații Cetățeni; 

d. Compartiment Audit Public Intern; 

e. Compartiment Relații Externe; 

f. Compartiment Protecția Mediului; 

g. Compartiment pentru situații de urgență; 

h. Compartiment cabinet primar. 

 Atribuții generale ale structurilor funcționale conform Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare aprobat prin HCL 182/2018 

 Structurile funcționale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului  

Municipiului Botoșani, în domeniile de specialitate care reprezintă specificul activității 

proprii, îndeplinesc următoarele atribuții comune5: 

 

 Colaborează, coordonează și acordă asistență de specialitate direcțiilor, serviciilor, 

birourilor sau compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani, respectiv 

entitățile publice aflate în subordonarea/coordonarea consiliului local cu diferite domenii 

de activitate, respectiv: asistență socială; învățământ,  poliția locală; cultură; sănătate 

etc., în condițiile legii; 

 Colaborează cu inițiatorii de acte administrative, formulând propuneri, asigurând 

redactarea acestor proiecte și elaborând expuneri de motive, note de fundamentare sau 

referate sau rapoarte de specialitate, în vederea supunerii dezbaterii acestora în cadrul 

forurilor decizionale ale Primăriei Municipiului Botoșani, conform metodologiei elaborate în 

acest sens; 

 Asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor din  actele administrative aprobate, 

conform sarcinilor ce le revin ca urmare a nominalizării sau repartizării pe cale ierarhică, 

dacă nu există alte menţiuni, la termenele și în condițiile calitative impuse de statutul 

instituției; 

                                                           
5 Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al aparatului de specialitate a 
Primarului Municipiului Botoșani, 182/2018. pp. 9-10.  
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 Periodic, sau ori de câte ori se impune, elaborează și prezintă informări sau rapoarte 

despre modul de realizare al sarcinilor și atribuțiilor proprii, inclusiv în ceea ce privește 

activitatea serviciilor publice de interes local; 

 Elaborează analize, sinteze și evidențe cu caracter statistic de probleme din 

domeniul specific de activitate; 

 Contribuie la redactarea materialelor în vederea participării primarului la diferite 

întruniri, simpozioane, mese rotunde, întâlniri oficiale, la cererea acestuia; 

 Asigură liberul acces la informațiile de interes public specifice domeniului propriu de 

activitate, prin formularea răspunsului la solicitarea scrisă sau verbală a persoanelor fizice, 

persoanelor juridice române sau străine, cu aprobarea șefilor ierarhici; 

 Asigură identificarea și punerea la dispoziția serviciului de resort a informațiilor care 

urmează să fie comunicate din oficiu; 

 Asigură furnizarea datelor și informațiilor care urmează să fie publicate pe site-ul 

instituției si puse la dispoziția publicului prin intermediul Serviciului Centrului  Informații 

Cetățeni; 

 Elaborează periodic programe și rapoarte de activitate și anual raportul de activitate 

în vederea elaborării raportului anual de activitate al primarului; 

 Redactează proiecte de hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului, 

conform metodologiei; 

 La propunerea și în colaborare cu alte structuri de specialitate, elaborează 

propuneri de actualizare ale actelor normative proprii organizării interne; 

 Urmăresc și răspund de respectarea prevederilor legale cu privire la prelucrarea și 

protejarea datelor cu caracter personal; 

 Păstrează confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de 

care iau cunoștință funcționarii publici în exercitarea funcției; 

 Asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor privind activitatea proprie, în 

cazul documentelor elaborate pentru implementarea unor contracte sau programe, 

responsabilitatea aparține responsabililor de contract, respectiv de program. 

 Asigură implementarea și actualizarea strategiei de dezvoltare a municipiului 

Botoșani. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

10 
 

 

II. Obiective generale, ţinte  

 

Având în vedere că, asigurarea unor servicii publice de calitate este extrem de importantă 

şi contribuie la îndeplinirea obiectivului general menţionat anterior, la nivelul Primăriei 

Botoşani a fost identificată necesitatea implementării unui sistem unitar de management al 

performanţei și calităţii, care să permită optimizarea proceselor orientate către beneficiari 

în concordanţa cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020, 

adoptată prin HG nr. 909/2014 dar şi cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată 

a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016 – 2020. 

 

Proiectul implementat6 are ca Obiectiv general „dezvoltarea unui Sistem de Management 

al Calităţii şi Performanţei unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, 

dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de management al documentelor, 

recertificarea SR EN ISO 9001 şi pregătirea resursei umane din cadrul UAT Municipiul 

Botoşani, în scopul consolidării unui management performant şi optimizării proceselor 

orientate către beneficiari.” 

 

Ţinte propuse: 

În cadrul Proiectului se vor atinge următoarele ţinte: 

a) Standardizarea proceselor de lucru la nivelul UAT Municipiul Botoșani, asigurarea 

eficientizării acestora și corelării între sistemul de management al calităţii și 

performanţei cu sistemul de control intern managerial, precum și recertificarea 

Sistemului de Management al calităţii în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001, în 

scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu Strategia 

pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020 (SCAP)  și al consolidării 

capacităţii instituţionale a UAT Municipiul Botoșani; 

b) Implementarea unui sistem informatic inovativ de management al proceselor și 

documentelor la nivelul UAT Municipiul Botoșani, în vederea dezvoltării și 

consolidării Sistemului de Management al Calităţii si Performanţei, necesar creșterii 

calităţii și a accesibilităţii serviciilor publice; 

c) Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 150 de persoane, personalul din cadrul 

UAT Municipiul Botoșani privind implementarea, respectarea si actualizarea continua 

a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională 

                                                           
6 Proiectul DISC- Dezvoltarea Integrata a Sistemului Calității, – cod Proiect 119593, elaborat în cadrul 

apelului de proiecte POCA/209/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica 

locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.  
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clasică și e-learning, acţiuni de networking și schimb de bune practici, în vederea 

sprijinirii măsurilor şi acţiunilor de OS2.1 și implicit de proiect pentru optimizarea 

proceselor orientate către beneficiari. 

 

 Prima etapă în procesul de realizare a acestor obiective şi ţinte este elaborarea 

„Studiului de bune practici” în domeniul managementului calităţii în administraţia publică, 

la nivel naţional şi internaţional cu scopul de prezentare a celor mai bune soluţii pe baza 

documentării şi cercetării efectuate atât la nivelul instituţiilor publice din România, cât şi 

din Uniunea Europeană. 
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III. Instrumente necesare atingerii obiectivelor 

 

Studiul pune în evidenţă exemple de bună practică asupra modului în care instituţiile 

publice şi autorităţile locale asigură un management performant bazat pe transparenţă şi 

deschidere spre societatea civilă în vederea promovării principiilor bunei guvernări şi ale 

participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local. Ele evidenţiază 

totodată eforturile de consolidare instituţională a instituţiilor şi autorităţilor publice locale 

menite să asigure un grad sporit de eficienţă, transparenţă şi de implicare a cetăţenilor în 

procesul decizional. Informarea şi educarea cetăţenilor, ca parte importantă de reformare 

a relaţiei autorităţi publice – cetăţean se regăsesc de asemenea în bunele practici cuprinse 

în acest studiu. 

 

De ce este necesară calitatea serviciilor publice? 

 

Calitatea serviciilor publice, departe de-a fi o simplă lozincă, este absolut necesară:  

 pentru a răspunde cerinţelor actuale ale cetăţenilor – care sunt tot mai bine instruiţi 

si informaţi și care compară calitatea serviciilor publice cu cea a serviciilor private 

(inclusiv cele de interes general); 

 pentru a satisface nevoile tot mai numeroase și importante ale utilizatorilor / 

clienţilor de servicii publice de calitate; 

 pentru a contribui la dezvoltarea coeziunii sociale, a securităţii și a politicilor pe 

termen lung (sociale, economice, etc.); 

 pentru a contribui la legitimitatea și eficacitatea acţiunii publice (în absenţa căreia  

autoritatea publică este desconsiderată, iar nevoile cetăţenilor sunt doar parțial sau 

chiar deloc satisfăcute). 

 

Adeziunea, implicarea și participarea utilizatorului la îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

publice sunt necesare și posibile imediat întrucât: 

 utilizatorul este și co-realizator al serviciului public; 

 utilizatorul este și expert în utilizarea serviciului public; 

 utilizatorul este și cetăţean co-responsabil al serviciului public; 

 utilizatorul este și contribuabil ce finanţează serviciile publice.7 

 

Principalele condiţii necesare pentru succesul iniţiativelor de îmbunătăţire a calităţii 

serviciilor publice ar putea fi: 

                                                           
7 Raluca Mihălcioiu, Managementul Calității – pag.13. 
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 abordarea iniţiativei la un anumit nivel teritorial (comună, oraș, ţară), întrucât 

“teritoriul” este un element definitoriu al identităţii colective, dar și al nevoilor; 

 identificarea nevoilor globale ale utilizatorilor / clienţilor / cetăţenilor (în diferite 

domenii) și implicarea mai multor servicii interdependente (la nivelul statului, al 

colectivităţilor locale, al organizaţiilor publice) – într-o relaţie de parteneriat; 

 asocierea diferitelor părţi interesate implicate (parlamentari, utilizatori/ clienţi - 

persoane fizice și juridice, salariaţi, etc.) într-un proces de colaborare ce va fi cu 

atât mai eficace cu cât se va avea în vedere interesul general, ţinând cont de 

interesele fiecărei părţi.8 

Exemplele la care face referire acest studiu  vor pune în evidenţă Instrumentele 

necesare implementării unui sistem unitar de management al performanţei și calităţii, 

care să permită optimizarea proceselor orientate către cetăţeni. 

Cercetarea studiului are la bază documentele şi strategiile de reformă din ţara noastră 

în domeniul managementului calităţii în sectorul public menţionate la punctul VIII 

„Referinţe bibliografice”, iar studiile de caz prezentate în continuare au ca sursă site-urile 

oficiale ale anumitor instituţii publice din ţara noastră şi din ţările analizate (Austria, 

Spania). 

 

 

 

 

Instrumentele care vor fi detaliate în acest studiu sunt: 

III.1 Cadrul Comun de Auto-evaluare 

III.2 Monitorizarea activităţii de relaţii cu publicul  

III.3 Implementarea Sistemului de Management al Calităţii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Camelia Badea, Florina Pavel, Transparenţă şi participare în administraţia publică – Ghid de bune practici.  
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III.1 Cadrul Comun de Auto-evaluare a modului de funcţionare a 

instituţiilor publice9 

 

Cadrul Comun de Autoevaluare (Common Assessment Framework - CAF) este un 

instrument de management al calității totale dezvoltat de sectorul public pentru sectorul 

public, inspirat din Modelul pentru Excelență al Fundaţiei Europene pentru Managementul 

Calității (EFQM)10. CAF este un instrument folosit în instituțiile publice prin utilizarea 

tehnicilor de management al calității în scopul de a-și îmbunătăți performanța. CAF a fost 

revizuit de trei ori, respectiv în 2002, 2006 și 2013.  

Modelul CAF urmărește ca rezultatele excelente ale unei organizaţii publice să se 

realizeze prin leadership, strategie şi planificare, angajaţi, parteneriate, resurse şi 

procese. Evaluarea pe baza modelului CAF implică aprecierea organizaţiei din mai multe 

puncte de vedere în acelaşi timp, ceea ce conduce la o analiză complexă a performanţelor 

obţinute. 

Ca instrument al managementului calităţii totale, CAF porneşte de la principiile de 

excelenţă definite de EFQM, respectiv: orientarea spre rezultate, orientarea spre clienţi, 

leadership şi  stabilitatea scopului organizaţiei (misiunii organizaţiei), management prin 

procese şi fapte, implicarea angajaţilor, îmbunătăţire continuă şi inovare, parteneriate 

reciproc avantajoase şi responsabilitate socială. 

De asemenea, modelul CAF ia în considerare specificul sectorului public, respectiv 

anumite precondiţii comune pentru instituţiile din spaţiul socio-politic şi administrativ 

european: legitimitate (democratică, parlamentară), comportament legal şi etic pe baza 

unor principii şi valori general acceptate – transparenţă, responsabilitate, implicare, 

diversitate, echitate, justiţie socială, colaborare şi parteneriat. 

Deși aplicat la începutul anului 2000 de către Unitatea Centrală pentru Reforma 

Administrației Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, într-o 

primă versiune, fiind primul pas spre managementul calității totale, în prezent, CAF nu 

este implementat la nivelul tuturor instituțiilor publice din România, reprezentând încă un 

instrument dificil de implementat, în lipsa unor instruiri relevante în rândul funcționarilor 

publici. 

                                                           
9 Cadrul Comun de Autoevaluare (CAF) este un rezultat al colaborării dintre ministerele ce se ocupă cu 
Administrația Publică în țările Uniunii Europene. Centrul de Resurse CAF a fost creat în cadrul Institutului 
European pentru Administrație Publică. 
10 EFQM, Assessing for excellence: A practical Guide for Self-Assessment, EFQM Representative Office 
Brussels. 
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În acest moment, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale 

și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pot derula activități de sprijin 

pentru acțiunile de la nivel local, inclusiv prin stabilirea unor parteneriate cu autoritățile și 

instituțiile de la nivel local și implementarea de proiecte finanțate din POCA 2014-2020 în 

vederea implementării instrumentului CAF. 

Asemenea modelului EFQM, modelul de excelență CAF 2013, utilizează nouă criterii. Cele 

nouă criterii sunt:  

1. Leadership; 

2. Strategie și planificare; 

3. Personalul instituției; 

4. Parteneriat și resurse; 

5. Procese; 

6. Rezultate orientate către cetățeni; 

7. Rezultate orientate către personal; 

8. Rezultate orientate către responsabilitatea social; 

9. Rezultatele privind performanțele cheie ale instituției. 

 

Criteriile de la 1 până la 5 tratează aspectele exercitării managementului în cadrul 

instituției, precum și practicile prin care sunt atinse obiectivele acesteia.  Următoarele 

patru criterii se referă la ceea ce organizația a reușit să obțină până la momentul evaluării. 

Contează ca rezultatele să fie cuantificabile și măsurabile pentru determinarea gradului 

performanței instituției, precum și a percepției cetățenilor cu privire la performanță.11 

Cele 9 criterii conțin 28 de subcriterii (figura nr.1) care reflectă principalele probleme care 

trebuie luate în considerare atunci când se face evaluarea organizaţiei: 

 

                                                           
11 Cristina Raluca Popescu, Gheorghe N. Popescu, Veronica Adriana, Popescu Evaluarea gradului de 
implementare a modelului de excelență „Cadrul Comun de Autoevaluare (caf ‒ 2013)” de către institutele 
naționale de cercetare-dezvoltare-inovare din România, 2017, p. 28. 
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figura nr. 1: Modelul de excelență CAF 201312 

 

CAF își propune să fie un catalizator pentru un proces de îmbunătățire complet și are 

5 scopuri principale: 

 să introducă administraţiile publice în cultura excelenței și a principiilor 

Managementului Calității Totale; 

 să le ghideze progresiv către un ciclu complet PDCA (planificare, implementare, 

verificare, acţiune); 

 să faciliteze autoevaluarea pentru a obține o analiză diagnostic și o identificare a 

acțiunilor de îmbunătățire; 

 să funcţioneze ca o punte de legătură între diferite modele folosite în 

managementul calității; 

 să faciliteze învățarea continuă și schimbul de experiență. 

Pentru atingerea obiectivelor sale, modelul CAF din 2013 promovează cele opt 

principii ale managementului calității totale: 

                                                           
12 Modelul CAF - Ghid  tradus în limba română de Istrate Adriana, p. 6. 
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1. Orientarea către rezultate; 

2. Orientarea către cetățeni / clienți; 

3. Leadership și constanța scopului; 

4. Managementul pentru procese și fapte; 

5. Dezvoltarea și implicarea personalului; 

6. Învățarea continuă, inovare și îmbunătățire; 

7. Dezvoltarea parteneriatelor; 

8. Responsabilitatea socială. 

 

 

Fişă sintetică Studiu de caz nr.1: Exemplu bună practică în implementarea 

Instrumentului CAF - Instituţia Prefectului Judeţului Cluj13  

  

 

Descrierea bunei practici  

 Prin intermediul instrumentului specific de management al calităţii totale, CAF - 

Cadrul Comun de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice, a fost 

realizată o analiză de ansamblu a performanţei organizaţionale, a deficienţelor specifice, 

fiind identificate pârghiile specifice de acţiune menite să sporească eficienţa serviciilor 

oferite şi să răspundă mai bine solicitărilor publicului. Această analiză instituţională a 

contribuit la identificarea priorităţilor instituţionale şi la formularea obiectivelor şi a 

planului de acţiuni specifice instituţiei. 

  

Aspectele problematice identificate vizează:   

 necunoaşterea rolului şi atribuţiilor instituţiei de către unii cetăţeni; 

 inexistenţa unor proceduri de lucru în formă scrisă; 

 nesoluţionarea în echipă a unor probleme complexe şi comunicarea deficitară 

între angajat-şef/responsabil şi între departamente; 

 fişele de post nu cuprind referiri la: obligativitatea respectării termenelor 

legale; delegări de competenţe (de ex. pe cine poate înlocui titularul fişei de 

post sau cine îi ţine locul în situaţia absenţei persoanei); termenele la care să se 

efectueze o actualizare a conţinutului fişelor; 

 inexistenţa unei practici de delegare în scris, explicit, a unor sarcini, între 

colegi; 

 inexistenţa unei secţiuni pe site-ul instituţiei dedicate întrebărilor 

cetăţenilor.    
                                                           
13  Studii implementare CAF, în cadrul UCRAP MAI – accesare internet 15 noiembrie 2018. 
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  După identificarea aspectelor problematice a fost structurat Planul de acţiuni și s-

au luat măsurile specifice, cu definirea termenilor şi a responsabililor la toate nivelele 

instituţionale. Acestea vizează următoarele aspecte: 

 Întocmirea în scris, în format standardizat, a unor proceduri de lucru specifice, uşor 

accesibile şi utilizabile, asumarea lor de către personalul angajat.  

Procedurile de lucru au fost elaborate sub forma unui set de reguli unitare şi coerente, 

care să constituie un instrument practic, util şi transparent, la îndemâna oricărui angajat, 

care contribuie la fluidizarea şi eficientizarea activităţii la nivel instituţional; 

 Utilizarea procedurilor de lucru în activităţile curente. 

 Monitorizarea aplicării procedurilor de lucru. 

 Adaptarea semestrială a procedurilor de lucru la noile cerinţe 

instituţionale/legislative. 

 Modificarea fişelor de post, atât a personalului de execuţie care să asigure 

realizarea mai eficientă a sarcinilor cât şi a personalului de conducere care să verifice 

îndeplinirea acestora.  

Reformularea fişelor de post asigură continuitatea exercitării respectivelor atribuţii de 

către o altă persoană din cadrul compartimentului, care să poată prelua cu uşurinţă, rapid 

şi eficient soluţionarea respectivelor aspecte. 

 Realizarea activităţilor specifice şi asigurarea continuităţii lor, cu respectarea 

termenelor legale. 

 Utilizarea unei evidenţe informatizate a documentelor, a circuitului lor şi a modului 

lor de soluţionare. 

  Promovarea rolului şi atribuţiilor instituției. 

 Asigurarea transparenţei instituţionale prin afişarea pe site a tuturor informaţiilor 

publice. 

Prezentăm mai jos câteva exemple de activităţi legate de îmbunătăţirea nivelului de 

informare a cetăţeanului, prin actualizarea şi modernizarea datelor existente pe site-ul 

instituţiei. 

Toate informaţii existente pe site-ul instituţiei au fost analizate, selectate şi regrupate 

astfel încât să reflecte o gamă cât mai largă de activităţi specifice instituţiei, răspunzând 

în acelaşi timp cerinţelor persoanelor care vin în contact cu aceasta. 

De asemenea a fost realizată identificarea unor întrebări şi răspunsuri frecvente, 

sintetizarea şi afişarea lor pe site-ul instituţiei, pentru a le face cunoscute şi uşor 

accesibile mai multor persoane interesate. Astfel, diversele solicitări ale cetăţenilor 

precum şi repetitivitatea unor anumite categorii de întrebări adresate personalului 

instituţiei au conturat o paletă largă de problematici frecvente. Conducerea instituţiei a 

considerat utilă identificarea acestor întrebări şi răspunsuri frecvente, cu sprijinul tuturor 
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structurilor specializate din instituţie, sintetizarea şi afişarea lor pe site-ul instituţiei, 

pentru a le face cunoscute şi uşor accesibile mai multor persoane interesate. Întrebările au 

fost reformulate de o manieră impersonală, astfel încât împreună cu răspunsul dat, să 

ofere, cu indicarea temeiului juridic incident, informaţii complete pentru orice alte situaţii 

similar. 

O altă activitate a constat în actualizarea periodică a informaţiilor de pe site-ului 

instituţiei, precum şi sondarea nivelului de satisfacţie al cetăţeanului prin intermediul unui 

chestionar postat pe site. 

Totodată au fost identificate şi utilizate instrumente de consultare a cetăţenilor (ex. 

chestionar, registru de sugestii, cont e-mail, audienţe ). 

 Una din acţiunile relevante prevăzute în planul de acţiuni rezultat din CAF a fost 

“Preluarea propunerilor cetăţenilor pentru eficientizarea activităţii”. Pentru îndeplinirea 

acestei activităţi, instrumentul specific conceput şi aplicat atât de către instituţia 

prefectului cât şi de către unele servicii publice deconcentrate, servicii publice comunitare 

şi unele structuri ale poliţiei, a fost chestionarul de sondare a nivelului de satisfacţie al 

cetăţeanului privitor la calitatea serviciilor prestate. 

 Scopul aplicării chestionarului a fost implicarea cetăţeanului-client în identificarea 

principalelor deficienţe de furnizare a serviciilor şi evaluarea percepţiei acestuia în 

vederea îmbunătăţirii managementului instituţional şi soluţionării mai eficiente a 

problemelor specifice. După centralizarea chestionarelor distribuite, s-a realizat o evaluare 

a răspunsurilor cetăţenilor sub forma unui material-sinteză care identifică atât aspectele 

pozitive cât şi cele care pot fi îmbunătăţite, alături de propunerile punctuale ale 

cetăţenilor. 

 

 Principalele rezultate obținute prin intermediul instrumentului CAF 

 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite şi sporirea eficienţei actului administrativ prin: 

modernizarea imaginii instituţiei, simplificarea procedurilor administrative şi 

soluţionarea mai rapidă a solicitărilor, sporirea responsabilităţii şi autonomiei 

personalului angajat, încurajarea practicării delegării, a preluării şi asumării rapide a 

noilor sarcini de către angajaţi. 

 

 O nouă abordare a managementului instituţional, o creştere a responsabilizării 

personalului angajat, o standardizare şi fluidizare a activităţilor specifice realizate prin 

modificările funcţionale interne, actualizarea informaţiilor aflate pe site-ului 

instituţiei, sondarea nivelului de satisfacţie al cetăţeanului privitor la calitatea 

serviciilor oferite. 
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Fişa sintetică Studiu de caz nr.2:  Consecințele implementării managementului 

performanței în întreaga administrație federală pe baza rezultatelor implementării 

CAF în Departamentul III al Cancelariei Federale, Austria14  

 

 

1. Descrierea modalităţilor de îmbunătățire a rezultatelor organizației 

Departamentul III (DG III) al Cancelariei Federale are atribuţii în următoarele domenii: 

• Legea serviciului public 

• HR-Management 

• controlul performanței (controlul de funcționare) 

• Inovarea în serviciul public 

• Coordonarea utilizării instrumentelor de management cum ar fi CAF 

• Programe de instruire pentru personalul federal 

 

Până în anul 2016, DG III al Cancelariei Federale a făcut trei autoevaluări CAF, în anii 2006, 

2011 și 2015. Acest studiu de caz compară cele două evaluări de sine ale anului 2011 și ale 

anului 2015 în lumina introducerii managementului performanței (Wirkungsorientierung) în 

întreaga administrație federală în Austria, cu accent pe criteriile de eligibilitate. Pe scurt, 

putem raporta îmbunătățiri semnificative: scorurile CAF pentru potenţialii evaluatori s-au  

îmbunătățit cu 17 puncte în medie și rezultatele cu 10 puncte în funcție de metodologia de 

punctare CAF. 

 

Motivul principal al rezultatelor îmbunătățite este implementarea unui Control anual 

(Criteriul 1: Leadership și Criteriul 2: Strategie și planificare). 

Odată cu implementarea Managementului Performanței (Wirkungsorientierung) în întreaga 

Administrație Publică din 2013, de asemenea, a fost clarificată ciclul de control al 

performanței din cadrul DG III structurate și aliniate mai bine la obiectivele politice 

strategice. Formularele sunt standardizate și calitatea este asigurată. 

Pe măsură ce ciclul de control a trecut de trei ori complet (pentru anii 2013, 2014 și 2015), 

scorurile pentru mai multe subcriterii pentru "Leadership" și "Strategie și Planificare" au 

crescut acum pentru zona de „verificare” - check (51-70 de puncte) și chiar "Act" - 

acţionează (71-90 de puncte). Un instrument cheie în acest sens este atelierul de strategie 

anual cu conducerea superioară a direcției, unde sunt definite obiective strategice. De 

asemenea, a fost elaborată și făcută publică o declarație de misiune a Direcției. Regulat au 

                                                           
14 Patrick Staes, Nick Thijs, Dorina Claessens, A study of inspiring practices installed in 20 Public Sector 

organizations throughout Europe and the methodologies for prioritization, 2016, pag. 6. 
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loc întâlniri ale conducerii de 1,5-2 ore săptămânal și întâlniri bianuale în departamente şi 

acestea sunt principalele instrumente de comunicare. 

Aceeași îmbunătățire a punctajului se aplică și pentru subcriteriul 3.3, deoarece angajații 

sunt în mod regulat incluşi în elaborarea, controlul și evaluarea informațiilor despre 

performanță. Informațiile despre performanță se obţin, de asemenea, din interviurile 

anuale ale personalului. 

Un alt punct este acela că informațiile privind performanța (la nivel agregat, dar care 

includ obiective și indicatori) este, de asemenea, discutată de cel puțin trei ori pe an în 

parlament, în etapele de planificare și evaluare. Aceasta se desfășoară în plenul Adunării 

Naționale și al Comitetului bugetar. 

 

(Sub-criteriul 1.4 Gestionarea relațiilor efective cu autoritățile politice și cu alte părți 

interesate). În conformitate cu Planul de management al performanței, planificarea este 

triplă: o strategie pe termen mediu pentru un timp de 4 ani și planificarea anuală pentru 

capitolul bugetar ("Untergliederung" în limba germană) și respectiv bugetul global. În 2012, 

DG III a elaborat un cod de conduită pentru a consolida comportamentul etic. 

 

2. Proiectul de îmbunătățire implementat după autoevaluarea CAF15 

 

Din anul 2013, administrația publică la nivel federal este gestionată în conformitate cu 

principiul orientării spre rezultate. Cu alte cuvinte, managementul se bazează pe 

contribuții pentru atingerea obiectivelor în  legătura cu rezolvarea problemelor societăţii. 

Statul este responsabil pentru o gamă largă de servicii, variind de la sarcini importante din 

sectorul public, cum ar fi educație și asistență medicală sau asigurarea egalității de șanse, 

a securității juridice și a securității sociale, la protecția consumatorilor și a lucrătorilor, 

precum și la servicii mai puţin uzitate, cum ar fi controlul avalanșelor. 

Deoarece bugetele sunt stricte, având în vedere criza actuală a datoriilor suverane și 

necesitatea consolidării bugetului, fondurile publice trebuie alocate în mod optim pentru a 

răspunde nevoilor oamenilor și pentru a menține nivelul ridicat al serviciului pe termen 

lung. 

Aici vine orientarea spre rezultate. Bugetele federale arată efectele sociale care vizează 

ministerele și alte organisme publice, precum și modalitățile de obţinere a acestora și 

modul de măsurare a progresului. 

Prin compararea rezultatelor intenționate cu bugetul disponibil, este ușor să vedem dacă 

resursele care urmează să fie folosite sunt proporționale cu obiectivele urmărite. 

 

                                                           
15Patrick Staes, Nick Thijs, Dorina Claessens, CAF Improvement identification, prioritisation and 
implementation, 2016. p. 24. 
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Un exemplu din domeniul politicii de transport16 

 

• Scop: mai puține accidente de circulație cu victime pe drumurile austriece; 

• Obiectiv: îmbunătățirea siguranței rutiere; 

• Input: personal, resurse financiare și de altă natură, actori externi; 

• Activități: crearea unui sistem multifazic de educație a conducătorilor auto, proiectarea 

unei campanii de sensibilizare, elaborarea de propuneri de măsuri pentru prevenirea 

accidentelor pe baza analizei datelor și modelor de accident (patterns); 

• Rezultat: o reglementare multifazică privind educația șoferilor, o campanie de 

sensibilizare cu privire la "băutură" în timpul conducerii, definirea și punerea în aplicare a 

măsurilor de prevenire a accidentelor în cooperare cu actori externi (de exemplu, 

Kuratorium Sicheres Österreich, o asociație care are ca scop promovarea siguranței și a 

securităţii); 

• Factori externi: creșterea traficului, condițiile meteorologice. 

Înainte ca serviciile să poată fi furnizate, resursele cerute trebuie să fie stabilite și 

alocate.În cele din urmă, activitățile necesare pentru generarea unei producții speciale 

sunt realizate fie de către administrația publică fie de către furnizori de servicii externi. 

Serviciile astfel furnizate produc  rezultatele intermediare pe termen scurt, care la rândul 

lor duc la rezultatele finale intenționate în societate pe termen mediu și pe termen lung. 

Gradul de atingere a rezultatelor intenționate este evaluat la intervale regulate. În acest 

context, eficacitatea înseamnă "a face ceea ce trebuie", adică este un indicator al gradului 

în care efectul dorit este atins. Termenul de eficiență, pe de altă parte, înseamnă "a face 

lucrurile bine", adică este utilizat pentru a evalua rezultatele în funcţie de resursele 

utilizate. 

 

Ciclul de management al performanței17 

 

Ca urmare a noii legi bugetare și a introducerii orientării spre performanță, un nou 

ciclu de management se aplică în administrația publică la nivel federal. 

În fiecare primăvară, fiecare minister și fiecare organ de stat suprem elaborează un plan 

strategic multianual care este inclus în Raportul strategic privind cadrul de cheltuieli pe 

termen mediu. Această largă strategie este specificată pentru fiecare exercițiu financiar în 

Bugetul Federal anual, prin rezultate și declarații de ieșire. 

Declaraţiile de rezultat stabilesc efectele care trebuie să fie atinse în societate. 

Declaraţiile de ieșire se referă la priorități care să fie stabilite și măsurile care trebuie 

luate de către administrația publică pentru a obține rezultatele dorite. 

                                                           
16 Ibidem. 
17 Idem, p.25. 
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Rezultatele și declarațiile de ieșire sunt menite să ofere orientări pentru Parlament și 

pentru cei interesați cu privire la prioritățile care trebuie urmate de către respectivul 

minister sau de către un alt organism public în următorul an financiar. 

În cadrul administrației publice, implementarea acestor priorități este asigurată prin 

mandate de performanță. Acestea stabilesc planul de lucru operativ al unei unități 

administrative specifice după patru exerciții financiare. 

Beneficiile acestei abordări constau nu numai în definirea obiectivelor politicii la diferite 

niveluri, ci, în special, în asigurarea realizării acestora prin gestionarea obiectivelor 

propuse. 

Interviurile de evaluare reprezintă un alt element al sistemului, deoarece există 

contribuția fiecărui angajat la realizarea respectivului obiectiv al organismului public. 

Rezultatele trebuie evaluate la intervale regulate, astfel încât să se poată detecta orice 

abatere de la plan. 

Concluziile obținute din evaluarea rezultatelor arată orice potențial de creștere 

aeficacităţii și eficienței activității administrației publice. Prin urmare, rezultatele 

evaluării sunt luate în considerare în elaborarea următorului plan strategic și, așadar, 

ciclul de management al performanței este complet. 

 

Care sunt avantajele acestui model de management? 

 

Membrii Parlamentului sunt mai bine informați la dezbaterea bugetului și pot solicita şi 

urmări ca guvernul și administrația publică să atingă obiectivele. Acest lucru conduce la o 

mai mare atenție în gestionarea banilor contribuabililor. 

Cetățenii dobândesc o mai bună înțelegere a activității guvernului, precum și o mai bună 

înțelegere a mecanismelor de guvernare a acestuia și pentru ce este responsabil. Acest 

lucru va întări încrederea oamenilor în instituții publice. 

Administrația publică poate prezenta gama de servicii oferite cetățenilor, stakeholderilor, 

politicieni și alte părți interesate. 

Acest lucru face administrația publică chiar mai capabilă să identifice şi să lege prioritățile 

sociale de activitățile și serviciile sale și implicit să lucreze în mod eficient. 

 

  

3. Descrierea abordării de prioritizare18 

 

Motivația primară pentru introducerea managementului performanței la nivel federal a fost 

îmbunătățirea luării deciziilor bugetare. Managementul performanței abordează 

următoarele puncte slabe ale sistemului tradițional: 
                                                           
18 Idem, p.27. 
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• Nu există o perspectivă obligatorie pe termen mediu; 

• Focalizare asupra priorităţilor stabilite; 

• Monopolul perspectivei de numerar. 

Începând cu 2013, bugetul este un instrument de coordonare cuprinzător pentru resurse şi 

rezultate. În acest context, CAF intră în mai multe moduri. Când organizația trece prin 

Cadrul de evaluare, toate părțile interesate sunt sensibilizate pentru o mai bună 

implementare a Sistemului de management al Performanței deoarece toate criteriile CAF 

sunt verificate în vederea gestionării performanței. 

Managerii și personalul din echipa CAF își împărtășesc know how-ul și discută împreună cum 

să definească și să măsoare cel mai bine rezultatele organizației. În timp ce controlul 

performanței ar putea să se refere numai la un număr redus de persoane, CAF oferă 

posibilitatea de a lărgi baza și prin aceasta managementului performanţei. Introducerea 

managementului performanţei are și un impact asupra culturii organizației și procesul CAF 

poate sprijini această schimbare. 
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Fişa sintetică Studiu de caz nr. 3: Implementarea CAF în Administraţia Publică a 

oraşului Benidorm, Spania19 

 

Implementarea CAF în versiunea 2013 a fost demarată de către administrația orașului 

Benidorm (Spania) la finalul anului 2013, după un exercițiu de modernizare a 

departamentelor în perioada 2010-2012. Bazându-se pe nevoile cetățenilor, principalele 

idei pe care a fost focusată implementarea CAF în administrația Benidorm au fost cerințele 

contribuabililor și ale părților interesate, iar instituția a suferit o schimbare holistică, 

influențată pe toate planurile: leadership, strategie, oameni/personal, parteneriate, 

resurse și procese.  

Rezultatele obținute au fost unele pozitive, aducând orașului beneficii importante, 

crescând de asemenea și calitatea vieții cetățenești. Ca zonă turistică, orașul întâmpina 

probleme în a acoperi cheltuielile și investițiile din raportul disproporțional dintre numărul 

localnicilor și cel al turiștilor. De asemenea impozitarea celor care dețineau case de 

vacanțe în oraș, deci fără a fi cetățeni permanenți, era deficitară. Date fiind aceste 

dificultăți, precum și sistemul de management neactualizat din anul 2006, nevoia de 

schimbare a modului de lucru era mai mult decât evidentă. Astfel că, primul departament 

vizat a fost cel de trezorerie, pentru a se putea rezolva problemele menționate anterior. 

Urmărind modele de succes deja implementate, dar aducând și noi modalități de creștere a 

gradului calității managementului public, administrația orașului Benidorm a acumulat 

următoarele rezultate (raportat la cele nouă criterii descrise în manualul CAF 2013) ce 

califică sistemul său managerial în sfera bunelor practici20: 

 O echipă de management foarte implicată care a condus și conduce în continuare 

acțiuni multiple pentru a atinge excelența, cu o implicare ridicată a funcționarilor de 

nivel intermediar și a altor membri ai personalului în îmbunătățirea organizării. 

S-a elaborat un cadru strategic și un sistem de management bazat pe procese, în care au 

fost definite responsabilitățile participanților, obiectivele și strategiile. Principalele 

sisteme și structuri au fost introduse în cadrul organizației pentru a permite dezvoltarea 

managementului; Relațiile cu alte instituții și organizații sunt menținute pentru a 

consolida organizarea și monitorizarea continuă a primăriei. 

                                                           
19 Patrick Staes, Nick Thijs, Dorina Claessens, A study of inspiring practices installed in 20 Public Sector 

organizations throughout Europe and the methodologies for prioritization, 2016, pag. 8. 

20https://benidorm.org/en/article/benidorm-collects-caf-500-certification-quality-treasury-service-and-
proposes-extend-system 
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 Nevoile și așteptările părților interesate au fost identificate și îndeplinite prin diferite 

mijloace și surse de informații implementate în cadrul organizației. 

Acest lucru s-a realizat mai ales prin platforma site-ului oficial al Primăriei, care 

întrunește într-un mod foarte util și simplu toate informațiile de care un cetățean, dar și 

un turist ar putea avea nevoie. 

 Au fost elaborate planuri strategice care permit extinderea cadrului strategic al 

organizației și reevaluarea periodică a acesteia, precum și regândirea luării deciziilor. 

Monitorizarea implementării planului strategic se realizează utilizând indicatori din tabloul 

de bord, permițând îmbunătățiri și schimbări în management. 

 Fișele de post ale angajaților sunt pe deplin dezvoltate și detaliate, realizându-se 

periodic training-uri personalizate pentru angajați.  

Au fost astfel create canale de comunicare interne care să permită un dialog constructiv și 

participarea întregii organizații, prin metode moderne și eficiente, utilizându-se, printre 

altele, rețele sociale.  

 Implementarea de canale ale fluxului de informații cu toate părțile interesate care 

creează abordări sistematice de comunicare și consultare. 

Printre acestea se numără: sistemul disponibil pentru gestionarea informațiilor relevante 

se bazează pe aplicații IT care acționează într-un sistem de interoperabilitate și siguranță; 

canalele interne dezvoltate pentru difuzarea informațiilor în întregul consiliu local; 

sisteme tehnologice care permit gestionarea procedurilor administrative în format 

electronic și furnizarea de servicii on-line prin diferite instrumente, dintre care unele au 

adus o inovație semnificativă și pionieră în administrația locală. 

 Procedurile de gestionare sunt identificate și clasificate în strategii, operaționale și de 

sprijin, cu platforme inovatoare care permit prelucrarea electronică. 

În acest mod au fost asigurate servicii on-line sigure pentru utilizatori, traseul complet al 

documentelor și al proceselor în sistemul administrativ. Organizația și-a publicat Carta de 

Servicii, a fost realizată interconectarea software-ului diverselor programe (7 în total) 

pentru a realiza noi procese coordonate în sistemele de plăți. În plus, cetățenii primesc 

informații despre serviciile online disponibile prin intermediul filialei virtuale a Consiliului 

Local și prin alte canale. 

Ancheta derulată în cadrul autoevalării privind climatul de ocupare a forței de muncă 

în cadrul instituției a arătat următoarele rezultate21: în anul 2013 au fost obţinute 7,71 

puncte. La doi ani după începerea implementării CAF 2013, în anul 2015, s-au înregistrat 

8,18 puncte. Maximul de nouă puncte obținut în anchetă a fost bazat pe satisfacția 

angajaților instituției cu privire la următoarele aspecte: condițiile de muncă; echilibrul 

                                                           
21 Raportul 7th European CAF Users’ Event, 2016, p. 20.  
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dintre viața profesională și cea privată; protecția sănătății; dezvoltarea carierei și a 

competențelor sistematice; implicarea personalului în luarea deciziilor, în procesele și 

activitățile de îmbunătățire a sistemului; utilizarea noilor tehnologii IT în sarcinile 

cotidiene; modul de comunicare a subiectelor importante; climatul pozitiv la birou și 

atitudinea deschisă; efortul de îmbunătățire a mediului; crearea unui manual al 

angajaților. Ca rezultate obținute în urma acestei satisfacții, se pot exemplifica: 

optimizarea resurselor prin cursuri online; creșterea numărului de participări voluntare în 

activități cu caracter social, precum și faptul că nu s-au înregistrat plângeri și nu s-a 

desfășurat nici o grevă de personal și niciun absenteism al angajaților.  

De asemenea, pentru menținerea și îmbunătățirea managementului calității și al 

performanței instituționale, sunt realizate periodic instruiri și schimburi de experiență ale 

personalului pe diverse teme, se încurajează dezvoltarea de locuri de muncă stabile prin 

crearea unui spațiu pentru schimbul de experiențe între universități, companii, bănci, 

partenerii sociali și sectorul terțiar.  Este accentuată necesitatea unei comunicări bune cu 

mass-media, atât pentru transmiterea de informații importante, cât și pentru 

intermedierea relației cu cetățenii. 

În ceea ce privește sondajul de opinie realizat la nivel cetățenesc s-au constatat 

următoarele: cel mai mare punctaj a fost obținut la categoriile: corectitudine a 

comportamentului funcționarilor; atitudinea deschisă față de cetățeni; claritatea 

informațiilor furnizate, dorința angajaților de a ajuta; accesul la mijloacele de transport în 

comun, gradul de acces al persoanelor cu handicap; utilizarea noilor tehnologii, răspunsul 

la plângeri și sugestii; timpul de înregistrare și de așteptare. În baza acestor opinii, nu au 

existat reclamații depuse în ultimii doi ani și nici un litigiu depus la Avocatul Poporului. 

Referitor la atitudinea față de persoanele dezavantajate social, instituția a recurs la 

scutiri de taxe; sprijin gratuit pentru întocmirea declarațiilor fiscal etc. De asemenea, grija 

față de mediul înconjurător reprezintă un subiect important pe care instituția îl are în 

vedere în momentul luării deciziilor și a implementării acestora. Printre politicile de mediu 

adoptate de către instituție se enumeră: stimularea mobilității prin intermediul 

transportului public și crearea de moduri de transport alternative ecologice; producerea 

energiei regenerabile și utilizarea materialelor reciclate.  

Prin implementarea unui sistem eficient de management al calității s-au constatat 

următoarele: dat fiind faptul că a fost lansată o platformă online și s-au simplificat 

modalitățile de taxare și impozitare, numărul de plăți a crescut. Pe cale de consecință, 

veniturile instituției s-au mărit, deci nivelul de îndatorare și suma datoriei locale au 

scăzut. Faptul că toate procedurile sunt disponibile online a condus la dezvoltarea 

accesibilității la servicii. 
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Ideea a fost aceea de a reorganiza administrația, concentrându-se pe cerințele 

evidențiate de părțile interesate și cetățeni: aprofundarea inovației sistemelor de plată, 

eficientizarea soluționării cererilor, transparentizarea procesului lucrativ public. 

Instrumentele folosite, în afară de CAF, au fost: acorduri cu politicieni și organizații 

publice și contracte cu companii private, managementul competențelor, benchmarking, 

merite și politici individuale de performanță, managementul personalului, proprietatea 

personalului, implicarea cetățenilor (co-analiză, evaluare și co-decizie), diagrame, 

maparea proceselor și reengineering-ul proceselor de afaceri.  

Obstacolele întâlnite au fost foarte diferite: de la dificultatea de a coordona software-ul a 

șapte programe diferite pentru a satisface nevoile unui nou sistem (adică 

interoperabilitate), la rezistența la schimbare a unora dintre angajați și rezistența la 

utilizarea IT de către unii cetățeni sau, de asemenea, la limitele bugetului local. Succesele 

dobândite sunt: mai puțini oameni vin la Primărie pentru a-și efectua plățile, a depune 

cereri, a rezolva probleme birocratice (acum le pot face prin intermediul internetului), 

procesele au fost reengineered (folosind internetul și intranetul), obstacolele tehnologice 

au fost minimizate și rezistența de către angajați a fost în mare parte depășită prin 

formarea acestora. 

 

Cele mai importante rezultate obținute 

Cele mai importante rezultate obținute sunt creșterea transparenței economice, buna 

coordonare interdepartamentală, augmentarea scorurilor obținute în sondaje, 

accesibilitatea la facilități și implicarea mai multor parteneri sociali; simplificarea 

proceselor și procedurilor.  

S-a obținut diminuarea perioadei medii de plată și nivelul de îndatorare și datorie 

locală, fiind înregistrată și o scădere a plângerile depuse de către cetățeni sau alte 

instituții. 

Sunt organizare întâlniri regulate cu angajații și politicienii pentru o evidență a 

stadiului de implementare al proiectelor de inovare socială.  

  

Replicabilitatea în alte organizații publice și private și schimbul de cunoștințe în 

cursurile postuniversitare. 

Rezultatele sunt toate măsurate în tabelul de bilanț echilibrat, unde sunt colectate 

datele o dată pe an. Odată ce raportul anual de gestiune este întocmit, toate datele sunt 

prezentate împreună cu sugestiile și plângerile colectate prin intermediul anchetelor, apoi 

se desfășoară întâlniri cu angajații pentru a compara toate informațiile și, în final, toate 

subiectele sunt incluse ca elemente pentru agenda de îmbunătățire a echipelor. Conform 
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experiențelor și mărturiilor, principalii factori care au contribuit la succes au fost 

bunăvoința și pro-activitatea angajaților, managerii de perspectivă și părțile interesate 

care au sprijinit demersul. 

Proiectul holistic în sine nu este inovator, deoarece a urmat pașii prezentați de CAF 

pentru a îmbunătăți organizarea, dar unele aspecte care au fost îmbunătățite în timpul 

procesului au devenit inovatoare în domeniul lor, ca de exemplu noile sisteme electronice 

de plată (coordonarea a 7 programe de software ale diferitelor companii care permit 

departamentului de trezorerie să utilizeze datele solicitate pentru o unitate locală sau un 

curs - fie de la domiciliu folosind internetul sau personal la Primărie -, taxe și decontări 

fiscale cu sistemul de plăți virtuale sau cu sistemul de plăți corporativ care se potrivește 

mai bine contribuabilului, software-ul de responsabilitate și rezervarea finală).  

Proiectul general și sistemul de plăți inovatoare sunt predate actual în 6 cursuri 

postuniversitare diferite, cu studenți din Spania și America Latină. Cel mai important 

aspect în cazul Benidorm este faptul că schimbarea s-a remarcat în toate subcriteriile, iar 

certificatul CAF a fost obținut într-o perioadă foarte scurtă de timp fără experiență vastă 

anterioară în sistemele de calitate. Sistemul de plăți funcționează deja (în ansamblu sau 

împărțit în module: un alt avantaj al proiectului) în alte entități locale sau companii 

private. Experiența principală de învățare este cea învățată în timpul dezvoltării 

proiectului de colaborare între administrația publică și domeniul privat.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 https://benidorm.org/en/article/benidorm-exhibits-its-model-and-actions-linked-dti-international-forum 
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III.2 Monitorizarea activităţii de relaţii cu publicul  

 

 

 Satisfacerea cetăţenilor/clienților trebuie să fie principiul de bază pentru toți 

angajaţii din administraţia publică centrală sau locală prin care se poate monitoriza în 

principal serviciul de relaţii cu publicul dar şi percepția cetățeanului în ceea ce privește 

prestația instituției. 

Pentru a evalua „Satisfacerea cetățenilor / clienților”, trebuie avută în vedere 

percepția acestora cu privire la calitatea serviciilor. Modelul privind perceperea calității 

serviciului de către cetățeni este prezentat în figura 223. 

Conceptele de satisfacție a cetățenilor/clienților și de calitate a serviciilor oferite 

sunt interdependente, (unii specialiști apreciind că satisfacția clienților conduce la 

perceperea calității serviciilor, alți specialiști considerând calitatea serviciilor ca fiind un 

factor determinant pentru aprecierea satisfacției clienților). 

Satisfacția cetățenilor/clienților determină revizuirea percepției cu privire la 

calitatea serviciilor primite, deoarece: 

- percepțiile cetățenilor/clienților cu privire la calitatea serviciilor se întemeiază pe 

așteptările acestora, dacă nu au solicitat servicii până în acel moment; 

- cetățenii/clienții își pot revizui succesiv percepțiile cu privire la calitatea 

serviciilor oferite, datorită informațiilor obținute în timp, de la prestatorul de 

servicii; 

- cetățenii/clienții își revizuiesc sau consolidează percepțiile cu privire la calitatea 

serviciilor oferite cu fiecare informație nou obținută de la prestatorul de servicii. 

 

 

 

 

 
                                                           
23 www.euroguidance.ise.ro/uploads/6/1/7/7/6177451/marcela_claudia_calineci.ppt 

 

 

 

http://www.euroguidance.ise.ro/uploads/6/1/7/7/6177451/marcela_claudia_calineci.ppt
http://www.euroguidance.ise.ro/uploads/6/1/7/7/6177451/marcela_claudia_calineci.ppt
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Perceperea calității serviciului de către cetățeni/clienți este structurată astfel: 

 

 
 

Fig.224 - Modelul privind Perceperea calității serviciului de către cetățeni/clienți 

 

Încrederea înseamnă abilitatea instituției de a furniza serviciul promis la timp, în 

aceeași manieră și fără erori, de câte ori este solicitat. 

Principalele elemente luate în calcul pentru măsurarea decalajelor între așteptările și 

percepțiile clienților cu privire la încredere sunt: 

- respectarea promisiunii de a desfășura o activitate la momentul stabilit; 

- manifestarea unui interes real al instituției față de problemele întâmpinate de 

către cetățeni, în relația cu serviciile solicitate; 

- prestarea serviciului în mod corect, încă din primul moment al procesului de 

prestare; 

- realizarea activităților din cadrul serviciului fără erori. 

 

                                                           
24  www.euroguidance.ise.ro/uploads/6/1/7/7/6177451/marcela_claudia_calineci.ppt 
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Solicitudinea reprezintă bunăvoința, disponibilitatea, entuziasmul și dorința 

prestatorului de a furniza servicii clienților. În cazul prestării unui serviciu cu erori, 

abilitatea prestatorilor de a redresa rapid și cu profesionalism greșelile făcute poate 

genera o percepție pozitivă a calității. 

Principalele elemente luate în calcul pentru măsurarea decalajelor între așteptările și 

percepțiile clienților cu privire la solicitudine sunt: 

- Comunicarea către clienți a momentului exact de furnizare a serviciului și a 

activităților componente din cadrul serviciului; 

- Promptitudinea prestării serviciilor solicitate de clienți de către personalul 

instituției; 

- Disponibilitatea de a furniza suport clienților în diferitele activități componente 

ale serviciului; 

- Absența unui grad prea ridicat de ocupare a personalului pentru a putea 

răspunde cerințelor clienților. 

 

Siguranța însemnă că personalul prestatorului deține cunoștințele necesare și are 

abilitatea de a furniza serviciul transmițând clienților un sentiment de siguranță și 

certitudine. Implică reflectarea sentimentelor clientului de a nu se expune unor riscuri de 

ordin fizic, financiar, legate de asigurarea confidențialității. 

Principalele elemente luate în calcul pentru măsurarea decalajelor între așteptările și 

percepțiile clienților cu privire la siguranță sunt: 

- încrederea indusă de modul de comportament al angajaților; 

- nivelul de siguranță al clienților când efectuează operațiuni/activități 

componente ale serviciului; 

- gradul de politețe manifestat de către personalul prestatorului în relația cu 

clienții; 

- deținerea cunoștințelor și a abilităților necesare pentru a furniza serviciul 

conform cerințelor clienților și reglementărilor/standardelor. 

 

Empatia se referă la tratarea fiecărui client în mod individualizat. Implică 

sensibilitatea, accesibilitatea și disponibilitatea de a înțelege nevoile clienților. 

Principalele elemente luate în calcul pentru măsurarea decalajelor între așteptările și 

percepțiile consumatorilor cu privire la empatie sunt: 

- acordarea atenției necesare clienților de către organizația prestatoare; 

- stabilirea unui program de operare convenabil pentru toți clienții serviciului; 
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- acordarea atenției necesare clienților de către angajații organizației 

prestatoare; 

- luarea în considerație a celor mai importante interese ale clienților de către 

organizația prestatoare; 

- manifestarea disponibilității de înțelegere a nevoilor specifice ale clienților de 

către organizația prestatoare. 

 

Tangibilitatea reprezintă impresia creată de imaginea facilităților fizice, de 

echipamentele utilizate pentru prestarea serviciului, incluzând aspecte de la aspectul 

personalului de deservire până la materialele tipărite pentru comunicare ale organizației. 

Principalele elemente luate în calcul pentru măsurarea decalajelor între așteptările și 

percepțiile consumatorilor cu privire la tangibilitate sunt: 

- dotarea cu echipamente moderne de către organizația prestatoare de servicii; 

- gradul de atractivitate pentru clienți al facilităților fizice ale organizației 

prestatoare; 

- adecvarea modului de îmbrăcare al angajaților organizației prestatoare; 

- atractivitatea materialelor asociate cu serviciul în cadrul organizației 

prestatoare. 

Cu cât se vor implementa mai bine toate elementele luate în calcul pentru măsurarea 

decalajelor între așteptările și percepțiile cetățenilor, cu atât mai bună va fi calitatea 

percepută a serviciilor oferite. Dacă percepția depășește așteptările, calitatea va fi 

excepțională. În acest caz, conform ciclului PDCA se poate considera că este necesară 

continuarea ei (poate într-un context mai complex) sau extinderea zonei de aplicare. Dacă 

așteptările nu sunt confirmate, calitatea va fi inacceptabilă. În acest caz, conform ciclului 

PDCA va trebui luată decizia de întoarcere la prima etapă a ciclului și găsirea unei noi 

soluții de îmbunătățire. 

Percepția cetățeanului în ceea ce privește prestația instituției se poate obține cu 

ajutorul unor chestionare de evaluare. „Chestionarul de evaluare a satisfacției cetățenilor” 

poate fi structurat conform modelului din Anexa nr.1. 
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Fişă sintetică Studiu de Caz: Exemplu bună practică pentru Monitorizarea activităţii 

de relaţii cu publicul  - Primăria Municipiului Roman 

 

 Primăria Municipiului Roman a implementat proiectul “ROMAȘCANII DECID!25” –   cu 

scopul evaluării satisfacției cetățenilor și implicării acestora în procesul decizional. 

Concret, începând cu anul 2015, primăria derulează un proces permanent de sondare a 

opiniei publice în vederea monitorizării gradului de apreciere a serviciilor oferite de 

administrația publică locală şi a definirii viziunii strategice de dezvoltare. În acest proces 

sunt aplicate cerințele documentate de Sistemul de Management al Calității ISO 9001: 

2008, Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 și Sistemul de Control Intern Managerial. 

Ca instrument folosit pentru monitorizarea satisfacției cetățenilor /părților interesate a 

fost ales CHESTIONARUL DE EVALUARE A SATISFACȚIEI CETĂȚENILOR. Se pun astfel la 

dispoziția conducerii instituției informații semnificative cu privire la așteptările, 

nemulțumirile și propunerile cetățenilor, în vederea luării deciziilor  în concordanță cu o 

imagine cât mai fidelă a situației existente. 

 Scopul aplicării chestionarului este implicarea cetăţeanului în evaluarea serviciilor 

furnizate, identificarea măsurilor de îmbunătățire a proceselor interne și a procedurilor de 

lucru. 

 Chestionarul de evaluare a satisfacției cetățenilor este postat electronic, de la 

începutul anului 2015, pe site-ul instituției - www.primariaroman.ro, de unde este accesat 

și completat on-line de către cetățenii municipiul Roman, dar se regăsește și în mod clasic, 

tipărit, la Biroul Unic. Prin intermediul celor 10 întrebări cuprinse în chestionar (7 întrebări 

închise și 3 întrebări deschise), cetățenii au posibilitatea evaluării activității Primăriei 

Municipiului Roman. 

 Chestionarele sunt centralizate trimestrial/anual și analizate de către biroul 

responsabil pentru a sesiza unde se înregistrează probleme. Raportul de evaluare a 

satisfacției cetățenilor se transmite și către structurile funcționale unde cetățenii au 

semnalat diverse probleme și au transmis sugestii. Se constată domeniile în care sunt 

probleme, se identifică birourile responsabile, iar soluțiile pentru rezolvarea acestora sunt 

decise și aplicate de către aparatul de management  al instituției.  

Rezultă o analiză instituţională care  contribuie la identificarea priorităţilor instituţionale, 

la formularea obiectivelor, a planurilor de acţiuni specifice și luarea de măsuri pentru 

                                                           
25  Pilonul 1 "Transparența instituțiilor publice - premisă pentru creșterea încrederii cetățenilor în 
administrație" - proiectul a primit locul I in cadrul Conferinței internaționale “Inovație și calitate în sectorul 
public”, ediția a IX-a.  
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îmbunătățirea activităților. Cetățenii sun informați cu privire la măsurile puse în aplicare 

pe baza propunerilor formulate. 

 

 Din rezultatele chestionarelor a rezultat că cetăţeanul este mulţumit de faptul că a 

fost consultat şi a avut prilejul să îşi exprime nemulţumirile şi propunerile. Prin începerea 

implicării cetăţeanului în evaluarea şi modernizarea activităţilor administrației publice 

locale, s-a realizat un prim pas spre dezvoltarea mentalităţii participative a cetăţeanului. 

 Ca măsură de îmbunătățire a proceselor interne și a procedurilor de lucru, s-a 

implementat sistemul informatic prin care cetățenii pot să se programeze online pentru 

obținerea actelor de identitate de la Direcţia Locală de Evidenţă Informatizată a Persoanei.  

 Pe baza propunerilor venite de la cetățeni s-a realizat portofoliul proiectelor din 

Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027. 

 De asemenea, pentru implicarea în mod direct a cetățenilor în vederea obținerii unei 

interacțiuni mai eficiente cu administrația publică locală s-a inițiat campania „SPUNE-NE 

CE SĂ SIMPLIFICĂM!”, o inițiativă de debirocratizare a administrației publice locale prin 

preluarea în mod constant a sugestiilor de la publicul larg. În acest sens, pe site-ul 

Primăriei Roman a fost creată o secțiune cu scopul de a colecta si centraliza propunerile 

transmise de cetățeni. Zonele principale vizate de acest proiect sunt: 

-  simplificarea procedurilor de lucru/comunicarea inter și intra instituțională;  

- eficientizarea transferului electronic al datelor;  

- reducerea traseelor și a numărului documentelor specifice unei activități;  

- politica privind avertizarea în interes public; 

- transparența și integritatea actului administrativ; 

 

 Chestionarul s-a dovedit un instrument de sprijinire a procesului decizional, în sensul 

modelării şi adaptării soluţiilor la nevoile actuale ale societăţii. Rolul chestionarului aplicat 

este acela de a identifica atât aspectele pozitive cât și cele care pot fi îmbunătățite, 

alături de propunerile punctuale ale cetățenilor. S-a îmbunătățit continuu calitatea și 

performanța serviciilor oferite în cadrul instituției reducând timpii de răspuns, urmărind 

debirocratizarea și simplificarea procedurilor administrative. Conducerea Municipiului 

Roman a conceptualizat un parteneriat activ cu cetăţenii pentru realizarea unor deziderate 

comune, identificarea problemelor comunităţii, a priorităţilor și susţinerea implementării 

planurilor de dezvoltare. 
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 Monitorizarea informaţiilor referitoare la percepţia cetăţenilor, asupra satisfacerii 

cerinţelor acestora este utilizată ca modalitate de măsurare a performanţei sistemului de 

management al calităţii. 

 

 

 Proiectul a fost realizat prin armonizarea cerințelor documentate de Sistemul de 

Control Intern Managerial cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001: 2008 și 

Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, și implementate în structurile aparatului de 

specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică. 

 

Principalele rezultate: 

- Creșterea gradului de transparență în procesul decizional al instituției;  

- Îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite de administrația publică locală; 

- Creșterea gradului de percepție și conștientizare a funcționarilor asupra 

importanței feedback-ului  oferit de cetățeni în ceea ce privește serviciile publice; 

- Modernizarea managementului organizaţional al instituţiei prin preluarea și 

interpretarea propunerilor cetăţenilor; 

- Scăderea numărului de petiții scrise, nemulțumirile exprimate de cetățeni prin 

intermediul chestionarului fiind rezolvate de structurile funcționale unde cetățenii 

au semnalat diverse probleme; 

- Analiza aplicată a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de 

remediere; 

- Fundamentarea Strategiei de dezvoltare prin implicarea activă a cetățenilor. 
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III.3 Sistemul de Management al Calităţii (SMC) 

Sistemul de management al calității este definit ca un instrument de aplicare în 

practică a managementului calității, având drept scop asigurarea celor interesați că 

procesele realizate în cadrul organizației pot satisface anumite cerințe. Un sistem de 

management al calității cuprinde: structuri, proceduri, procese și resurse care au drept 

scop implementarea în organizație a managementului calității. 

 

„Scopul principal al implementării unui sistem de management al calităţii în 

administraţia  publică este acela de a contribui la formarea unei culturi a calităţii în 

administraţia publică locală, o cultură a calităţii reflectată în: 

- calitatea serviciilor furnizate de administraţie; 

- creșterea gradului de satisfacţie al cetăţenilor; 

- utilizarea raţională a resurselor umane și materiale; 

- reducerea cheltuielilor administrative; 

- creșterea transparenţei actului administrativ. 

Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calității conform 

cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 este de fapt un instrument de satisfacere a 

cerințelor clienților/ cetățenilor”26. 

Impactul implementării sistemului de management al calității conform cerințelor 

standardului SR EN ISO 9001:2015 se va reflecta direct în reducerea cheltuielilor 

administrative, creșterea nivelului de satisfacție a cetățenilor, utilizarea rațională a 

resurselor umane și materiale, îmbunătățirea transparenței actului administrativ și, nu în 

ultimul rând, creșterea calității serviciilor furnizate de administrație. 

Dincolo de aceste beneficii directe, necesitatea existenței SR EN ISO 9001:2015 este 

redată și de cerințele de a: 

- satisface nevoile tot mai numeroase și importante ale utilizatorilor serviciilor 

publice de calitate; 

- contribui la dezvoltarea coeziunii sociale, a securității și a politicilor pe termen 

lung; 

- contribui la legitimitatea și eficacitatea acțiunii publice27. 

                                                           
26 Camelia Badea, Florina Pavel, idem. 
27 Camelia Badea, Florina Pavel, idem. 
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Standardul SR EN ISO 9001:2015 implică abordarea pe bază de proces, care 

încorporează ciclul Planifică – Efectuează – Verifică - Acționează (PDCA) și gândirea bazată 

pe risc. 

 

Ciclul PDCA (Ciclul Deming) poate fi aplicat tuturor proceselor și sistemului de 

management al calității în ansamblul lui. 

Ciclul PDCA reprezintă o metodă de organizare și desfășurare a activităților de 

management, orientată în direcția îmbunătățirii continue a sistemului de management al 

calității. Această metodă de îmbunătățire a calității a fost concepută și reprezentată grafic 

de Dr. W. Edwards Deming (W. Edwards Deming, născut la 14 octombrie 1900 în orașul 

Sioux City (Iowa, USA), decedat în 20 decembrie 1993 la Washington, a fost un cunoscut 

statistician, profesor, autor și consultant, fiind considerat fondatorul managementului 

calității). 

Denumirea metodei provine din inițialele din limba engleză ale fazelor constituente: 

Plan (P), Do (D), Check (C), Act (A), în traducere: planificare - efectuare - verificare - 

acțiune. 

Pentru a fi eficient, esența modului de abordare a ciclului PDCA este creată pe baza a 

trei principii de bază, definite de Deming: 

1. Satisfacerea clienților: asigurarea satisfacției clienților trebuie să fie principiul 

de bază pentru toți membrii instituției. 

2. Managementul obiectiv: deciziile trebuie luate pe baza datelor colectate din 

operațiuni și acestea trebuie analizate folosind metode statistice. Managerii 

trebuie să practice și să încurajeze o abordare științifică în rezolvarea 

problemelor. 

3. Respect pentru oameni: Îmbunătățirea continuă a procesului prin decizii 

sustenabile trebuie să se bazeze pe convingerea că angajații sunt conștienți și 

motivați, capabili să se implice și să aducă idei eficiente și creative.  

Ciclul PDCA28 se folosește în următoarele situații: 

- ca model pentru îmbunătățirea continuă; 

- când se inițiază un nou proiect de îmbunătățire; 

- când se dezvoltă un model nou și îmbunătățit al unui proces, serviciu; 

- când se definește un proces de muncă repetitivă; 

- când se implementează orice fel de schimbare. 

 
                                                           
28 https://virtualboard.ro/ciclul-deming-metoda-pdca-pentru-optimizarea-proceselor-operationale/ 
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Fig.3 - Modelul ciclului PDCA29 

 

 
 

 Plan - Planifică 

În această fază, mai întâi trebuie să se analizeze ceea ce este de îmbunătățit, 

căutând acele arii care prezintă oportunități de schimbare. Planificarea trebuie să fie 

făcută cu un efort direcționat. Etapa poate oferi ocazia de a identifica o oportunitate și a 

genera schimbare. Eșecul planificării va duce la pierderi de resurse umane, materiale, 

tehnologice și de timp. 

 

 Do - Efectuează 

După ce s-a planificat schimbarea, acesta trebuie să fie realizată propriu-zis. Este de 

preferat, în situațiile în care acest lucru este posibil, să se facă mai întâi la o scară mai 

mică, pentru a putea preveni și corecta eventualele inadvertențe. Câteodată sunt necesare 

schimbări drastice. Primul lucru care trebuie învățat este cum se face o schimbare. 

 

                                                           
29 http://www.marketwatch.ro/articol/1896/Instrumente_pentru_managementul_calitatii_-_Ciclul_PDCA 

PLAN - Planifică 

Ce e de făcut? Cum? 

ACT – Acționează 

Ce se poate îmbunătății pentru următorul 

ciclu? 

DO - Efectuează 

 Fă cea ce s-a planificat! 

CHECK – Verifică 

Activitățile s-au desfășurat conform 

planificării? 
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 Check - Verifică 

Ce s-a realizat prin schimbarea făcută? Ce a mers rău? Sunt numai două dintre 

întrebările care se pot pune în această etapă crucială a ciclului PDCA. După ce s-a 

implementat schimbarea pentru un interval de timp, va trebui să se determine cât de bine 

funcționează. A dus într-adevăr schimbarea implementată la ceea ce s-a dorit să se obțină? 

Cel mai important este să se determine care dintre parametrii sistemului trebuie măsurați 

și cât de des trebuie măsurați pentru a monitoriza corect nivelul schimbării. Această 

informație este extrem de folositoare, după cum arată și ultima etapă a ciclului. 

 

 Act – Acționează 

După ce s-a planificat schimbarea, s-a implementat și apoi a fost monitorizată, 

trebuie să se decidă dacă merită să se continue aplicarea ei. Dacă a consumat prea mult 

timp, s-a dovedit greu de integrat în sistem sau chiar nu a dus la îmbunătățirea scontată, s-

ar putea decide să se renunțe la ea sau să se planifice una nouă. Dacă, pe de altă parte, 

schimbarea a dus la o îmbunătățire considerabilă sau la un efect simțitor, s-ar putea 

considera că este necesară continuarea ei (poate într-un context mai complex) sau 

extinderea zonei de încercare. Aceste decizii vor trimite din nou la prima etapă a ciclului, 

unde se va putea găsi o nouă soluție de îmbunătățire. Apoi Ciclul poate reîncepe. 

 

Printre beneficiile ciclului Deming se numără30: 

- Crearea unei rutine zilnice pentru individ și echipă; 

- Structurarea procesului de rezolvare a problemelor; 

- Stimularea dezvoltării continue; 

- Dezvoltarea echilibrată a resurselor umane; 

- Testarea proceselor. 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Krzysztof Knop, Krzysztof Mielczarek, The Improvement on the basis of PDCA and SDCA - Quality. 
Production Improvement, 2015. 
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Fişă sintetică Studiu de caz: Exemplu de bune practici în implementarea Sistemului de 

Management al Calităţii  în Administraţia Publică Locală  - Primăria Municipiului  Satu - 

Mare31 

 

 În administrația locală, politica în domeniul calităţii este de a  furniza servicii de 

calitate cetăţenilor, persoanelor fizice şi juridice. 

 În Municipiul Satu Mare, primarul împreună cu aparatul de specialitate au stabilit un 

sistem de management al calităţii conform SR EN ISO32 9001:2015 şi au implementat un 

sistem de control intern managerial. Sistemul de management al calităţii este structurat pe 

10 capitole și subcapitole, după cum urmează: 

 1. Domeniul de aplicare; 

 2. Referinţe normativ; 

 3. Termeni şi definiţii; 

 4. Contextul organizaţie; 

 5. Leadership; 

 6. Planificarea Sistemului de Management al calităţii; 

 7. Suport; 

 8. Operare; 

 9. Evaluarea performanţei; 

 10. Îmbunătăţirea. 

 

Prin Declaraţia de Politică în domeniul Calităţii, autoritatea locală se angajează să 

respecte următoarele: 

                                                           
31 Studiu privind bunele practici efectuate de UCRAP în cadrul MAI 
32 http://www.iso.org/iso/home.html - standardele ISO  

http://www.iso.org/iso/home.html
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- satisfacerea cerinţelor cetăţenilor şi a celorlalte părţi interesate, prin îmbunătăţirea 

continuă a performanţelor serviciilor; 

- dezvoltarea infrastructurii şi realizarea unui mediu de lucru adecvat pentru 

realizarea tuturor proceselor şi asigurarea resurselor necesare pentru atingerea 

obiectivelor stabilite; 

- conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului spiritual şi material al comunităţii; 

- asigurarea unor servicii de cea mai bună calitate, a economisirii timpului 

cetăţenilor, a reducerii birocraţiei în procesul eliberării documentelor solicitate; 

- continuarea activităţii de planificare şi dezvoltare a zonei industriale şi atragerea de 

potenţiali investitori  în vederea creării unor noi locuri de muncă; 

- mediatizarea  legislaţiei şi actelor de reglementare internă care prevăd drepturile şi 

obligaţiile  cetăţenilor; 

- respectarea principiului transparenţei, al aplicării unitare şi al autonomiei cu privire 

la liberul acces la informaţiile de interes public; 

- conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările aplicabile activităţilor 

desfăşurate; 

- combaterea corupţiei sub toate formele în care se manifestă, exprimându-şi în mod 

ferm angajamentul de a preveni corupţia prin toate mijloacele legale şi 

administrative ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei; 

- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu unități administrative de acelaşi rang, ONG-

uri şi alte părţi interesate din punct de vedere al calităţii; 

- îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de control managerial şi al celui de 

management al calităţii. 

 Obiectivele generale ale politicii din domeniul calităţii au fost stabilite ca urmare a 

analizelor efectuate de management. 

 Obiectivele specifice se realizează în conformitate cu Planul de management. 

Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse umane, materiale și 

financiare. 
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 În implementarea SR EN ISO 9001:2015, Municipiul Satu Mare a definit contextul 

organizației, funcţie de direcţia de dezvoltare strategică, analizează periodic părţile 

interesate  relevante pentru atingerea obiectivelor sale .  

Contextul organizaţiei33 În cadrul SMC s-au identificat toate procesele necesare 

funcţionării, structurate în 4 categorii: 

- procese de management  

- procese principale 

- procese auxiliare  

- procese de măsurare, analiză şi îmbunătăţire   

Leadership, cu următoarele subcapitole: 

-  leadership și angajament; 

- politica SMC; 

- roluri organizaţionale, responsabilităţi şi autorităţi. 

 Planificarea  

 a) acţiuni de tratare a riscurilor şi oportunităţilor  

 La planificarea SMC, municipiul Satu Mare a luat în considerare contextul intern si extern 

al organizaţiei, nevoile şi așteptările părţilor interesate şi domeniul de aplicare a 

sistemului integrat de management ( SIM ), determinând riscurile şi oportunităţile ce 

trebuie tratate pentru a creşte efectele dorite, a preveni sau a reduce efectele nedorite, a 

realiza îmbunătăţirea continuă, a asigura că Sistemul Integrat de Management obţine 

rezultatele aşteptate şi intenţionate. 

 b) obiective referitoare la calitate - Obiectivele generale şi specifice ale calităţii 

sunt cuprinse în Programul de management a SMC. 

La stabilirea obiectivelor specifice se are în vedere: 

 - să fie corelate cu obiectivele generale din politică (se stabilesc termene de 

realizare, frecvenţa de  monitorizare, responsabili, măsuri de realizare, modul de evaluare 

şi resurse ); 

                                                           
33 Primăria Satu Mare, Manualul sitemului de management al calităţii, pp.11-13.  
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 - să fie comunicate, monitorizate, actualizate; 

 - să fie relevante, realizabile, măsurabile; 

 - să ţină cont de constatările relevante ale analizelor efectuate de conducere; 

 - să asigure îmbunătăţirea continuă a SMC; 

 - planificarea schimbărilor/planificarea acţiunilor; 

SMC trebuie să ia în considerare : 

 - scopul schimbărilor; 

 - disponibilitatea resurselor; 

 - alocarea sau relocarea responsabilităţilor; 

 - integritatea sistemului de management al calităţii. 

 Suport  

 a) Resurse  

Asigurarea resurselor necesare implementării SMC: umane, financiare, materiale, 

infrastructura, mediul de lucru; 

 b) Competenţă şi conştientizare - În cadrul UAT Municipiul Satu Mare s-a stabilit  o 

metodologie de instruire a personalului la angajare, o metodologie de instruire  pentru ca 

personalul implicat în desfăşurarea tuturor proceselor implicate în SMC să aibă competenţa 

necesară desfăşurării acestor activităţi. Pe baza necesarului de instruire se întocmeşte 

Planul Anual de Instruire. Pentru evaluarea nivelului de performanţă al personalului se 

stabilesc criterii de evaluare în Fişa de evaluare. 

 c) Comunicare  

  In cadrul UAT Municipiul Satu Mare s-a stabilit Metodologia de Comunicare în cadrul 

SMC, care presupune, comunicarea internă între niveluri ierarhice şi funcţii ale 

organizaţiei, inclusiv a modificărilor sistemului integrat de management, precum şi 

comunicarea externă, cu factorii interesaţi. 

 d) Informaţii documentate  

Informaţiile documentate incluse în SMC sunt: 
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 documente specifice  SMC ( manualul calităţii, contextul organizaţiei, proceduri; 

 de sistem, proceduri de proces, harta SMC, Politica privind calitatea); 

 documente organizatorice (organigrama, fişe de post); 

 documente tehnice (instrucțiuni PSI, de protecţie muncii); 

 documente externe (cărţi tehnice, internet, reviste de specialitate, etc.). 

 

 

 Operare  

   a) Planificarea şi controlul operațional. 

Sunt planificate procesele necesare realizării  activităţii, aşa cum rezultă din:  

 procedurile de sistem şi procedurile operaţionale; 

 specificaţiile tehnice; 

 documentaţia specifică. 

b) Cerinţe pentru produse / servicii.  

S-a stabilit procesul de comunicare, identificare şi analiză a cerinţelor cetăţenilor, în 

vederea satisfacerii cerinţelor acestora. Înregistrările aferente procesului de 

comunicare, identificare şi analiză a cerinţelor cetăţenilor sunt menţinute în 

conformitate cu procedura specifică procesului din Lista procedurilor. 

c) Proiectarea şi dezvoltarea produselor. 

d) Controlul proceselor, produselor şi serviciilor furnizate din exterior.  

S-a stabilit procesul de aprovizionare cu servicii, birotică, consumabile necesare asigurării 

serviciilor. Ca un exemplu de bună practică, în cadrul SMC s-au identificat toate procesele 

externe care se desfăşoară de către firme terţe ce presupun furnizarea unui serviciu şi care 

pot influenţa conformitatea produsului cu cerinţele specificate. 

e) Producţie şi furnizare de servicii.  

Condiţiile controlate includ informaţii documentate referitoare la:  

 caracteristicile serviciilor; 

 utilizarea resurselor de monitorizare şi măsurare adecvată; 

 utilizarea infrastructurii corespunzătoare şi a mediului corespunzător; 

 resurse umane competente; 

 implementarea măsurilor de prevenire a erorilor umane; 

 implementarea activităţilor de eliberare, livrare şi post livrare. 

 

f) Identificarea şi trasabilitatea. 

S-a stabilit un sistem de  identificare şi trasabilitate a serviciilor /produselor, începând de 

la recepţie, până la livrarea produselor, a licenţelor şi a produselor neconforme depistate 

pe parcursul desfăşurării activităţilor. 



 
 
 

46 
 

 

g) Proprietatea ce aparţine cetăţenilor sau furnizorilor externi. 

h) Păstrarea activităţi post livrare. 

i) Controlul modificărilor. 

j) Eliberarea produselor şi serviciilor. 

k) Controlul elementelor de ieşire neconforme. 

 

 Evaluarea performanţei  

a) Monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare. 

b) Satisfacţia clientului. 

c) Analiză şi evaluare. 

d) Audit intern. 

e) Analiza  efectuată de management. 

 

 Îmbunătăţire.  Managementul de vârf se preocupă pentru îmbunătăţirea serviciilor, 

pentru corectarea şi pentru prevenirea efectelor nedorite, pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şi eficacităţii. De asemenea, determină oportunităţile de îmbunătăţire a 

sistemului de calitate şi implementează acţiunile necesare pentru a obţine rezultatele 

intenţionate. 

 Neconformitatea şi acţiunea corectivă - se stabilesc procesele de identificare, 

analiză şi tratare a neconformităţilor, precum şi responsabilităţile aferente acestui proces. 

 

IV. Măsuri propuse pentru atingerea obiectivului general al Proiectului 

  

 Obiectivul general al Proiectului este „Dezvoltarea unui Sistem de Management al 

Calităţii şi Performanţei unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, 

dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de management al documentelor, 

recertificarea SR EN ISO 9001 şi pregătirea resursei umane din cadrul UAT Municipiul 

Botoşani, în scopul consolidării unui management performant şi optimizării proceselor 

orientate către beneficiari.” 

Pentru atingerea acestui obiectiv se vor derula următoarele activităţi: 

1. Implementarea instrumentului auto-evaluării CAF în cadrul Primăriei Municipiului 

Botoşani 

 Realizarea modului în care va fi organizată şi planificată auto-evaluarea în 

cadrul Primăriei Municipiului Botoşani; 

 Comunicarea cu privire la proiectul de autoevaluare în cadrul Primăriei în 

vederea introducerii sistemului CAF; 
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 Crearea unui grup de autoevaluare la nivelul Primăriei în vederea introducerii 

sistemului CAF; 

 Auto-evaluarea Primăriei din punct de vedere al implementării CAF; 

 Realizarea raportului privind rezultatele auto-evaluării CAF; 

 Elaborarea unui Plan Multianual de Îmbunătăţire la nivelul Primăriei în vederea 

introducerii sistemului CAF; 

 Comunicarea Planului de îmbunătăţire Primăriei în vederea introducerii 

sistemului CAF; 

 Implementarea Planului de Îmbunătăţire; 

 Monitorizarea rezultatelor, de un Grup desemnat de Primar, altul decât cel 

implicat în realizarea auto-evaluării care, va verifica modul de îndeplinire a 

acţiunilor propuse prin Planul Multianual de Îmbunătăţire; 

 Planificarea următorului exerciţiu de auto-evaluare la nivelul Primăriei 

Municipiului Botoşani; 

 

2. Adaptarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) la cerinţele Standardului SR 

EN ISO 9001:2015 

 Analiza diagnostic a procedurilor existente în SMC implementat şi certificat la 

nivelul Primăriei; 

 Structura standardului SR EN ISO 9001:2015; 

 Stabilirea Declaraţiei referitoare la Calitate; 

 Elaborarea Manualului Sistemului de Management al Calităţii; 

 Elaborarea procedurilor Sistemului de Management al Calităţii; 

 Implementarea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul 

direcţiilor/serviciilor/compartimentelor; 

 Certificarea Sistemului de Management al Calităţii de către un Organism de 

Certificare acreditat de RENAR. 

 

3. Crearea şi menţinerea unui sistem informatic integrat la nivelul instituţiei publice, 

care să răspundă în permanenţă cerinţelor personalului şi care să ajute la 

optimizarea proceselor orientate către beneficiar. 

 

4. Menţinerea şi actualizarea constantă a sistemului informatic menit să ajute la 

gestiunea organizată şi sistemică a documentelor, precum şi optimizarea 

permanentă a modulului de registratură electronică, urmărindu-se astfel nivelul 

calitativ al serviciilor oferite cetăţenilor, promptitudine în asigurarea serviciilor 

către beneficiari. 
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Sistemul informatic va permite de asemenea comunicarea permanentă către şi între 

angajaţii din cadrul instituţiei, a politicilor şi procedurilor privind managementul calităţii şi 

performanţei, precum şi folosirea de instrumente de verificare cu privire la cunoaştere şi 

înţelegere, constituind totodată şi o sursă/resursă pentru aceştia. 

 

5. Participarea personalului cu funcţii de conducere şi execuţie care s-a constituit ca 

Grup Ţintă în cadrul Proiectului, la schimburi de bune practici pentru a putea 

împărtăşi din experienţa lor altor autorităţi şi instituţii publice 

 

6. Elaborarea unui Manual privind instrumentele create în cadrul proiectului 
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V. Rezultate aşteptate 

 

Utilizarea managementului calității reprezintă un subiect ce necesită o atenție 

deosebită în amplul proces de implementare al acțiunilor menite să conducă la 

eficientizarea administrației publice. 

Planul de acțiuni pentru implementarea managementului calității cuprinde principalele 

măsuri ce trebuie implementate în perioada 2016 – 2020 pentru dezvoltarea și utilizarea 

sustenabilă a standardelor și instrumentelor managementului calității în autorități și 

instituții publice.  

 

Proiectul va contribui la îndeplinirea şi menţinerea pe viitor a următoarelor obiective 

generale în domeniul calităţii, stabilite prin documentele strategice aprobate la nivelul 

instituţiei:  

1. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii 

conform standardului SR EN ISO 9001:2008, adecvat scopului organizaţiei, 

respectiv satisfacerea cerinţelor clienţilor pentru serviciile prestate, contribuind 

totodată la îndeplinirea condiţiilor de recertificare în 2019. 

2. Certificarea, controlul, revizia şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de 

management al calităţii şi performanţei, pentru ajustarea acestuia la cerinţele în 

continuă schimbare a relaţiei instituţie – client şi satisfacerea cerinţelor 

clienţilor. 

3. Selecţia şi reţinerea resurselor umane adecvate şi asigurarea resurselor 

materiale necesare realizării calităţii. 

4. Crearea unui spirit favorabil calităţii, procedându-se la instruirea personalului 

angajat în activităţile ce influenţează calitatea, precum şi permanentizarea 

acţiunilor de conştientizare de către personalul organizaţiei a cerinţelor 

clienţilor. 

5. Comunicarea politicii de calitate în toate compartimentele şi verificarea că 

aceasta este cunoscută şi înţeleasă. 

6. Analiza periodică a politicii şi a realizării obiectivelor calităţii, îmbunătăţirea 

continuă a eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii şi Performanţei. 

7. Identificarea şi reducerea numărului neconformităţilor, rezolvarea corectă şi 

rapidă a reclamaţiilor privind calitatea şi iniţierea de acţiuni corective/ 

preventive eficiente, în vederea diminuării acestora. 

8.  Obţinerea de feedback din partea societăţii civile/cetăţenilor privind gradul 

de satisfacţie al cetăţenilor municipiului Botoşani ca urmare a implementării 

proiectului prin chestionare online, ce vor putea fi accesate de pe site-ul 

instituţiei. 
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VI. Concluzii   

 

Pentru obținerea unei administrații eficiente este necesară o bună organizare a 

resurselor, precum și raportarea acestora la nevoile cetățenilor, în vederea atingerii 

obiectivelor propuse. Prin prisma acestei perspective au fost elaborate la nivel 

internațional o serie de instrumente ce vin în ajutorul îndeplinirii cu succes al acestui ciclu. 

În cadrul acestui studiu au fost dezbătute câteva dintre aceste instrumente, acordând o 

atenţie deosebită Cadrului Comun de Auto-evaluare (CAF) şi Sistemului de Management al 

Calității ISO 9001. 

Buna implementare a acestora în diferite instituții publice locale la nivel european a 

condus la evidențierea unor practici bune de urmat de către instituția ce dorește să 

desfășoare o activitate ce presupune management al calității.  

Comunicarea deschisă cu cetățenii, ascultarea nevoilor acestora, dar și aplecarea 

asupra problemelor semnalate de aceștia sunt elemente foarte importante prin care se 

poate determina raportul dintre punctele forte și cele slabe ale instituției. Implicarea 

cetățenilor și entităților civile în procesul de decizie este recomandată, deoarece 

diminuează rata de eșec a politicilor implementate și responsabilizează societatea cu 

privire la importanța implicării. Modernizarea modului de comunicare cu cetățenii este 

imperativă într-o societate în continuă mișcare, iar menținerea unor practici învechite  

este o posibilă sursă a creării de noi probleme. Practicile inovative simplifică procesul 

birocratic și mulțumește nevoile ambelor părți. Lansarea de platforme online pentru 

efectuarea plăților, depunerea cererilor, depunerea de reclamații sau contestații sunt doar 

câteva exemple prin care o instituție publică își poate moderniza instrumentele de lucru.  

Modul în care este abordată o problemă este un alt factor însemnat, deoarece 

determină felul în care este decisă soluția, dar și durata rezultatului. O înclinare către 

rezolvarea problemei în mod direct, și nu a sursei acesteia poate produce un rezultat 

temporar, care nu poate fi replicat și care nici nu rezolvă subiectul în profunzime.           

De aceea, multe dintre instrumentele utilizate în procesul de management al calității 

recomandă o soluționare a problemelor începând de la cauza acestora. Intervine aici 

nevoia de continuă adaptare și îmbunătățire a culturii instituționale. Realizarea periodică 

de ateliere și cursuri de instruire pentru angajații instituției contribuie la buna funcționare 

a organizației. Schimburile de experiență dintre angajați și personalul altei instituții care a 

aplicat deja un instrument și a obținut rezultate utile sunt încurajate. Pentru că 

schimburile de bune practici sunt utile în evitarea producerii acelorași greșeli, dar și în 
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adoptarea unor acțiuni ce apropie organizația de succes. Munca în echipă și comunicarea 

deschisă dintre angajați simplifică procesul lucrativ, ajută la soluționarea problemelor 

intervenite și contribuie la încrederea inspirată cetățenilor. 

Funcționarea organizației în baza unor proceduri instituționale asigură conformitatea 

practicilor întreprinse. Acest lucru oferă angajaților un cadru de lucru transparent și clar, 

fără să fie limitativ. De asemenea, adoptarea de politici de integritate, anticorupție, dar 

mai ales implementarea lor contribuie semnificativ îmbunătățirea sistemului de 

management al calității. De altfel, instrumentele de evaluare și implementare a unui astfel 

de sistem demonstrează, prin rezultatele obținute, faptul că instituțiile recurg la 

transparentizarea proceselor birocratice în ideea simplificării activității și apropierii dintre 

cetățean și administrație.  

Ca viziune de ansamblu, prin implementarea unui sistem de management al calității se 

dorește atât îmbunătățirea proceselor de lucru desfășurate în cadrul instituției, dar și 

evoluția socială în ansamblu. Crearea unui sistem ce se poate aplica în multe forme de 

organizare administrativă, cum este de exemplu CAF, nu se oprește la nivelul fiecărei 

instituții de implementare în parte. Din contră, scopul este și acela de a contura modele de 

bune practici replicabile în entități similare, pentru dezvoltarea unei administrații 

eficiente la nivel comunitar.  
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