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Rezumat. Crearea unui sistem de management al calităţii poate ajuta 
organizaţiile în vederea satisfacerii nevoilor şi aşteptărilor clientului, cât şi a 
altor părţi interesate. Mai mult decât atât, un sistem de gestionare a calităţii 
bine implementat îi asigură organizaţiei o structură capabilă de a efectua 
acţiuni de ameliorare continuu. Astfel, după evaluarea elementelor 
sistemului de management al calităţii, identificarea punctelor critice 
reprezintă un element foarte important. Există mai multe căi de evaluare şi 
identificare a acestor puncte critice, însă, în cazul de faţă, identificarea 
acestora se va face cu ajutorul sondajului pe bază de chestionar realizat la 
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, chestionar care a avut drept 
scop evaluarea întregului sistem de management în legătură cu unele 
considerente stabilite de standardul internaţional ISO 9001:2008. 
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Introducere 
 
Sistemul de management al calităţii este un concept larg şi poate fi definit 

ca un set sistemic de proceduri de management utilizate pentru a monitoriza, 
verifica şi ameliora organizarea acţiunilor financiare şi de funcţionare, cu 
scopul de a asigura cele mai bune produse/servicii la costuri mai reduse. 

Procedurile de management ce constituie sistemul de management al 
calităţii cuprind subseturi de activităţi, indicate după cum urmează: asigurarea 
calităţii, controlul calităţii şi ameliorarea calităţii. Activităţile de asigurare a 
calităţii au ca scop garantarea faptului că toate schimburile acestui proces sunt 
clar identificate şi evaluate. Controlul calităţii este un proces cunoscut şi sub 
numele de „control statistic al calităţii” – care permite evaluarea realizărilor 
actuale de organizare, individualizează şi efectuează acţiunile necesare 
eliminării operaţiunilor nedorite. Ameliorarea calităţii este o activitate continuă 
şi sistemică, care cuprinde toate procesele organizaţiei, având ca scop 
performanţa. În acest sens standardul defineşte câteva aspecte puncte cheie 
legate de realizarea obiectivelor calităţii cum ar fi: responsabilitatea 
managementului, managementul resurselor, realizarea produsului, măsurare 
analiză şi îmbunătăţire. 

 
Cadrul metodologic 
 
Cercetările descriptive şi cercetările cauzale, bazate pe eşantioane 

probabilistice, reprezentative, impun cunoaşterea variabilelor cercetării la 
nivelul populaţiei cercetate. Această cunoaştere necesită realizarea inferenţei 
sau extrapolării rezultatelor obţinute în cadrul statisticii descriptive asupra 
populaţiei din care a provenit eşantionul. Statistica inferenţială permite deci 
estimarea parametrilor populaţiei cu o anumită eroare şi cu un anumit nivel de 
încredere sau probabilitate. De asemenea, ea permite testarea ipotezelor 
statistice ale cercetării, măsurarea intensităţii legăturii dintre variabile, 
compararea diferenţelor existente între parametrii proveniţi de la diferite 
grupuri sau populaţii. Logica inferenţei statistice se sprijină pe testele statistice. 

Ipoteza statistică nu priveşte statisticile de sondaj, ci valorile adevărate ale 
parametrilor implicaţi sau formele caracteristice ale repartiţiilor considerate. 
Modul de operare asupra supoziţiei se realizează prin datele eşantionului, care 
reprezintă elementul de cunoaştere, care prin procedeele oferite de teoria 
estimaţiei le apropie mai mult de sau mai puţin de valoarea adevărată a unui 
parametru. 
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Testarea ipotezelor este strâns legată de teoria estimaţiei. Este un 
procedeu prin care, în funcţie de anumite reguli de decizie, se poate respinge 
sau nu o ipoteză admisă asupra unui parametru sau a unei distribuţii.  

Apare problema rezultatului unui experiment, dacă valorile înregistrate se 
repartizează într-adevăr după legea teoretică propusă. Ipoteza care se 
formulează cu privire la parametrii unei repartiţii sau legea de repartiţie pe care 
o urmează variabila statistică se numeşte ipoteza statistică. Pentru o ipoteză 
statistică ce urmează să fie verificată se foloseşte termenul de ipoteză nulă H0. 
Ipoteza H0 exprimă acea situaţie pe care cercetătorul ar avea să o discrediteze în 
urma testării. Ipoteza de la care porneşte cercetătorul şi pe care doreşte să o 
confirme se numeşte ipoteză alternativă, notată cu H1. Ipoteza nulă, H0, este 
formulată în aşa fel încât negarea ei să ducă în mod automat la acceptarea 
ipotezei alternative. Ipoteza alternativă se exprimă întotdeauna sub forma unei 
inegalităţi, al cărui sens poate fi cunoscut sau necunoscut. 

Cercetarea pe care am realizat-o, măsoară atitudinile, preferinţele şi 
comportamentele angajaţilor faţă de activitatea Muzeului Naţional Secuiesc. 
Prin urmare am  luat ca bază de eşantionare angajaţii din cadrul muzeului, atât 
din cadrul secţiilor externe, cât şi cele interne. Chestionarul a fost structurat în 
patru mari „capitole” care structurează întrebările după aspecte cum ar fi: 
formularea politicilor publice; funcţia publică; sistemul de management al 
cheltuielilor; achiziţii publice; auditul public intern; informaţii legate de 
sistemul de management şi în ultima parte date generale de identificare a 
respondenţilor.  

Identificarea punctelor critice s-a realizat cu ajutorul testării ipotezelor 
statistice formulate.  

 Responsabilitatea managementului 
Conducerea de vârf trebuie să furnizeze dovezi ale angajării (implicării) 

sale în dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii şi în 
îmbunătăţirea eficienţei sale prin: comunicarea către organizaţie a importanţei 
de a corespunde cerinţelor clientului ca şi cerinţele statutare cu rol regulator; 
stabilirea strategiei calităţii; asigurarea stabilirii obiectivelor calităţii; 
conducerea analizelor de management; asigurarea disponibilităţii resurselor. 

 
Ipoteza 1 
H0: media pentru gradul de cunoaştere a scopurilor organizaţiei este de 

patru puncte 
H1: media pentru gradul de cunoaştere a scopurilor organizaţiei este 

diferită de patru puncte 
H0: π0 = 4 puncte 
H1: π0 ≠ 4 puncte. 
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Tabelul 1 
One-Sample Statistics - grad de cunoaştere a scopurilor organizaţiei 

 N Mean Std. Devion Std. Error 
Mean 

Scopurile organizaţiei 48 3.21 .967 .140 
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Media obţinută pe acest aspect legat de gradul de cunoaştere a scopurilor 

organizaţiei este de 3,21 de puncte cu o abatere standard de 0,97 (tabel 1). 
 

Tabelul 2 
One-Sample Test - grad de cunoaştere a scopurilor organizaţiei 

Test Value = 4 
95% Confidence interval of 

the difference  t df Sig.(2-
tailed) 

Mean 
difference Lower Upper 

Grad de 
cunoaştere a 
scopurilor 
organizaţiei 

-5.674 47 .000 -.792 -1.07 -.51 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Valoarea lui tobs este -5,674 care va fi comparată cu valoarea lui t pentru 

47 grade de libertate şi α = 0,05. Pentru un test unilateral la dreapta t0,05; 47 = 
2,01 (tabelul 2). 

tobs < t0,05; 47 rezultă că se acceptă ipoteza nulă. Acest lucru se poate 
observa şi din valoarea Sig. (2-tailed) care este mai mică decât 0,05 (valoarea 
lui α); astfel putem garanta cu 100% că media pentru gradul de cunoaştere a 
scopurilor organizaţiei nu este diferit de 4 puncte. 

 
Ipoteza 2 
H0: media pentru gradul informare asupra nevoilor şi aşteptărilor 

beneficiarilor este de 3,4 puncte 
H1: media pentru gradul informare asupra nevoilor şi aşteptărilor 

beneficiarilor este diferită de 3,4 puncte 
H0: π0 = 3,4 puncte 
H1: π0 ≠ 3,4 puncte 
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Tabelul 3 
One-Sample Statistics - Informarea personalului privind beneficiarii 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

informarea personalului 48 3.23 .805 .116 
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Pentru cei 48 subiecţi care au oferit un răspuns la această întrebare media 

obţinută este de 3,23 de puncte, cu o abatere standard de 0,805 de puncte 
(tabelul 3). 

 
Tabelul 4 

One-SampleTest - Informarea personalului privind beneficiarii 
Test Value = 3.4 

95% Confidence interval 
of the difference  t df Sig.(2-

tailed) 
Mean 

difference Lower Upper 
Informarea 
personalului privind 
beneficiarii 

-1.470 47 .148 -.171 -.40 -.06 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Valoarea t = -1,470 (tabelul 4) reprezintă valoarea raportului critic tobs, 

existând un număr de 47 grade de libertate. Această valoare se compară cu 
valoarea din tabelul legii de distribuţie Student 

t0,05; 47 = 2,01. Se observă că tobs < t0,05; 47, şi atunci se respinge H1 şi se 
acceptă H0.  

Astfel subiecţii chestionaţi consideră că informarea personalului este 
acceptabilă înclinând spre o informare bună. Astfel putem garanta cu o 
probabilitate de 85,2% că media pentru gradul de informare asupra nevoilor şi 
aşteptărilor beneficiarilor este de 3,4 puncte, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 
indică un grad de informare foarte mică şi 5 un grad de informare foarte 
ridicată.  

În continuare se va testa legătura dintre două variabile, şi prin testul χ2, şi 
se va încerca a pune în evidenţă legătura dintre opinia respondenţilor cu privire 
la informarea personalului asupra nevoilor şi impactul activităţii acestora asupra 
satisfacţiei clienţilor.  

Testul χ2 este un test neparametric utilizat pentru analiza legăturilor dintre 
două variabile măsurate cu scala nominală. Întrucât în cazul unor astfel de 
variabile nu poate fi calculată media, testul se va aplica pe baza frecvenţelor 
absolute şi relative, la fel ca în cazul tuturor testelor neparametrice. Cu ajutorul 
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acestui test se urmăreşte punerea în evidenţă a semnificaţiei diferenţelor dintre 
frecvenţele observate şi nişte frecvenţe stabilite pe baza unei presupuse 
distribuţii a populaţiei, numite frecvenţe aşteptate. 

Pentru aplicarea testului, pe baza frecvenţelor observate care sunt 
prezentate în tabelul de contingenţă se calculează frecvenţele teoretice aşteptate 
presupunând că ipoteza nulă ar fi adevărată. Frecvenţele aşteptate, notate cu Eij, 
se determină pornind de la frecvenţele observate astfel: 

 

generaltotal
jliniatotaliliniatotalEij )()( ×

=      (1) 

 
Se calculează în continuare o mărime χ2

calc, necesară aplicării testului: 
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Pentru luarea deciziei, această mărime χ2
calc se compară cu valoarea 

teoretică χ2
α;df din tabelul repartiţiei χ2 având în vedere nivelul de semnificaţie 

ales şi numărul gradelor de libertate. 
Regula de decizie este: 

 Se acceptă H0 dacă χ2
calc ≤ χ2

α;df 
 Se respinge H0 şi se acceptă H1 dacă  χ2

calc > χ2
α;df 

 
Ipoteza 3: 
H0: nu există legătură între informarea personalului şi impactul 

activităţii asupra satisfacţiei clienţilor 
H1: există legătură între informarea personalului şi impactul activităţii 

asupra satisfacţiei clienţilor 
H0: Oij ≠ Eij 
H1: Oij =  Eij. 
 
Frecvenţele absolute observate sunt prezentate în tabelul de mai jos 

(tabelul 5). 
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Tabelul 5 
Crosstabulation (informarea personalului × impactul activităţii  

asupra satisfacţiei clienţilor) 
impactul activităţii asupra satisfacţiei clienţilor 

  
  

+1 
impor-
tanţă 
medie 

+2 
impor-
tantă 

+3 
foarte 
impor-
tantă 

-1 
impor-
tanţă 
mică 

-2 
nesem-
nifica-

tivă 

-3 impor-
tanţă 
foarte 
mică 

Total 

deficitară 0 0 0 8 1 0 9 
acceptabilă 2 0 1 12 6 0 21 
bună 4 1 2 8 0 1 16 

informa
rea 
person
alului 

foarte bună  0 1 0 1 0 0 2 
Total 6 2 3 29 7 1 48 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 

Tabelul 6 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 25.871 15 .039 
Likelihood Ratio 23.625 15 .072 
Linear-by-Linear Association 5.130 1 .024 
N of Valid Cases 48     

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Valoarea lui χ2

calc este 25,87 (tabelul 6), acesta va fi comparată cu 
χ2

0,05;15  = 24,99. Cum χ2
calc > χ2

0,05; 15, se acceptă ipoteza H1 în sensul că 
putem garanta cu o probabilitate de 95% la nivelul populaţiei totale  că există 
deferenţe semnificative în ceea ce priveşte aprecierea impactului activităţii 
asupra satisfacţiei clienţilor şi informarea personalului asupra aşteptărilor 
beneficiarilor. 

Aceeaşi concluzie poate fi luată şi pe baza nivelului de semnificaţie 
minim pentru care se poate accepta H1. Acesta are valoarea de 0,039 (Asymp. 
Sig. (2-sided)), care este mai mică decât α = 0,05, prin urmarea se acceptă 
ipoteza H1.  

 
În ceea ce priveşte analizele periodice pentru asigurarea calităţii 

serviciilor, ipoteza formulată este:  
H0: Cel mult 40% dintre angajaţi susţin că sunt efectuate 

controale/analize periodice cu privire la asigurarea calităţii 
H1: Mai mult de 40% dintre angajaţi susţin că sunt efectuate 

controale/analize periodice cu privire la asigurarea calităţii 
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Tabelul 7 
One-Sample Statistics – asigurarea calităţii 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sunt efectuate analize periodice cu 
privire la asigurarea calităţii? 48 .92 .279 .040 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
La nivelul celor 48 de respondenţi, media caracteristicii binare este de 

0,92, ceea ce semnifică faptul că 92% dintre respondenţi susţine că sunt 
efectuate controale pentru asigurarea calităţii serviciilor (tabelul 7). 

 
Tabelul 8 

One-Sample Test – asigurarea calităţii 
Test Value = 0.4 

95% Confidence interval 
of the difference  t df Sig.(2-

tailed) 
Mean 

difference Lower Upper 
Sunt efectuate 
analize periodice 
cu privire la 
asigurarea 
calităţii? 

12.816 47 .000 .517 .44 .60 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Valoarea lui tobs este 12,816 care va fi comparată cu valoarea lui t pentru 

47 grade de libertate şi α = 0,05. Pentru un test unilateral la dreapta t0,05; 47 = 2,01 
(tabelul 8). 

tobs > t0,05; 47 rezultă că se acceptă ipoteza alternativă.  
Acest lucru se poate observa şi din valoarea Sig. (2-tailed), care este mai 

mică decât 0,05 (valoarea lui α); astfel putem garanta cu 100% că mai mult de 
40% dintre angajaţi susţin că sunt efectuate controale/analize periodice cu 
privire la asigurarea calităţii. 

 
 Managementul resurselor 

Standardul ISO 9001:2008 cere ca organizaţia să identifice resursele 
necesare pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea proceselor sistemelor calităţii, şi să 
îndeplinească cerinţele clientului. Resursele includ resurse umane, 
infrastructura şi mediul de lucru.  

În privinţa resurselor umane, standardul cere ca înainte ca organizaţia să 
numească personalul pentru o activitate, ea va trebui să definească mai întâi 
cerinţa minimă de competenţe pentru acea activitate în termeni de educaţie, 
pregătire, abilităţi şi experienţă. Aceasta poate fi rezolvată de exemplu prin fişa 
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postului, deşi nu există cerinţe specifice de documentaţie. Mai mult, standardul 
cere ca, dacă sunt goluri de competenţe, organizaţia să asigure instructaj sau să 
ia alte măsuri pentru a umple acele goluri. Standardul susţine că personalul 
trebuie să fie conştient de relevanţa şi importanţa activităţilor sale şi a modului 
în care contribuie el la îndeplinirea obiectivelor calităţii. Se acordă importanţă 
deosebită cunoaşterii nevoilor clientului. Instructajele şi şedinţele sunt câteva 
moduri posibile de a garanta această conştientizare. Eficienţa acţiunilor 
întreprinse trebuie evaluată, de exemplu monitorizând performanţa procesului. 

În privinţa infrastructurii, organizaţia trebuie să identifice nevoile de 
spaţii, să asigure spaţiile necesare şi să le întreţină, să realizeze aceste acţiuni pe 
două nivele: ca o parte a consideraţiei conducerii de vârf şi pe bază de contract 
individual. Standardul ISO 9000:2008 defineşte infrastructura ca un „sistem de 
clădiri, echipamente şi servicii necesare pentru funcţionarea unei organizaţii”. 
Infrastructura include, după caz, clădiri, spaţii de lucru şi utilităţi asociate, 
echipamente de proces (hardware şi software) şi servicii de sprijin ca 
transportul şi comunicaţiile. 

În mod corespunzător, acelaşi standard defineşte mediul de lucru ca un 
„set de condiţii în care se desfăşoară munca” (condiţii care includ factorii 
fizici, sociali, psihologici şi de mediu; condiţiile fizice includ factori ca 
temperatura, umiditatea, vibraţiile, calitatea aerului, lumina şi curăţenia). 
Organizaţia trebuie să hotărască efectele factorilor fizici asupra calităţii şi să se 
asigure că există condiţiile adecvate. 

În ceea ce priveşte mediul de lucru din cadrul Muzeului Naţional 
Secuiesc, opinia respondenţilor cu privire la acest aspect este prezentat în 
tabelul de mai jos. Respondenţi care au răspuns afirmativ, în sensul că sunt în 
număr de 35 de persoane din totalul de 48 de chestionaţi care în procente, 
înseamnă 72,9%, iar restul de 27,1% au răspuns negativ. 

 
Tabelul 9 

Statistica descriptivă – mediul de lucru 
 Statistic Std. Error 

Mean .73 .065 
Lower Bound .60  95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound .86  
Median 1.00  
Std. Deviation .449  
Skewness -1.065 .343 

Credeţi că mediul de lucru 
este adecvat pentru 

realizarea serviciului? 
 

Kurtosis -.905 .674 
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
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Tot acest aspect este confirmat şi de datele din tabelul de mai sus, unde 
putem garanta cu o probabilitate de 95% faptul că media pentru aprecierea 
mediului de lucru este adecvată, intervalul de încredere fiind între [0,60; 0,86] 
0,6 însemnând limita inferioară şi 0,86 limita superioară (tabelul 9). Eroarea de 
eşantionare este de ±0,065, valoare care se scade şi se adună la media 
eşantionului pentru obţinerea intervalului de încredere. Media obţinută pentru 
acest criteriu este de 0,73 puncte, cu o abatere standard de 0,449 de puncte.  

În legătură cu managementul resurselor financiare, datele se prezintă 
astfel (tabelul 10): 

 
 Tabelul 10 

Statistica descriptivă –Performanţe bugetare 

  

Resurse 
financiare ale 

instituţiei 

Programele de 
dezvoltare sunt 

respectate 

Existenţa unui 
document de 

planificare 
strategică 

Orientarea 
activităţilor spre 

eficienţă şi 
eficacitate 

N Valid 48 48 48 48 
  Missing 0 0 0 0 
Mean 3.52 3.92 4.19 3.96 
Std. Deviation 1.010 .871 1.142 1.202 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Media răspunsurilor pentru aprecierea resurselor financiare ale instituţiei 

este de 3,52 de puncte pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă nesatisfăcător, 4 
foarte bine şi 5 dacă respondentul nu ştie să aprecieze nivelul criteriului. 

 
Tabelul 11 

Existenţa unui document de planificare strategică 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

satisfăcător 6 12.5 12.5 12.5 
bine 9 18.8 18.8 31.3 
foarte bine 3 6.3 6.3 37.5 
nu ştiu 30 62.5 62.5 100.0 

Valid 

Total 48 100.0 100.0  
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Un element cheie în orientarea activităţilor spre eficienţă şi eficacitate 

este existenţa unui document de planificare strategică. În legătură cu acest 
aspect majoritatea respondenţilor nu ştiau de existenţa unui astfel de document 
în procent însemnând 62,5% (tabelul 11), iar în ceea ce priveşte orientarea 
activităţilor către eficienţă şi eficacitate 47,9% (tabelul 12) au afirmat că nu ştiu 
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dacă activităţile desfăşurate sunt orientate către eficienţă şi eficacitate. Aceste 
două aspecte sunt definitorii în desfăşurarea normală a proceselor din cadrul 
sistemului de management al calităţii, astfel se impune ca reprezentantul 
managementului să acorde importanţă pentru informarea personalului în ceea ce 
priveşte aceste aspecte, cu ajutorul instrumentelor existente. 

 
Tabelul 12 

Orientarea activităţilor spre eficienţă şi eficacitate 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
satisfăcător 10 20.8 20.8 20.8 
bine 5 10.4 10.4 31.3 
foarte bine 10 20.8 20.8 52.1 
nu ştiu 23 47.9 47.9 100.0 

Valid 

Total 48 100.0 100.0  
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 

 Realizarea produsului  
Acest capitol al realizării produselor include planificarea realizării 

produselor, procese legate de client, design şi dezvoltare, achiziţii, producţie şi 
asigurarea service-ului, controlul monitorizării şi al instrumentelor de măsurat. 
De obicei, toate aceste activităţi sunt parte a proceselor, adică locuri de muncă 
şi activităţi din cadrul unei organizaţii cu efortul de a produce ceva pentru 
clienţii interni şi externi, şi de aceea vor fi luate în considerare când se vor 
identifica procesele. Când standardul le prezintă separat, ele pot părea ilogice. 

Pentru a înţelege mai bine realizarea produselor, şi a sistemului de 
management al calităţii ca întreg, procesele tipice care constituie sistemul de 
management al calităţii sunt: 1) procese de management, care includ decizii 
strategice, determinarea strategiei calităţii, a obiectivelor calităţii şi a altor 
sarcini de management 2) procesele de realizare a produselor, care descriu 
sectorul organizaţiei, inclusiv activităţile care sunt necesare producerii 
produselor şi serviciilor pentru clienţii interni şi externi 3) procese de 
management a resurselor inclusiv determinarea şi alocarea de resurse umane, 
infrastructura şi mediu de lucru 4) procesele de măsurare, analiză şi 
îmbunătăţire care garantează că produsul şi sistemul de management al calităţii 
îndeplinesc cerinţele şi că sistemul este îmbunătăţit în mod continuu. 

În ceea ce priveşte sistemul de management, există la nivelul Muzeului 
Naţional Secuiesc câteva înregistrări cu privire la sistemul de management 
integrat, însă acestea nu constituie un sistem de management oficial. 
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Despre programele de management al calităţii numai patru persoane au 
afirmat că ştiu de existenţa acestor programe cu un procent de 8,3%. 66,7% au 
afirmat că nu sunt astfel de programe şi 25%, respectiv 12 persoane, au afirmat 
că nu ştiu dacă există la nivelul instituţiei astfel de programe. 

Referitor la programele de management al mediului, 62,5% dintre 
respondenţi ştiau de existenţa acestor programe, iar 37,5% au afirmat că nu ştiu 
de existenţa acestor programe sau că nu există astfel de programe de 
management al mediului. Pentru programele de management al securităţii şi 
sănătăţii ocupaţionale 70,8% au afirmat că ştiu de existenţa acestui tip de 
program. 

Există planificare în ceea ce priveşte realizarea serviciului şi acest lucru  
se poate observa şi din răspunsurile angajaţilor, care într-un procent de 85,4% 
au afirmat că există planificare în ceea ce priveşte realizarea serviciului. 

 
 Tabelul 13 

Controlul prestării serviciului înseamnă pentru Dvs. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Disponibilitatea informaţiilor care descrie caracteristicile 
serviciului 11 22.9 22.9 

 Utilizarea echipamentelor adecvate 9 18.8 18.8 
 Disponibilitatea instrucţiunilor de lucru 12 25.0 25.0 
 Implementarea activităţilor de monitorizare şi de 
măsurare 16 33.3 33.3 

 TOTAL 48 100.0 100.0 
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
După cum se poate observa şi din tabelul de mai sus (tabelul 13) controlul 

prestării serviciului înseamnă pentru fiecare angajat altceva, acest lucru 
datorându-se şi specificului fiecărui loc de muncă şi activităţilor desfăşurate în 
cadrul acestora. 
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Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 

Figura 1. Pregătiri privind situaţiile de urgenţă 
 
Pregătirile privind situaţiile de urgenţă se concretizează în majoritatea 

opiniilor respondenţilor în anticiparea accidentelor în procent de 38% dintre cei 
chestionaţi, iar 31% au optat pentru măsuri de intervenţie şi de reducere a 
impactului, după cum se poate observa şi din datele prezentate în figura 1. 

Eventualele neconformităţi apărute sunt identificate în majoritatea 
cazurilor prin analiza consecinţelor accidentelor, urmată de analiza situaţiilor de 
urgenţă caz în care 33,3% au optat pentru acest aspect. Datele sunt prezentate în 
figura 2. 

 

 
 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 

Figura 2. Identificarea neconformităţilor apărute 
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Toate aceste activităţi de prevenire, control, analiză enumerate şi 
prezentate mai sus sunt necesare în orientarea activităţilor organizaţiei spre 
eficienţă şi eficacitate. Însă această orientare trebuie conştientizată de întregul 
personal indiferent de categoria socioprofesională în care se încadrează. 

Astfel, următoarea ipoteză încearcă să identifice existenţa legăturii între 
orientarea ansamblului activităţii din cadrul instituţiei spre eficienţă şi 
eficacitate şi categoria socioprofesională a respondenţilor. Astfel, ipoteza 
formulată este: 

H0: nu există legătură între orientarea ansamblului activităţii din cadrul 
instituţiei spre eficienţă şi eficacitate şi categoria socioprofesională a 
respondenţilor 

H1: există legătură între orientarea ansamblului activităţii din cadrul 
instituţiei spre eficienţă şi eficacitate şi categoria socioprofesională a 
respondenţilor 

 
Tabelul 14 

Crosstabulation - orientarea activităţilor spre eficienţă  
şi eficacitate × categoria de personal 

Precizaţi categoria de personal în care vă încadraţi 

  
  

director 
executiv 

muzeo-
graf 

restau-
rator 

conser-
vator 

personal 
adminis-

trativ 
Total 

satisfăcător 1 8 1 0 0 10 
bine 1 2 0 1 1 5 
foarte bine 0 1 1 5 3 10 

orientarea 
activităţilor 
spre 
eficienţă şi 
eficacitate 

nu ştiu 0 9 2 2 10 23 
Total 2 20 4 8 14 48 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Valoarea lui χ2

calc este 25,581 (tabelul 14); acesta va fi comparată cu 
χ2

0,05;12 = 21,02.  
Cum χ2

calc > χ2
0,05;12, se acceptă ipoteza H1, în sensul că putem garanta cu 

o probabilitate de 95% la nivelul populaţiei totale  că există deferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte legătura între orientarea ansamblului activităţii 
din cadrul instituţiei spre eficienţă şi eficacitate şi categoria socioprofesională a 
respondenţilor. 

Aceeaşi concluzie poate fi luată şi pe baza nivelului de semnificaţie 
minim pentru care se poate accepta H1. Acesta are valoarea de 0,012 (Asymp. 
Sig. (2-sided)), care este mai mică decât α = 0,05, prin urmarea se acceptă 
ipoteza H1.  
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 Tabelul 15 
Chi-Square tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 25.581 12 .012 
Likelihood Ratio 28.225 12 .005 
Linear-by-Linear Association 9.818 1 .002 
N of Valid Cases 48   

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 

 Tabelul 16 
Symmetric measures 

 Value 
Asymp. 

Std. 
Error(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. 
Sig. 

Phi .730     .012 
Cramer's V .421     .012 

Nominal by 
Nominal 
  Contingency Coefficient .590     .012 
Interval by 
Interval 

Pearson's R .457 .097 3.485 .001(c) 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman Correlation .391 .126 2.882 .006(c) 

N of Valid Cases 48       
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului. 
 
Din tabelul de mai sus putem comenta următorii coeficienţi (tabelele 15  

şi 16): 
Coeficientul de contingenţă 0,590, care confirmă faptul că există legătură 

între cele două variabile, iar legătura este una medie. 
Coeficientul V al lui Cramer are valoarea de 0,421, care, ca şi la celelalte 

indicatoare, ne arată o legătură medie între cele două variabile. 
Coeficientul T al lui Ciuprov se calculează după următoarea formulă: 

dfn
T

×
=

2χ ,  

unde înlocuind valorile cunoscute ajungem la rezultatul: T = 0,3922, care 
ne indică o legătură medie dintre variabile. 

 
 Monitorizare şi măsurare 

Această clauză include patru capitole principale: monitorizare şi 
măsurare, controlul produsului neconform, analiza datelor şi îmbunătăţirea 
continuă.  
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Clauza monitorizării şi a măsurării cere ca organizaţia să dovedească că a 
stabilit un sistem care oferă informaţii despre 1) satisfacţia clientului, 2) 
audituri interne, 3) efectuarea procesului 4) conformitatea produsului, pentru a 
„demonstra conformitatea produsului, a garanta conformitatea sistemului de 
management al calităţii şi pentru a ameliora în continuu eficienţa sistemului de 
management al calităţii”. Ideea este de a dovedi că există un mod sistematic de 
a monitoriza procesele şi produsele (de exemplu, prin inspecţie şi test), 
informaţie legată de client, produs, proces şi pe baza acestor informaţii să se ia 
măsuri relevante de ameliorare. Când standardul o stabileşte ca fiind o cerinţă, 
aceasta poate suna complicat şi dificil, dar în practică sunt fluxuri normale de 
informaţii, inspecţii şi verificări faţă de toleranţele din timpul producţiei şi alte 
aşa-numite rezerve auto-înregistrate în operaţiile de zi cu zi. Când procesele 
sunt documentate, se dovedeşte existenţa tuturor cerinţelor relevante. 

 
Concluzii 
 
Procesele de management sunt în mod concret cerute de standardul ISO 

9001:2008, toate folosite de conducerea de vârf şi aplicate la întreaga 
organizaţie. Managementul resurselor poate fi de asemenea înţeles ca fiind o 
parte din procesul de management, de vreme ce asigurarea resurselor este una 
din datoriile conducerii din vârf. Procesele de realizare a produselor sunt 
diferite la fiecare organizaţie deşi unele procese există în general în orice 
organizaţie: coordonarea evenimentelor, evaluarea satisfacţiei clienţilor etc.  

Particularizând aceste aspecte la Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu 
Gheorghe, în urma analizelor efectuate se pot constata următoarele: 

 gradul de informare a personalului de către conducerea instituţiei este 
relativ mare;  

 sunt efectuate controale în vederea îmbunătăţirii serviciului;  
 există legătură în ceea ce priveşte aprecierea impactului activităţilor 
asupra satisfacerii nevoilor clienţilor şi informarea personalului asupra 
aşteptărilor beneficiarilor; astfel se impune comunicarea permanentă în 
cadrul organizaţiei şi pe toate nivelele ierarhice ale acesteia; 

 problematica principală constatată este neincluderea întregului 
personal în realizarea unui sistem de management performant. Plecând 
de la premisa conform căreia „calitatea este problema tuturor” – acesta 
trebuie să reprezinte elementul cheie; 

 nivelul de instruire a personalului, dar mai ales personalul 
administrativ are numai studii medii de instruire; majoritatea 
personalului a participat la cursuri de formare continuă; angajarea se 
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face pe baza cunoştinţelor concurenţilor; personalul de specialitate este 
foarte bine pregătită, având nivelul instruirilor şi doctorat în domeniu. 

Standardul pune accentul pe importanţa satisfacţiei clientului. Standardul 
ISO 9001:2008 afirmă: “Ca una din măsurătorile performanţei sistemului de 
management al calităţii, organizaţia va monitoriza informaţia privitoare la 
percepţia clientului dacă organizaţia a satisfăcut cerinţele clientului.” Este 
esenţial ca personalul organizaţiei să fie conştient de ceea ce presupune 
satisfacţia şi insatisfacţia clientului. Ar trebui să se adune informaţii despre 
ambele. Modurile în care se poate obţine feedback de la clienţi sunt de exemplu 
comunicare directă cu ei, rezolvarea plângerilor, chestionare de satisfacţie a 
clientului. Pentru realizarea acestor considerente şi pentru crearea unui sistem 
de management al calităţii performant trebuie cunoscute acele puncte critice 
care necesită atenţie, rezolvarea acestora, pentru construirea unui sistem care să 
conducă organizaţia spre excelenţă. 
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