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REZUMAT 
Articolul îşi propune să evidenţieze unele corelaţii observate între factorii menţionaţi în titlu. Studiul de caz se bazează pe activitatea de 
consultanţă în implementarea unor sisteme de management al calităţii,  susţinută pe bază contractuală, la  IMM-uri  din zona de 
dezvoltare regional S-V, Oltenia. IMM la care se face referire acţionează in proporţie de 2/3 în domeniul serviciilor (medicale,  
farmaceutice, de pază, de transport, comercializare), în timp ce celelalte realizează prelucrări mecanice, repere din mase plastice, 
produse alimentare, îngrăşăminte foliare şi montaj centrale termice şi izolaţii. Dintre acestea mai puţin de jumătate au purces la drumul 
certificării sistemelor de management ca urmare a stipulărilor legislative, de exemplu punctaj suplimentar care se acorda la licitaţii cu 
Casa de asigurări de sănătate. Celelalte au dorit să şi dezvolte cu adevărat cultura antreprenoriale şi să întărească performanţelor 
manageriale, fiind integrate într-un lanţ de furnizare pentru firme mai mari. Dintre concluziile la care ajunge articolul se menţionează: - 
necesitatea continuării politicilor de creşterea a competitivităţii IMM şi a susţinerii dezvoltării acestora prin facilitarea accesului la 
sursele de finanţare pentru achiziţionare de echipamente şi la servicii de asistenţă, consultanţă şi informare - preocuparea pe care 
trebuie să o manifeste atât consultantul cât şi conducerea IMM pentru identificarea problemelor şi estimarea duratei implementării 
sistemului de management şi respectiv pentru consolidarea sistemului de management şi îmbunătăţirea performanţelor acestuia. 
 
ABSTRACT 
The article`s purpose is to emphasize some corelations noticed between the factors mentioned in the title. The case study is based 
on the consulting activity in the implementation of some quality management systems, suported by base stipulated by contract, at 
SME-s from the regional development area S-V, Oltenia. The SME which we are referring to acts on a 2/3 proportion in the services 
field (medical, pharmaceutical, guard, transport, trading), while the others perform mechanical working, plastics refferences, food 
products, foliated fertilizers and steam-generating station assembly. Of all these, less than halfe started the way management 
systems certification as a result of a legislative stipulation, for example suplimentay score which is given at auctions with the Health 
Insurance Office. The other have also wanted to really develope the contractor culture and to strength the managerial achievements, 
being integrated in a providing chain for large companies. Of the conclusions which the article is drawing, we mention: the necessity 
of continuing the SME competitiveness growth policies and their development support by facilitating the acces to financing sources 
for acquiring equipments and assisstence, consulting and informational services. - the concern which should be expressed by the 
SME consultant as well as by the management for identifying the problems and estimating the period for management system 
implementation and for consolidating the managementsyistem and improving its achievements. 
 
Cuvinte cheie: sistem de management al calităţii, certificare, performanţe manageriale   
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1. INTRODUCERE. DATELE PROBLEMEI 

1.1. Cadrului legal pentru susţinerea IMM 

Conform /1/ Programul de Guvernare prefigurează, 

pentru sectorul industrial, ţintele strategice armonizate cu 

conceptele de dezvoltare industrială durabilă adoptate de 

Comisia Europeană prin Strategia Lisabona, comunicările 

şi rapoartele Comisiei în domeniu. Aceste concepte pun 

accentul pe competitivitate, ca element determinant al 

performanţei în condiţiile liberei concurenţe. 

În viziunea Guvernului, printre factorii care vor deter-

mina o influenţă majoră în atingerea obiectivului strategic 
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al politicii industriale, alături de consolidarea unui mediu 

de afaceri stabil şi predictibil, susţinut de un cadru insti-

tuţional adecvat, armonizat cu cel din UE, de susţinerea 

cercetării-dezvoltării şi inovării şi a infrastructurii pentru 

evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor industriale 

se numără şi susţinerea dezvoltării IMM- întreprinderilor 

mici şi mijlocii prin facilitarea accesului la sursele de 

finanţare şi la servicii de asistenţă, consultanţă şi infor-

mare. 

Sectorul IMM are o contribuţie substanţială la reali-

zarea produsului intern brut, la crearea de noi locuri de 

muncă şi stimulează creşterea exporturilor. IMM au 

abilitatea de a răspunde în mod flexibil pe pieţe puternic 

competitive şi capacitatea de adaptare rapidă la schimbă-

rile structurale şi ciclice ale economiei globale. Un sector 

IMM bine dezvoltat poate astfel, să sprijine stabilitatea şi 

creşterea macroeconomică. 

Susţinerea dezvoltării IMM depinde de capacitatea 

instituţională a ANIMMC- Agenţia Naţională pentru Între-

prinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în calitatea sa de 

organism intermediar, pentru Programul Operaţional Secto-

rial de Creştere a competitivităţii economice şi a economiei 

bazate pe cunoaştere. Astfel, prezenţa ANIMMC s-a con-

cretizat la începutul acestei luni, prin lansarea unui 

program de finanţare, pentru creşterea competitivităţii prin 

implementarea şi certificarea sistemelor de management. 

Acesta permite accesarea de fonduri de până la 2000 

lei, pentru instruirea personalului, de până la 7500 lei,  

pentru consultanţa propriu-zisă (elaborarea şi implemen-

tarea documentaţiei SMC) şi respectiv de 7500 lei (sau 

9000) pentru certificarea sistemului de calitate (sau integrat 

cu mediu, OHSAS etc). Se poate observa de aici uzitarea 

unui raport 1:1 între consultanţă şi management. Massmedia 

nu a lăsat neobservată mulţimea dornică să acceseze aceste 

fonduri, la care participarea IMM este de numai 10%. 

1.2. Contextul standardizării 

Fiecare dintre cei care au „pus mâna” pe un standard 

sunt convinşi de rolul standardizării în promovarea competi-

tivităţii. ISO- Organizaţia Internaţională de Standardizare şi 

ASRO- Asociaţia de standardizare din România /6c/,/6b/ 

ne reconfirmă aceasta. 

Amintesc, în context, câteva din obiectivele ISO pe 

perioada până în 2010: creşterea disponibilităţii şi capaci-

tăţii de dezvoltare a ţărilor, promovarea folosirii standardelor 

voluntare ca alternativă sau suport la reglementările 

tehnice şi respectiv furnizarea de standarde internaţionale 

şi ghiduri pentru evaluarea conformităţii. În privinţa 

ASRO amintesc adoptarea ca standard roman a ISO 10019 

/2/ care recomandă ca experienţă a consultantului: 

minimum trei certificări reuşite, existenţa calificărilor  

profesionale (ex., competenţa de formator, auditor) şi desi-

gur referinţe despre etica profesională. 

1.3. Contextul firmelor de consultanţă 

Firmele de consultanţă, un furnizor de servicii, ca mulţi 

alţii, contribuie la dezvoltarea afacerilor IMM. Cine sunt 

oameni care lucrează în cadrul firmelor de consultanţă ? 

După cunoştinţele mele, în mare parte, sunt foşti angajaţi 

ai întreprinderilor de stat, intrate în procesul de re-

structurare. Intr-un fel sau altul experienţa lor se leagă de 

proiectarea, fabricaţia, inspecţia şi încercarea primelor 

produse româneşti în regim de asigurarea calităţii, ca de ex 

cele pentru CNE, apa grea etc. 

Autorul a participat ca şi consultant la un astfel de pro-

iect /5/, derulat în perioada 2000-2002, sub coordonarea 

Haandwerkskammer Rhein-Main din Frankfurt Germania. 

Echipa includea parteneri din Cehia, Germania, Anglia, 

Elveţia şi Spania. Produsul final al acestui proiect l-a 

constituit formularea unui concept de management integrat 

pentru IMM, întocmirea unor modele concrete de manuale 

de management integrat, de proceduri şi instrucţiuni de 

lucru dar şi definitivarea unei programe de instruire care 

să transfere, de la consultant la oamenii din firmă, cu-

noştinţele necesare aplicării. 

Acest produs, a fost prezentat spre validare la vremea 

respectivă, în cadrul fazei de diseminare la două dintre 

organismele de certificare din Romania (SRAC şi Simtex). 

De asemenea autorul a facut o prezentare şi distribuit 

cartea şi CD-romul în cadrul unui simpozion al RENA  

(Registrul auditorilor) 

Într-un fel acest proiectul a prefigurat decizia autorului 

de a se consacra activităţii de consultanţă în favoarea 

IMM, de a perfecţiona mai departe modelul PIMM, 

formularele, modalităţile de instruire. 

1.4. Situaţia şi probleme actuale privind  

domeniul abordat 

Cum este şi firesc atunci când aplici ciclu PDCA, fie la 

nivelul ţării sau al IMM, după faza de planificare (obiec-

tive, strategii) urmează şi faza de verificare a rezultatelor. 

Ce arată sondajului din 2004 cu privire la situaţia şi 

necesităţile IMM din România: 

– a) 80% nu au introdus sisteme de management al 

calităţii; 

– b) numai 4.7% au certificare a sistemelor de mediu; 

– c) peste 85% nu au fost implicate in achiziţii publice; 

– d) numai 6% sunt exportatori şi numai 6.9% sub-

contractori ai unor firme internaţionale. 

De altfel aceşti indicatori servesc ca referinţă pentru 

demersul iniţiat de autor, la pct 2. 

Acelaşi sondaj a mai relevat că IMM-urile consideră ca 

necesara intervenţia statului cu prioritate in: 

– îmbunătăţirea generală a legislaţiei şi mediului de 

afaceri (68%); 
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– furnizarea de servicii de sprijin (consultanta, infor-

mare, instruire) (43%); 

– acordarea de garanţii pentru obţinerea de credite 

(37,5%). 

Totodată acesta a identificat interesul foarte scăzut 

pentru cursuri. 

2. CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA IMM 

CONCILIATE ÎN IMPLEMENTAREA UNUI 

SISTEM DE MANAGEMENT 

Aceste constatări sunt formulate pe un eşantion de 20 

de firme, în consilierea cărora a fost implicat autorul.  Este 

un eşantion mic dar omogen prin faptul că au fost derulate 

de acelaşi consultant. Datele au fost sistematizate într-un 

tabel cu rubricile: nr crt (organizaţia) / domeniu (servicii 

sau produse) / capacitatea IMM (nr salariaţi şi rating 

conform /6d/) / condiţii externe (achiziţii publice, 

subcontractor) / nivel pregătire resurse umane (satisfăcător, 

bine, foarte bine) şi menţiuni (extindere, detalii). 

În estimarea corelaţiilor şi a tendinţelor autorul a 

considerat oportună utilizarea indicatorilor amintiţi deja la 

pct 1.4, dar şi a altor informaţii furnizate de site-urile orga-

nismelor de certificare reprezentative /6f/,/6g/ sau literatură 

/3/,/4/. În evaluarea tendinţelor autorul s-a mai folosit de 

compara-rea nr de firme consiliate / interval similare de timp 

(un an) şi a nr de oferte neconcretizate în contracte. 
 

Criteriul 
Valoare de 

referinţă 

Valoare 

eşantion 
Comentarii 

a) certificare sistem 
management calitate 

20 % dublare 

rată 
anuală 

Sigur >, v. 2.1 

despre domenii şi 2.3 

despre durate şi 

decalaje  

b) certificare sistem 
management mediu 

4,7 % 10 % Sigur >, vezi pct 2.1 
şi 2.5 

c) implicarea în 

achiziţii publice 

15 % 65 % Sigur >, vezi pct 2.1 

d) livrări la export  6 % 5 % Incert,  export 

Moldova 

e) subcontractori 

firme internaţionale 

6.9 % 15 % Sigur >, vezi pct 2.4 

2.1. Domenii de activitate, soliditatea 

firmei 

Din prelucrarea datelor a rezultat că un număr de 

11 firme prestează servicii diverse, dintre care o con-

centrare mai mare (5) s-a observat în domeniul medical-

farmaceutic, 7 firme realizează produse, dintre care o 

concentrare relativă se observă în domeniul montajului (2) 

şi produselor din bumbac şi alte fibre chimice. Suplimen-

tar, au fost înregistrate două cazuri de firme care au în 

domeniu de activitate atât producţia de repere din mase 

plastice cât şi comercializarea. Cu 3 excepţii, din domeniul 

medical, firmele care au purces la certificare au o vechime 

mai mare de 3 ani. 
În cadrul consultanţei s-a punctat faptul că imple-

mentarea trebuie să contribuie la realizarea misiunii 
acesteia, a cifrei de afaceri, totuşi nu au fost solicitate date 
contabile decât ocazional. Pentru necesităţile acestuia 
articol soliditatea firmei a fost preluată din /6d/, unde 
ratingul este adnotat cu steluţe (*).  Ratingul mediu a fost 
2,4. Lista conţinea şi 3 firme cu rating 4 din 5 posibil. Cel 
puţin 3 dintre acestea, la o analiză de detaliu, s-a găsit că 
erau evidenţiate în topurile întocmite de Camera de 
Comerţ şi Industrie. Ca un detaliu evidenţiat de parcurge-
rea acestor liste: Municipiul Craiova are înregistrate 
13 853 firme, situându-se, raportat la oraşele de provincie 
vecine, între Piteşti - 8893 şi Timişoara - 18 560 firme 
înregistrate. La Craiova, ratingul 2* începe cu firma nr 1000 
din lista, iar ratingul 1* de la firma nr 10200. Evident, 
interesul pentru consultanţă si certificare se concentrează 
la prima treime a Listei. 

Opinia autorului este ca „mişcările” care au cuprins 
lumea IMM în ultimii 3 ani încep să iasă la suprafaţă şi 
acestea se concretizează în creşterea anuală cu circa 50% 
numărului de certificări /6f/, /6g/. 

2.2. Numărul şi experienţa personalului 
implicat 

Numărul de salariaţi a fost categorisit, oarecum după 

maniera în care se calculează nr de zile de audit de 

certificare: mic – sub 4; mediu – între 5 şi 9; mare – peste 

10. La ultima categorie s-au numărat 11 firme, dintre care 

două, cu circa 30 salariaţi şi una cu circa 100. Din prima 

categorie au fost 2 firme de servicii. 

Experienţa sau mai exact pregătirea resurselor umane a 

fost categorisită ca fiind: suficientă, bună şi foarte bună, 

după criterii convenţionale, precum studiile, experienţa, 

capacitate de înţelegere şi preluare a noilor termeni. La un 

număr de 12 firme pregătirea personalului a fost apreciată 

ca „foarte bună” şi numai la 3 ca „suficientă”. Ca un 

detaliu, fişele de post, care identifică cerinţele, sarcinile şi 

responsabilităţile postului erau uzitate într-o formă 

sumară, la mai puţin de jumătate dintre acestea. 

2.3. Durata procesului de implementare 

Se stie din practica de certificare că o durată minimă de 
implementare de 3 luni este considerată acceptabilă de 
către firmele de certificare. Această durată a putut fi 
respectată în cazul a ¾ din firme. 

Acest termen limită este neadecvat la firmele cu mulţi 

salariaţi deşi de fiecare dată aceştia pun pe tapet problema 

operativităţii. Practic s-a ajuns la dublarea termenelor, la 

aceasta contribuind în special rezervele manifestate de con-
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ducere în a implica omul potrivit, lipsa instruirii specifice în 

domeniul calităţii, lipa de abilităţii în lucrul cu calculatorul 

pentru a manipula noile fişiere ale documentaţiei. 

Acolo unde a fost cazul şi au existat oportunităţi (două 

firme) autorul a facilitat înscrierea acestor IMM la 

programe de instruire finanţate, organizate de camerele de 

comerţ, deoarece a simţit ca nu se vor aloca resurse şi 

misiunea sa va fi îngreuiată. În cazul altor 9 firme aceştia 

au trimis la instruire responsabilul cu managementul 

calităţii (cursul de formare auditor). 

2.4. Dificultăţi observate pe durata 

procesului de consultanţă  

şi implementare 

În afara problemelor semnalate la pct 2.3 legate de 

nivelul de competenţă a salariaţilor care urmau să preia 

noile responsabilităţi în sistemul de management au mai 

fost observate întârzieri de natură tehnică sau de 

asigurarea unor resurse pentru realizarea dotărilor. 

Se exemplifică prin firmele din domeniul producţiei 

care au trebuit să deruleze măsuri mai complexe, de la 

elaborare a specificaţiilor tehnice cu un institut specializat 

şi de omologare (două firme) respectiv de dezvoltare a 

infrastructurii, de mărire spaţii de producţie, reamplasări 

utilaje, modificare circuite (3 firme). Acest ultim aspect 

confirmă necesitatea transferului tehnologic şi inovării, a 

incubatoarelor tehnologice şi de afaceri care sunt dezvol-

tate în alte lucrări /3/. Rezolvarea acestor măsuri a amânat 

în general data auditului de certificare, fiind văzute ca o 

sarcină menită să demonstreze implicarea managementului. 

De asemenea, în urma certificării acestora cu 3 firme 

din România, dintre care una în curs de acreditare, a fost 

observată o corelare a numărului de observaţii şi ne-

conformităţi minore de la auditul de certificare cu gradul 

de asimilare şi de participare la procesul de instruire. În 

cel mai defavorabil caz au fost identificate 3 necon-

formităţi, 3 observaţii şi 4 direcţii de îmbunătăţire. 

Ar mai fi de evidenţiat că un nr de 7 oferte nu s-au 

concretizat în contracte de consultanţă (30%) O mare parte 

din administratori au declarat explicit că nu îşi post permite 

costurile totale ale consultanţei şi certificării şi încearcă să 

obţină sprijin financiar. Într-un singur caz (firma cu rating 

2* ) s-a afirmat explicit că se va încheia contract chiar dacă 

nu va fi obţinută finanţarea de ANIMMC. 

2.5. Îmbunătăţiri observate pe durata 

procesului de implementare şi 

certificare 

Există în literatură o etapizare a maturizării funcţiei 

calitate cu fazele: 1 – Incertitudinea; 2 – Alarma; 3 – Ilu-

minarea; 4 – Înţelepciunea; 5 – Certitudinea, fiecare fază 

fiind caracterizată de anumiţi indicatori. De fiecare dată şi 

la fiecare IMM, s-au constatat semne ale îmbunătăţirii 

percepţiei despre standarde, despre calitatea produsului 

sau serviciului, despre ce înseamnă analiza cauzelor şi 

acţiunea de prevenire, deci o maturizare a acestei funcţii. 

O exemplificare a îmbunătăţirii o constituie şi faptul că 

IMM au apelat în continuare la consultant pentru extin-

derea domeniului de certificarea prin integrarea mediului 

(două firme), prin încheierea de contracte de asistenţă 

pentru efectuarea periodică a auditurilor interne, până când 

personalul propriu se va considera suficient format (4 

firme) sau şi-au trimis salariaţii la cursurile de formare 

profesională. 

Avantajele implementării sistemelor de management 

sunt evidenţiate de organismele de certificare, firmele de 

consultanţă şi de literatură. Astfel într-o apariţie recentă a 

revistei farmaciştilor din România se prezintă lista de mai 

jos cu avantajele percepute de agenţii economici conform 

unui sondaj în domeniu: 

– monitorizarea permanentă a satisfacerii cerinţelor 

clienţilor (pacienţilor) – 5%; 

– urmărirea continuă a calităţii produselor, a calităţii 

serviciului medical/farmaceutic – 5%;  

– îmbunătăţirea serviciilor medicale/farmaceutice/ de 

alta natură – 5%;  

– îmbunătăţirea imaginii firmei– 35 %;  

– selecţionarea mai riguroasă a furnizorilor – 5%; 

– îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile (Casa de Asi-

urări de Sănătate, ITPM, ANPM etc) – 40%; 

– urmărirea mai responsabilă a cerinţelor legislative – 

5%. 

Autorul a considerat că este important să „vadă” ce 

gândesc administratorii IMM dar, timpul relativ scurt de 

pregătire a acestui articol nu a dat posibilitatea să consulte 

decât o parte din eşantion. Opinia formată este că IMM 

sunt „pragmatice” şi se poate vorbi cu siguranţă despre un 

„profil de priorităţi” ale fiecărui grup. Prioritizarea gene-

rală este o mediere a tendinţelor individuale, dar admi-

nistratorului îi revine responsabilitatea de a conduce 

„corabia” pe valuri cum crede mai bine şi îşi stabileşte 

propriile priorităţi. 

Astfel, spre exemplificare, la una din firmele care 

comercializa produse industriale criteriile de la 4.1 a,b şi c 

sunt pe primele trei locuri (prioritare), ceea ce de-

monstrează importanţă primului principiu de management, 

acela al focalizării pe cerinţele clientului. 

3. CONCLUZII 

Numărul de firme care îşi certifică sistemele de mana-

gement este în continuă creştere, deoarece în principal 

factorii externi (programele de finanţare, lanţul de furni-

zare legislaţia) dar şi factori interni îi determină pe 
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administratori şi asociaţi să gândească la avantajele 

certificării. 

Decalajele care există încă faţă de media europeană în 

privinţa nr de firme certificate justifică necesitatea con-

tinuării politicilor de creşterea a competitivităţii IMM şi a 

susţinerii dezvoltării acestora prin facilitarea accesului la 

sursele de finanţare şi la servicii de asistenţă, consultanţă 

şi informare în paralel cu dezvoltarea infrastructurii de 

transfer tehnologic şi inovare (parcuri tehnologice şi 

ştiinţifice, incubatoare tehnologice şi de afaceri, centre de 

transfer tehnologic). 

Durata implementării sistemului de management depinde 

foarte mult de numărul salariaţilor IMM şi de nivelul general 

de pregătire al acestora  în domeniul managementului. 

Firmele de consultanţă trebuie să estimeze corect la 

„diagnosticul” pus la încheierea contractului, necesarul de 

instruire şi să se implice în evidenţierea necesităţii dar şi în 

acordarea acestuia pentru ca, ceea ce se câştigă prin do-

cumentarea unui sistem de management să poată fi 

consolidat de însăşi beneficiarii acestuia. 

La urmă, dar nu în ultimul rând, conducerea IMM, 

trebuie să fie capabilă să investească în prevenire şi să 

demonstreze că ştie să îmbunătăţească atât eficacitatea cât 

şi eficienţa sistemului. 
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