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Introducere:
Herman van Rompuy, Președinte al Consiliului European
"Toate organizațiile europene, atât în sectorul public, cât și în cel privat, se confruntă cu
noi provocări. Presiunea de a concura pe o scară mondială cu resurse limitate este din
ce în ce mai mare. Toți trebuie să colaborăm pentru a asigura prosperitatea noastră și a
generațiilor viitoare. Modelul de Excelență EFQM oferă un cadru care încurajează
cooperarea, colaborarea și inovarea de care vom avea nevoie pentru a ne asigura că
acest obiectiv este atins."

Nevoia unui Model
Lumea nu stă în loc, ci este într-o schimbare din ce în ce mai rapidă. Legaturile dintre organizații, comunități, țări și
economii sunt din ce în ce mai puternice și complexe. Pentru a rămâne competitivă în acest mediu, orice organizație
trebuie să inoveze și să îmbunătățească neîntrerupt. Acum, mai mult ca niciodată, o organizație trebuie să înțeleagă, să
echilibreze și să gestioneze eficient „nevoile și așteptările părților interesate.

Modelul de Excelență EFQM este un cadru pentru a înțelege și a gestiona această complexitate. Acesta este pragmatic
și practic, dezvoltat de organizații de frunte, pentru a stimula îmbunătățirea continuă. Acest document oferă o imagine
de ansamblu; versiunea completă a modelului este disponibilă la EFQM și la partenerii săi naționali.

Modelul de Excelență EFQM 2013
Modelul de Excelență EFQM permite managerilor/ conducătorilor de organizații să înțeleagă relațiile de tip cauză-efect
dintre ceea ce face organizația și rezultatele obținute de ea.
Modelul cuprinde un set de trei componente integrate:

Conceptele Fundamentale ale Excelenței
Conceptele Fundamentale definesc principiile fundamentale
care stau la baza obținerii unei excelențe sustenabile de către
orice organizație.

Criteriile
Criteriile oferă un cadru pentru a ajuta organizațiile să
transforme Conceptele Fundamentale și logica RADAR în
practică.

RADAR
Logica RADAR este un instrument puternic de management
pentru îmbunătățirea sistematică a tuturor părților
componente ale organizației.
Frumusețea Modelului este că logica poate fi aplicată oricărei
organizații, indiferent de dimensiune, sector sau maturitate. Ea
este non-prescriptivă și ia în considerare o serie de concepte.
Logica oferă un limbaj comun care permite membrilor comunității EFQM să își împărtășească în mod eficace
cunoștințele și experiența atât în interiorul, cât și în afara propriei organizații.
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Conceptele Fundamentale ale Excelenței
Conceptele Fundamentale ale Excelenței
reprezintă baza conceptuală necesară pentru
obținerea unei excelențe sustenabile de către
orice organizație. Ele pot fi folosite ca bază
pentru a descrie caracteristicile unei culturi
organizaționale excelente. Ele servesc, de
asemenea, ca limbajul comun necesar
echipelor de top management ale
organizației.
Există 8 Concepte Fundamentale:

Creșterea valorii adăugate pentru clienți
(Adding Value for Customers)
Organizațiile excelente adaugă în mod continuu valoare pentru clienți prin înțelegerea, anticiparea și satisfacerea
nevoilor, așteptărilor și oportunităților.

Crearea unui viitor sustenabil (Creating a Sustainable Future)
Organizațiile excelente au un impact pozitiv asupra lumii din jurul lor prin sporirea performanțelor lor, concomitent cu
îmbunătățirea condițiilor economice, de mediu și sociale din cadrul comunităților cu care intră în contact.

Dezvoltarea capabilităților organizaționale (Developing Organisational Capability)
Organizațiile excelente își dezvoltă capabilitățile prin managementul eficient al schimbărilor în interiorul și dincolo de
granițele organizaționale.

Valorificarea creativității și inovației (Harnessing Creativity & Innovation)
Organizațiile excelente generează valoare adăugată și niveluri de performanță sporite prin îmbunătățirea continuă și
prin inovarea sistematică, valorificând creativitatea părților interesate.

Conducerea cu viziune, inspirație și integritate (Leading with Vision, Inspiration & Integrity)
Organizațiile excelente au lideri care prefigurează viitorul și îl fac să se întâmple, acționând ca modele de rol pentru
valorile și etica acestora.

Managementul agil (Managing with Agility)
Organizațiile excelente sunt recunoscute pe scară largă pentru capacitatea lor de a identifica și de a răspunde în mod
eficace și eficient la oportunități și amenințări.

Obținerea succesului prin utilizarea talentelor angajaților (Succeeding through the Talent of People)
Organizațiile excelente își apreciază angajații și creează o cultură de empowerment în scopul realizării obiectivelor
organizaționale și personale.

Susținerea rezultatelor remarcabile (Sustaining Outstanding Results)
Organizațiile excelente realizează rezultate remarcabile și sustenabile, care îndeplinesc atât nevoile pe termen scurt,
cât și pe cele pe termen lung ale tuturor părților interesate, în contextul mediului în care operează.
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Criteriile
Modelul de Excelență EFQM permite managerilor/ conducătorilor de organizații să înțeleagă relațiile de tip cauză-efect
dintre ceea ce face organizația și rezultatele obținute de aceasta.

Pentru a obține un succes sustenabil, o organizație are nevoie de o conducere puternică și o direcție strategică clară.
Organizațiile trebuie să-și dezvolte și să-și îmbunătățească angajații, parteneriatele și procesele pentru a oferi clienților
produse și servicii cu valoare adăugată. Dacă abordările corecte sunt aplicate eficient, acestea vor avea rezultatele pe
care le așteaptă organizațiile și părțile interesate ale acestora.

Criteriul Factori Determinanți
Există 5 Factori Determinanți, prezentați în imaginea din partea stângă a Modelului. Acești factori reprezintă ceea ce
organizația trebuie să facă pentru a-și dezvolta și implementa strategia.

Leadership
Definiție: Organizațiile excelente au lideri care prefigurează viitorul și îl fac să se întâmple, acționând ca modele de
rol pentru valorile și etica organizațiilor și inspirând permanent încredere. Aceștia sunt flexibili, permițând organizației
să anticipeze și să reacționeze în timp util pentru a asigura succesul continuu al organizației.

Strategie (Strategy)
Definiție: Organizațiile excelente implementează Misiunea și Viziunea lor prin dezvoltarea unei strategii concentrate
asupra părților interesate. Politicile, planurile, obiectivele și procesele sunt dezvoltate și desfășurate în mod adecvat
pentru a realiza această strategie.

Angajații (People)
Definiție: Organizațiile excelente își apreciază angajații și creează o cultură care permite realizarea reciproc
avantajoasă a obiectivelor organizaționale și personale. Ei dezvoltă capabilitățile angajaților și promovează echitatea și
egalitatea. Acestor organizații le pasă de angajații lor, ele comunică, recompensează și recunosc meritele angajaților
într-un mod care îi motivează pe aceștia, construiesc implicarea angajaților și permit utilizarea abilităților și
cunoștințelor în beneficiul organizației.
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Parteneriate și resurse (Partnerships and resources)
Definiție: Organizațiile excelente planifică și gestionează parteneriate externe, furnizori și resurse interne pentru a-și
susține strategia, politicile și funcționarea eficace a proceselor.

Procese, produse și servicii (Processes, products and services)
Definiție: Organizațiile excelente proiectează, gestionează și îmbunătățesc procesele, produsele și serviciile pentru a
genera o creștere a valorii pentru clienți și alte părți interesate.

Criteriul Rezultate
Există 4 criterii „Rezultate”, prezentate în partea dreaptă a Modelului. Acestea sunt rezultatele obținute de o
organizație, în conformitate cu obiectivele strategice ale acesteia. În toate cele 4 domenii de rezultate, constatăm că
organizațiile excelente:
 Dezvoltă un set de indicatori de performanță și rezultate aferente pentru a determina desfășurarea cu succes a

strategiei, pe baza nevoilor și așteptărilor părților interesate ale afacerii.
 Stabilesc ținte clare pentru rezultatele cheie ale afacerii bazate pe nevoile și așteptările părților interesate ale

afacerii, în conformitate cu strategia aleasă.
 Segmentează rezultatele pentru a înțelege performanțele anumitor părți componente ale organizației precum și

experiența, nevoile și așteptările părților interesate ale afacerii.
 Demonstrează rezultate pozitive sau bune în mod susținut ale afacerii pe o perioada de cel puțin 3 ani.
 Înțeleg cu claritate motivele și factorii motori care stau la baza tendințelor observate, precum și impactul pe care

aceste rezultate îl vor avea asupra altor indicatori de performanță, percepții și rezultate conexe.
 Au încredere în performanțele și rezultatele lor viitoare pe baza înțelegerii relațiilor cauză-efect stabilite.
 Înțeleg modul în care rezultatele cheie ale afacerii se situează în raport cu cele ale organizațiilor similare și

utilizează aceste date, acolo unde este relevant, pentru stabilirea țintelor.

Rezultatele aferente clienților (Customer results)
Definiție: Organizațiile excelente realizează și susțin rezultate remarcabile care satisfac sau depășesc nevoile și
așteptările clienților.

Rezultatele aferente angajaților (People results)
Definiție: Organizațiile excelente realizează și susțin rezultate remarcabile care îndeplinesc sau depășesc nevoile și
așteptările angajaților.

Rezultatele aferente societății (Society results)
Definiție: Organizațiile excelente realizează și susțin rezultate remarcabile care îndeplinesc sau depășesc nevoile și
așteptările părților interesate relevante din cadrul societății.

Rezultatele aferente afacerii (Business results)
Definiție: Organizațiile excelente realizează și susțin rezultate remarcabile care satisfac sau depășesc nevoile și
așteptările părților interesate ale afacerii.
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RADAR
Logica RADAR este un cadru de evaluare dinamic și un instrument puternic de management care oferă o abordare
structurată pentru evaluarea performanțelor unei organizații.

La cel mai înalt nivel, logica RADAR afirmă că o organizație trebuie:
 Să stabilească rezultate (Results) pe care dorește să le atingă ca parte a strategiei.
 Să planifice și să dezvolte un set integrat de abordări (Approaches) corecte pentru a obține rezultatele dorite atât

în prezent, cât și în viitor.
 Să implementeze (Deploy) abordările într-un mod structurat pentru a asigura implementarea acestora.
 Să evalueze și să perfecționeze (Assess and Refine) abordările implementate, pe baza monitorizării și analizei

rezultatelor obținute și a activităților de învățare desfășurate.

Evaluarea folosind Modelul
Modelul poate fi folosit pentru a evalua capacitățile actuale ale unei organizații. Rezultatul unei evaluări este, în mod
normal, un număr de puncte tari și oportunități de îmbunătățire a performanțelor viitoare. Identificarea punctelor tari
ale unei organizații este importantă, nu numai pentru a nu vă opri din a face lucrurile bine, ci și pentru că aceste puncte
forte pot ajuta la rezolvarea problemelor identificate.
Prin definiție, respectarea unui standard definit nu este o excelență. Excelența înseamnă a depăși așteptările. Spre
deosebire de auditarea conformității cu un standard, o evaluare oferă echipei de management o serie de oportunități,
opțiuni. Pe care dintre puncte organizațiile aleg să le adreseze și cum aleg să le abordeze, depinde de prioritățile lor
strategice.
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Despre EFQM
EFQM, Fundația Europeană pentru Managementul Calității, este angajată în sprijinirea organizațiilor ce doresc să se
îmbunătățească prin utilizarea Modelului de Excelență EFQM - un cadru complet de management utilizat de peste
30.000 de organizații din Europa. În ultimii 20 de ani, am reușit să dezvoltăm acest Model, incluzând experiențele și
rezultate ale învățării provenind de la aceste organizații pentru a ne asigura că acest Model reflectă realitatea și oferă o
cale către excelența sustenabilă.
Pentru a vă ajuta să implementați Modelul EFQM, noi oferim atât instruire cât și instrumente de evaluare și
recunoaștere. Dar adevăratul nostru talent provine din colectarea de bune practici și integrarea lor în portofoliul
nostru. EFQM, o fundație non-profit, are drept scop să împărtășească ceea ce funcționează prin studii de caz, seminarii
online, grupuri de lucru, conferințe și evenimente tematice. Ne străduim să dezvoltăm o rețea de organizații de clasă
mondială și liderii acestora, care împărtășesc și ei pasiunea noastră pentru excelență afaceri.
Noi credem că Modelul EFQM este un cadru comun care ne ajută pe toți să ne îmbunătățim afacerile.
Împărtășim entuziasmul membrilor noștri, motivația lor și rezultatele pe care le obțin întrucât pentru toate acestea
lucrăm în EFQM.

Modelul de Excelență EFQM
Modelul de Excelență EFQM este revizuit și actualizat la fiecare 3 ani, ca urmare a cunoștințelor și experiențelor
acumulate de cele mai performante organizații. Modelul este conceput pentru a fi un instrument practic și pragmatic,
permițând unei organizații să obțină o imagine de ansamblu, holistică, a nivelului actual de excelență și să-și prioritizeze
eforturile de îmbunătățire pentru a maximiza impactul acestora.
Versiunea completă a Modelului este disponibilă pentru achiziționarea în format tipărit prin TEAM4Excellence,
Partenerul Național al EFQM pentru România sau de pe Webshop-ul EFQM.

Dacă doriți mai multe informații pentru a deveni membru EFQM sau despre celelalte produse și servicii pe care le
oferim, vizitați site-ul nostru.

Alăturați-vă pe LinkedIn
EFQM a creat Rețeaua de Excelență Sustenabilă EFQM pentru a facilita un dialog între comunitățile noastre. Grupul
este deschis tuturor celor interesați de acest domeniu. Peste 6.000 de persoane s-au alăturat deja grupului nostru și au
împărtășit experiențele lor. Dacă aveți o întrebare, sunteți la locul potrivit.
Pentru limba română, vă invităm pe grupul Excelență și Calitate în România, moderat de TEAM4Excellence.
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TEAM4Excellence

Avenue des Olympiades 2

B-dul Mamaia 269

5th Floor

Etaj 3

B01140 Brussels, Belgium

900952 Constanța, România

Tel +32 (2) 775 35 11

Tel +40 (0) 341 444 111

Fax +32 (2) 775 35 35

Mob +40 (0) 723 194 474

info@efqm.org

office@team4excellence.ro

www.efqm.org

www.team4excellence.ro
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