
“ MANAGEMENTUL CALITATII IN SERVICIILE PUBLICE “ 

 

Aceasta lucrare abordeaza problematici din domeniul managementului calitatii in serviciile 

publice si este structurata pe cinci capitole . 

“Managementul calitatii in serviciile publice “ este o lucrare foarte utila tuturor celor care 

activeaza in domeniul serviciilor publice si nu numai. 

Aceasta a fost publicata in anul 2008, la Editura Universitatii Transilvania din Brasov, ISBN 

978-973-598-399-4.  

Structura capitolelor este urmatoarea : 

Capitolul 1 „ Consideratii privind managementul 

calitatii in serviciile publice” 

Capitolul 2 „ Aspecte teoretice privind 

managementul calitatii in serviciile publice” 

Capitolul 3 „ Sistemul informational al serviciilor 

publice ” 

Capitolul 4 „ Managementul serviciilor publice de 

salubrizare” 

Capitolul 5 „ Modalitati de implementare a 

sistemului de management al calitatii in serviciile 

publice de salubrizare „ 

Lucrarea cuprinde un numar de 23 de anexe.  

Managementul calităţii implementat corect, asigură 

dezvoltarea unor sisteme de management preventiv, 

menit să susţină o gestionare eficientă a activităţilor 

organizaţiei / serviciului. 

Serviciul public de salubrizare a localităţilor se organizează pentru satisfacerea cerinţelor 

populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe teritoriul respectivelor 

unităţi administrativ-teritoriale. 

Dezvoltarea economică impetuoasă a avut ca efect afectarea echilibrului ecologic şi implicit a 

declanşat numeroase crize ale resurselor. Criza de resurse naturale a creat premisele apariţiei 

conceptului de dezvoltare durabilă, pentru că omenirea a început să-şi pună serios problema 

finalităţilor economice şi ecologice din perspectiva existentială. 

Serviciile publice de salubrizare se află în centrul dezbaterii politice în special din perspectiva 

rolului pe care îl joacă autorităţile publice într-o economie de piaţă şi anume , pe de-o parte , 

acela de a veghea la buna funcţionare a pieţei şi pe de alta parte, de a garanta interesul 

general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor şi conservarea bunurilor 



publice atunci când piaţa nu reuşeşte să o facă. 

De serviciul public de salubrizare beneficiază locuitorii din orase şi municipii şi o mica parte 

din localităţile rurale în total cca. 13,0 mil. locuitori, în special cele din apropierea marilor 

aglomerari urbane, unde operatorii privaţi au interesul să îşi dezvolte aria de servicii. 

Conceptul de serviciu public in concepţia europeana semnifică o activitate economică de 

interes general asigurată de un subiect public sau, sub controlul sau, de către un subiect privat, 

dar definit, creat si controlat de către puterea publică şi reglat (într-o măsura variabilă) de un 

regim juridic diferit de dreptul privat, se regăseşte în toate regulamentele juridice ale statelor 

de drept. 

Aceasta este mai pronunţată în unele state cum ar fi Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, 

unde tradiţia juridica a însemnat o demarcare puternică între dreptul public şi dreptul privat şi 

unde noţiunea de serviciu public constituie un concept puternic şi bine definit. 

Conceptul în sine de „servicii de interes general” aşa cum îl defineşte Cartea Verde a 

Serviciilor Publice de Interes General lansată la Bruxelles în 2003 de către Comisia 

Comunităţii Europene este destul de nou în România, dar expresia de inspiraţie franceză 

„servicii publice” este larg recunoscută ca acţiunile pe care autorităţile statului au obligaţia de 

a le efectua în interesul cetăţenilor. 

Din analiza cercetărilor teoretice şi a studiilor de caz elaborate se pot evidenţia câteva 

elemente care se pot dovedi utile în activităţile de implementare a conceptelor din domeniul 

managementului calităţii şi tehnologiei informaţiei în serviciile publice din Romania: 

- promovarea utilizării tehnologiei informaţiei în domeniul managementului calităţii; 

- implicarea reală a managementului de vârf pentru utilizarea unor instrumente şi tehnici 

moderne specifice managementului calităţii şi tehnologiei informaţiei; 

- alocarea de resuse financiare şi tratarea cheltuielilor în domeniul managementului calităţii 

şi sistemului informatic ca investiţii în dezvoltarea organizaţiei. 

Este de remarcat, iniţiativa mai multor autorităţi judeţene de a se implica direct în ameliorarea 

acestui aspect, prin sprijinirea şi mijlocirea asocierii autorităţilor locale ale localităţilor la 

nivel regional. Un prim pas în acest sens s-a facut prin elaborarea Planurilor judeţene pentru 

managementul deşeurilor, care au stat la baza elaborării Planului naţional pentru 

managementul integrat al deşeurilor.      

 


