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MOTTO :

“Change will not come if we wait for some other person or 
some other time.

We are the ones we've been waiting for.
We are the change that we seek.”

“Schimbarea nu va veni dacă noi aşteptăm s-o aducă 
altcineva sau să se producă altădată.

Noi suntem cei care am aşteptat-o şi o mai aşteptăm.
Noi suntem schimbarea pe care o căutăm!”

Barack Obama
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TRANZIŢIILE   ROMÂNIEI

ECONOMIA 
PLANIFICAT Ă
CENTRALIZAT
(limitată prin RESURSE)

ECONOMIA 
FUNCŢIONALĂ 

DE PIAŢĂ
(limitată prin CERERE)

- ASIGURAREA 
CALITĂŢII

- MANAGEMENTUL 
CALITĂŢII TOTALE

- INSPECŢIE

- CONTROLUL 
(DE STAT AL) 

CALITĂŢII
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DE LA 
“STANDARDELE” ROMÂNEŞTI 

LA  “STANDARDELE” EUROPENE

“STANDARDE ”
ROMÂNEŞTI

- Mentalit ăţi
- Atitudini

- Comportamente
SPECIFICE

“MO ŞTENIRE”

“STANDARDE ”
EUROPENE

- Mentalităţi
- Atitudini

- Comportamente
SPECIFICE

ACQUIS 
COMMUNAUTAIRE
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Exemple de ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE 
ROMÂNEŞTI INADECVATE ECONOMIEI DE PIA ŢĂ,

ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI 
CONSTANŢA (Audit Kim San Ouan, 1996) (I)
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Exemple de ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE 
ROMÂNEŞTI INADECVATE ECONOMIEI DE PIA ŢĂ,

ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI 
CONSTANŢA (Audit Kim San Ouan, 1996) (II)
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Exemple de ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE 
ROMÂNEŞTI INADECVATE ECONOMIEI DE PIA ŢĂ,

ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI 
CONSTANŢA (Audit Kim San Ouan, 1996) (III)
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Exemple de ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE 
ROMÂNEŞTI INADECVATE ECONOMIEI DE PIA ŢĂ,

ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI 
CONSTANŢA (Audit Kim San Ouan, 1996) (IV)
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Exemple de ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE 
ROMÂNEŞTI INADECVATE ECONOMIEI DE PIA ŢĂ,

ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI 
CONSTANŢA (Audit Kim San Ouan, 1996) (V)
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Exemple de ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE 
ROMÂNEŞTI INADECVATE ECONOMIEI DE PIA ŢĂ,

ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI 
CONSTANŢA (Audit Kim San Ouan, 1996) (VI)
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Exemple de ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE 
ROMÂNEŞTI INADECVATE ECONOMIEI DE PIA ŢĂ,

ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI 
CONSTANŢA (Audit Kim San Ouan, 1996) (VII)
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Exemple de ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE 
ROMÂNEŞTI INADECVATE ECONOMIEI DE PIA ŢĂ,

ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI 
CONSTANŢA (Audit Kim San Ouan, 1996) (8)
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DEFINIŢII ESENŢIALE (I)
• MENTALITATE = mod particular de-a gândi al unui individ sau al unei 
colectivităţi; stare de spirit (exemple: mentalitate de turmă sau de gaşcă, spirit de 
echipă, etc.)
• ATITUDINE = predispoziţie a unei persoane de-a reacţiona într-un anumit mod 
la diferite situaţii de viaţă; manifestare a unor intenţii de acţiune.
• COMPORTAMENT = modalitate de-a acţiona în anumite împrejurări sau 
situaţii; conduită.
• STANDARD = document stabilit prin consens şi aprobat de un organism 
recunoscut, care furnizează - pentru utilizări comune şi repetate  - reguli 
directoare şi caracteristici referitoare la activităţi şi rezultatele acestora, în scopul 
obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. (SR ISO 10000:1992)

REMARCI:
1. Orice standard se bazează pe rezultatele conjugate ale ştiin ţei, tehnicii 

şi experien ţei şi are ca scop promovarea avantajelor optime ale comunit ăţii.
2. Standardul poate avea rolul unui referen ţial consensualizat în raport cu 

care se evaluează, de exemplu, o organizaţie, un proces, un produs, un serviciu, 
o persoană, etc. (CE SE FACE şi CUM SE FACE)
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DEFINIŢII ESENŢIALE (II)
• INTERES = 1. Preocupare de a obţine un succes, un avantaj; râvnă depusă într-

o acţiune pentru satisfacerea anumitor nevoi./ 2. Avantaj, folos, câştig, profit.
• INTERES PERSONAL = Ceea ce este important (pentru cineva); ceea ce 

convine (cuiva).

• INTERES PUBLIC = Acel interes care implica garantarea si respectarea de către 
instituţiile si autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor si intereselor legitime ale 
cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia interna si tratatele internaţionale 
(la care România este parte), precum si îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu 
respectarea principiilor eficientei, eficacităţii si economicităţii cheltuirii resurselor.
Informa ţia de interes public  reprezintă orice informaţie care priveşte activităţile 
sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice,
indiferent de suportul ei.

• GRUPUL DE INTERES = Orice ansamblu uman, orice asociaţie, voluntară sau 
naturală, situată între individ şi organizaţia politică centrală (de regulă statul), 
Grupul poate fi atât familia, cât şi partidul, ONG-ul, confesiunea religioasă, 
sindicatul, comunitatea locală, întreprinderea, etnia,etc.. 

• INTERES DE GRUP = Ceea ce este important pentru un grup de interes sau 
ceea ce convine unui grup de interes (NOTĂ : Grupul poate fi şi o gaşcă!)

NOTĂ: În practic ă pot ap ărea, INTERESE LEGITIME SAU ILEGITIME 
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INTERESE PERSONALE
Conform unui studiu efectuat de firma Daedalus, “Românii sunt cei mai interesaţi 

(din regiunea investigată) de un loc de munc ă sigur , la o firm ă cu pachet
salarial consistent , când este vorba de alegerea unui job nou, si printre cei mai 
pu ţin preocupa ţi de satisfac ţia lucrului bine f ăcut, de standardele etice ale 
angajatorului si de perspectivele de dezvoltare personala”

"Lucrul cel mai sup ărător din comparaţia cu celelalte state din regiunea investigată 
este apetitul relativ sc ăzut al românilor pentru lucrul bine f ăcut. Calitatea 
vie ţii noastre, atât din perspectiva de angaja ţi, cât şi din perspectiva de 
consumatori ai diverselor servicii sau produse sufe ră din aceasta pricin ă. 
Dăm şi primim la rândul nostru servicii de slab ă calitate, pentru c ă nu g ăsim 
un motiv de mândrie în lucrul bine f ăcut ", a declarat Daniel Enescu, managing
partner al Daedalus Millward Brown.

Studiul efectuat de firma Daedalus in şapte state din regiune arată ca cele mai 
importante cinci caracteristici  care contează pentru angajaţii din România
sunt: pachetul salarial (79,4%), lucrul într-un domeniu interesant (52,7%), 
siguran ţa postului (47,3%), satisfac ţia lucrului bine f ăcut (38,6%) si nivelul 
scăzut de stres (38,4%). Perspectivele de dezvoltare personal ă (32,8%), 
oportunit ăţile de promovare (30,1%) şi standardele etice ridicate ale 
angajatorului (16,8%) par sa fie mai puţin importante in regiune in aceste vremuri, 
notează raportul. (http://www.ziare.com/articole/interes+personal)
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Ce este INTERESUL NAŢIONAL (I)?
“Un interes na ţional este un bun public care preocup ă pe to ţi, sau pe cei 

mai mul ţi cet ăţeni; un interes na ţional vital este acel interes pentru 
care cet ăţenii  sunt gata să-şi verse sângele şi să-si cheltuiasc ă 
bog ăţia pentru a-l apăra. Interesele naţionale combină, de 
regulă, securitatea cu preocup ările materiale, pe de o parte, 
si preocup ările morale şi etice, pe de altă parte.“

[Samuel Huntington (SUA, 1927-2008) – Clash of civilisations]
Caracteristicile interesului na ţional
- gradul de generalitate - întrucât nu orice interes îngust intră în categoria 

interesului naţional, ci numai cele care au o acoperire cât mai largă 
- gradul de perenitate – întrucât nu este vorba de interese conjuncturale, ci 

de cele durabile, ce nu sunt alterate de trecerea timpului; 
- capacitatea de a fi tradus în practică/ realizat - pentru a nu rămâne în 

stadiul aspiraţiilor imposibil de atins 

Interesul na ţional – include, practic, un ansamblu de interese care converg 
spre asigurarea, pe de o parte, a securit ăţii cetăţenilor , pe de altă parte 
a bun ăstării cetăţenilor .
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Ce este INTERESUL NAŢIONAL (II)?
• Conceptul <interes na ţional> este fundamental pentru orientarea 

politicii externe a unui stat. 
• Cu toată utilizarea sa frecventă, conceptul <interes na ţional> este, 

totuşi, relativ vag,  deoarece exprimă mai degrabă aspiraţii, care, pentru 
a căpăta valoare practică, trebuie să fie operaţionalizate.

• În plus, conceptul <interes na ţional> este un concept polemic întrucât 
forţele politice dintr-un stat îl interpretează de regulă diferit, în func ţie de 
propriile lor interese – deci de INTERESE DE GRUP).

• Exista trei mari categorii de INTERESE NAŢIONALE:
- cele care exprimă valori fundamentale şi nu sunt negociabile – de ex.: 
integritate teritorială, independenţă, suveranitate, etc.
- cele care deşi sunt importante, sunt şi negociabile (de ex.: acorduri de 
control al armamentelor si/sau dezarmare), atâta timp cât, prin 
negociere, se menţine echilibrul iniţial;
- cele care fac obiectul curent al unor negocieri – de ex.: drepturile de 
navigaţie pe Dunăre, etc.
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Ce este INTERESUL NAŢIONAL (III)?
• “Purt ătorii” intereselor na ţionale pot fi atât cetăţenii/ indivizii – mai ales prin 

intermediul unor forme de asociere a lor, simple sau  complexe (grupuri, 
clase, ONG-uri, partide, etc.) – cât şi Parlamentul, ca reprezentant al naţiunii 
şi guvernanţii. 

• O problemă fundamentală, dificil dar nu imposibil de soluţionat, este aceea a 
raportului între realitate şi percep ţie - ”Cine îmi garantează mie, cetăţean, că 
ceea ce îmi prezinţi tu, guvernant, ca fiind un interes major şi componentă a 
interesului naţional, este, intr-adevăr, aşa ceva” ? In acest domeniu nu 
exist ă deţinători ai adev ărului absolut ! Obţinerea convergen ţei opiniilor
(chiar a celor care, iniţial, erau contradictorii) - realizată pe calea comunicării 
bidirecţionale, a negocierilor şi a compromisurilor politice – altfel spus a 
obţinerii consensului politic - este o soluţie reciproc acceptabilă şi relativ 
eficientă, conducând la apropierea percepţiei de realitate. 

• In practică, intre “purtătorii” implicaţi se poate constata atât existenţa 
convergen ţei/ complementarit ăţii de interese  (ceea ce formează baza atât 
de necesarei şi utilei colaborări) – cat si divergen ţa/ neconvergen ţa,
chiar conflictul de interese  (care trebuie să fie redus şi eliminat, prin 
numeroase tehnici şi instrumente disponibile – situate între negocieri şi stare 
conflictual ă permanent ă (inclusiv conflict armat, deci război) – cu toate 
implicaţiile lor pe plan economic, social şi politic.
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Ce ar trebui să însemne 
INTERES NATIONAL in România (I) ?

“ Ce înţeleg eu prin interes na ţional?
• Refacerea si păstrarea cu sfinţenie a echilibrelor structurale, in bugetul de stat, de 

pensii, pentru şomaj, in balanţele de plaţi etc.
• Folosirea împrumuturilor si a excedentelor furnizate, eventual, de creşterea 

economica, pentru dezvoltarea infrastructurii, a sistemelor de educa ţie, sănătate
etc.

• Alocarea banilor doar in sisteme reformate si modernizate (educaţie, sănătate, 
justiţie, ordine publica, administraţie publica centrala si locala), care sa returneze 
societarii exact serviciile pe care aceasta le a şteapt ă si pe care le pl ăteşte. In 
caz contrar nu se justifica alocarea de bani suplimentari acestor sisteme.

• Reducerea aparatului bugetar si informatizarea tuturor serviciilor susceptibile de 
aceasta transformare.

• Construirea unui mediu fiscal, legislativ, stabil si predictibil, nec ontaminat de 
corup ţie, care sa atragă investitorii străini ce vin cu bani, tehnologie, management 
performant si pieţe de desfacere. Încurajarea unei economii bazate pe producţie de 
mărfuri si servicii vandabile, cu valoare adăugata mare.

• Profesionalizarea managementului in sistemele de stat si eliminarea politrucilor.
• Salarizarea in sistemul bugetar doar in funcţie de performanta, rezultatele muncii 

si contribu ţia la func ţionarea institu ţiei.
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Ce ar trebui să însemne 
INTERES NATIONAL in România ?

(CONTINUARE)

• Retragerea statului din sisteme pe care le gestione ază financiar prost. De 
exemplu, din educaţie si sănătate. Statul colectează fonduri prin taxe si impozite, 
pe care le redistribuie apoi in cele doua sisteme, după ce le dijmuieşte prin furt sau 
deturnare spre alte capitole (fondul de pensii). Normal ar fi ca beneficiarii si fie in 
relaţie contractuala directa cu furnizorii, iar statul sa supravegheze doar legalitatea, 
calitatea si nenocivitatea acestor servicii.

• Adoptarea unui cadru constitu ţional si legislativ prin care sa se separe 
complet activitatea politica de aceea de afaceri.

• Transparentizarea tuturor cheltuielilor, veniturilo r si intereselor in instituţiile 
publice sau care utilizează bani publici.

• Privatizarea ultimelor active  aflate in proprietatea statului, care nu generează 
profit ci doar pierderi si funcţii pentru clientele.

• Concesionarea construc ţiei de infrastructura pe care România nu e in stare s-o 
realizeze, pentru atragerea de investiţii străine.

• Investiţii pentru stimularea ecoagriculturii si turismului. ”

(STEFAN VLASTON – CE INSEAMNA INTERESUL NATIONAL
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-8022100-inseamna-interesul-national.htm)
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Ce a însemnat INTERESUL NAŢIONAL 
în România, după 1990?

“ Emil Hurezeanu spune ca Parlamentul, ca institu ţie fundamentala a 
democra ţiei, este chemat sa defineasc ă interesul na ţional . Să vedem cam 
ce “interese na ţionale” a definit aceasta institu ţie in ultimii 20 de ani.

• A privatizat, uneori prin lege, a supervizat oricum, privatizarea celor mai importante active ale economiei 
comuniste. Si ne-am ales cu 150 km de autostrada. Unde s-a dus restul de  bani? In comisioane pentru 
autorii privatizărilor si in pomeni electorale, pentru cumpărat voturi.

• A aprobat, prin lege, ajutoare sociale, mărirea salariilor si pensiilor la nivele nesustenabile economic, aşa 
ca acum ne împrumutam aproape 1 miliard de euro pe luna pentru a le plaţi. Fără a stimula munca si 
activitatea creativa, antreprenoriala.

• A aprobat, prin legi speciale, salariile si pensiile “nesimţite”, acordate clientelei politice si politicienilor 
aflaţi la putere.

• A dat legi pentru funcţionarea “fabricilor de diplome”, din învăţământul superior, operaţie in care erau 
interesaţi mulţi parlamentari, deveniţi peste noapte profesori la aceste fabrici. In schimb, in invatamantul
preuniversitar a desfiinţat traseul profesional, astfel incat toţi elevii, au n-au inclinaţie, talente si resurse, 
sa ajungă sa cotizeze la fabricile de diplome din invatamantul superior. Chiar daca economia are nevoie 
de muncitori calificaţi.

• A dat legi prin care aparatul bugetar, cu funcţiile de conducere politizate, a ajuns sa sufoce economia, sa 
câştige salarii duble comparativ cu mediul privat.

• Banii de investiţii au dispărut ca apa in nisip si datorita reglementarilor date de Parlament.  Adică, s-a 
furat cu legea in braţe.

• Deprofesionalizarea segmentului de decizie si ocuparea lui cu politruci, inclusiv prin legi date de 
Parlament.”

(STEFAN VLASTON – CE INSEAMNA INTERESUL NATIONAL
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-8022100-inseamna-interesul-national.htm
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Ordini de prioritate acordate în lume 
celor 3 categorii de INTERESE

232II

123III

311I

Ro-
mânia

SUA /
Canada / 

UE

Extremul Orient 
(Japonia, 

Coreea, China)

ORDINI PREDOMINANTE DE 
PRIORITATE / zone geografice

NUMĂRUL 
DE 

ORDINE AL 
PRIORI-

TĂŢII 
ATRIBUITE

1. INTERESUL NAŢIONAL

2. INTERESUL DE GRUP/ ECHIPĂ/ GAŞCĂ

3. INTERESUL PERSONAL

● La japonezi/ coreeni/ chinezi , şi 
datorită ordinii 1-2-3, au fost obţinute 

bine cunoscute rezultate 
PREDOMINANT POZITIVE Aceasta 

ordine s-a obţinut prin secole de 
educaţie adecvată devenită 

tradiţională...

● La noi (poate şi la alţii)  ordinea 
3-2-1 generează bine cunoscute 
rezultate MAI MULT NEGATIVE

Cauza: educaţia inadecvată faţă de 
cerinţele societăţii şi mediului !!!!!!!

● La americanii de nord ordinea 
1-3-2 se datorează proverbialului 

spirit individualist american, astfel 
încât multe metode si tehnici 

manageriale japoneze nu au avut in 
SUA efectul scontat!
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14 FAPTE DIN JAPONIA -
INEXISTENTE IN ROMÂNIA (I)

1.Japonia nu are resurse naturale şi este expusă la mii de cutremure pe an, dar 
toate acestea nu au împiedicat-o să devină una dintre cele mai dezvoltate ţări 
din lume? OARE CUM AU FĂCUT???!

2. Rata de alfabetizare a populaţiei Japoniei se apropie de 100%?
3. În Japonia copiii fac curat în şcoli în fiecare zi, timp de un sfert de oră, alături 

de profesori, ceea ce a condus la apariţia unei generaţii caracterizată de 
modestie şi ce este pasionată de curăţenie? Igiena şi dorinţa lor de a menţine 
curăţenia, reprezintă o parte a eticii japoneze.

4. În Japonia, elevii de la clasa întâi până la clasa a şasea trebuie să înveţe etica 
în relaţiile cu ceilalţi oameni?

5. Japonezii, deşi sunt unii dintre cei mai bogaţi oameni din lume, nu au servitori? 
Părinţii sunt responsabili pentru casă şi copii.

6. Un angajat japonez din domeniul igienei este numit "inginer de sănătate" şi 
poate avea un salariu cuprins între 5.000 şi 8.000 de dolari pe lună, iar un om 
de serviciu este supus unor teste scrise şi orale?

7. În şcolile primare din Japonia nu există nicio examinare de la clasa întâi până 
la clasa a treia, pentru că, în opinia japonezilor, scopul educaţiei este de a 
insufla concepte şi forma caractere, nu cel de informare, examinare şi 
îndoctrinare-manipulare.
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14 FAPTE DIN JAPONIA -
INEXISTENTE IN ROMÂNIA (II)

8. Elevii japonezi au zilnic la dispoziţie o jumătate de oră doar pentru a servi 
gustarea, astfel încât să li se asigure o digestie corectă. Când cei 
responsabili au fost întrebaţi despre motivaţia acestei reguli, ei au răspuns 
că aceşti elevi sunt viitorul Japoniei şi trebuie să fie trataţi cu toată grija 
posibilă.

9. Într-un restaurant japonez de tip bufet suedez se poate observa că oamenii 
mănâncă doar atât cât au nevoie, fără a lăsa resturi în urma lor. Astfel, ei nu 
risipesc mâncarea.

10. În Japonia este acceptabil să …. dormi la serviciu pentru că se consideră că 
somnul este determinat de munca grea pe care ai făcut-o şi ai deci dreptul 
să te odihneşti.

11. Durata cumulată a întârzierilor trenurilor din Japonia este de doar câteva 
secunde pe an, per tren? Japonezii apreciază valoarea timpului şi sunt 
foarte punctuali.

12. Unele trenuri japoneze sunt atât de aglomerate încât a fost angajat personal 
special pentru a împinge pasagerii în interiorul acestora şi a permite astfel 
închiderea uşilor.

13. În Japonia sunt peste 50.000 de oameni care au peste 100 de ani.
14. În Japonia au loc doar aproximativ 2 crime comise cu arme de foc pe an.
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MATRICEA 
PARTENERILOR DE INTERESE AI 

UNEI ORGANIZAŢII

INTERESE

INTERESE

INTERESE

INTERESE

INTERESE

INTERESE

INTERESE

INTERESE

INTERESE

DREPTURI

DREPTURI

DREPTURI

DREPTURI

DREPTURI

DREPTURI

DREPTURI

DREPTURI

DREPTURI

RESPONSABILITĂŢI9. STATUL

RESPONSABILITĂŢI8. COMUNITATEA

RESPONSABILITĂŢI7. AUTORITĂŢILE

RESPONSABILITĂŢI6. CREDITORII

RESPONSABILITĂŢI5. CLIENŢII

RESPONSABILITĂŢI4. FURNIZORII

RESPONSABILITĂŢI3. ANGAJA ŢII/
SALARIA ŢII

RESPONSABILITĂŢI2. MANAGERII

RESPONSABILITĂŢI1. ACŢIONARII
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PARTENERI DE INTERESE (I)

Actorii  implica ţi  în afacerile („business”-ul) 
unei întreprinderi şi interesele acestora 

În orice organizaţie/ întreprindere există mai multe „părţi interesate”
(sau „parteneri de interese” )  care au propriile lor interese

în legătură cu organizarea, funcţionarea şi performanţele acesteia. 
În general, pot fi identificate maximum nou ă asemenea grupuri de 
interese ce sunt prezentate mai jos împreună cu interesele lor.

1.  ACŢIONARII
DORESC 

CONTROL, PROFITURI NETE, DIVIDENDE, 
RECUPERAREA  INVESTIŢIILOR, NOTORIETATE/ 

RECUNOAŞTERE, 
BARIERE SCĂZUTE DE INTRARE ÎN BUSINESS, 

VALOAREA AC ŢIUNILOR PE PIAŢĂ, FUZIUNI
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PARTENERI DE INTERESE (II)

2. MANAGERII 
DORESC 

PUTERE DE NEGOCIERE, SALARII, CONTROL, 
BONUSURI, PARTICIPA ŢIE, AUTORITATE LEGAL Ă, 

AUTORITATE PROFESIONAL Ă, 
NOTORIETATE/ RECUNOAŞTERE, COSTURI MICI, 

PREŢURI MARI, CLIENŢI MULŢI

3. ANGAJA ŢII / SALARIA ŢII
DORESC

SALARII, LOCURI  DE MUNCĂ, STABILITATE,
 PROMOVĂRI, PARTICIPAŢIE, PRIME, 

ASIGURĂRI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE, 
CONDIŢII DE MUNCĂ, SINDICAT
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PARTENERI DE INTERESE (III)

4. FURNIZORII 
DORESC

CONTRACTE, COMENZI, 
PLATA LA TIMP A FACTURILOR, 

ÎNCREDERE, CONCURENŢĂ LEAL Ă

5. CLIENŢII 
DORESC

CALITATEA PRODUSELOR/ SERVICIILOR, 
PREŢURI/ TARIFE MICI, 
INFORMARE CORECTĂ, 

PROTECŢIA CONSUMATORILOR, 
TRATAMENTE EGALE, 

TERMENE DE LIVRARE CÂT MAI REDUSE
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PARTENERI DE INTERESE (IV)

6. CREDITORII
DORESC 

PLATA LA TIMP A RATELOR SCADENTE, DOBÂNZI, 
COMISIOANE, RENTABILITATEA ŞI DURATA AFACERII

  7. AUTORITĂŢILE
DORESC

RESPECTAREA LEGISLA ŢIEI ÎN DOMENIU, 
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJUR ĂTOR, 

INVESTIŢII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI, 
SĂNĂTATE PUBLIC Ă, 

PLATA LA TIMP A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR LOCALE
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PARTENERI DE INTERESE (V)

8. COMUNITATEA
DOREŞTE

PLATA TAXELOR LOCALE, SPONSORIZ ĂRI, 
LOCURI DE MUNCĂ, 

SALARII MARI, PERSONAL CALIFICAT

9. STATUL
DOREŞTE 

PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR, 
RESPECTAREA LEGISLA ŢIEI, 

LOCURI DE MUNCĂ, DEZVOLTAREA ORGANIZA ŢIILOR, 
PIEŢE NOI, CREŞTEREA PUTERII DE CUMPĂRARE, 

MEDIU ECONOMIC SĂNĂTOS, INFLAŢIE CONTROLABIL Ă
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PARTENERI DE INTERESE (VI)
S-a constatat că 

doar afacerile prin care se satisfac în cât mai mare m ăsur ă
interesele tuturor grupurilor de interese

pot avea şansa de-a se men ţine timp îndelungat
şi chiar de-a se dezvolta .

Acesta este spiritul  standardelor interna ţionale de management al calit ăţii 
(familia EN ISO 9000:2000).

Este deci contraproductiv ă neglijarea cunoa şterii anumitor grupuri de interese 
sau a acestor interese. 

Poate fi nociv ă nerespectarea anumitor interese sau 
favorizarea satisfacerii unor interese în detriment ul altora.

În consecinţă,  diferitele politici ale unei organizaţii 
- inclusiv politica referitoare la calitate (sau “politica în domeniul calit ăţii ”)- 

ar trebui să aibă în vedere atât
identificarea tuturor p ărţilor interesate şi 

cunoa şterea tuturor intereselor acestora cât şi, mai ales,
satisfacerea în cea mai mare m ăsur ă posibil ă a acestor interese.
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CE ESTE 
REZISTENŢA LA SCHIMBARE ?

• Orice acţiune în direcţia asigur ării/ îmbun ătăţirii calit ăţii proceselor şi 
organizaţiilor (deci a serviciilor  furnizate de acestea) implică schimb ări de 
atitudine  (la nivelul fiecărui individ implicat) şi schimb ări organiza ţionale .

• Rezisten ţa la schimbare este o reac ţie – mai mult sau mai puţin făţişă şi 
intensă - de respingere / opunere, a unui individ sau a unei organiza ţii, în 
perspectiva efectuării unor modificări ale propriului statut/ rol de natură să-i 
afecteze satisfacerea propriilor interese.

• Rezisten ţa la schimbare este de fapt un indiciu preţios al sănătăţii persoanei/ 
organizaţiei care o manifestă întrucât demonstreaz ă vitalitatea acesteia .

• Rezisten ţele la schimbare pot fi un atu important pentru cel/ cei ce iniţiază 
schimbarea, dacă acesta/ aceştia le identifică la timp şi le utilizează cu abilitate.

• Rezisten ţele la schimbare pot permite decodificarea unor informaţii 
indispensabile (de care trebuie să se ţină cont în orice operaţie de schimbare) 
ce se referă în special la gradul de permeabilitate (sau gradul de deschidere ) 
a individului / organizaţiei faţă de schimbarea propusă
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CÂTEVA CAUZE ŞI SOLUŢII 
POSIBILE ALE 

REZISTENŢEI LA SCHIMBARE

Explicare, dialog
Redarea încrederii
Responsabilizare, delegare, c ăutarea adeziunii
Acordarea unor sarcini precise, de scurt ă  durat ă
Abordarea unui stil directiv, indica ţii precise şi control
Bilan ţ de competen ţe, formare
Argumentare prezentând partea pozitiv ă

Arătarea sensului întregii schimb ări, a  punctelor pozitive 
pentru toat ă lumea
Discu ţii, mediere
Informarea prin intermediul unor reuniuni sistemati ce
Respectarea persoanelor, explicarea  op ţiunilor f ăcute
Explica ţii, argumentare a criticilor
Asigurarea credibilit ăţii
Propunerea unei program ări (planific ări)
Încurajarea acestor persoane de a observa 
comportamentul celorlal ţi

Frica de nou 
Frica de a nu se adapta
Absenţa motivaţiei 
Lene 
Inerţie în obiceiuri 
Lipsa de competenţe 
Frica de a pierde o poziţie 
dobândită
Pierderea puterii

Neînţelegeri cu colegii
Lipsa de informaţii 
Sentimentul nedreptăţii 
Spirit negativ, critic
Frica de critici 
Restricţii bugetare
Refuz de a reconsidera 
lucrurile deja stabilite

SOLUŢII (pentru REDUCEREA REZISTENTEI)CAUZE
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TEHNICI DE REDUCERE A 
REZISTENŢEI LA SCHIMBARE

1.Identificarea, analizarea şi selecţionarea 
motivelor reale ale rezistenţei la schimbare.

2. Studierea şi înţelegerea tuturor jocurilor de 
putere şi a mizelor acestora în cadrul unei 
situaţii date.

3. Stabilirea căilor şi mijloacelor permiţând 
tentativa de-a depăşi şi introduce sub control 
rezistenţa la schimbare: informarea –
comunicarea, educarea, p articiparea –
implicarea, sprijinul şi facilitarea, negocierea 
şi acordul, manipularea, etc.
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EVOLUŢIA  STRATEGIILOR ÎN 
FUNCŢIE DE PIAŢĂ

Manage-
mentul 

vânzărilor

Manage-
mentul

marketing-ului

Sistem de 
management 

al calităţii

Sistem de 
management 

integrat

STRATEGIE

-Vindem ceea ce 
producem

1950 -
1970

-Vindem ceea 
ce se cere

1970 -
1980

SistemicIntens
concurenţială

1980 -
1990

Global
sistemic

Vindem ceea ce 
satisface şi 

nu dăunează

1990 -
2010

OBIECTIVUL 
ÎNTREPRINDERII

INTER
VAL

CARACTERISTICI 
ALE 

PIEŢEI

MODUL DE 
ABORDARE 

A
OBIECTIVULUI

Globalizat ă
şi foarte 

concuren ţială

Mediu 
concurenţială

Slab 
concurenţială

Vindem ceea ce 
satisface
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COMPETITIVITATE =
capacitatea de-a fi competitiv

� Competitivitatea se poate referi la
- un produs/ serviciu, 
- o întreprindere, 
- economia unui stat, unei regiuni, etc.

� Competitivitatea unui produs/ serviciu reprezintă capacitatea 
acestuia de-a se impune pe o anumit ă pia ţă (fiind deci relativ ă la 
condiţiile pieţei respective) comparativ cu produse/ servicii similare

� Factorii determinan ţi ai competitivit ăţii unui produs/ serviciu
sunt:

1.  factorii tehnici (caracteristicile produsului/ serviciului)
2.  factorii financiari (preţul/ tariful, condiţiile de plată, etc.
3.  factorii de suport (asistenţa post-vânzare: întreţinere, 

instruire, livrare piese de schimb,etc.)
4.  factorii de comercializare (termenul de livrare, condiţiile 

de livrare, modalităţile de distribuţie, etc.)
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PROFITABILITATE
= capacitatea de-a genera profit

P
R
O
F
I
T

(P)

PREŢ /
TARIF

UNITAR
(PU)

CIFRĂ DE 
AFACERI

(CA = N x PU)

COSTURI
TOTALE

(CT)

EFECTIVITATEA 
PROCESELOR

SATISFACEREA 
TUTUROR

CERINŢELOR

EXCELENŢA
(a fi unic)

CULTURA 
ÎNTREPRINDERII

METODE 
ŞTIINŢIFICE

TEHNICI 
MANAGERIALE

ÎMBUNĂTĂŢIRI 
TEHNOLOGICE

&

P = CA (cifra de afaceri ‘ N x PU) – CT (costuri totale)
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CERC VIRTUOS sau CERC VICIOS ?
…DEPINDE NUMAI DE DVS. !

PROGRES

� mai BINE
� mai REPEDE
� mai MULT

� cu mai PUŢIN

REGRES

� mai PROST
� mai LENT
� mai PUŢIN

� cu mai MULT

CALITATE
PRODUCTIVITATE

CANTITATE

EFICIENŢĂ

CERC
VIRTUOS

CERC
VICIOS

PROFIT
supravieţuire

PIERDERI
faliment

Pentru a progresa trebuie ( în ordine ):
1. SĂ VREM, 2.SĂ PUTEM, 3.SĂ ŞTIM !!
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CICLUL P.D.C.A.
(CICLUL MANAGERIAL)

� UN CICLU VIRTUOS: CICLUL P.D.C.A
(CICLUL MANAGERIAL)

P

D

C

A

1. P = PLAN (planifică)
2. D = DO (fă/ efectuează)
3. C = CHECK (verifică)
4. A = ACT (acţionează)

�� ALTE CICLURI VIRTUOASE:ALTE CICLURI VIRTUOASE:
SOLUSOLUŢŢIONAREA PRIONAREA PROOBLEMELOR CALITBLEMELOR CALITĂĂŢŢIIII, , 

TRILOGIA JURAN, ETC.TRILOGIA JURAN, ETC.
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CALITATE - definiţie
= măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci satisface/ 

îndepline şte cerin ţele
� Nota 1: Termenul „calitate” poate fi utilizat împreună cu anumite calificative ca, de 

exemplu: slabă, bună, excelentă.
� Nota 2: Calificativul „intrinsec” - opus calificativului „atribuit”  -  reprezintă ceva ce există 

ca o caracteristică permanentă. (SR EN ISO 9000:2001) 

ALTE DEFINIŢII :
- „ansamblul caracteristicilor unei entităţi care îi conferă acesteia aptitudinea 

de   a satisface necesităţi exprimate şi implicite” (SR EN ISO 9000:2001)  
- „aptitudine de utilizare/ întrebuinţare” (Joseph JURAN, SUA)
- „conformitate faţă de cerinţe” (Ph. CROSBY, SUA)
- „inversul influenţelor nefaste (pierderilor) pricinuite societăţii prin furnizarea 

unui produs/ serviciu” (Genichi TAGUCHI, Japonia)

REMARCĂ: Reacţia clientului poate fi de satisfac ţie/ insatisfac ţie, în funcţie de 
percepţia clientului asupra măsurii în care cerinţele sale au fost (sau nu au fost)
satisfăcute/ îndeplinite
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IPOSTAZELE  CALITĂŢII 
PRODUSULUI / SERVICIULUI

CALITATE  CERUT Ă 
DE CLIENT

(“referen ţial”)

CALITATE  REALIZAT Ă 
DE FABRICANT/ PRESTATOR

(“calitate realizat ă”)

CALITATE  REALIZAT Ă 
DE PROIECTANT

(“specifica ţii” )

calitate introdus ă şi 
men ţinut ă sub control

non-calitate 
(neconformităţi, 

defecte)

supra-calitate

calitate aleatoare

cerinţe neîndeplinite

risipă (pierderi)supra-calitate pretinsă
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TREPTELE  PROGRESULUI

INCOMPETENT
IGNORANT

INCOMPETENT
CONŞTIENT

COMPETENT
CONŞTIENT

COMPETENT
IGNORANT

Diagnosticul 
calit ăţii

Managementul total
al calit ăţii

Asigurarea calit ăţii 
ISO 9000
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MODELUL ROMÂNESC AL EXCELENŢEI –
Criteriile 

Premiului Român pentru Calitate “J.M.JURAN ”

5.
SIST.
CALI-
TATE 

+

PRO-
CESE
14%

9. 
REZUL-
TATE 
PRI-
VIND
PER-
FOR-
MAN-
TELE

CHEIE

15%

1.
LEADER

SHIP
10%

2. POLITICI & STRATEGII
8%

6. REZULTATE PRIVIND
PERSONALUL 9%

4. PARTENERIATE &
RESURSE 9%

3. MANAGEMENTUL 
PERSONALULUI

9%

7. REZULTATE PRIVIND 
CLIENŢII 20%

8. REZULTATE PRIVIND
SOCIETATEA 6%

FACTORI DETERMINANTI (50%) REZULTATE (50%)

INOVARE       ŞI  ÎNVĂŢARE
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Criteriile 
“MODELULUI EFQM AL EXCELENŢEI – 2010”

5.
PRO

CESE,

PRO-
DUSE

& SER-
VICII

10%

9. 

RE-
ZUL-
TATE

CHEIE

15%

1.
LEADER

SHIP
10%

2.
STRATEGIE

10%

6. REZULTATE 
PRIVIND PERSONALUL

10%

4.
PARTENERIATE  &

RESURSE 10%

3.
PERSONAL 

10%

7. REZULTATE
PRIVIND CLIENTII 

15%

8. REZULTATE 
PRIVIND SOCIETATEA 

10%

FACTORI DETERMINANTI (50%) REZULTATE (50%)

INOVARE ŞI ÎNVĂŢARE
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CAF (I)

CAF = COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK
(“CADRUL COMUN DE AUTO-EVALUARE ÎN 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ”) 

• CAF este un instrument util pentru implementarea 
managementului calit ăţii şi îmbun ătăţirea performan ţei 
în administra ţia public ă. El furnizează un cadru simplu şi 
uşor de utilizat pentru auto-evaluare în administraţia publică 
şi poate fi utilizat în oricare domeniu al administraţiei publice

• CAF este inspirat din modelul de excelen ţă  EFQM
(European Foundation for Quality Management) 

• În prezent, CAF este o metodă tot mai larg utilizată pentru 
auto-evaluarea modului de func ţionare a institu ţiilor 
publice, utilizând principiile managementului calit ăţii şi 
bazându-se pe un ansamblu de criterii larg acceptate.
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CAF (II)

Rolul CAF
• Evidenţierea caracteristicilor specifice unei 

organizaţii din sectorul public
• Utilizarea CAF, de către “responsabilii 

Administraţiei Publice”, ca instrument de 
îmbun ătăţire a performanţelor organizaţionale

• Este o punte între diferitele modele utilizate în 
managementul calităţii

• Facilitează studiile comparative 
(“benchmarking ”) între organizaţii din sectorul 
public
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CAF (III)

Ce furnizeaz ă CAF ?
• O evaluare bazată pe probe factuale
• Un mijloc de a obţine consens  asupra a ceea ce este de 

făcut pentru îmbunătăţirea performanţelor 
• O evaluare în raport cu un ansamblu de criterii 

acceptate  la nivelul Uniunii Europene
• Un instrument de măsurare a progresului în timp , pe 

baza auto-evaluărilor periodice
• Un liant între obiective, strategie şi procesele care le 

susţin
• Un mijloc de a stabili performan ţe în domenii prioritare
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“Schema CAF”
MIJLOACE REZULTATE

LEADERSHIP

MANAGEMENTUL 
RESURSELOR 

UMANE

STRATEGIE ŞI 
PLANIFICARE

PARTENERIATE 
ŞI RESURSE

MANAGE-
MENTUL 

PROCESELOR 
ŞI AL 

SCHIMBĂRII 

REZULTATE 
ORIENTATE 

CĂTRE 
PERSONAL

REZULTATE 
ORIENTATE 

CĂTRE 
CETĂŢENI

REZULTATE 
ORIENTATE 

CĂTRE 
SOCIETATE

REZULTATE 
ALE 

PERFORMAN-
ŢELOR CHEIE

INOVARE ŞI ÎNVĂŢARE
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“Carta serviciilor”
1. Defini ţie şi rol

“Carta serviciilor” este un document public care stabileşte 
standardele serviciilor pe care le aşteaptă clienţii de la 
organizaţie, precum şi modalităţile de depunere a eventualelor 
sesizări, reclamaţii şi contestaţiilor. 
Prin “Carta serviciilor” organizaţiile se concentrează asupra 
clienţilor, gestionează aşteptările acestora, măsoară şi 
evaluează performanţele serviciilor prestate, iniţiază procesul de 
îmbunătăţire a performanţelor.

2. Elementele cheie ale unei “Carte a serviciilor”
- Standarde : angajamente privind realizarea unui anumit nivel al

calităţii serviciilor la care au dreptul utilizatorii.
- Informare : claritate cu privire la eligibilitate, când şi unde este 

disponibil serviciul şi precondiţiile aplicabile (de ex. documente 
pe care trebuie să le aduceţi)

- Despăgubiri: modalităţile de contestare şi despăgubirile aşteptate 
dacă furnizorul de servicii nu respectă standardele promise
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“Punctajul echilibrat”
(BSC - BALANCED SCORECARD)

“PUNCTAJUL ECHILIBRAT” -  reprezintă un procedeu de urm ărire a 
obiectivelor până la rezultate , trecând prin indicatorii de performan ţă 
şi valori ţint ă. Obiectivele, indicatorii de performanţă şi valorile ţintă sunt 
defalcate/ desfăşurate de la vârful organiza ţiei pân ă la nivelul de 
bază.

Rezultatele sunt specificate în termenii p ărţilor interesate, de exemplu  :
- pentru finanţatori sau acţionari : rezultate financiare
- pentru utilizatorii de servicii : rezultatele legate de clienţii externi
- pentru personal : rezultatele legate de clienţii interni
- pentru manageri : rezultate din îmbunătăţirea procesului
- pentru toate părţile interesate: : învăţarea şi rezultatele inovaţiei

• În contextul sectorului public este de aşteptat să fie incluse cât mai 
multe p ărţi interesate , rezultatele evaluându-se în termeni defini ţi şi 
considera ţi din punctul de vedere al acestora .
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Tendinţe actuale  în 
simplificarea administrativă (1)

1.Deplasarea treptată de la concentrarea cvasi-
exclusivă asupra dificultăţilor birocratice 
existente la recunoaşterea ante-factum a nevoii 
de-a lucra astfel încât să se evite implementarea 
unor noi măsuri birocratice inutile sau chiar 
iraţionale.

2.Multiplicarea iniţiativelor de tip “top-down” (pe
lângă cele de tip “bottom-up”) (de exemplu: 
portale guvernamentale, ghişee unice, etc.)
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Tendinţe actuale  în 
simplificarea administrativă (2)

3. Influenţarea proceselor de simplificare administrativă de 
către politicile economice orientate spre piaţă (de 
exemplu: agenţii economici ar trebui să fie complet liberi 
să-şi gestioneze afacerile aşa cum doresc, atât timp cât 
nu există argumente convingătoare pentru necesitatea 
protejării anumitor categorii de părţi interesate).

4. Înlocuirea documentelor pe suport hârtie cu documente 
electronice (de exemplu: colectarea mult mai rapidă a 
feedback-ului critic de la cetăţeni şi agenţi economici cu 
privire la efectele nefaste ale birocraţiei generează 
obligaţia celor vizaţi de-a acţiona pentru a reduce 
impactul reglementărilor şi acţiunilor birocratice).
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VECHEA PARADIGM Ă
“Există o singură responsabilitate 
socială a afacerilor – aceea de a-şi 
folosi resursele si a se implica in 
activit ăţi menite sa sporeasc ă 
profitul , atâta timp cât respect ă
regulile jocului,  adică, mai exact, 
se angajează intr-o competi ţie 
transparent ă şi liber ă, fără 
înşelăciune si fraud ă.”

Milton Friedman, 1970

Ce este CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)/  
RESPONSABILITATEA SOCIALA CORPORATISTĂ (RSC) ?

Implică TRANZIŢIA de la “clasica” abordare a misiunii unui business (unei 
companii) centrată exclusiv pe ob ţinerea şi maximizarea PROFITULUI acesteia -
la o perspectivă ce integreaz ă RESPONSABILIT ĂŢILE SOCIALE ŞI DE MEDIU
ale unei afaceri/ companii si le consideră ca fiind esen ţiale pentru asigurarea 
competitivit ăţii ei .

NOUA PARADIGM Ă
“Responsabilitatea social ă a unei 
companii = „… să contribuie la 
dezvoltarea durabil ă, să ia în 
considerare a ştept ările p ărţilor 
interesate, s ă se conformeze legilor 
aplicabile şi să respecte normele 
interna ţionale de comportament, să
integreze toate acestea în întreaga 
organiza ţie şi să le pun ă în aplicare în 
toate rela ţiile sale ...”

Standardul SR ISO 26000: 2010
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Tripla responsabilitate a managementului la
firma Hyundai Motor (Coreea de Sud)
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Fondatorul companiilor HYUNDAI
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Beneficiile introducerii CSR/ RSC 
în IMM-uri

• Mediu de lucru (condiţii de munca, sănătate si securitate la locul de 
munca, dezvoltarea profesională a angajaţilor, egalitate de şanse, etc.);

• Piaţa (relaţiile cu partenerii şi furnizorii, calitatea/ siguranţa 
produselor/ serviciilor, politica corectă a preturilor, publicitate etică, etc.)

• Mediul înconjur ător (proiectarea produselor/ proceselor de 
producţie, utilizarea eficientă a resurselor, gestionarea deşeurilor, etc.);

• Comunitate  (creare de locuri de muncă, investiţii in comunitatea 
locală, etc.)

(CNIPMMR - http://cnipmmr.ro)
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Principiile KAIZEN (îmbunătăţirea 
continuă cu paşi mărunţi)

Abordare holistică a Managementului, dedicată creșterii performan ței oamenilor 
și organiza țiilor în armonie cu pia ţa, angaja ţii şi mediul ambiant al 
acestora.

KAIZEN Lean Green – reducerea impactului negativ asupra mediului  (poluare 
sol, apă, aer, pierderi de energie, consum de materii prime etc) și cultivarea 
respectului fa ță de natură, prin construirea unei atitudini adecvate - atitudine 
KAIZEN – la nivelul întregului personal din cadrul Companiei.

KAIZEN social – creșterea competitivit ății și spiritului civic, prin îmbunătățirea 
cooperării, între mediul de afaceri, cetățeni, autorități locale și mass media.

KAIZEN în lan țul de afaceri – creșterea performan ței de business a 
organiza ției, ca parte a lan țului propriu de afaceri, având ca bază creșterea
profitabilității, pentru fiecare verigă a acestuia.

KAIZEN pentru organiza ție – îmbun ătățirea  continuă a calit ății, productivit ății, 
profitabilit ății și vitezei de răspuns a fiecărui loc de muncă, a proceselor și
organizațiilor în ansamblu, având în vedere permanent obținerea excelenței
operaționale, prin creșterea valorii adăugate și eliminarea pierderilor.

KAIZEN individual – creșterea performan ței individuale, prin dezvoltarea 
echilibrată a planurilor fizic, emoțional, mental și spiritual, în armonie cu mediul 
de lucru/ organizația, în care fiecare își desfășoară activitatea.
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CREZUL 
CAPITALISTULUI

Autor:

John D. Rockfeller Jr

Rockfeller Center, 

New York, SUA
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Mesajele lui Joseph M.Juran

• <Am ajuns la sfârşit. Închei această carte cu dou ă 
mesaje . Celor ale căror cariere sunt în domeniul 
managementului pentru calitate le spun: 

1. „Mulţumiţi stelelor voastre norocoase!!!! Domeniul vostru 
se va extinde în cursul vieţii voastre, în special în trei 
dintre giganticele noastre industrii de servicii – sănătate, 
educa ţie, administra ţie public ă.

2. Vor exista oportunităţi incitante pentru crearea de noi 
inova ţii şi pentru a servi societ ăţii .”>

(Joseph Moses JURAN – Arhitectul calit ăţii, Memorii (SRAC, 2006)
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LINKURI UTILE
• FUNDATIA JURAN www.fundatia-juran.ro
• PORTALUL RESPONSABILITATII SOCIALE 

www.responsabilitatesociala.ro/
• INSTITUTUL KAIZEN – ROMANIA http://ro.kaizen.com/,

www.kaizen-romania.ro
• CENTRUL DE EXCELENTA BSC – ROMANIA  

www.balanced-scorecard.ro/
• Cartea SIX SIGMA (în limba română) 

http://www.all.ro/colectia_top-management/six-sigma.html
• LEAN MANAGEMENT IN ROMANIA

www.lean-six-sigma.ro/, http://www.lean-sigma.ro/
http://leanromania.wordpress.com/

• EXPERIENTE POZITIVE IN ROMANIA http://www.romaniapozitiva.ro/
• MYSTERY SHOPPING www.solutiidafaceri.ro, 

www.ghidmysteryshopper.com
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Întreb ări?

Vă mul ţumesc pentru 
aten ţie !

www.ndragulanescu.ro

nicolae.dragulanescu@yahoo.com


