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EFQM Open Doors

Marc AMBLARD
Chief Executive Officer, EFQM

Primul gând, prima idee pe care
trebuie sã o aibã în minte un manager de companie atunci când îºi propune sã înceapã cãlãtoria spre excelenþã este îmbunãtãþirea continuã.
Este cultura care te ajutã sã faci ca
lucrurile sã fie mai bune. Personalul
trebuie sã ºtie ce poate sã facã pentru îmbunãtãþirea performanþelor, sã
ia mãsurile adecvate în acest scop,
sã mãsoare rezultatele, apoi sã o ia
de la început. Este filozofia din spatele acestui model de excelenþã.
Bazat pe cultura îmbunãtãþirii continue, Modelul EFQM este un model
practic: ai nevoie de un produs, de o
reþea de distribuþie, de oameni instruiþi pentru a vinde acest produs.
În principiu, Modelul EFQM integreazã toate iniþiativele din cadrul
unei companii, oferind o abordare
holisticã pentru excelenþa în afaceri.
Ajutã la identificarea punctelor forte
existente, a zonelor în care se pot
aduce îmbunãtãþiri ºi a acþiunilor
care conduc la rezultatele dorite. Aºa
cum spuneam, stimuleazã îmbunãtãþirea continuã, fiind, în acelaºi
timp, pragmatic ºi practic, adicã
dezvoltat cu ºi pentru organizaþii,
pentru toate tipurile de organizaþii,
indiferent de domeniu de activitate
sau dimensiune. În acelaºi timp, însã,
modelul nu este prescriptiv, în sensul
cã tu alegi ceea ce este relevant
pentru tine.
De ce se îndreaptã organizaþiile
spre modelul de excelenþã EFQM?
Pentru cã acesta constituie un cadru
care permite îmbunãtãþirea performanþei generale, perfecþionarea capabilitãþilor resurselor umane, elaborarea ºi implementarea strategiei
de dezvoltare, oferã disponibilitatea
de a învãþa din experienþa altora,
dar, mai ales, oferã posibilitatea de a
fi recunoscut ca cel mai bun, prin
conferirea certificatului de excelenþã
sau a premiului de excelenþã EFQM.
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Prezidiul EFQM Open Doors Day in Romania, de la stânga la dreapta:
Gheorghe ÞUCU – Preºedinte ASRO, Nicolae-George DRÃGULÃNESCU –
Profesor Universitatea Politehnica din Bucureºti, Dan STOICHIÞOIU –
Preºedinte SRAC, Marian Petre MILUÞ – Preºedinte Uniunea Naþionalã
a Patronatului Român, Marc AMBLARD – Chief Executive Officer EFQM,
Karolina SUGAR – Preºedinte Hungarian Association for Excellence

De cel puþin patru ori pe an, EFQM organizeazã evenimentul EFQM
Open Doors Day, gãzduit de birourile proprii din Bruxelles. Evenimentul
este o perfectã oportunitate pentru a înþelege strategia EFQM, portofoliul
de produse ºi Modelul de Excelenþã EFQM, incluzând aplicaþiile ºi
beneficiile acestuia. În 17 septembrie al acestui an, a fost transpusã în
realitate iniþiativa de asociere a acestui eveniment EFQM cu tradiþionala
ºi prestigioasa conferinþã Quality and Dependability, organizatã de
Societatea Românã pentru Asigurarea Calitãþii la fiecare 2 ani, aflatã
acum la cea de-a XIV-a ediþie.
EFQM Open Doors Day in Romania a fost un eveniment de excepþie
în cadrul CCF 2014, bucurându-se ºi de participarea reprezentanþilor
Grundfos România ºi Hungarian Association for Excellence.
Lucrãrile prezentate au constituit un prilej de instruire, dar ºi de schimb
de experienþã, în salã fiind prezenþi universitari, reprezentanþi ai unor
firme din industria româneascã, auditori ºi specialiºti din strãinãtate,
care, cu toþii, au participat la discuþiile extrem de interesante, provocate
de subiectele comunicãrilor.
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Day in Romania

În cadrul primei sesiuni plenare a Conferinþei au fost prezentate 4
lucrãri:
 „EFQM Open Doors Day in Romania“ (autor: Marc Amblard,
EFQM Chief Executive Officer) – o pertinentã ºi interesantã prezentare a organizaþiei internaþionale neguvernamentale EFQM –
European Foundation for Quality Management – a Modelului
EFQM al Excelenþei, aplicat din 2010, precum ºi a actualelor produse EFQM „C2E – Committed to Quality“ ºi „R4E – Recognized
for Quality“);
 „Grundfos Corporate Presentation“ (autor: Alina Gheorghe,
Grundfos Romania) – o ineditã prezentare a modului în care
marea firmã producãtoare de pompe Grundfos (Danemarca, înfiinþatã în 1945) a aplicat criteriile ºi instrumentele Modelului
EFQM al Excelenþei, îmbunãtãþindu-ºi continuu toate procesele;
 „Hungarian Excellence Activities“ (autor: Karolina Sugar, President
of Hungarian Association for Excellence) – o deosebit de interesantã ºi utilã prezentare a Asociaþiei Maghiare pentru Excelenþã
(partenerul naþional al EFQM din 2003) a Premiului Maghiar
pentru Calitate (înfiinþat în 1996 ºi înmânat de atunci personal de
cãtre Primul Ministru al Ungariei celor 46 de câºtigãtori – firme
înregistrate în Ungaria – selecþionaþi din peste 200 de candidaþi)
ºi a modului în care aceastã asociaþie colaboreazã cu EFQM;
 „EFQM has opened doors in Romania since 1990“ (autor: prof.
univ. Nicolae Drãgulãnescu, primul Asesor EFQM în România) –
prezentând începuturile prezenþei în þara noastrã a Modelului „Premiului European pentru Calitate“ administrat de EFQM (lansat în
1991), prin intermediul iniþiativelor ºi acþiunilor Fundaþiei „Premiul
Român pentru Calitate <J.M. Juran>“ (înfiinþatã în 1999).

Prof. Nicolae DRÃGULÃNESCU
Chairman al sesiunii

Alina GHEORGHE
Grundfos Country Manager
(România, Bulgaria, Ungaria)
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Karolina SUGAR
Preºedinte Hungarian
Association for Excellence

În Ungaria existã o culturã a excelenþei, încurajatã de guvernul nostru
ºi adoptatã de foarte multe companii
din toate sectoarele ºi de toate dimensiunile.
În anul 2003, Hungarian Association for Excellence (HAE) a fost
aleasã ca partener EFQM. Activitatea de bazã a HAE constã în organizarea unor programe de excelenþã,
cu o duratã de 1 an sau de 3 ani,
pentru diferite grupuri de firme.
Aceste programe oferã oportunitatea
de autoevaluare ºi de implementare
a soluþiilor de îmbunãtãþire, dar ºi
posibilitatea de învãþare reciprocã
prin schimb de bune practici.
În 2010 a fost lansat programul
de excelenþã Committed to CSR Excellence, la care s-au înscris 14 organizaþii. Tot în 2010 a fost lansat
Supplier Excellence Program, dezvoltat în cooperare cu Grundfos Manufacturing Hungary, la care participã
11 firme furnizoare. În urma autoevaluãrilor anuale ºi a elaborãrii a
trei proiecte de îmbunãtãþire, acestea
au obþinut, la sfârºitul primului an,
certificatul C2E, iar dupã urmãtorii
doi ani, certificatul R4E 3*, beneficiind de un suport consistent din partea Grundfos ºi HAE.

Consider cã cel mai mare beneficiu adus unei companii prin folosirea acestui
model de business îl reprezintã faptul cã acesta favorizeazã o continuã
dezvoltare: prin analiza rezultatelor îþi dai seama dacã ai ales un drum bun sau
un drum greºit ºi poþi imediat sã revii cu corecþiile necesare, astfel încât te poþi
dezvolta în mod continuu. Deci este un proces pe care nu-l poþi întrerupe. Odatã
ce l-ai început, aceastã cãlãtorie de excelenþã dureazã la nesfârºit, pânã la
terminarea vieþii companiei.
Din punctul de vedere al Grundfos România, accederea cãtre titlul de
excelenþã EFQM nu este simplã, aceasta fiind o companie micã ºi, în general,
acest model este pliat mai mult pe companiile mai mari. Companiile din grupul
Grundfos care au obþinut titlul de excelenþã EFQM sunt companii de producþie.
Cele de vânzãri, cum este cea din România, încearcã sã obþinã certificarea
internã, Grundfos Group având un model de business intern bazat pe EFQM. Este
vorba de Grundfos Excellence, în cadrul cãruia evaluarea se face cu evaluatori
interni, plãtiþi de Grundfos.
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M anagem entul calitãþii
2014 este anul în care se împlinesc nouã decenii de
la emiterea „actului de naºtere“ al calitãþii moderne – la
16 mai 1924, Walter Shewhart propunea prima diagramã pentru controlul statistic al calitãþii pe fluxul de
producþie, ceea ce i-a conferit paternitatea controlului
calitãþii.
La cea de-a XIV-a ediþie a Conferinþei internaþionale
de Calitate ºi Fiabilitate, aniversarea a 90 de ani de
calitate modernã a fost marcatã prin prezentarea exhaustivã fãcutã de domnul Ioan C. Bacivarov, profesor
la Universitatea „Politehnica“ Bucureºti ºi Chairman al
Conferinþei. Pornind de la punctarea momentelor semnificative din viaþa ºi activitatea ºtiinþificã ale lui Walter
Shewhart, vorbitorul a evidenþiat progresele înregistrate
în acest domeniu, prin prezentarea rezultatelor cercetãrilor întreprinse recent, „cercetãri menite sã sublinieze
uriaºa importanþã a descoperirii lui Shewhart, dar ºi
modul în care calitologii de azi au dus mai departe ºi
au îmbunãtãþit acest concept revoluþionar, atât de util
pentru þinerea sub control a calitãþii“.
Un alt eveniment major, cu consecinþe importante în
modul de organizare întru eficientizare a afacerii, a fost
fondarea, în 1946, la Geneva, a Organizaþiei Internaþionale de Standardizare (International Organization for
Standardization – ISO). Preocuparea companiilor pentru implementarea ºi certificarea sistemelor de management, în primul rând cel al calitãþii, conform standardelor internaþionale
elaborate de ISO, a
crescut continuu, astfel
încât, la sfârºitul anului
2012 (31 decembrie)
erau înregistrate, la nivel mondial, 1.101.272
certificãri conform ISO
9001 ºi 275.844 certificãri conform ISO
14001, estimãrile pentru 31 decembrie 2013
fiind de 1.600.000 de
certificãri pentru toate
sistemele de management, cu 1.150.000
Vidosav D. MAJSTOROVIĆ
pentru sistemul de management al calitãþii. Sunt date furnizate de profesorul
Vidosav D. Majstorović, de la Universitatea din Belgrad,
Serbia ºi chairman al sesiunii, care, în lucrarea prezentatã la CCF 2014 a fãcut o analizã detaliatã a stadiului certificãrilor referitoare la ºapte sisteme de management, specificând, de asemenea, condiþiile de dezvoltare ale noilor modele QMS ºi EMS, pe baza standardelor ISO 9001:2015, respectiv ISO 14001:2015.
O privire de ansamblu asupra reviziei la care este
supus standardul ISO 9001 ºi care va fi publicatã în
2015, împreunã cu aºteptãrile de la aceastã nouã versiune, a constituit subiectul lucrãrii prezentate de profesorul Alex Ezrakhovich, de la AE Conformity Pty Ltd,
Sidney, Australia, ºeful delegaþiei australiene pentru
ISOTC176 ºi membru al grupului coordonator pentru
ISOTC176SC2. Acesta a fost, desigur, subiectul de cel
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mai mare interes pentru auditoriul conferinþei, motiv
pentru care a fost organizatã o sesiune specialã cu
aceastã temã, adresatã auditorilor SRAC CERT. Ce s-a
avut în vedere pentru îmbunãtãþirea standardului,
principalele schimbãri
întreprinse, cu respectarea principiilor managementului calitãþii,
dar dintr-o perspectivã
modernã, noua structurã a standardului,
dar ºi clarificarea terminologiei folosite au
fost detaliat prezentate
de vorbitor.
Sesiunea plenarã
dedicatã managementului calitãþii nu putea
fi lipsitã de abordarea
unui
subiect „la modã“
Alex EZRAKHOVICH
– îmbunãtãþirea continuã, cu cele mai apreciate instrumente ale sale, Lean ºi
Six Sigma. În lucrarea prezentatã la CCF 2014, domnul
Abdessamad Kobi, profesor la LARIS/ISTIA/University of
Angers – Franþa ºi chairman al sesiunii, a fãcut un studiu comparativ între cele douã abordãri organizaþionale. Subiectul constituie o deschidere spre studii ulterioare, spre cercetare, deoarece, chiar dacã din punct
de vedere teoretic existã diferenþe între Lean ºi Six
Sigma, cele douã metode pot fi compatibile ºi comparabile în practica managerialã.
Pentru
atingerea
performanþei în orice
întreprindere din orice
domeniu trebuie creatã o bazã solidã a cunoºtinþelor ºi a eticii
manageriale, cu alte
cuvinte, este nevoie de
un învãþãmânt superior
de calitate. Despre paradigmele „universitãþii
de calitate“ ºi ale
clasamentelor academice a vorbit domnul
Abdessamad KOBI
Nicolae-George Drãgulãnescu, profesor la Universitatea „Politehnica“ din
Bucureºti. Subiectul este de interes, considerã domnia
sa, deoarece „ existã acum tot mai multe dovezi cã sistemele de realizare a clasamentelor academice sunt
necesare ºi utile, având un impact tot mai important
asupra dialogurilor internaþionale interuniversitare cu
privire la calitatea învãþãmântului superior ºi responsabilitatea universitãþilor faþã de finanþatorii lor“. Comunicarea a prezentat, în mod comparativ ºi critic, cele mai
importante sisteme de realizare a clasamentelor academice la nivel mondial, corelate cu modelele implicite de
„universitate de calitate“.
Anca PERªOIU
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