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De la Evaluare la ÎmbunătăŃirea CalităŃii

• Se cunoaşte acum faptul că evaluarea calităŃii este o 
necesitate

• Totuşi, evaluările de calitate (cum ar fi CAF sau 
EFQM) sunt surse de întrebări, nu fişe de parcurs 
pentru găsirea unor soluŃii



Provocări actuale

• SoluŃiile identificate prin auto-evaluări pot avea deficienŃe

– E posibil să nu fie relevante pentru cetăŃeni
– E posibil să nu ofere provocări şi să nu fie inovative
– E posibil să nu înveŃe din experienŃele altora
– Ar putea fi orientate spre furnizare

• SoluŃiile identificate prin evaluări externe pot avea deficienŃe :
– E posibil să nu fie relevante la nivel local
– Ar putea avea alte scopuri, nedeclarate

Provocările majore sunt deci

… cum putem creşte nivelul de eficienŃă şi calitate în 
sectorul public prin utilizarea evaluărilor?



Fişă de parcurs în vederea creşterii nivelului 
de calitate şi eficienŃă

• ‘Căi’ de îmbunătăŃire a calităŃii

• ‘Căi’ de îmbunătăŃire a eficienŃei



‘Căi’ de îmbunătăŃire a calităŃii

Implicarea cetăŃenilor (şi a altor persoane 
interesate) în:

• … găsirea şi conceperea soluŃiilor (“co-
design”)

• … administrarea soluŃiilor (“co-management”)

• … livrarea soluŃiilor (“co-producŃie”)

• … ?

CARE ESTE ULTIMUL“CO-…”?



‘Căi’ de îmbunătăŃire a calităŃii

• … co-evaluare (lăsaŃi 
cetăŃenii şi celelalte 
persoane interesate să 
definească întrebările)



‘Căi’ de îmbunătăŃire a eficienŃei

• Măsurarea costurilor (astfel încât să ofere informaŃii
managerilor şi personalului)

• Oferirea de stimulente personalului, în vederea reducerii 
costurilor

• Realizarea revizuirilor eficienŃei, prin identificarea priorităŃilor, 
cu următoarele rezultate: 

– servicii la care se poate renunŃa

– utilizatori care pot fi declaraŃi neeligibili

– procese la care se poate renunŃa

– contribuŃii la care se poate renunŃa

• … dar recunoscând în acelaşi timp limitările revizuirilor 
eficienŃei şi folosind de asemenea metodele ‘uşoare’,

– de exemplu, implicarea personalului în schemele 
‘de idei’

• Identificarea posibilelor echilibre între calitate şi costuri



AsiguraŃi-vă că eficienŃa şi calitatea sunt în 
concordanŃă, nu în disonanŃă 

• Unele ‘căi’ combină cele două concepte…
… de exemplu, îmbunătăŃirea nivelului de sănătate, prin 
convingerea oamenilor că trebuie să îşi modifice regimul 
alimentar şi să facă mai multă mişcare

• … dar nu toate cazurile sunt similare cu acesta – de 
obicei există un echilibru între acestea

… de exemplu, FIE se prescriu medicamente mai 
scumpe (dar probabil şi mai eficiente) FIE se folosesc 
doar medicamente obişnuite (probabil mai puŃin 
eficiente, dar mult mai ieftine)
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