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Primul gând, prima idee pe care
trebuie sã o aibã în minte un mana-
ger de companie atunci când îºi pro-
pune sã înceapã cãlãtoria spre exce-
lenþã este îmbunãtãþirea continuã.
Este cultura care te ajutã sã faci ca
lucrurile sã fie mai bune. Personalul
trebuie sã ºtie ce poate sã facã pen-
tru îmbunãtãþirea performanþelor, sã
ia mãsurile adecvate în acest scop,
sã mãsoare rezultatele, apoi sã o ia
de la început. Este filozofia din spa-
tele acestui model de excelenþã.

Bazat pe cultura îmbunãtãþirii con-
tinue, Modelul EFQM este un model
practic: ai nevoie de un produs, de o
reþea de distribuþie, de oameni in-
struiþi pentru a vinde acest produs. 

În principiu, Modelul EFQM inte-
greazã 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 îmbunã-
tãþirea 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 perfor-
manþei generale, perfecþionarea ca-
pabilitãþilor resurselor umane, ela-
borarea 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.

MMaarrcc  AAMMBBLLAARRDD
CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr,,  EEFFQQMM

DDee  cceell  ppuuþþiinn  ppaattrruu  oorrii  ppee  aann,,  EEFFQQMM  oorrggaanniizzeeaazzãã  eevveenniimmeennttuull EEFFQQMM
OOppeenn  DDoooorrss  DDaayy,,  ggããzzdduuiitt  ddee  bbiirroouurriillee  pprroopprriiii  ddiinn  BBrruuxxeelllleess..  EEvveenniimmeennttuull
eessttee  oo  ppeerrffeeccttãã  ooppoorrttuunniittaattee  ppeennttrruu  aa  îînnþþeelleeggee  ssttrraatteeggiiaa  EEFFQQMM,,  ppoorrttooffoolliiuull
ddee  pprroodduussee  ººii  MMooddeelluull  ddee  EExxcceelleennþþãã  EEFFQQMM,,  iinncclluuzzâânndd  aapplliiccaaþþiiiillee  ººii
bbeenneeffiicciiiillee  aacceessttuuiiaa..  ÎÎnn  1177  sseepptteemmbbrriiee  aall  aacceessttuuii  aann,,  aa  ffoosstt  ttrraannssppuussãã  îînn
rreeaalliittaattee  iinniiþþiiaattiivvaa  ddee  aassoocciieerree  aa  aacceessttuuii  eevveenniimmeenntt  EEFFQQMM  ccuu  ttrraaddiiþþiioonnaallaa
ººii  pprreessttiiggiiooaassaa  ccoonnffeerriinnþþãã  QQuuaalliittyy  aanndd  DDeeppeennddaabbiilliittyy,,  oorrggaanniizzaattãã  ddee
SSoocciieettaatteeaa  RRoommâânnãã  ppeennttrruu  AAssiigguurraarreeaa  CCaalliittããþþiiii  llaa  ffiieeccaarree  22  aannii,,  aaffllaattãã
aaccuumm  llaa  cceeaa  ddee--aa  XXIIVV--aa  eeddiiþþiiee..  

EEFFQQMM  OOppeenn  DDoooorrss  DDaayy  iinn  RRoommaanniiaa aa  ffoosstt  uunn  eevveenniimmeenntt  ddee  eexxcceeppþþiiee
îînn  ccaaddrruull  CCCCFF  22001144,,  bbuuccuurrâânndduu--ssee  ººii  ddee  ppaarrttiicciippaarreeaa  rreepprreezzeennttaannþþiilloorr
GGrruunnddffooss  RRoommâânniiaa  ººii  HHuunnggaarriiaann  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  EExxcceelllleennccee..

LLuuccrrããrriillee  pprreezzeennttaattee  aauu  ccoonnssttiittuuiitt  uunn  pprriilleejj  ddee  iinnssttrruuiirree,,  ddaarr  ººii  ddee  sscchhiimmbb
ddee  eexxppeerriieennþþãã,,  îînn  ssaallãã  ffiiiinndd  pprreezzeennþþii  uunniivveerrssiittaarrii,,  rreepprreezzeennttaannþþii  aaii  uunnoorr
ffiirrmmee  ddiinn  iinndduussttrriiaa  rroommâânneeaassccãã,,  aauuddiittoorrii  ººii  ssppeecciiaalliiººttii  ddiinn  ssttrrããiinnããttaattee,,
ccaarree,,  ccuu  ttooþþiiii,,  aauu  ppaarrttiicciippaatt  llaa  ddiissccuuþþiiiillee  eexxttrreemm  ddee  iinntteerreessaannttee,,  pprroovvooccaattee
ddee  ssuubbiieecctteellee  ccoommuunniiccããrriilloorr..

EEFFQQMM  OOppeenn  DDoooorrss

PPrreezziiddiiuull  EEFFQQMM  OOppeenn  DDoooorrss  DDaayy  iinn  RRoommaanniiaa,,  ddee  llaa  ssttâânnggaa  llaa  ddrreeaappttaa::
GGhheeoorrgghhee  ÞÞUUCCUU  ––  PPrreeººeeddiinnttee  AASSRROO,,  NNiiccoollaaee--GGeeoorrggee  DDRRÃÃGGUULLÃÃNNEESSCCUU  ––

PPrrooffeessoorr  UUnniivveerrssiittaatteeaa  PPoolliitteehhnniiccaa  ddiinn  BBuuccuurreeººttii,,  DDaann  SSTTOOIICCHHIIÞÞOOIIUU  ––
PPrreeººeeddiinnttee  SSRRAACC,,  MMaarriiaann  PPeettrree  MMIILLUUÞÞ  ––  PPrreeººeeddiinnttee  UUnniiuunneeaa  NNaaþþiioonnaallãã  

aa  PPaattrroonnaattuulluuii  RRoommâânn,,  MMaarrcc  AAMMBBLLAARRDD  ––  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  EEFFQQMM,,
KKaarroolliinnaa  SSUUGGAARR  ––  PPrreeººeeddiinnttee  HHuunnggaarriiaann  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  EExxcceelllleennccee



IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

55CCAALL IITTAATTEEAA
aacccceess  llaa  ssuucccceess VVooll ..   11 55,,   NN oo..   114422// OOcc ttoobbeerr   22001144

În Ungaria existã o culturã a exce-
lenþei, încurajatã de guvernul nostru
ºi adoptatã de foarte multe companii
din toate sectoarele ºi de toate di-
mensiunile. 

În anul 2003, Hungarian Asso-
ciation for Excellence (HAE) a fost
aleasã ca partener EFQM. Activita-
tea de bazã a HAE constã în organi-
zarea 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 CCoommmmiitttteedd  ttoo  CCSSRR  EExx--
cceelllleennccee, la care s-au înscris 14 orga-
nizaþii. Tot în 2010 a fost lansat
SSuupppplliieerr  EExxcceelllleennccee  PPrrooggrraamm, dezvol-
tat în cooperare cu GGrruunnddffooss  MMaannuu--
ffaaccttuurriinngg  HHuunnggaarryy, la care participã
11 firme furnizoare. În urma auto-
evaluãrilor 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*, benefi-
ciind de un suport consistent din par-
tea Grundfos ºi HAE.

KKaarroolliinnaa  SSUUGGAARR
PPrreeººeeddiinnttee  HHuunnggaarriiaann

AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  EExxcceelllleennccee

AAlliinnaa  GGHHEEOORRGGHHEE
GGrruunnddffooss  CCoouunnttrryy  MMaannaaggeerr

((RRoommâânniiaa,,  BBuullggaarriiaa,,  UUnnggaarriiaa))

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.

În cadrul primei sesiuni plenare a Conferinþei au fost prezentate 4
lucrãri:

� „„EEFFQQMM  OOppeenn  DDoooorrss  DDaayy  iinn  RRoommaanniiaa““ (autor: MMaarrcc  AAmmbbllaarrdd,
EFQM Chief Executive Officer) – o pertinentã ºi interesantã pre-
zentare a organizaþiei internaþionale neguvernamentale EFQM –
European Foundation for Quality Management – a Modelului
EFQM al Excelenþei, aplicat din 2010, precum ºi a actualelor pro-
duse EFQM „C2E – Committed to Quality“ ºi „R4E – Recognized
for Quality“);

� „„GGrruunnddffooss  CCoorrppoorraattee  PPrreesseennttaattiioonn““ (autor: AAlliinnaa  GGhheeoorrgghhee,
Grundfos Romania) – o ineditã prezentare a modului în care
marea firmã producãtoare de pompe Grundfos (Danemarca, în-
fiinþatã în 1945) a aplicat criteriile ºi instrumentele Modelului
EFQM al Excelenþei, îmbunãtãþindu-ºi continuu toate procesele;

� „„HHuunnggaarriiaann  EExxcceelllleennccee  AAccttiivviittiieess““ (autor: KKaarroolliinnaa  SSuuggaarr, President
of Hungarian Association for Excellence) – o deosebit de intere-
santã 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;

� „„EEFFQQMM  hhaass  ooppeenneedd  ddoooorrss  iinn  RRoommaanniiaa  ssiinnccee  11999900““ (autor: prof.
univ. NNiiccoollaaee  DDrrããgguullããnneessccuu, primul Asesor EFQM în România) –
prezentând începuturile prezenþei în þara noastrã a Modelului „Pre-
miului 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). 

PPrrooff..  NNiiccoollaaee  DDRRÃÃGGUULLÃÃNNEESSCCUU
CChhaaiirrmmaann  aall  sseessiiuunniiii

DDaayy  iinn  RRoommaanniiaa
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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 dia-
gramã 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 ex-
haustivã fãcutã de domnul IIooaann  CC..  BBaacciivvaarroovv, profesor
la Universitatea „Politehnica“ Bucureºti ºi Chairman al
Conferinþei. Pornind de la punctarea momentelor sem-
nificative din viaþa ºi activitatea ºtiinþificã ale lui Walter
Shewhart, vorbitorul a evidenþiat progresele înregistrate
în acest domeniu, prin prezentarea rezultatelor cercetã-
rilor 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 Interna-
þionale de Standardizare (International Organization for
Standardization – ISO). Preocuparea companiilor pen-
tru implementarea ºi certificarea sistemelor de mana-
gement, în primul rând cel al calitãþii, conform stan-

dardelor internaþionale
elaborate de ISO, a
crescut continuu, astfel
încât, la sfârºitul anului
2012 (31 decembrie)
erau înregistrate, la ni-
vel mondial, 1.101.272
certificãri conform ISO
9001 ºi 275.844 cer-
tificãri conform ISO
14001, estimãrile pen-
tru 31 decembrie 2013
fiind de 1.600.000 de
certificãri pentru toate
sistemele de manage-
ment, cu 1.150.000
pentru sistemul de ma-

nagement al calitãþii. Sunt date furnizate de profesorul
VViiddoossaavv  DD..  MMaajjssttoorroovviićć, de la Universitatea din Belgrad,
Serbia ºi chairman al sesiunii, care, în lucrarea pre-
zentatã la CCF 2014 a fãcut o analizã detaliatã a sta-
diului certificãrilor referitoare la ºapte sisteme de mana-
gement, specificând, de asemenea, condiþiile de dez-
voltare ale noilor modele QMS ºi EMS, pe baza stan-
dardelor 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 ver-
siune, a constituit subiectul lucrãrii prezentate de pro-
fesorul AAlleexx  EEzzrraakkhhoovviicchh, 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

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 respec-
tarea principiilor ma-
nagementului calitãþii,
dar dintr-o perspectivã
modernã, noua struc-
turã a standardului,
dar ºi clarificarea ter-
minologiei folosite au
fost detaliat prezentate
de vorbitor.

Sesiunea plenarã
dedicatã managemen-
tului calitãþii nu putea
fi lipsitã de abordarea
unui subiect „la modã“
– îmbunãtãþirea conti-

nuã, cu cele mai apreciate instrumente ale sale, Lean ºi
Six Sigma. În lucrarea prezentatã la CCF 2014, domnul
AAbbddeessssaammaadd  KKoobbii, profesor la LARIS/ISTIA/University of
Angers – Franþa ºi chairman al sesiunii, a fãcut un stu-
diu comparativ între cele douã abordãri organizaþio-
nale. Subiectul constituie o deschidere spre studii ulte-
rioare, spre cercetare, deoarece, chiar dacã din punct
de vedere teoretic existã diferenþe între Lean ºi Six
Sigma, cele douã metode pot fi compatibile ºi compa-
rabile în practica ma-
nagerialã.

Pentru atingerea
performanþei în orice
întreprindere din orice
domeniu trebuie crea-
tã o bazã solidã a cu-
noºtinþelor ºi a eticii
manageriale, cu alte
cuvinte, este nevoie de
un învãþãmânt superior
de calitate. Despre pa-
radigmele „universitãþii
de calitate“ ºi ale
clasamentelor acade-
mice a vorbit domnul
NNiiccoollaaee--GGeeoorrggee  DDrrãã--
gguullããnneessccuu, profesor la Universitatea „Politehnica“ din
Bucureºti. Subiectul este de interes, considerã domnia
sa, deoarece „ existã acum tot mai multe dovezi cã sis-
temele 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 responsa-
bilitatea universitãþilor faþã de finanþatorii lor“. Comuni-
carea a prezentat, în mod comparativ ºi critic, cele mai
importante sisteme de realizare a clasamentelor acade-
mice la nivel mondial, corelate cu modelele implicite de
„universitate de calitate“. 
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VViiddoossaavv  DD..  MMAAJJSSTTOORROOVVIIĆĆ

AAlleexx  EEZZRRAAKKHHOOVVIICCHH

AAbbddeessssaammaadd  KKOOBBII


