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1. Programul de sus inere a produselor deficitare. 
  Pre int  Direc ia pentru Agricultur  Jude ean  Sibiu 
 

2. Informare pri ind stadiul pl ilor directe efectuate de Agen ia de Pl i i 
Inter en ie pentru Agricultur   Centrul Jude ean Sibiu, n campania 2018. Stadiul de 
primire a cererilor unice n Campania 2019 i efectuarea controlului administrati  al 
acestora. 
      Pre int  Agen ia de Pl i i Inter en ie pentru Agricultur   Centrul 
Jude ean Sibiu 

  
3. Implementarea unui sistem de management integrat n cadrul Casei de Cultur  

a Studen ilor Sibiu. 
   Pre int  Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu 
 

4. Diverse 
 
 



DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ 
SIBIU

PROGRAMUL DE SUSȚINERE A PRODUSELOR 
DEFICITARE

DIRECTOR EXECUTIV

ILIE BRAD

Direcţia pentru Agicultură Judeţeană Sibiu, Str. Someşului, nr. 49,  Sibiu, cod 550003    
Telefon: (004)0269210894, Fax: (004)0269232648
E-mail:dadr.sb@madr.ro    

www.dadrsibiu.ro

http://www.dadrsibiu.ro/


Direcţia pentru Agricultură Județeană Sibiu este serviciu public 
deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care  asigură, la 
nivelul judeţului Sibiu, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de 
activitate al ministerului.

In anul 2019, Direcţia pentru Agricultură Județeană Sibiu este condusă 
pe baza principiilor  legalităţii, transparenţei, eficienței și eficacități,
responsabilităţii, asigurării egalităţii de tratament a cetăţenilor, al 
profesionalismului şi disciplinei.

S-a urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să fie asigurată aplicarea 
politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, implementarea la nivel judeţean a Programului de 
guvernare în domeniul agriculturii, corespunzător atribuţiilor cuprinse în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi  în fişa 
postului.



Program pentru  
sprijinirea  

colectării și 
comercializarea 

lânii

Program  de sprijinire a 
produselor deficitare: 

tomate în spații protejate

Program de dezvoltare 
a raselor de  suine 

românești în regim 
tradițional – Bazna și 

Mangalița

Programe de sprijin a produselor 
deficitare:



Tomate în spații protejate

H.G.107/2019

Program realizat pe 
2018

§6 legumicultori 
înscriși în program   
§ 6 producători au 

livrat pe piața internă 
26000 kg tomate

§suma plătită a fost de 
56000 lei

Program realizat  în 
primele 6 luni ale 

anului 2019

§10 legumicultori 
înscriși în program   
§ 10 producători au 

livrat pe piața internă 
45000 kg tomate

§suma plătită a fost de  
139914 lei











Program pentru sprijinirea colectării și comercializării lânii 
H.G.  57/2019

Schema de Ajutor de minimis 1 leu/kg lână

735 – crescători ovine înscriși în program

2500 tone lână colectată (până la 01.07.2019)

15 centre de colectare a lânii





Centre  colectare lână

Nr. crt. Denumire firma Adresa Administrator
Capacitate
colectare
tone/an

1. SC WOLL SIB SRL Poiana Sibiului GHEORGHE NICOLAE 5000

2. SC EUROBUSINES 83 SRL Săcel
BĂNESCU-ȘUFANĂ 

GHEORGHE
1000

3. SC TOLGA SRL
Sibiu/

str. Europa Unită

ERDOGAN ERGUN 

AKAVCI
5000

4. SC EURO GAYE IMPEX SRL Apoldu de Sus ȘERBETCI YUSUF 7000

5. SC EURO AKEL SRL Apoldu de Sus ȘERBETCI YUSUF 5000



Centre  colectare lână

Nr. crt. Denumire firma Adresa Administrator
Capacitate
colectare
tone/an

6. SC ATHOS COM SRL Apoldu de Sus ȘUFANĂ ILIE 5000

7. SC TOMA PLUS STS SRL Tilișca STANCA TOMA 800

8. II. STANCA TOMA Tilișca STANCA TOMA 100

9. SC.EL PASO Apoldu de Sus STOIAN IOAN 1000

10. SC. LAR SIB Apoldu de Sus GHIȘĂ GHEORGHE 2000



Centre  colectare lână

Nr. crt. Denumire firma Adresa Administrator
Capacitate
colectare
tone/an

11. SC. AYNTAP Dobârca KALAK MEHMED ALI 4600

12. BANCOM GRUP Apoldu de Sus BAN IOAN 1000

13. SC.UNIC SIB Apoldu de Sus 0

14. ORTEX GRUP Poiana Sibiului ORĂȘAN GHEORGHE 300

15. WOOL TEXT 2000 Dobârca
HASAN HOSVEI

2000



Ajutor de minimis pentru susținerea porcilor din rasele 

Bazna și Mangalița - H.G. nr. 9/2018

§ 1 procesator

§ 24 furnizori

§ 120 crescători cu  purcei 

§ 322  purcei livrați ( 158 Bazna și  164 Mangalița)

§ 80500 lei plătiți către beneficiari

§ 34 purcei sacrificați (Bazna)



Vă mulțumesc !!!













Dorin Titiriga



 
 

 

 

Ca ea D b ii . 34A, Sibi , j d. Sibi , R ia 
Tel./Fax: +40 (0)269 212 883, E-mail: ccs.sibiu@mts.ro,  www.casastudentilorsibiu.ro 

 

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT N CADRUL  

CASEI DE CULTUR  A STUDEN ILOR SIBIU 
 

1. INTRODUCERE  

Schimb rile intervenite de-a lungul timpului în structura autorit ilor, dar mai ales a principiilor care 
le guverneaz  au determinat noi abord ri i noi concep ii cu privire la administra ie în general. 
Sistemul de management integrat (SMI) poate fi definit ca un set de procese interconectate care 
folosesc acelea i resurse – umane, materiale, infrastructur , financiare, informa ii – pentru a îndeplini 
un set de obiective rela ionate cu satisfacerea p r ilor interesate. Dac  este corect construit, SMI 
combin  toate componentele activit ii institu iei într-un cadru coerent ce va permite îndeplinirea 
misiunii acesteia. 

Integrarea trebuie planificat  i implementat  în mod structurat. Multe organiza ii au adoptat 
standardele sistemului de management ca urmare a presiunilor din exterior, în urma solicit rilor 
clien ilor de a se implementa un standard de calitate sau a cerin elor externe de a se introduce un 
sistem de mediu, i/sau s n tate i securitate ocupa ional . Pe de alt  parte, integrarea sistemelor de 
management are efecte benefice asupra întregii activit i. De aceea, prima preocupare trebuie s  fie 
în elegerea necesit ilor afacerii/activit ilor, corelat  cu misiunea i viziunea organiza iei.  

Pentru a r spunde interesului în continu  cre tere pentru o abordare integrat  a sistemelor de 
management i gestionarea riscului organiza ional, primul pas pe care trebuie s -l fac  o organiza ie 
este s  defineasc  cerin ele comune ale sistemelor de management. 

Obiectivul principal al demersului prezentului studiu const  în identificarea elementelor care 
contribuie la perfec ionarea managementului Caselor de Cultur  ale Studen ilor. n acest sens, se 
dore te stabilirea unor leg turi între orientarea c tre student prin  practici manageriale i eficienzarea 
activit ii institu iei. Printre obiectivele urm rite se num r : 

a) pozi ionarea activit ii caselor de cultur  ale studen ilor fa  de administra ia public  i fa  
de alte institu ii publice;  

b) realizarea unei analize calitative i cantitative asupra activit ii derulate în i de Casa de 
Cultur  a Studen ilor Sibiu; 

c) stabilirea unor m suri de îmbun t ire a activit ii Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu;  

mailto:ccs.sibiu@mts.ro
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d) realizarea unei diagnoze a comunic rii, motiva iei i culturii organiza ionale ca factori motori 
în derularea procesului de management cultural;  

e) stabilirea unor direc ii de îmbun t ire a managementului în general i a managementului 
cultural în special în cadrul Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu. 

2. CASA DE CULTUR  A STUDEN ILOR SIBIU  ACTIVIT I 

Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu este institu ie public  aflat  în subordonarea Ministerului 
Tineretului i Sportului. Misiunea Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu este de a contribui în mod 
fundamental la dezvoltarea crea iei artistice i a culturii, respectând principiile Uniunii Europene. 
Aceast  misiune este, deopotriv , una cultural , tiin ific  i formativ . 

2.1. Date cu caracter general 

Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu s-a înfiin at ca o necesitate de a aduna energiile studente ti i de 
a crea un liant între studen ii din întreaga ar  i lume. Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu î i 
îndepline te atribu iile prev zute prin Hot rârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea i 
func ionarea Caselor de Cultur  ale Studen ilor i a Complexului Cultural-Sportiv Studen esc "Tei". 
Atribu iile, sarcinile i r spunderile institu iei subordonate Ministerului Tineretului i Sportului se 
stabilesc prin regulamentul-cadru de organizare i func ionare, aprobat prin Ordin al Ministrului 
Tineretului i Sportului. n ultimii ani, ca urmare a dezvolt rii Centrului Universitar de la Sibiu, Casa 
de Cultur  a Studen ilor Sibiu a devenit un partener viabil i un prieten apropiat al studen ilor. n 
momentul de fa , centrul universitar sibian num r  aproximativ 30.000 de studen i, ai c ror 
reprezentan i activeaz  în cadrul Casei de Cultur  a Studen ilor. nc  de la începuturi aici i-au 
desf urat activitatea trupe de teatru, forma ii de dans modern, contemporan, forma ii de dansuri 
populare, trupe de manechine, etc.  

n prezent institu ia are sediul în Sibiu, str. Calea Dumbr vii nr. 34 A. 

2.2. De c ie ea ac i i ii, c , biec i e a ib ii  

Scopul principal al institu iei este dezvoltarea procesului de înv mânt extra-universitar, organizarea 
i desf urarea ac iunilor cultural-artistice, distractive, educative, sportive, de agrement, precum i 

alte servicii cu prec dere pentru tineri i în special pentru studen i. (COD COR 9329 – Alte activit i 
recreative i distractive) 

n realizarea obiectului  de activitate, Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu are urm toarele atribu ii 
principale: 

� promoveaz  i desf oar  activit i culturale i artistice specifice, manifest ri sportive i 
turistice, educative, recreativ - distractive, de cercetare, transport i de agrement; 

� ini iaz , organizeaz  i asigur  func ionarea cercurilor studente ti i de tineret, cenacluri, 
cursuri teoretice i practice, ateliere de crea ie; 

� asigur  desf urarea activit ii forma iilor artistice studente ti i de tineret; 
� asigur  participarea studen ilor i tinerilor în conceperea i organizarea manifest rilor 

culturale i artistice specifice, manifest rilor sportive i turistice, educative, recreativ -
distractive i de agrement; 
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� elaboreaz  programe în scopul finan rii ac iunilor proprii i/sau în parteneriat; 
� acord  asisten  de specialitate studen ilor, tinerilor i structurilor asociative studente ti i de 

tineret, în vederea elabor rii de proiecte i programe pentru studen i; 
� sprijin  formarea, preg tirea i perfec ionarea profesional  a studen ilor; 
� produce i difuzeaz  materiale de specialitate, cuprinzând informa ii utile tinerilor, precum i 

institu iilor i structurilor asociative studente ti implicate în activitatea de tineret. 
Coordonarea Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu se realizeaz  de c tre conducerea Ministerului 
Tineretului i Sportului care aprob  calendarul anual de activit i.  

Spa iul Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu este folosit pentru activit i cultural - artistice, formative, 
educative i recreative. Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu poate organiza prest ri de servicii cu i 
pentru studen i, acestea vizând: limbi str ine, foto - film, specializ ri diverse, cursuri de instruire, de 
dans, etc, conform legisla iei în vigoare. Pentru anumite activit i, Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu 
poate contracta prest ri servicii pentru colaboratori: speciali ti, studenti, alte categorii socio-
profesionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la dreptul de autor. 

3. MBUN T IREA ACTIVIT II CCS SIBIU 

Datorit  trecerii de la adolescen  la maturitate, etap  considerat  a fi un punct de importan  major  
în via a omului, tinerii pot fi privi i ca un grup vulnerabil, iar necesitatea de a îi ajuta s  tranzi ioneze 
eficient este evident  i nu poate fi ignorat . Programele i proiectele culturale de tineret sunt un 
aspect de luat în considerare atât din perspectiva artistic  i educativ , cât i din cea social  i de 
dezvoltare personal .  

Dezvoltarea diverselor programe reprezint  un factor important pentru a extinde oportunit ile, a 
consolida parteneriate, a înv a i a îmbun t i activit ile de înv are pe tot parcursul vie ii. Dincolo 
de avantajele vizibile, proiectele de tineret implic  mai multe proceduri privind fluxul de documente 
i diverse cerin e pentru instructori/profesori i studen i.  

Prin prezentul studiu de caz se realizeaz  o analiz  urmat  de propuneri de îmbun t ire a activit ilor 
destinate studen ilor din Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu utilizând metodologia Six Sigma. 
Conceptele de management al calit ii prin instrumentele i tehnicile specifice, reprezint  o metod  
eficient  ce poate fi utilizat  inclusiv în activitatea de management cultural. Pentru a evalua tipurile 
de probleme existente, în institu ie, prin prezentul studiu se vor identifica i propune spre aplicare, 
metode de control care pot asigura m suri corective pentru îmbun t irea actului de crea ie, educa ie 
i management educa ional.  

n scopul dezvolt rii i cre terii competitivit ii, Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu trebuie s  
îmbun t easc  performan ele i s  promoveze excelen a în educa ie i cultur . Toate acestea sunt 
sus inute prin implementarea unui sistem de management prin utilizarea diferitelor instrumente i 
tehnici de management al calit ii atât în procesul cultural-educa ional cât i în sectorul administrativ. 

3.1. Me d gia i i a  

Metodologia utilizat  în acest studiu are la baz  metodologia de îmbun t ire Six Sigma ( ase sigma) 
promovat  de Institutul Juran pentru calitate, adaptat  la particularit ile specifice Casei de Cultur  a 
Studen ilor Sibiu. Sigma este un termen preluat din statistic , folosit cu scopul de a m sura varia ia 
unui proces fa  de anumite specifica ii sau fa  de o referin  cum ar fi cerin ele consumatorului. Cu 
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cât nivelul sigma este mai ridicat, cu atât procesul în cauz  r spunde mai bine cerin elor 
consumatorului.  

Metodologia ase Sigma a fost ini iat  la Motorola, în anii 80, ca o provocare în a ob ine o reducere 
a nivelului erorilor produselor. Pentru a ob ine acest efect a fost nevoie de o analiz  am nun it  a 
cauzelor i a posibilit ilor de corec ie. Motorola a publicat la mijlocul anilor 90 detaliile cadrului 
s u de îmbun t ire a calit ii, care au fost adoptate de atunci de numeroase companii.1 

Aceast  metodologie este un instrument flexibil i cuprinz tor, care poate fi folosit pentru a sus ine, 
atinge i pentru a maximiza succesul în orice organiza ie. Metodologia Six Sigma func ioneaz  într-
un mod foarte specific, începând cu în elegerea nevoilor clien ilor, folosind date precise, fapte i 
analize statistice, în scopul de a îmbun t i i a reproiecta toate procesele. Procesul de îmbun t ire a 
metodologiei include serii de pa i, grupa i în func ie de tipul de activitate. (figura 1) Obiectivul 
principal al metodei Six Sigma de a pune în aplicare o strategie bazat  pe m surare care se 
concentreaz  pe îmbun t irea proceselor. Obiectivele vor fi puse în aplicare, prin aplicarea 
Metodologiei Six Sigma de îmbun t ire a proiectelor . 

 

Fig.1. Pa ii de urmat la utilizarea metodologiei Six Sigma 

3.1.1. Definirea nevoilor 

n vederea definirii problemei a fost identificat i selectat un e antion de 50 de studen i ai Universit ii 
Lucian Blaga  din Sibiu din care 25 studen i membrii ai forma iilor artistice din cadrul CCS Sibiu.  

3.1.2. Ide ifica ea i i  de b e e e i e e  i i ie 

Dup  o analiz  cuprinz toare realizat  de Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu în ceea ce prive te 
proiectele derulate pe parcursul ultimilor cinci ani, au fost identificate 17 de categorii de probleme.  
La identificarea problemelor s-a utilizat brainstorming-ul i s-a plecat de la cele 2 mari elemente aflate 
în interac iune trainer/coordonator/coregraf  versus student. Probemele identificate au fost:  

� buget redus; 
� buget alocat/tip activitate din pilonii de guvernare; 
� procedura de selec ie a studen ilor în forma ii artistice prea permisiv ; 
� implicarea redus  a studen ilor; 
� degradarea competen elor studen ilor; 

                                                           
1 Kifor, C.V.,Oprean,C., Ingineria calit ii. mbun t irea 6 sigma, Editura Universit ii Lucian Blaga  din Sibiu, 2006 
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� pu ini studen i r mân activi mai mult de un an; 
� nu se eviden iaz  competen ele studen ilor într-un document, recunoscut de stakeholders 

(universitate, angajatori, etc.); 
� spa ii de predare/repeti ii insuficiente; 
� lipsa unei s li de spectacol; 
� nu exist  un  spatiu pentru cafea, gust ri; 
� nu sunt încuraja i studen ii s  se implice în proiecte de crea ie/cercetare; 
� programul supraînc rcat al studen ilor la universitate; 
� prea pu ine cadre de specialitate pentru volumul de munc ; 
� restric ii legale – blocare posturi, avans ri; 
� cadre îmb trânite (oameni i metode); 
� rezultatele evalu rii anuale a angaja ilor nu genereaz  m suri de îmbun t ire; 
� salarizare nediferen iat  în func ie de performan e; 

3.1.3. Elaborarea criteriilor de selectare 

Pentru întocmirea matricei de evaluare au fost identificate criteriile prezentate în figura 2. S-a avut 
în vedere frecven a de apari ie a problemei i durata de rezolvare a acesteia de pân  la un an. 

 
Fig. 2.Criterii identificate 

3.1.4. c i ea a icei de e a a e 

Din aceste 17 de probleme identificate, au fost selectate pentru evaluare 7 probleme majore. Selec ia 
a fost f cut  de c tre o echip  format  din angaja ii Compartimentului Cultural Artisic i de c tre 10 
studen i de la diferite facult i, care activeaz  în forma iile Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu. 
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Pentru evaluarea problemelor se acord  punctaje pe o scal  de la 1 la 8 unde: 1= problem  pu in 
important ; 8 = problem  foarte important . Criteriile de selectare sunt ponderate în func ie de 
importan  (tabelul 1) 

Tab. 1. Matricea de evaluare 

Criterii 
 

C
ro

ni
ci

ta
te

a 

I
a

a 

D
ur

at
a 

Im
pa

ct
 

U
ge

a 

R
is

cu
l 

R
e

i
e

a 
a 

sc
hi

m
ba

re
 

M
ea

su
ra

bi
lit

at
ea

 

T
ot

al
 

Probleme 5% 5% 5% 25% 35% 5% 15% 5% 100% 
rezultatele evalu rii angaja ilor 
nu genereaz  m suri de 
îmbun t ire; 

5 8 7 6 2 4 3 1 3,9 

buget redus; 3 6 7 8 2 5 2 1 4,10 
implicarea redus  a studen ilor; 3 5 6 7 8 1 4 2 6,00 
nu se eviden iaz  competen ele 
studen ilor într-un document, 
recunoscut de stakeholders;  

6 7 8 5 3 2 4 1 4,10 

salarizare nediferen iat  în 
func ie de performan e; 

5 8 3 6 7 2 4 1 5,50 

nu sunt încuraja i studen ii s  se 
implice în proiecte de 
crea ie/cercetare; 

8 5 6 7 4 3 2 1 4,60 

programul supraînc rcat al 
studen ilor la universitate; 

6 7 8 5 4 1 3 2 4,30 

Problematica programelor de formare, a obiectivelor i a structurilor lor, precum i rolul 
coordonatorului i adaptarea sa la era numeric  sunt câteva din elemente care au influen at rezultatul 
final. 

3.2. M a e i a a i  

3.2.1. Identificarea problemei prioritare 

Pe baza punctajelor ob inute în Matricea de evaluare  rezult  c  problema cea mai important  este: 
Implicarea redus  a studen ilor. 

a. Trasarea misiunii 
Conform acestui aspect, principala problem  poate fi definit  dup  cum urmeaz : "Atragerea n 
activit ile CCS n  anul universitar urm tor a unui num r minim de 300 de studen i". 

b. Identificarea cauzelor 

Identificarea cauzelor s-a f cut în urma organiz rii unei edin e de brainstorming care a avut ca 
rezultat crearea unei diagrame cauz -efect (figura 3). Cei chestiona i cunosc faptul c  studen ii vin la 
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CCS cu un trecut de înv are  care este o parte important  a înv rii lor prezente. ns  aspecte 
importante ale acestui trecut nu este cunoscut de traineri/coregrafi. Aceast  diagram   eviden iaz  
principalele grupe de cauze i permite echipei s  se concentreze pe c utarea cauzei r d cin .  

  

 

Fig. 3. Diagrama Cauz -Efect 

3.2.2.  Ponderea cauzelor 

Dup  identificarea cauzelor s-au colectat datele necesare pentru crearea diagramei Pareto. Pentru 
analiza Pareto s-a construit un chestionar simplu, cu care s-a cuantificat frecven a de apari ie a 
cauzelor identificate. De asemenea inând cont de importan a cauzelor s-a f cut o ponderare a 
acestora. Pentru ponderare se folose te o scal  1 – 3– 9 unde 1 = cauz  pu in important , 3 =  cauz  
important , 9 =  cauz  foarte important . 

Chestionarul a avut la baz  cauzele i subcauzele identificate cu ajutorul diagramei Cauz -Efect i a 
avut urm toarea cerin : V  rug m s  bifa i cauza (cauzele) pentru care considera i c  implicarea 
studen ilor n activit ile CCS  a fost mai redus  n ultimii 3 ani.  

Rezultatele centralizate sunt prezentate în tabelul urm tor: 
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Tabelul 2. Centralizarea rezultatelor chestionarelor 

Grupa de 
cauze 

Cauza F ec e a Ponderea Total 
E

ch
ip

am
en

t 

Echipament neadecvat 10 3 30 
Echipament dificil de utilizat 8 3 24 
Lipsa echipamentului 4 3 12 
Echipament Doar ca exponat   7 1 7 
Echipament p strat necorespunz tor 6 1 6 
Echipament dificil de utilizat 6 1 6 
Echipament folosit neadecvat 5 1 5 
Echipament învechit 1 3 3 
Achizi ie efectuat  necorespunz tor 3 1 3 
Dotare insuficient  2 1 2 
Echipament nefolosit 2 1 2 

M
at

er
ia

le
 

Echipamente de antrenament insuficiente  21 3 63 
Costume de spectacol insuficiente  23 3 69 
Echipamente vechi 7 1 7 
Inadecvate pentru scopul proiectului 12 3 36 
ndrumar practic incomplet 12 3 36 
ndrumar practic neadevat 12 3 36 

Dificil de în eles 4 3 12 
Consumabile insuficiente 3 3 9 
Subdimensionate  2 1 2 

M
et

od
e 

Lipsa  know-how-ului 16 3 48 
Prea sofisticate 28 1 28 
Neatractive 6 3 18 
Neadecvate 1 1 1 

M
ed

iu
  

ga
i

a
i

a
 Comunicare deficitar  între studen ii i traineri/coregrafi 25 3 75 

Comunicare deficitar  între studen ii i restul tinerilor 23 3 69 

Spa iu insuficient 18 3 54 
Cultura organiza ional  7 3 21 
Comunicarea intercultural   6 3 18 

S
de

i  

Programul zilnic studen ilor foarte înc rcat 60 9 540 
Nemotivat 60 9 540 
Dezinteresat 21 3 63 
Neseriozitate 20 3 60 
Comoditate 19 3 57 
Lips  aptitidini pentru anumite activit i 17 3 51 
Diferen e de cultur  31 1 31 
Preocupa i de alte activit i 5 3 15 

In
st

ru
ct

or
/c

or
eg

ra
f Talent didactic 59 9 531 

Prea exigent 57 9 513 
Nu capteaz  aten ia studen ilor 27 3 81 
Neperformant 11 3 33 
Nedocumenta i 32 1 32 
Nemotiva i 7 1 7 
Prea pu in personal de specialitate 57 9 513 
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Cu ajutorul acestor date se traseaz  diagrama Pareto prin care se ierarhizeaz  cauzele cele mai 
importante. Diagrama Pareto prezentat  în figura 4. permite concentrarea asupra originii cauzelor 
identificate.  

 

Fig. 4. Diagrama Pareto 

3.3. b irea 
3.3.1. Identificarea alternativelor 

n Tabelul 3 sunt prezentate alternativele identificate pentru îmbun t ire  
Tabelul 3. Solu ii alternaternative pentru mbun t ire 

Cauze M i 

Programul zilnic 
studen ilor foarte înc rcat 

Dezvoltarea de traininguri în facult i; 
Organizare de cursuri intensive în weekend; 
Ob inerea acordului universit ii ca pentru anumite activit i s  ob in  credite; 

Student nemotivat 
Sistem suplimentar de premiere a performan ei 
Cre terea implic rii studen ilor prin dezvoltarea gândirii creative 
Organizarea de cursuri de scurt  durat  finalizate cu o diplom ; 

Talent didactic 
Cursuri de specializare; 
Evaluarea i reinstruirea cadrelor didactice de c tre personal specializat (de ter  
sau secund  parte); 

Instructor/coregraf prea 
exigent 

Utilizarea de c tre instructori a tehnicilor motiva ionale; 
Schimburi de experien  cu predare în tandem; 
Dezvoltarea unui sistem de motivare a instructorilor pentru a ine pasul 
nout ilor din domeniu; 

Prea pu in personal de 
specialitate 

Angajarea de noi instructori; 
Deta area de cadre didactice din facult i; 
Angajarea de speciali ti pe proiecte; 



 

Implementarea unui sistem de management integrat n cadrul Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu 

 

10 
 

3.3.2.Evaluarea alternativelor 

Pentru a evalua alternativele de îmbun t ire în raport cu aceste criterii se întocme te o matrice 
(tabelul 4)  unde se utilizeaz  urm toarele nota ii:  

• 3 - impact foarte favorabil; 
• 2 - impact mediu favorabil; 
• 1 - impact slab favorabil. 

Tabelul 4 Matricea de selectare a alternativelor 

Cauze M i 
C i e ii de e ec ie 

Total 
1 2 3 4 5 6 

Programul zilnic 
al studen ilor 

foarte înc rcat 

Organizarea de traininguri în facult i; 1 3 3 2 3 3 15 

Organizarea de cursuri intensive în 
weekend; 

3 3 1 1 2 2 12 

Ob inerea acordului universit ii ca 
pentru anumite activit i s  se ob in  
credite; 

2 2 2 2 1 3 12 

Student nemotivat 

Organizarea de cursuri de scurt  durat  
finalizate cu o diplom ; 2 3 3 3 3 3 17 

Sistem suplimentar de premiere a 
performan ei; 

2 2 1 1 3 2 11 

Cre terea implic rii studen ilor prin 
dezvoltarea gândirii creative; 

1 3 3 1 2 2 12 

 
Talent didactic 

Cursuri de specializare; 3 2 3 3 2 3 16 
Evaluarea i reinstruirea cadrelor 
didactice de c tre personal specializat 
(de ter  sau secund  parte); 

3 2 2 2 3 3 15 

Instructor/coregraf 
prea exigent 

Utilizarea de c tre instructori a 
tehnicilor motiva ionale; 

1 2 2 3 2 2 12 

Schimburi de experien  cu predare în 
tandem; 2 3 3 2 2 3 15 

Dezvoltarea unui sistem de motivare a 
instructorilor pentru a ine pasul 
nout ilor din domeniu; 

1 2 3 1 3 3 13 

Prea pu in 
personal de 
specialitate 

Angajarea de speciali ti pe proiecte; 3 3 3 3 1 3 16 
Deta area de cadre didactice din 
facult i; 

1 2 2 3 2 2 12 

Angajarea de noi instructori; 2 3 3 3 1 3 15 

Criteriile de evaluare pentru alternativele identificate în tabelul 4 au fost: costul total, impactul, rela ia 
cost-beneficii, impactul schimb rilor, incertitudinea în ceea ce prive te eficacitatea.  

Dup  evaluarea alternativelor de îmbun t ire echipa a stabilit ac iunile corective, resursele 
necesare i responsabilit ile i a elaborat urm torul plan de ac iune. 
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Tabelul 5 Panificarea mbun t irilor 

Nr. 
crt. Cauza Ac i ea c ec i  

Resurse 
necesare 

Responsabil Termen 

Stadiu 
de 

realizar
e % 

1 
Programul zilnic 

al studen ilor 
foarte înc rcat 

Organizarea de 
traininguri în 

facult i; 

instala ii 
multimedia; 

trainer 
15.12. 
2019 

 

2 Student 
nemotivat 

Organizarea de 
cursuri de scurt  

durat  finalizate cu o 
diplom ; 

edin e resurse 
materiale: 
hardware/ 
software/ 

echipamente 

Instructori 
director 

15.12. 
2019 

 

3 Talent didactic 
Cursuri de 

specializare; 
buget; resurse 

materiale 

Director, 
Contabil ef,  

Compartimentul 
cultural-artistic 

Mai 2020  

4 
Instructor/ 

coregraf prea 
exigent 

Schimburi de 
experien  cu predare 

în tandem; 

resurse materiale: 
hardware/ 
software/ 

echipamente 
contracte ter i 

Compartimentul 
cultural-artistic 

Iunie 
2020 

 

5 
Prea pu in 

personal de 
specialitate 

Angajarea de 
speciali ti pe 

proiecte; 
contracte ter i Director Mai 2020  

3.4. Controlul  

n acest  etap  echipa a proiectat i implementat elemente de control penrtu a se asigura c  ac iunile 
corective au fost utilizate i men inute. Aceste activit i sunt eviden iate în diagrama de control. 
(tabelul 6.) 

Tabelul 6. Diagram  control 
Variabil

a 
Cum se 

a a  
Unde 

Referin
a 

Cine 
a  

Cine 
decide 

Ce face 
Cine 
e ific  

Frecv
e a 

Unde 
egi

ea  

O
rg

an
iz

ar
ea

 d
e 

tra
in

in
gu

ri 
în

 
fa

cu
lt

i; Nr. 
traininguri 

derulate 
ULBS 

Chestio
narele 

de 
evaluare  
Complet

ate de 
studen i 

Sef 
proiect 

D
ire

ct
or

ul
 

Dispune 
efectuarea 
verific rilo
r stabilite 

i 
planificate 

Director  
ef proiect 

Lunar  
Raport 
audit 
intern 
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O
rg

an
iz

ar
ea

 d
e 

cu
rs

ur
i 

de
 sc

ur
t

 d
ur

at
 

fin
al

iz
at

e 
cu

 o
 d

ip
lo

m
 

Nr. 
diplome 
eliberate 

CCS 
Centrali

zator 
cursan i 

Sef 
proiect 

C
ur

su
ri 

de
 

sp
ec

ia
liz

ar
e 

Verificarea 
chestionare

lor de 
evaluare a 
instructoru
lui de catre 

studenti 

agen ii 

Rapoart
e de 

evaluare 
i 

instruire
; 

diplome 

Responsa
bi resurse 

umane 

Sc
hi

m
bu

ri 
de

 
ex

pe
rie

n
 c

u 
pr

ed
ar

e 
în

 ta
nd

em
; 

Verificarea 
derul rii 

antrename
ntelor 

comune St
ud

io
ur

i d
an

s 

Contract 
partener

iat 

Comparti
mentul 

cultural-
artistic 

A
ng

aj
ar

ea
 d

e 
sp

ec
ia

li
ti 

pe
 

pr
oi

ec
te

; Verificare 
proiecte 

câ tigate/ 
aprobate 

CCS Contract 
Contabil 

ef, 
director 

 

3.5. Multiplicarea rezultatelor 

Este ultimul pas al proiectului de îmbun t ire, iar în cadrul s u echipa are misiunea de a se asigura 
c  îmbun t irile reale ob inute sunt aplicate cu succes i în alte probleme similare i de a stabili noi 
proiecte pentru îmbun t irea contiun  a calit ii din organiza ie. 

3.6. Concluzii preliminare 

Componenta esen ial  a managementului general pentru orice organiza ie, un sistem de management 
al calit ii trebuie s  permit  i ac iuni/ proceduri pentru îmbun t irea continu  a calit ii. n vederea 
diferen ierii i cre terii competitivit ii CCS poate apela la diferite strategii pentru îmbun t irea 
performan elor i promovarea excelen ei, sus inute prin implementarea unui management al calit ii 
sau prin utilizarea diferitelor tehnici i instrumente specifice managementului calit ii. Folosind 
concepte i instrumente specifice managementului calit ii  s-a demonstrat cum prin focalizarea 
aten iei asupra identific rii i prioritiz rii cerin elor clientului – a studen ilor, în acest caz – i a 
tipurilor de probleme existente în institu ie, se pot g si solu ii i se pot stabili m suri ce pot fi  
implementate relativ facil. 

Avantajele dobândite în urma activ rii ca membru al forma iilor Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu 
pot fi numeroase i în acela i timp extrem de diverse. Majoritatea studen ilor au considerat c  
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participarea activ  în forma iile/cercurile studen e ti reprezint  o experien  social , o 
oportunitatea care l rge te orizontul , o cale de autoevaluare .  

Studiul realizat pe nevoile studen ilor ce activeaz  în Casa de Cultur  a Studen ilor Sibiu a demonstrat 
c  trebuie dezvoltat  o activitate sus inut  de atragere, de stimulare i de testare continu  a 
preferin elor i gusturilor acestora în materie de consum i practic  cultural  i de timp liber a 
acestora.  

Ca i instrumente de cercetare s-a utilizat Metodologia Six Sigma (6δ), demonstrând c  de i este o 

metod  utilizat  preponderent în industrie, poate fi aplicat  cu succes i în proiecte de cercetare 
educa ional  sau cultural .  Propunerea rezultat  pentru remedierea punctului slab este ca într-o prim  
etap  s  se "Organizarea de cursuri de scurt  durat  finalizate cu o diplom ". 

Pornind de la cerin a natural  conform c reia crea ia artistic  din cadrul unei Case de Cultur  a 
Studen ilor s  fie parte integrant  a unui sistem de educa ie permanent i performant i de la dorin a 
fireasc  a Casei de Cultur  a Studen ilor Sibiu de a contribui la dezvoltarea cunoa terii i la 
dezvoltarea societ ii prin implicare, conducerea C.C.S.Sibiu i-a marcat în strategia de dezvoltare a 
activit ilor culturale urm toarele direc ii:  

� identificarea poten ialului uman i a direc iilor de dezvoltare a activit ilor sus inute de Casa 
de Cultur  a Studen ilor Sibiu;  

� stabilirea direc iilor prioritare de dezvoltare în concordan  cu resursele umane i 
infrastructura existent  i în stâns  corela ie cu cerin ele studen ilor;  

� identificarea i organizarea de noi cercuri, cluburi, etc, inând cont de spa iul de care dispune 
institu ia;  

� stimularea înscrierii la astfel de cercuri prin asigurarea particip rii lor la diverse manifest ri 
locale sau na ionale;  

� identificarea de resurse pentru finan area ac iunilor i stimularea particip rii la competi ii 
interne i interna ionale pentru atragerea de resurse financiare;  

� stabilirea unui cadru organizatoric pentru cre terea eficien ei activit ilor de management a 
cercurilor noi înfiin ate.  

4. CONCLUZII 

Conceptul de calitate este asociat cu un anumit nivel sau grad de excelen , valoare sau merit, deci cu 
valorile explicite i implicite ale culturii unei comunit i sau unei na iuni. Construirea sistemului de 
asigurare a calita ii educa iei i culturii porne te de la o serie de principii directoare care 
fundamenteaz  criterii, standarde, indicatori i proceduri specifice. Calitatea educa iei non-formale 
este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu i ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
îndeplinite a tept rile beneficiarilor, precum i standardele de calitate. Sistemele de management sunt 
necesare pentru îmbun t irea continu  a proceselor, dar nu sunt suficiente. Ele trebuie s  fie parte 
integrant  a managementului total, numai asa î i pot atinge adev ratul scop. 

Beneficiile unui SMC sunt: 
� asigurarea conform rii cu strategia organiza iei cu cerin ele clien ilor i cu legisla ia; 
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� îmbun t irea practicilor manageriale; 
� identificarea punctelor critice; 
� îmbun t irea controlului calit ii; 
� îmbun t irea comunic rii în interiorul organiza iei; 
� identificarea necesit ilor de perfec ionare a personalului; 
� con tientizarea angaja ilor fa  de calitatea muncii i a mediului de lucru. 

n urma celor prezentate, înainte de implementarea unui sistem integrat de management s-a demarat 
elaborarea procedurilor care descriu procesele, responsabilit ile i responsabilii. n consecin  un 
astfel de sistem de management trebuie s  fac  parte din managementul total, bazat pe munca în 
echip .  

Calitatea din perspectiva educa iei fie aceasta chiar i educa ie non-formal , presupune îmbun t ire 
constant . A vorbi despre calitate este u or, îns  punerea în practic  cere un efort sus inut, inteligent 
fiind necesar  existen a unei structuri minimale la nivel de unitate din care trebuie s  fac  parte atât 
managerul institu iei cât i toate cadrele de specialitate care contribuie la desf urarea activit ilor din 
institu ie. Este vorba, deci despre calitatea resursei umane, îmbun t irea calit ii i a motiva iei 
angaja ilor ce trebuie s  devin  priorit i.  

n concluzie, institu ia trebuie s  aib  în vedere o abordare procesual . Abordarea bazat  pe proces 
este unul dintre cele 8 principii de management ale calit ii  conform cu standardul SR EN ISO 
9001:2008 i se refer  la faptul c  rezultatul dorit este ob inut mai eficient atunci când activit ile i 
resursele aferente sunt conduse ca un proces.  

Asigurarea calit ii educa iei i culturii este realizat  printr-un ansamblu de ac iuni de dezvoltare a 
capacit ii institu ionale de elaborare, planificare i implementare de programe, prin care se formeaz  
încrederea beneficiarilor ca organiza ia furnizoare de educa ie nonformal  i cultur  îndepline te 
standardele de calitate. 
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