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ABSTRACT. Research in the field of Facility Management will allow us to understand the 
importance and timeliness of this field, for the sustainable and efficient development of services in the 
Republic of Moldova. Basically, facilitated management can be applied where there are human resources. 
As mentioned, the concept of facility management is a relatively new one on the domestic market. In the 
Republic of Moldova there are very few companies specialized in such services. The quality of a service is 
judged by the client’s perception of the result and often matters even more than the result itself. The quality 
of the services is related to all the stages of the service, starting with the initial order, until the sale and the 
immediately following period.
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INTRODUCERE
Facility Management (managementul facilitar) are o istorie de aproape trei decenii în țările dezvoltate. 

În Republica Moldova acest tip de management constituie un domeniu de pionierat.  Facility Management 
reprezintă integrarea proceselor din cadrul unei organizații pentru a menține și dezvolta serviciile care 
îmbunătățesc eficienta activităților primare. 

Cercetările în domeniul Facility Management  vor permite să înțelegem importanța și actua litatea 
acestui domeniu, pentru dezvoltarea durabilă și eficientă a serviciilor din Republica Moldova. Practic, 
managementul facilitar poate fi aplicat  acolo unde sunt resurse umane. 

După cum s-a menționat, conceptul de facility management este unul relativ nou pe piața autohtonă. 
În Republica Moldova sunt foarte puține companii specializate în astfel de servicii. 

Serviciile de facility management se refera la operarea si întreținerea unei clădiri, precum si la 
mentenanța, evidenta contractelor cu furnizorii sau cu firmele de salubrizare și pază. Companiile de profil 
nu exclud nici servicii precum grădinărit sau peisagistica. 

Cu alte cuvinte, facility management reprezintă interfața dintre o clădire și serviciile de care aceasta 
beneficiază și are scopul de a facilita realizarea acestora la parametri optimi, astfel încât costurile de 
întreținere a clădirii să fie cât mai reduse. 

Se cunoaște că, serviciile reprezintă o acţiune, o prestare sau o promisiune care este schimbată contra 
unei valori materiale [6, 7]. Calitatea serviciilor este în strânsă legatură cu clientul, şi cu cât acel serviciu 
necesită un grad mai înalt de perfecţionare a prestatorului sau un nivel mai ridicat de personalizare, cu atât 
procesul de prestare a serviciului respectiv depinde de client, indiferent dacă clientul trebuie să furnizeze 
forţă de muncă, informaţii sau drepturi de proprietate [6, 7]. În acest mod sistemul serviciilor  este format 
atât din contribuţia prestatorilor de servicii cât şi beneficiarilor acelor servicii.                 

MATERIAL ȘI METODE
În scopul realizării acestui studiu s-a apelat la diverse metode de cercetare precum: metoda com parativă, 

analiza, sinteza, inducţia şi deducţia, preluarea statistică a datelor, metoda monog ra fi că. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Calitatea unui serviciu este judecată după percepţia pe care o are clientul asupra rezultatului şi contează 

de multe ori chiar mai mult decât rezultatul în sine (în funcţie de aşteptările, promisiunile, speranţele etc. 
clientului). Calitatea serviciilor este legată de toate etapele prestaţiei, începând cu comanda iniţială, până la 
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vânzare şi perioada imediat următoare (prestarea acoperitoare). Ţinând cont de intangibilitatea serviciilor, 
aceste caracteristici pot fi numite de „prestaţie calitativă permanentă” şi ele constituie tot mai mult un 
element central pentru conducerea în servicii şi deci un factor cheie în strategia managerială. Calitatea în 
servicii mai poate fi definită drept conformitatea cu exigenţele clienţilor sau crearea de avantaje (de valoare) 
pentru client, sau plusul calitativ (şi de utilitate) al procesului faţă de calitatea elementelor folosite [6, 7].  

În domeniul serviciilor calitatea are două componente: 
– calitatea procesului servirii 
– serviciul real oferit. 
Un rol central îl are imaginea pe care şi-o formează clientela asupra calităţii (subiectivă), poa te mai 

mult decât efectul obiectiv, firmele de servicii având responsabilitatea de a acţiona pentru atin gerea (crearea) 
efectului real şi a celui subiectiv, atât pentru calitate cât şi pentru percepţia de ca litate. [6]
• Calitatea obiectivă este aceea dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei (suportul fizic al 

serviciului, personalul de contact, ambianţă, dotări etc.). De fapt, calitatea obiectivă există în servicii 
doar pentru elementele servucţiei (pentru proces), şi nu pentru serviciul în sine, ca rezultat al acesteia. 

• Calitatea subiectivă este mai greu de sesizat, importantă fiind mulţumirea, satisfacţia indusă 
beneficiarului prestaţiei pe calea ocolită a percepţiilor subiective, a imaginilor, impresiilor etc.

Diferenţa dintre serviciul aşteptat şi cel perceput reprezintă o măsură a calităţii serviciului. Satisfacţia 
capătă aspecte negative sau pozitive, după caz.  Atunci când [1,3]:

• percepţiile depăşesc aşteptările cu privire la serviciul oferit (SP>SA), calitatea capătă aspectul de 
surpriză plăcută;

• conformitatea aşteptărilor cu percepţiile clienţilor (SA=SP), înseamnă o calitate satisfăcătoare;
• când aşteptările depăşesc serviciul perceput (SA>SP), calitatea este cea care devine „de neacceptat”. 

Principalele dimensiuni ale calității serviciilor sunt expuse în fig.1:
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Fig. 1. Caracteristicile calității serviciilor
Sursa: elaborat de autor în baza [6,7]

Încrederea înseamnă convingerea din partea clientului că va beneficia de serviciul promis, la timp, în 
aceeaşi manieră şi fără erori. 

Solicitudinea înseamnă dorinţa de a servi, de a ajuta clienţii cu promptitudine. 
Siguranţa înseamnă cunoştinţe autentice, curtoazie, abilitatea de a inspira încredere, politeţe, respect 

faţă de client, etc., toate dovedite de personalul de servire.  
Empatia este asigurată de grijă, atenţie individualizată faţă de nevoile clienţilor. 
Tangibilitatea înseamnă evidenţa concretă, mediul fizic oferit de organizaţia de servicii: facilităţi, 

echipamente, materiale comunicaţionale, imaginea personalului etc. [6,7]
Caracteristica principală a calităţii serviciilor este aceea de a fi întotdeauna relativă: relativă la loc, 

timp, context, prestator, prestaţia propriu-zisă, natura şi componenţa serviciului şi, mai ales, relativă la 
receptor ( la starea sa obiectivă şi subiectivă, generală şi imediată, motivaţia proprie etc.).
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Una dintre misiunile Facility management este de a determina existența unui climat organizațional 
care să motiveze angajații de a presta servicii de încredere. La nivelul întreprinderii de servicii, climatul 
organizaţional se referă la un ansamblu de caracteristici măsurabile ale mediului de muncă, caracteristici 
fundamentate pe percepţiile colective ale angajaţilor care muncesc în acel mediu. Aceste caracteristici 
influenţează motivaţiile şi comportamentele. Analiza climatului organizațional se poate efectua [6, 7]:
• la nivelul unei persoane şi vizează percepția acelei persoane faţă de locul său de muncă; 
• la nivelul unui grup de muncă şi vizează percepția angajaților, ce aparțin aceluiași compartiment, faţă 

de mediul de muncă specific; 
• la nivelul întreprinderii şi vizează percepția colectivă a angajaților față de mediul de muncă al 

întreprinderii. 
Aceste trei niveluri de analiză sunt necesare, deoarece climatul organizaţional poate să difere de 

la un nivel de percepţie la altul, generând niveluri de satisfacţie diferite şi repercutându-se în nivelul de 
calitate al serviciilor oferite. Rolul Facility management este să armonizeze cele trei niveluri şi să asigure un 
nivel ridicat de satisfacţie al angajaţilor. Managerii recunosc importanţa climatului organizaţional, în mod 
special în domeniul serviciilor, deoarece el influenţează, în acelaşi timp, atât comportamentul angajaţilor 
întreprinderii cât şi activitatea de recrutare. 

Spre exemplu, se întâmplă uneori ca clienţii unei bănci să se plângă de «degradarea» ser vi ciilor ca 
urmare a schimbării unui director de sucursală. Oferta de servicii ca şi personalul de con tact au rămas 
aceleaşi. Totuşi, sosirea unui nou director modifică calitatea relaţiilor dintre instituţie şi clientelă, deoarece 
noul climat organizaţional a afectat comportamentul personalului băncii.   

O parte a prestării majorităţii serviciilor o constituie vânzarea personală şi contactul personal. Acest 
lucru obligă întreprinderea de servicii să acorde o atenţie specială personalului de contact, care este direct 
implicat în operaţiunile de management asociat cu pregătirea serviciilor şi în conducerea cererii pentru 
servicii. În consecinţă, conducerea întreprinderii de servicii trebuie să folosească facility managementul 
pentru a determina un anumit comportament al personalului de contact (Fig. 2.). 

Aflându-se între interesele întreprinderii şi cele ale clienţilor, personalul de contact trebuie să 
determine, prin personalitate şi atitudine, satisfacerea simultană a celor două părţi implicate într-o tranzacţie 
de servicii. Acest lucru este posibil dacă relaţia dintre conducerea întreprinderii şi personalul de contact este 
abordată în optica fasility managementului.

Fig. 2 Factorii determinanţi ai comportamentului personalului de contact 
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Fig. 2 Factorii determinanţi ai comportamentului personalului de contact
Sursa: elaborat de autor în baza

 
În mod concret, facility managementyl oferă următoarele avantaje în ceea ce priveşte gestionarea 

personalului de contact: [4,3]
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În mod concret, facility managementyl oferă următoarele avantaje în ceea ce priveşte gestionarea 

personalului de contact: [4,3]

	 angajați buni în posturi potrivite; 
	 definirea obiectivelor tranzacţionale; 
	 gestionarea corespunzătoare a motivaţiilor personalului de contact; 
	 gestionarea corespunzătoare a atitudinilor personalului de contact; 
	 verificarea rezultatelor obţinute; 
	 schimbarea personalului necorespunzător.

Datorită importanţei pe care o are, personalul de contact al întreprinderii de servicii poate reprezenta 
un avantaj concurenţial. Cercetările întreprinse au evidenţiat faptul că o atitudine comercială eficientă a 
personalului de contact se fundamentează pe anumite trăsături de personalitate.

Datorită inseparabilităţii şi variabilităţii serviciilor, impactul facility managementului vizează şi 
cealaltă parte implicată într-o tranzacţie: clientul. Selecţia adecvată a clienţilor, «stăpânirea» interacţiunilor 
cu aceştia, implicarea lor în procesul de prestare şi valorificarea «experienţei client» reprezintă consecinţe 
ale impactului facility managementului. 

Selecţia adecvată a clienţilor este o etapă relevantă a managementului facilitar, deoarece personalul de 
contact, prin comportamentul său, are un rol important în segmentarea clientelei întreprinderii de servicii. O 
nepotrivire accentuată a profilelor clienţilor cu profilele prestatorului poate deveni un factor de non-calitate 
(diferenţa dintre serviciul realizat şi serviciul perceput este mare). Personalul de contact, motivat şi pregătit, 
trebuie să gestioneze interacţiunea cu clientul în restaurante, hoteluri, bănci etc., pentru a diminua riscurile 
de deteriorare a calităţii serviciilor percepute. În acelaşi timp, o selecţie superficială a pieţelor ţintă va afecta 
negativ relaţiile cu clienţii, determinând pierderea unor clienţi fideli (spre exemplu, un restaurant care oferă 
servicii şi fumătorilor şi nefumătorilor, în aceeaşi încăpere, riscă să-şi piardă o parte dintre clienţi). 

După R. Norman [6], clientul îşi asumă numeroase funcţii în cazul în care el participă direct în 
procesul de prestare, fiind un veritabil coproducător de sericii: [1,2]
• participă activ la diagnosticarea întreprinderii (aceasta este adevărat în cazul întreprinderilor de 

servicii informatice); 
• participă, în calitate de coproducător, la ameliorarea productivităţii întreprinderii de servicii, asumându-

şi anumite munci în locul personalului prestator (în bănci, spre exemplu, clienţii completează ei însuşi 
anumite formulare); 

• participă la controlul calităţii: deoarece prestarea şi consumul sunt simultane, clientul poate reacţiona 
imediat pentru a cere o modificare a ofertei;

• participă activ la proiectarea serviciului (în domeniul serviciilor de consultanţă sau educaţionale, 
calitatea este asigurată, în mare măsură, de participarea clientului); 

• contribuie la motivarea personalului de contact: clienţii satisfăcuţi, care îşi exprimă recunoştinţa faţă 
de angajaţi, joacă un rol important în stimularea acestora; 

• influenţează activitatea comercială a întreprinderii în măsura în care el face reclamă serviciului în faţa 
prietenilor, colegilor sau în faţa altor clienţi prin comunicare one-to-one. 
La baza procesului de implicare a clienţilor în prestarea serviciilor se află dorinţa participării acestora, 

care este determinată de aşteptările lor. Din această perspectivă, conform managementului facilitar, 
personalul de contact trebuie să cunoască aceste aşteptări, pentru a găsi cele mai eficiente stimulente de 
implicare a clienţilor. Clientul poate refuza participarea sa la procesul de prestare. Totuşi, el va accepta să 
participe dacă va fi stimulat: [5]
• în plan emoţional - plăcerea de a participa, alături de prestator, la anumite activităţi; 
• în plan economic - obţinerea unui preţ mai redus pentru serviciul primit; 
• în plan temporal - economisirea de timp; 
• în plan social - contactul cu alţi clienţi pe timpul prestării serviciului; 
• în plan intelectual - posibilitatea de a-şi manifesta creativitatea, de a aduce inovaţii pe timpul prestării 

serviciului.
CONCLUZII

Menţinerea satisfacţiei clienţilor faţă de serviciile care le sunt oferite ajută organizaţia să-şi construiască 
ți sa-ți dezvolte o reputaţie solidă. Este binecunoscut faptul că percepţia clienţilor faţă de serviciile oferite 
este fundamentală pentru nivelul de satisfacţie pe care acesta îl resimte.  
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Oferirea unor servicii de calitate necesită din partea unei organizaţii abilitatea de a rămâne flexibilă 
şi de a fi capabilă să răspundă mereu cerinţelor mereu schimbătoare ale clienţilor. De aceea personalul 
care lucrează cu clienţii trebuie nu numai să cunoască foarte bine serviciile pe cale le oferă, dar şi să aibă 
bune abilităţi interpersonale si  capacitatea de a rezolva in mod eficient problemele. Înţelegerea aşteptărilor 
clienţilor alături de componentele de bază ale relaţiilor cu clienţii ajută personalul în obţinerea aptitudinilor 
necesare. Este înţelept să ne amintim faptul că un client este de obicei educat,  informat, limitat de timp, 
orientat spre valoare, are opinii proprii şi mai e şi sceptic.

La rândul său, Jim Daniel, preşedintele băncii «Fiendly Bank» din Oklahoma City, susţine că: ”O 
provocare continuă este de a găsi oameni... care au calităţi necesare pentru prestarea unor servicii de înaltă 
calitate. Tehnicile creative de intervievare trebuie utilizate pentru a obţine o imagine clară asupra a ceea ce 
candidatul simte cu adevărat în ceea ce priveşte clientul. Mulţi candidaţi au intrat, într-o anumită măsură,în 
contact cu clienţii în muncile anterioare, dar puţini dintre aceştia au realizat cu succes acest contact. Noi 
căutăm până găsim acea persoană” [4].
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