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Dezvoltarea organizațională 

  

 Dezvoltarea organizațională – un efort 
planificat și continuu de a schimba 
organizațiile spre a fi mai performante / 
eficiente  / umane, inducând o cultură a 
autoexaminării organizaționale și a 
disponibilității pentru schimbare. 
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Sfera de cuprindere a Dezvoltării Organizaționale 

Practici tradiționale 

- Eficacitatea organizării 

- „Self – management” 

- Proiectarea 

- Echipe de îmbunătăţire / muncă 

- Discreţia profesorului 

- Echipe de lucru 

- „Feedback” 

 Recompense financiare  

 

Dezvoltarea organizațională 

- Îmbunătăţirea continuă 

- Controlul managementului 

- Managementul prin obiective 

- Perfecționarea procesului 

- Simplificarea muncii 

- Îmbogățirea postului 

- Codificarea procesului muncii 

- Cercurile axate pe calitate 

- Clienţii interni 

- Feedback-ul sondajelor 

 Recompensele de recunoaştere 

 Reengineering-ul 
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Condiţiile necesare pentru efectuarea schimbării și  

dezvoltarea organizațională în IÎS 

  

 1. Susţinerea totală, fără nici un fel de rezerve, a schimbării și 

dezvoltării organizaționale din partea managementului superior – 

rectoratul instituţiei de învăţământ superior. 

  

 2. Implicarea, fără rezerve, a tuturor angajaţilor (în special, 

profesorilor) instituţiei de învăţământ superior în procesul de 

edificare a noii culturi organizaționale.  
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Cercurile calității în IÎS 

29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercul 

calităţii 

Implicare prin 

motivare 

Mai multe idei 

noi 

Înţelegerea 

deciziilor 

Cunoştinţe 

noi 

Cunoaşterea 

barierelor 

Şef catedră 
Lucrător 

administrativ 

Lector 

Secretar 
Conferenţiar 

Profesor 

universitar 

Rector Prorector 

Student Decan 



Direcții de Dezvoltare Organizațională a 
Universității (I): 

 Universităţile din R. Moldova trebuie să dezvolte toate 
trei domenii de activităţi, în special – cercetarea şi 
extensiunea / serviciile.  

 Este necesar de trecut de la metoda extensivă de 
dezvoltare a Universităţii (bazată pe supravieţuirea 
Universităţii pe seama derulării procesului de 
instruire; formarea bugetului Universităţii din taxele 
de studii recepţionate de la studenţii ce studiază prin 
contract), la metoda intensivă / calitativă de 
dezvoltare a Universităţii  
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Direcții de Dezvoltare Organizațională a 
Universității (II): 

 Universitatea la moment poate să stimuleze 
personalul didactic existent şi să-l orienteze spre 
activităţi de cercetare şi extensiune prin promovarea 
unor flexibile politici de personal – spre exemplu: 
micşorarea „normei didactice” pentru profesorii care 
sunt încadraţi în cercetare / extensiune şi aduc 
Universităţii resurse financiare din proiecte / granturi, 
contracte de prestare a serviciilor pentru firme / 
întreprinderi, etc. 
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Direcții de Dezvoltare Organizațională a 
Universității (III): 

 Universitatea trebuie să atragă o deosebită atenţie 
problemei angajării absolvenţilor în câmpul muncii. 
Gradul de angajare a absolvenţilor Universităţii în 
câmpul muncii trebuie să reprezinte un indicator de 
bază de evaluare a calităţii studiilor din cadrul 
universităţii. 

 Universitatea trebuie să dezvolte un permanent 
feedback (legătură inversă) cu absolvenţii acesteia, 
inclusiv prin realizarea de sondaje permanente cu 
proaspeţii absolvenţi ai Universităţii. 
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Direcții de Dezvoltare Organizațională a 
Universității (IV): 

 Universitatea trebuie să fie preocupată de 
dezvoltarea unei eficiente reţele: cercetători 
(cercetare) – mediu de afaceri.  

 În Republica Moldova nu putem miza pe o reală şi 
eficientă susţinere în dezvoltarea respectivei reţele 
din partea statului şi a guvernului.  

 Din această cauză, Universităţile autohtone trebuie să 
implice activ aşa actori precum Companii autohtone, 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, 
asociaţii a micului business, firme de consultanţă, 
organizaţii non – guvernamentale ce au drept scop al 
activităţii susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului 
în Republica Moldova, etc.  
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Premiul european pentru calitate  

 Separarea factorilor determinanţi şi a rezultatelor care pot fi obţinute 
prin punerea în valoare a acestor factori evaluaţi cu câte 50% fiecare 

 Evaluarea criteriului “satisfacţia clienţilor” are ponderea cea mai mare 
(20%) 

 Evaluarea importanţei personalului ca resursă (9%), ca “rezultat” şi ca 
“satisfacţie” (9%) 

 Ţinerea sub control a “proceselor” (14%) şi utilizarea optimă a 
resurselor (9%) 

 Răspunderea organizațiilor pentru impactul asupra societăţii (6%) 

 Evaluarea importanţei criteriului “rezultatele activităților” ocupă locul 
doi (15%) după criteriul “satisfacţia clientului” 
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Premiul american pentru calitate “Malcom Baldrige” 

 

 Rezultatele în afaceri / domeniu de activitate – 450 puncte  

 (45 %)  

 Conducerea organizaţiei – 110 puncte (11 %) 

 Dezvoltarea şi MRU – 100 puncte (10 %) 

 Managementul proceselor – 100 puncte (10 %) 

 Planificarea strategică - 80 puncte (8 %) 

 Orientarea spre client şi spre piaţă - 80 puncte (8 %) 

 Prelucrarea şi analiza informaţiilor - 80 puncte (8 %) 
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Premiul japonez pentru calitate W.E. Juran  

 Politica şi obiectivele organizaţiei 

 Sistemul de organizare şi funcţionare 

 Formare şi perfecţionarea profesională a lucrătorilor 

 Colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor 

 Analiza proceselor şi rezultatelor acestora 

 Activitatea de standardizare la nivel organizaţional 

 Sistemul de control al proceselor 

 Metodologia de asigurare a calităţii 

 Rezultatele obţinute în afaceri / domeniu de activitate 

 Perspectivele organizaţiei 

 

29.05.2014 



Schimbarea trebuie să fie realizată în baza  
proiectării / reproiectării principalelor componente ale  

sistemului de management a Universității:  
 

 1. Misiunea, strategia, politica, obiective  

 2. Sistemul de management al calităţii  

 3. Responsabilitatea managementului  

 4. Managementul resurselor  

 5. Resursele umane  

 6. Selectarea, distribuirea şi utilizarea informaţiei  

 7. Formarea culturii organizaţionale   

 8. Organizaţia şi funcţionarea acesteia  

 9. Realizarea produsului şi managementul proceselor  

 10.Public Relations / Clienţii şi partenerii instituţiilor de învăţământ 

 11.Metode şi instrumente  

 12.Măsurare, analiză şi îmbunătăţire. Indicatorii  de performanță  

 13.Rezultatele îmbunătăţirii  

 14.Auditul intern   

 15.Auditul extern  
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Misiunea, strategia, politica  
și obiectivele IÎS  

 Conducerea instituţiei de învăţământ superior, stabilind 
strategiile, politicile şi obiectivele performanței, trebuie să 
asigure satisfacţia clienţilor prin prestarea unor servicii 
educaţionale adecvate cerinţelor pieţei şi exigenţelor 
concurenţiale în condiţii de eficienţă. 

 

 Pentru realizarea acestui scop în managementul universităţii va domina 
orientarea strategică spre performanță. Competitivitatea instituţiei de 
învăţământ superior este, în primul rând, o derivată a strategiei 
organizaţiei, iată de ce este necesară integrarea indicatorilor de 
performanță organizațională în managementul strategic al instituţiei de 
învăţământ superior.  
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Sistemul de management al calităţii  

 IÎS trebuie să-şi formeze sistemului său propriu de management 
al calităţii, stabilind toate procesele, elementele şi documentele 
de bază.  

 IÎS trebuie să promoveze activităţi ce i-ar permite: 

 - identificarea proceselor necesare sistemului de management al calităţii şi 
aplicarea acestora în întreaga instituţie; 

 - determinarea consecutivităţii şi interacţiunii proceselor didactice, de cercetare, 
economice etc. din cadrul instituţiei; 

 - determinarea criteriilor, metodelor şi instrumentarului necesar pentru a se 
asigura că executarea şi controlul proceselor sunt conforme cu specificaţiile; 

 - asigurarea de disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a 
susţine aceste procese; 

 - monitorizarea, măsurarea şi analizarea acestor procese şi implementarea 
acţiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea 
continuă a acestor procese. 
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Responsabilitatea managementului  

 Managementul superior al unei  IÎS  – rectorul (rectoratul) 
Universităţii – în permanenţă, trebuie să prezinte dovezi 
angajaţilor instituţiei privind angajamentul şi devotamentul său 
pentru implementarea sistemului de management  ce ar orienta 
instituția spre performanță,  în vederea asigurării eficacităţii 
funcţionării  Universităţii. 

 În acelaşi timp nu poate fi minimizată semnificaţia şi a altor verigi 
ierarhice manageriale ale unei IÎS, verigi de nivel mediu şi inferior – 
decani şi şefi de catedre, şefi departamente, servicii. 

 Fără susţinerea din partea managementului superior al instituţiei, o 
susţinere totală, fără rezerve, sistemică şi sistematică, implementarea 
sistemului de management ce ar orienta instituția spre performanță - 
este irealizabilă. 
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Managementul resurselor  

 Universitatea trebuie să determine şi să pună la dispoziţie 
resursele necesare pentru a asigura şi menţine  derularea 
activităților la un înalt nivel de performanță, precum şi pentru a 
creşte satisfacţia clientului prin îndeplinirea cerinţelor lor. 

 Pentru o organizare calitativă a procesului de învăţământ, managementul unei 

IÎS trebuie să asigure acest proces cu resursele necesare, în contextul unei 
gestiuni eficiente ale acestora. În acest context, evidenţiem următoarele sarcini: 

 - o  IÎS  trebuie să determine, să pună la dispoziţie şi să menţină infrastructura 
necesară pentru a realiza conformitatea cu cerinţele procesului de învăţământ;  

 - managerii unei  IÎS orientată spre performanță trebuie să ţină în vizorul său 
crearea şi dezvoltarea următoarelor componente ale infrastructurii: clădiri, spaţii 
de lucru şi utilităţi asociate; echipament pentru procese (atât hardware, cât şi 
software); servicii suport (comunicare, transport, etc.); 

 - IÎS trebuie să determine şi să conducă mediul de lucru necesar pentru a realiza 
conformitatea cu cerinţele serviciilor educaţionale. 
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Resursele umane  

 Personalul unei  IÎS, în special – cadrele didactice, efectuează 
activităţi care influenţează calitatea rezultatului educaţiei şi, în 
mod obligatoriu, trebuie să fie competent din punct de vedere al 
studiilor, al tehnologiilor de instruire, al abilităţilor şi al 
experienţei adecvate.   

 
 În acest scop, IÎS trebuie să realizeze următoarele sarcini: 

 - determine competenţa necesară pentru personalul ce desfăşoară activităţi care 
influenţează calitatea produsului educaţional;  

 - evalueze eficacitatea acţiunilor întreprinse;  

 - să se asigure că personalul său este conştient de relevanţa şi importanţa 
activităţilor sale şi de modul în care contribuie la realizarea obiectivelor calităţii 
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Selectarea, distribuirea şi utilizarea 
informaţiei  

 Conducerea  IÎS trebuie să asigure ansamblul datelor, 
informaţiei, circuitelor şi fluxurilor informaţionale, procedurilor şi 
mijloacelor de tratare a informaţiei existente, vizând crearea şi 
îmbunătăţirea suportului informaţional necesar pentru asumarea 
şi realizarea obiectivelor programate. 

 În acest context, se impune: 

 - reglementarea fluxurilor informaţionale; 

 - realizarea a mai multe acţiuni manageriale (întrevederi, consfătuiri etc.) care 
facilitează actualizarea deciziilor atât prin acţiuni corective, cât şi preventive;  

 - elaborarea şi implementarea sistemelor de legătură inversă (anchetarea 
personalului şi clienţilor universităţii, sistemul de sugestii); 

 - utilizarea tehnologiilor informaţionale contemporane  prin informatizarea 
activităţilor în domeniul asigurării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor educaţionale.  
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Formarea culturii organizaţionale  

 În cadrul unei  IÎS orientată spre  performanță este 
imperios necesară  instituţionalizarea unei culturi 
organizaţionale  inovative. 

 În acest context, echipa managerială a IÎS trebuie să realizeze 
următoarele sarcini, şi anume: 

 demonstrarea angajamentului;  asigurarea contactului 
permanent cu clienţii;  delegarea autorităţii necesare pentru a 
rezolva probleme;  utilizarea corespunzătoare a schimbărilor;  
implicarea angajaţilor de la fiecare nivel;  promovarea ideii 
proprii;  promovarea lucrului în echipă; identificarea perspectivei 
de dezvoltare;  promovarea priorităţii angajatului asupra 
procesului. 
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Instituţia de învăţământ şi funcţionarea 
acesteia  

 Conducerea  IÎS trebuie să asigure premisele organizatorice 
pentru realizarea  performanței organizaționale în cadrul unui 
sistem funcţional de management . 

 În acest context este necesar: 

 - eficientizarea şi flexibilitatea structurii organizatorice ; 

 - raţionalizarea sistemului de relaţii organizatorice ; 

 - stabilirea clară a reţelei de autoritate ; 

 - managementul obiectivelor şi monitorizarea rezultatelor ; 

 - unitatea de direcţie prin armonizarea obiectivelor şi cooperarea angajaţilor ; 

 - management participativ ;  

 - instituţionalizarea schimbărilor ; 

 - stil de conducere adaptat personalităţii angajaţilor şi obiectivelor Universităţii; 

 - implicarea „stakeholder”-ilor în îmbunătăţirea activităţii Universităţii. 
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Realizarea produsului şi managementul 
proceselor  

 

 IÎS  trebuie să determine procesele de bază ce influenţează realizarea 
produselor, să determine obiectivele de bază, cerinţele faţă de procese 
şi produse. 

 La planificarea realizării produsului educaţional IÎS trebuie să determine: 

 - obiectivele calităţii şi cerinţele de calitate; 

 - necesitatea de a stabili procese, documente şi de a aloca resurse specifice; 

 - activităţile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspecţie şi încercare, 
precum şi criteriile pentru acceptare a rezultatelor învăţământului; 

 - înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare şi 
rezultatul final satisfac cerinţele. 

 De asemenea, IÎS trebuie să specifice cele mai importante procese, și anume: 
predare – învăţare; pregătirea producţiei didactico – metodice; pregătirea 
personalului; asigurarea informaţională; asigurarea cu resurse; cercetarea 
ştiinţifică; procesele administrativ – gospodăreşti; procesele financiare. 
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Public relations  
 

 Instituţia de învăţământ fiind un sistem deschis şi, reieşind din 
specificul activităţii, trebuie să întreţină relaţii permanente cu 
factorii din afara instituţiei: organizaţii publice, instituţii 
preuniversitare, agenţi economici, alte instituţii de învăţământ 
superior etc. 

 

 Învăţământul superior se distinge printr-o gamă foarte variată de relaţii 
interne şi externe, ce rezidă în complexitatea serviciilor educaţionale şi 
specificul produselor oferite de către IÎS. Anume în această sferă este 
deosebit de important să se ţină seama de necesităţile, cerinţele şi 
preferinţele clienților de servicii educaţionale.  
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Metode şi instrumente  

 Conducerea  IÎS  trebuie să îmbine reuşit şi să utilizeze eficient 
metodele manageriale în realizarea şi îmbunătăţirea  
performanței organizaționale , precum şi să cunoască şi să 
opereze cu un instrumentariu adecvat managementului  
științific. 

 Printre aceste metode am evidenția:  

 - metodele economice; 

 - metodele stimulării materiale; 

 - metodele organizaţional-administrative realizate prin intermediul ordinelor,  
indicaţiilor, sarcinilor, etc.; 

 - metodele educative care influenţează conştiinţa şi spiritul de echipă a 
personalului universităţii (recompensele morale; educarea mândriei pentru 
organizaţie, prestigiul şi imaginea organizaţiei etc.). 
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Măsurare, analiză şi îmbunătăţire 

 IÎS trebuie să măsoare, analizeze şi să îmbunătăţească toate 
procesele ce au loc pentru asigurarea continuităţii şi eficacităţii 
sistemului de management al  organizației. 

 Astfel, IÎS trebuie să îndeplinească următoarele activităţi pentru asigurarea 
îmbunătăţirii continue:  

 - îmbunătăţirea continuă a proceselor instituţiei;  

 - stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă;  

 - formarea unei practici şi culturi organizatorice astfel încât să fie utilizat 
instrumentarul îmbunătăţirii;  

 - stabilirea strategiilor, sarcinilor şi deficienţilor ce ţin de organizarea 
îmbunătăţirilor;  

 - elaborarea unui sistem de motivare a personalului pentru succesele realizate în 
procesul de îmbunătăţire continuă.  
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Rezultatele îmbunătăţirii  
 

 Conducerea instituţiei de învăţământ superior trebuie să 
stabilească rezultatele, finalităţile viitoare, pentru a determina 
corespunderea acestora cu strategiile şi obiectivele anunţate.  

  

 Fiecare instituţie îşi poate stabili un sistem de indicatori atât calitativi, 
cât şi cantitativi, indicatori care trebuie sa fie bazați pe analize obiective 
şi pe analize subiective, pentru formarea unei viziuni complexe asupra 
sistemului şi rezultatelor sistemului. 

 Unele rezultate sunt palpabile, evidente (audituri, înregistrări, numărul 
de studenţi, profesori, certificate, etc.) alte rezultate fiind nepalbabile, 
ne evidente, greu de definit (schimbarea culturii organizaţionale, 
creşterea loialităţii în cadrul sistemului, transparenţa informaţiei, 
modificarea mentalităţii, minimizarea birocraţiei, etc.). 
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Auditul intern și extern 

 Conducerea universităţii trebuie să organizeze 
audituri interne ale sistemului de management , pe 
baza unor proceduri documentate cu scopul asigurării 
conformităţii sistemului cu cerinţele specificate. 

 

 Instituţia de învăţământ trebuie să obţină o 
recunoaştere oficială a sistemului de management  
din partea organizaţiilor acreditate în domeniul 
respectiv: minister de resort; organ naţional de 
certificare, standardizare; organe internaţionale de 
certificare.  
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Vă foarte mulțumim !!! 
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