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Proceduri 
Se elaborează prin modelarea relațiilor între activități și resurse în baza de date. Rezultă 
documente conforme cu cerințele ISO 10013 – linii directoare privind documentele calității 
și respectiv cerințele OSGG 600/2018. Permite definirea obiectivelor organizației și 
identificarea și descrierea riscurilor și centralizarea lor în registre. Aplicația oferă de altfel 
registre pentru toate tipurile de obiecte create (inclusiv de utilizator): documente, aplicații 
informatice, obiective, activități, interfețe de proces, instrumente, cunoștințe, etc. 

Regulamentul de Organizare și Funcționare 
Rezultă ca un raport din aplicație. Atribuțiile unităților organizaționale sunt descrise prin 
rolurile sintetice pe care la au în procesele la care participă. Alinierea între prevederile ROF 
și proceduri rezultă în mod automat.   

 

Fișe de post 
Conținut standard, aliniat la legislația românească.  
Responsabilitățile se atribuie prin simpla bifare a activităților declarate în proceduri. 

Optimizare structurală 
Funcțiile de analiză și interogare a bazei de date (fără a necesita cunoștințe speciale) pun 
în evidență locurile înguste sau alte aspecte relevante referitoare la utilizarea optimă a 
resurselor.   

 

Optimizare operațională  
Aplicația include funcționalități dedicate pentru colectarea propunerilor de perfecționare, 
evaluarea noilor versiuni de proceduri, managementul versiunilor incluzând arhivare și 
restaurare, registre cu toate obiectele de flux, resursele, obiectivele , riscurile definite, etc. 
facilitând astfel analiza. Simple facilitează parcurgerea ciclului Deming și oferă posibilitatea 
definirii de indicatori de performanță și progres.  

  
 

 

 

Managementul fluxurilor de lucru și proiectelor 
Odată definită o procedură, ea devine baza execuției procesului pe care îl descrie. 
Coordonatorul activității alocă participanții la proces și asigură disponibilitatea celorlalte 
resurse. Activitățile se execută conform procedurii, consemnându-se participanții ca și orice 
altă informație contextuală. Încheierea unei activități echivalează cu o semnătură 
electronică. 

 

 

Managementul documentelor  
Toate documentele utilizate în cadrul unui proces sunt gestionate pe întreaga lor durată 
de viață, de la stadiu de model-draft, la arhivare. Ele se pot “transfera” de la o activitate 
la alta, evoluează spre finalizare, se “îndosariază” electronic și se stochează pentru 
regăsire ulterioară la momentul încheierii unei activități, asigurându-li-se integritatea.  

Trasabilitate  
Activitățile, participanții, alte resurse utilizate, documentele se jurnalizează cu 
consemnarea datei și orei. Persoana care finalizează o activitate “semnează” pentru toată 
informația contextuală asociată. De asemenea se jurnalizează documentele, e-mail-urile 
schimbate în cadrul execuției unui proces concret (instanță de proces), forum-ul de discuții 
asociate procesului, link-urile accesate din cadrul procesului.  

 

 

Raportare flexibilă  
Informațiile din aplicație pot fi exportate în aplicații de calcul tabelar (gen Excel) care 
au rolul de a prelucra și prezenta informația în formatul dorit de utilizator (tabele cu 
indicatori, grafice, comentarii calitative).  
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Foaie de parcurs  
Construcția Simple continuă. Versiunile următoare vor include: Formulare care să permită 
rafinarea modului de înregistrare a datelor, utilizabile inclusiv pentru Managementul 
Performanței proceselor și respectiv al angajaților, Managementul restructurării, Partajare 
de know-how, Publicare structurată de conținut, Financiar-contabilitate, Simularea 
funcționării organizației, eLearning 

 

   

 

Simplitate 
A fost principalul criteriu de proiectare. Spre deosebire de alte standarde de reprezentare 
(exclusiv grafice, făcute de informaticieni pentru informaticieni), Simple BPM permite 
modelarea grafică a fluxurilor de proces cu doar 4 obiecte. Reprezentarea informației este 
structurată într-o combinație de text, tabele și grafice pentru a facilita citirea și înțelegerea 
procedurii de către oricine cu un minimum de pregătire specifică.  

Viteză și agilitate  
Simple permite adaptarea rapidă a organizației la schimbare prin proiectarea de procese 
noi sau modificarea și versionarea celor vechi. În funcție de complexitatea schimbării, 
efortul de adaptare variază între câteva minute și 4 ore (media în cazul unei proceduri noi 
dezvoltate de la zero).   

 

 

Rigoare, claritate și exactitate 
Simple BPM asigură prin mecanisme multiple de validare a calității informației introduse 
rigoarea, claritatea și exactitatea informației din proceduri, la un nivel de neatins în 
maniera de reprezentare clasică, narativă a acestora.  

  
Rezultate utilizabile direct  
Procedurile, Fișele de post și Regulamentul de Organizare și Funcționare pot fi utilizate 
exact așa cum rezultă din aplicație, fără formatare suplimentară sau alte adaptări și 
modificări. Orice modificare permite re-publicarea imediată.   
  

 

Flexibilitate și adaptabilitate 
Simple BPM permite adaptarea prin configurare a diferitelor funcționalități: se pot crea 
obiecte (de exemplu tipuri de resurse, modele de risc, etc.) noi, relații noi între obiecte, se 
poate configura aspectul Fișelor de post, aspectul Tabelului sintetic al procedurii, 
organigrama, posturile, și altele și este în curs de implementare și interfața utilizator multi-
linguală (atât funcționalitățile aplicației cât și conținut – versiuni în mai multe limbi pentru 
proceduri – de exemplu română-maghiară-germană, etc.). 

 

Funcționalitate extinsă 
Aplicația poate acoperi integral aspectele operaționale ale activității unei companii sau 
instituții publice.  

  
Implementare imediată 
Punerea la dispoziție a aplicației pentru utilizare pentru o organizație durează câteva 
minute. Se oferă cursuri de utilizare și modelare pentru a dezvolta autonomia beneficiarilor 
săi în utilizarea aplicației.   
Acces securizat peste internet 
Accesul la aplicație se poate face oricând și de oriunde peste internet, de pe calculatoare 
sau tablete prin simpla utilizare a unui browser. Informația circulă criptat peste internet.  

 
Datorită opțiunii pentru simplitate și a ușurinței în utilizare, beneficiarii sunt încurajați  

 să-și dezvolte intern capacitatea de modelare organizațională și elaborare de proceduri și  

 să adopte integral utilizarea aplicației pentru tot ceea ce înseamnă organizare și reglementare internă.  

  



 

TUR DE ORIZONT 

 
 

 

1 

La log-in, se accesează direct registrul de procese. Registrul poate fi filtrat, sortat și supus căutării 
după cuvinte cheie. Procesele pot fi create prin adăugare sau prin mențiune directă de interfețe de 
proces în alte procese. Procesele primesc un Id unic din baza de date, se validează pe baza unui 
Checklist, sunt caracterizate de o anumită complexitate (100%=complexitatea procesului de audit 
conform ISO19011). Status-ul indică absența unor categorii de informații – dintre cele impuse de 
Anexa 2 a OSGG600 respectiv ISO 10013, indicatorul permițând constatarea stadiului de descriere a 
unui proces: 
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Unei versiuni de 
proces i se poate 
asocia un interval de 
validitate (de la 
intrarea în vigoare la 
expirare). 



 3 

Procesele pot primi indecși 
pentru o clasificare 
similară ca cea din figura 
următoare (specifică 
pentru o instituție publică 
de tip Minister dar pot 
primi și o a doua etichetă, 
utilizabilă pentru 
clasificarea după un al 
doilea tip de criteriu. 

Cele 3 roluri sintetice pentru un proces (la nivelul întregului proces) sunt 
cel de  

 Arhitect de proces - unitatea organizațională (UO) responsabilă de 
adecvarea-actualizarea-perfecționarea continuă a procesului, cel 
de  

 Coordonator de proces – UO care coordonează execuția 
procesului sau cel de 

 Participant la proces (UO respectivă participă la cel puțin o 
activitate din proces. 

Procesele pot fi clasificate în procese de sistem (generale) și procese 
operaționale (specifice), respectiv în procese principale sau secundare 
pentru o anumită UO.   
Procedura este documentul care descrie un proces. 

4 

Registrul de procese poate fi accesat și din meniul de modelare. Tot aici sunt accesibile și alte informații dar și accesul la 
funcționalitatea de completare a chestionarelor de auto-evaluare așa cum se poate observa în figura 6. Figura 7 oferă 
imaginea sintetică cu privire la stadiul implementării (număr de UO pe niveluri de implementare). Butonul ”Răspunsuri” 
dă acces către un raport care indică în ce măsură chestionarele au fost completate de către UO. 
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Editarea unui proces începe prin 
editarea fluxului (ce se face?). Într-
o manieră grafică, facilă, se adaugă 
obiectele de flux (Evenimente, 
Activități, Operatori și Interfețe de 
proces) în ordine cronologică, fiind 
permise ramificații ale firelor de 
activitate (ce facem în cazul a), ce 
facem în cazul b)) dar și ulterior 
confluențe de fire de activitate 
(când activitățile succesoare ale 
mai multor fire de activitate sunt 
comune).  
 
Deși este de preferat ca adăugarea 
de obiecte de tip resursă, risc, 
obiectiv să se facă din tabelul 
sintetic al procesului, acest lucru 
se poate face și din editorul grafic. 
De exemplu, executantul activității 
din figura 8  este Coordonatorul 
compartimentului interesat în 
timp; el utilizează documente 
(Referatul de necesitate, Nota de 
fundamentare), instrumente 
(telefon, fax).  
Din meniul de administrare se pot 
crea noi obiecte de tip resursă. 

Fiecare obiect din Simple BPM, inclusiv cele de 
flux au atribute (configurabile din meniul de 
administrare). 
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În exemplul de mai sus, activităților li se pot 
asocia termene, locații, costuri, observații, etc. 
Atributele unui obiect pot fi și fișiere (pentru 
documente de ex. se pot atașa modele de 
documente).  
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Același proces poate fi editat din 
Tabelul sintetic, în care este mai 
ergonomic să sa adauge resursele 
procesului : Cine face, cu ce face, 
riscurile, etc. 
În modelarea unui proces se 
introduc ”Informații generale”, Se 
pot vedea tabelar nu doar 
obiectele ci și atributele lor 
(”Descriere detaliată”), se pot 
vizualiza rolurile deja declarate în 
proces (posturi sau UO din statul 
de funcțiuni), se pot menționa 
participanții la proces și etapele la 
care aceștia au participat ca în 
figura 11, inclusiv data și date de 
contact ale celor în cauză.  

Bifând căsuța corespunzătoare, participanții 
pot primi direct din aplicație, pe mail, 
procedura, în stadiul de elaborare 
corespunzător momentului trimiterii. 
Procedurilor li se pot adăuga acte normative 
(fig 12). Tot lor li se asociază un forum de 
”Lecții învățate” unde se pot înregistra sugestii 
de îmbunătățire. Validarea unui proces se face 
cu ajutorul unui ”Checklist” (fig 13) care 
permite evaluarea calității informației dintr-o 
procedură. Procedurile pot fi versionate și 
organizate în capitole (fig 14).  
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Fiecărui capitol (fig 14) , pe lângă 
denumire și un paragraf introductiv, i se 
pot asocia obiecte de flux (și în mod 
automat, odată cu ele, toate resursele 
asociate).  
Fiecare capitol de procedură generat 
astfel va include subdiagrama de 
obiecte și subtabelul detaliat al 
activităților și resurselor.  

Procesele 
pot fi duplicate, editate grafic, 14 



vizualizate grafic, exportate ca PDF sau 
ca arhivă (cu toate documentele anexă).  

Figurile următoare ilustrează principalele capitole dintr-o procedură generată ca un raport din baza de date: Informații generale, diagrama de flux, subcapitole de procedură (sub-
diagramă și tabel asociat – 17,18,19,20), tabele recapitulative privind toate obiectele de tip resursă sau risc menționate în proces: responsabilitățile resurselor umane, 
documentele, aplicațiile informatice, instrumentele, etc. – generate în mod automat din modelarea din Simple BPM. Procedura include desigur și participanții la elaborarea 
procedurii (persoana, unitatea organizațională  etapa, data)  și Legislația asociată.  
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Definirea obiectivelor asociate proceselor și 
grupurilor de procese este prezentată în figura 
23.  
 
Figura 24 prezintă parțial fișa de identificare (și 
cuantificare) a riscurilor asociabile activităților și 
evenimentelor din procese și grupuri de procese.   
 
Pentru orice obiect creat și configurat în 
secțiunea de administrare a aplicației, (de flux, 
resursă, obiectiv, risc, date cu caracter personal, 
etc.) se generează automat registre  asociate 
care indică pentru fiecare tip de obiect, în ce 
procese, la ce activități, în legătură cu ce alte 
resurse, etc, apar și ce atribute au. 
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Meniul ”Analiză” oferă unul dintre cele mai 
puternice instrumente disponibile în 
aplicația Simple BPM: Registrul de Obiecte  
În dreapta se pot observa registrele 
asociate: Regulamentului de Organizare și 
Funcționare, Lecții învățate (propuneri de 
îmbunătățire), Legislație, Obiective, 
Informații despre proces, Evenimente, 
Activități, Interfețe de proces, Documente, 
Posturi, Unități Organizaționale, Resurse 
generice, Agenți generici, Instrumente, 
Riscuri, Cunoștințe, Aplicații informatice, 
Activități multiple, etc.  
Putem determina astfel locurile înguste (ce 
posturi apar în multe activități din multe 
procese), cât de multe documente și unde 
sunt folosite, ce activități utilizează ce 
aplicații informatice, ce cunoștințe sunt 
necesare în ce procese și activități 
corespunzător căror posturi (profile de 
competență), etc.  

 

26 
ROF-ul se generază automat ca un raport din baza de date. Pentru fiecare UO se 
precizează procesele la care participă, indexul, rezumatul acestora, rolul sintetic al 
UO (Arhitect, Coordonator, Participant), dacă procesul este de sistem sau 
operațional (general sau specific), principal sau secundar. ROF-ul poate fi exportat în 
format Word și Excel, în două formate diferite (fig 26, 27). 
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28 

Figura 28 prezintă parțial registrul legislației constituit prin reuniunea tuturor actelor normative menționate în proceduri. Actelor normative li se pot asocia inclusiv link-uri către 
paginile de internet unde pot fi consultate.  



29 

Meniul ”Fișe de post” oferă acces către 
funcționalitatea de elaborare de fișe de 
post, respectiv către un raport care 
permite realizarea echilibrului corect în 
alocarea angajaților pe diferite activități 
din diferite procese.  
În elaborarea fișelor de post se 
precizează la ce procese și în ce activități 
din procese participă angajatul dar și 
alte informații, cum ar fi cerințe 
profesionale ale postului, cunoștințe, 
relații de muncă, obiective, etc. 
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Meniul ”Activitate” dă acces către 
funcționalitățile de execuție a 
proceselor modelate dar și către 
Registrul documentelor upload-ate în 
aplicație în timpul execuției proceselor. 
 
Pe ecran apare masa de lucru (cu 
instanțele de proces la care angajatul 
participă în momentul respectiv (fig 33) 
și care oferă posibilitatea lansării în 
execuție de noi procese (fig 32).  
Demararea unui nou proces presupune 
alegerea procesului, coordonatorului, 
responsabilului, etichetarea instanței cu 
un nume relevant, declararea 
momentului demarării –finalizării.  
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33 

Odată creat un proces, el va apărea pe ”mesele de lucru” 
(fig 33) ale tuturor celor nominalizați ca participanți (fig 
35, 36) 
 
Dând click pe una dintre instanțele din lista de instanțe 
de proces (fig 33), se deschide o nouă fereastră (fig 34) 
care oferă posibilitatea demarării sau finalizării unei 
activități (tab-ul ”Proces”), jurnalizării execuției 
procesului (tab-ul ”Timeline”), vizualizării documentelor 
adunate în ”dosarul” procesului (”Documente”), 
vizualizării e-mail-urilor care au avut ca destinatar și 
instanța respectivă de proces, vizualizării mesajelor 
schimbate pe ”Forum” și vizualizării procedurii pe baza 
căreia se execută procesul.  

34
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Cei nominalizați pot demara execuția unei 
activități (fig 37), caz în care au 
posibilitatea de a descărca un model de 
document, de a-l completa local și de a-l 
încărca la loc în aplicație (fig 38), de a 
vizualiza mail-urile primite în cutia poștală 
a instanței de proces, de a conversa pe 
forum (fig 39), de a accesa link-uri externe 
apicației (alte aplicații, site-uri web).  
 
Odată încheiată activitatea respectivă, se 
poate finaliza ceea ce va atrage după sine 
automat înregistrarea în timeline a 
operației respective.  
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Activitățile executate își schimbă culoarea 
(fig 40).  
Totodată, ele sunt jurnalizate în Timeline 
(fig 41). 
În dosarul de documente, apare 
documentul încărcat anterior (fig 42). 
Din tab-ul de mail se pot expedia mail-uri 
la care să fie transmise și în cutia de mail 
a procesului respectiv (fig 43). 
 
Pe măsură ce se parcurg pași prevăzuți de 
procedură, procesul se jurnalizează, se 
constituie dosarul de documente al 
procesului, se include conversațiile pe 
forum și mail-urile schimbate în arhiva 
procesului.  
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Din tab-ul de administrare (fig 45), se pot 
administra persoanele (utilizatori sau nu), 
Posturile, Obiectele (se pot crea noi 
obiecte – fig 46), Organigrama, Etapele de 
elaborare a procedurii, Formulare 
(funcționalitate încă în construcție), 
Grupurile de utilizatori, Listele utilizate în 
formulare, Tipurile de relații între 
obiectele definite și formatul tabelului 
sintetic.  46 

 

47 

Arhitectura aplicației este web-based. Aplicația Simple BPM se poate instala pe 
platforme Linux (de preferat) sau Windows, având caracteristicile hardware din figura 
47.  
 
Baza de date propusă a fi utilizată în acest Proiect este MySQL sau similară (Maria DB), 
web-server-ul este Apache iar limbajul de programare PHP, completat cu o serie de alte 
tehnologii.  
 
Peste aceste straturi s-a construit aplicația Simple BPM, accesibilă din rețeaua internă și 
peste Internet în condițiile menționate în figura 47.   
 
Utilizatorii se conectează la aplicație via un browser, cu criptarea comunicației peste 
rețea/internet (https).  

 
Pentru mai mule detalii: https://www.avantera.co/simple-bpm 
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