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Capability Maturity Model Integration (CMMI ®)  
 

CMMI  este un model de referinţă de bune practici pentru ingineria sistemelor (Systems 
Engineering – SE), ingineria software (Software Engineering – SW), dezvoltarea integrată a 
produselor şi proceselor (Integrated Product and Process Development – IPPD) şi procesle cu 
furnizorii (Supplier Sourcing – SS). El se bazează pe modele de capabilitate şi maturitate 
(CMMs) ce diferă prin disciplinele acoperite, prin structură (continuu sau în trepte) sau prin 
modul de definire a capabilităţii, respectiv maturităţii. Se integrează astfel mai multe discipline, 
creînd un cadru pentru îmbunătăţirea proceselor.  
 
Setul de bune practici industriale a fost definit pentru următoarele domenii de cunoştinţe (Bodies 
of Knowledge), denumite în cadrul CMMI discipline:  
 
- ingineria de sistem - Systems Engineering (SE),  
- ingineria software - Software Engineering (SW), 
- dezvoltare integrată a produselor şi proceselor - Integrated Product and Process Development 

(IPPD) şi 
- procesele legate de furnizori - Supplier Sourcing (SS) 
 
Modelul CMMI este flexibil, permitând şi integrarea altor discipline, în funcţie de necesităti. 
 

Filozofia CMMI  
 
Realizarea unui produs informatic este influenţată de trei factori: oamenii, tehnologia şi 
procesele derulate. În centrul  CMMI se află procesele derulate în cadrul organizaţiei 
dezvoltatoare de aplicaţii informatice/software pentru obţinerea anumitor rezultate.  
 

Procesul în CMMI 
 
Procesul defineşte cine, face ce, când şi cum. Sunt descrise modurile permise de organizare a 
persoanelor şi resurselor. Activităţile derulate depind de organizaţie şi de tipul sistemului care se 
dezvoltă. În descriere trebuie să se menţioneze explicit dacă sistemul trebuie condus sau 
îmbunătăţit.  
 
Într-o bună descriere a procesului trebuie să se definească complet rolurile, calificările şi 
metodele/tehnicile folosite. În procesul software este important modul în care oamenii lucrează 
împreună pentru aplicarea tehnologiei şi dezvolatrea şi întreţinerea componentelor software din 
sistemele software-intensive. Se are în vedere lucrul individual, în echipe, în cadrul proiectelor şi 
organizaţiilor, precum şi cu utilizatorii, clienţii şi stakeholderii.  
 



Procesele inginereşti se concentrează pe găsirea celor mai eficace şi eficiente activităţi din setul 
de activităţi posibile, ceea ce presupune planificarea, măsurarea şi controlul proceselor de 
muncă. 
 
Procesele sunt caracterizate prin intermediul unor atribute: 
- proprietarul procesului, poate fi cunoscut sau necunoscut, poate fi o persoană, o echipă de 

proiect sau o organizaţie 
- definiţia proiectului, poate fi prescriptivă, descriptivă, sau poate să lipsească 
- vizibilitatea, se referă la gradul de cunoaştere al progresului procesului şi a stării ieşirilor 
- siguranţa procesului se referă la detectarea şi tratarea erorilor procesului înainte de a genera 

erori în produs 
- mentenabilitatea, se referă la capacitatea de îmbunătăţire a proceselor astfel încât să răspundă 

la necesităţile în schimbare ale organizaţiei 
- robusteţea, se referă la capacitatea de a mai urma un proces în situaţie de criză 
- susţinerea prin unelte, se referă la existenţa unor unelte care susţine derularea procesului 
- gradul de acceptare a procesului de către practicieni, stakeholderi şi organizaţie 
 
Definirea riguroasă a procesului presupune detalierea acestor atribute. Pe lângă aceste atribute 
generale ale proceselor, fiecare poate fi caracterizat şi de atribute specifice.  
 
Există mai multe abordări pentru îmbunătăţirea proceselor:   
- Abordarea top-down bazată pe model 
- Abordarea top-down bazată pe necesităţile de afaceri 
- Bottom Up – soluţionarea problemelor curente 
- Bottom Up – soluţionarea problemelor curente cu concentrarea pe procesele de afaceri 
 
Pentru ca îmbunătăţirea proceselor trebuie să fie eficace, trebuie să se aibă în vedere câteva 
aspecte: 
 
- Dezvoltarea proceselor trebuie să fie durabilă, procesele trebuie să poată fi întreţinute pe 

termen mediu sau lung 
- Procesele la nivelul organizaţiei trebuie să fie suficient de flexibile pentru a putea fi adaptate 
şi folosite pentru fiecare proiect în parte. Dacă se ţine cont de prea mulţi parametri, este 
dificil de obţinut un proces acceptabil la nivelul organizaţiei şi care să ţină cont de toţi 
parametrii. 

- Ritmul îmbunătăţirilor trebuie să fie suportabil, la nivelul organizaţiei. Prea multe 
îmbunătăţiri, pot să ducă la ineficienţă, un pot fi asimilate de personal  şi ajung să fie 
ignorate.  

- La introducerea îmbunătăţirilor este important să se ţină cont de eficienţa investiţiei (raportul 
cost/performanţă). 

 
Înainte de a începe îmbunătăţirea unui proces, este necesar să se stabilească situaţia actuală, 
gradul de capabilitate a procesului în conformitate cu un model recunoscut. Pentru aceasta se 



iniţiază evaluarea existenţei proceselor, a folosirii şi cunoaşterii acestora de către angajaţi şi se 
identifică punctele tari şi slabe ale procesului. 
 
Se identifică apoi posibilele beneficii în urma introducerii îmbunătăţirii, se evidenţiază practicile 
ce vor putea fi folosite şi de alte proiecte/programe şi se stabileşte o ordine de priorităţi pentru 
investiţiile aferente îmbunătăţirii.   
 
Pentru planificarea îmbunătăţirii proceselor se vor evalua procesele pentru a se stabili care 
necesită îmbunătăţiri şi se vor face sugestii pentru implementare. Se vor folosi datele rezultate 
din diferite revizii la nivelul organizaţiei şi proceselor organizaţiei şi se vor avea în permanenţă 
în vedere obiectivele ce trebuie atinse.  
 
CMMI  descrie cerinţele pentru procese, fără a da “reţete” pentru implementarea acestora. 
Cerinţele sunt organizate sub forma unui set structurat de bune practici izvorât din experienţa 
industrială. Prin referirea la aceste bune practici ca obiective de atins, se poate măsura progresul 
efectuat. Bunele practici pot constitui referinţe (benchmark) pentru maturitatea proceselor şi 

pentru comparaţia cu alte organizaţii similare. Pe baza CMMI se stabileşte o viziune comună a 
tuturor entităţilor organizaţiei. 
 

Maturitatea proceselor şi organizaţiilor 
  
Sunt organizaţii în care nu există o procedură scrisă pentru descrierea desfăşurării proceselor. 
Sunt şi situaţii în care deşi procedura există, ea nu este pusă în practică sau nu este urmată 
întocmai. Astfel, un proces se desfăşoară diferit, în funcţie de împrejurări sau de persoana care 
este implicată. În unele organizaţii, derularea proceselor depinde de anumite persoane, în lipsa 
cărora realizarea procesului nu mai este posibilă. Există şi situaţii în care în derularea procesului 
nu se controlează conformitatea cu cerinţele sau rezultatele aşteptate. În toate aceste situaţii avem 
de-a face cu procese imature. Ele definesc organizaţiile imature. În organizaţiile imature 
performanţa se realizează doar pe baza competenţei şi eforturilor excesive ale angajaţilor. În 
astfel de organizaţii este dificil de planificat şi de respectat termenele, deseori dezvoltarea 
aplicaţiei începe înainte de a avea un set stabilizat de cerinţe, testarea este incompletă iar 
performanţele sunt impredictibile. În organizaţiile imature nu se efectuează măsurători ale 
gradului de atingere a obiectivelor. Toate acestea au consecinţe directe asupra calitătii produsului 
sau serviciului dezvoltat şi a eficienţei economice a procesului de dezvoltare a produsului sau 
serviciului. 
 
Un proces este considerat matur dacă este documentat, înţeles, folosit şi îmbunătăţit continuu. El 
este controlat şi derularea sa conform procedurii definite este monitorizată. În timpul derulării 
procesului matur se colectează şi se folosesc măsurări. O organizaţie în care  se desfăşoară 
procese mature este o organizaţie matură. În acestea, cerinţele sunt documentate şi gestionate iar 



termenele se stabilesc pe baza cerinţelor convenite şi activitatea derulează ritmic, conform 
termenelor, bazîndu-se în mică măsură pe disponibilitatea angajaţilor de a depune eforturi 
extreme. În situaţii de criză se pune mai mult accent pe urmarea unor procese anterior definite. 
Deciziile se iau în funcţie de valori măsurate ale parametrilor relevanţi. Este posibilă astfel 
identificarea şi tratarea riscurilor, iar performanţele de calitate şi economice devin predictibile. 
Este posibilă identificarea şi îndepărtarea timpurie a defectelor, ceea ce reduce costurile de 
verificare şi implicit de dezvoltare.  
 

Ariile de proces acoperite de CMMI 
 

Obiectivul CMMI este de a furniza un cadru care să permită dezvoltarea sistemului sau 
softwareului adecvat, cu cost adecvat şi la timp. 
 
Procesele care de desfăşoară în dezvoltarea unui produs sau serviciu informatic pot îndeplini 
funcţii tehnice, de conducere sau de suport în dezvoltarea de sisteme sau software.  
 
În CMMI, aria de proces reprezintă un pachet de practici înrudite care duc la atingerea unui set 
de obiective de natură managerială, tehnică sau de suport şi îndică acţiunile ce trebuie urmate 
pentru atingerea acestor obiective. În versiunea 1.2 a CMMI sunt 22 de arii de proces, grupate în 
patru categorii (vezi tabelul 1):  
 
- Managementul proceselor, cu referire la concentrarea pe procesele organizaţiei, pe definiţia 
şi instruirea acestora, în vederea gestionării dezvoltării, achiziţiei şi întreţinerii produselor şi 
serviciilor.  

- Inginerie, cu referire la dezvoltarea cerinţelor, la soluţia tehnică, la integrarea produsului, la 
verificare şi validare. 

- Managementul proiectelor, cu referire la planificare, monitorizare şi control, tratarea 
riscurilor şi gestionarea furnizorilor. 

- Suport, cu referire la asigurarea calităţii produselor şi proceselor şi managementul 
configuraţiei. 

 
Ariile de proces ale diferitelor categorii interacţionează între ele, transferându-şi informaţii sau 
rezultate ale activităţilor. În anumite situaţii, implementarea unor arii de proces depinde de 
implementarea altor arii de proces. Pentru fiecare categorie se definesc ariile de proces 
fundamentale şi cele progresive. Ariile de proces fundamentale trebuie implementate înaintea 
celor progresive, pentru a asigura premisele de implementare cu succes ale celor din urmă. 
Îmbunătătirea proceselor va avea succes numai dacă ea se bazează pe obiectivele de afaceri ale 
organizaţiei. Astfel, dacă obiectivul de afaceri este de a creşte aficienţa elaborării de software 
prin refolosirea secvenţelor de cod, atunci obiectivele pentru îmbunătăţirea proceselor pot fi 
legate de procesele de inginerie, ariile de proces cele mai relevante fiind Dezvoltarea cerinţelor 
(RD), Soluţia tehnică (TS) şi Integrarea produselor (PI).  



 

Reprezentările CMMI   
 
CMMI permite abordarea procesului de îmbunătăţire a proceselor şi de evaluare a gradului de 
maturitate/capabilitate prin două reprezentări: reprezentarea în trepte şi reprezentarea continuă.  
 
Reprezentarea continuă 
 
În reprezentarea continuă, organizaţia selectează una sau mai multe arii de proces şi 
îmbunătăţeşte permanent procesele asociate acestora, folosind nivelurile de capabilitate pentru a 
caracteriza îmbunătăţirea unei anumite arii de proces. Un nivel de capabilitate reprezintă 
atingerea unei îmbunătăţiri a proceselor într-o anumită arie de proces. În funcţie de 
performanţele proceselor din aria de proces, sunt definite 6 niveluri de capabilitate: (0 - 5) (vezi 
tabelul 4). Fiecare nivel constituie baza pentru nivelul următor şi la implementare nu se poate 
sări peste un nivel de capabilitate. Nivelurile de capabilitate superioare includ toate practicile 
generice şi specifice ale nivelurilor inferioare. 
 
Nivelul de capabilitate 0: Incomplet  
Un proces care nu este efectuat sau este efectuat doar parţial este considerat “incomplet”. Unul 
sau mai multe obiective specifice nu sunt satisfăcute şi nu există obiective generice, deoarece nu 
are sens să se instituţionalizeze procese care sunt derulate cel mult parţial. 
 
Nivelul de capabilitate 1: Efectuat 
Un proces care satisface obiectivele specifice ale ariei de proces este considerat “efectuat”. 
Acesta suportă şi permite derularea activităţilor şi producerea produselor activităţii asociate ariei 
de proces. Pentru a asigura menţinerea îmbunătăţirilor obţinute prin efectuarea completă a 
proceselor este necesară instituţionalizarea lor, adică aplicarea practicilor generice asociate 
obiectivelor generice pe diferitele niveluri de capabilitate.  
 
Nivelul de capabilitate 2: Condus 
Un proces condus este un proces efectuat care beneficiază de infrastructura de bază pentru 
suportul procesului. El este planificat şi derulat confom politicii adoptate, este derulat de 
persoane cu abilităţi şi cunoştinţe adecvate, care au la dispoziţie resursele necesare pentru a 
produce rezultate controlate. Stakeholderii relevanţi sunt implicaţi în derularea procesului, care 
este monitorizat şi revizuit şi este evaluată derularea sa conform descrierii procesului. 
 
Nivelul de capabilitate 3: Definit 
Un proces definit este un proces condus care este adaptat din setul standard de procese al 
organizaţiei, pe baza ghidului de adaptare al organizaţiei şi care generează produse ale activităţii, 
mărimi şi alte informaţii despre îmbunătăţirea proceselor care vor fi incluse în bunurile 



proceselor organizaţionale. O diferenţă semnificativă între nivelul 2 şi nivelul 3 de capabilitate 
este aria de cuprindere a standardelor, a descrierilor de proces şi a procedurilor. Pe nivelul doi, 
aceste descrieri pot să varieze de la caz la caz, de exemplu de la proiect la proiect, în timp ce pe 
nivelul 3, procesele fiind adaptate din setul de procese ale organizaţiei, ele vor fi unitare, 
variaţiile fiind în limitele admise de ghidul de adaptare. 
 
Pe nivelul 3 de capabilitate, procesele sunt mai riguros descrise. Aici sunt definite scopul, 
intrările, criteriile de lansare a procesului, activităţile, rolurile, mărimile paşii de verificare, 
ieşirile şi condiţiile de terminare pentru proces. În conducerea procesului pe nivelul 3 de 
capabilitate se ţine seama de relaţiile între activităţile procesului şi mărimile procesului, de 
produsele activităţii şi de serviciile acestuia. 
 
Nivelul de capabilitate 4: Gestionat cantitativ 
Un proces gestionat cantitativ este un proces definit care este controlat pe baza technicilor 
statistice şi de natură cantitativă. Conducerea procesului se face pe baza unor criterii stabilite pe 
baza obiectivelor cantitative pentru calitatea şi performanţa procesului. Astfel, calitatea şi 
performanţa procesului sunt caracterizate în termeni statistici, pe toată durata de viaţă a 
procesului.  
 
Nivelul de capabilitate 5: Optimizat 
Un proces optimizat este un proces gestionat cantitativ care este îmbunătăţit pe baza înţelegerii 
cauzelor obişnuite ale variaţiilor inerente în proces. Focalizarea pe un proces optimizat este de a 
îmbunătăţi continuu performanţele procesului atât prin îmbunătăţiri incrementale cât şi prin 
îmbunătăţiri inovative.  
 
Reprezentarea în trepte 
 
În reprezentarea în trepte, organizaţia alege un set predefinit de arii de proces şi defineşte o cale 
de îmbunătăţire, la nivelul organizaţiei.  Un nivel de maturitate este un nivel de evoluţie bine 
definit al îmbunătăţirilor proceselor şi este descris de practicile specifice şi generice ale unui set 
predefinit de arii de proces ce duc la îmbunătăţirea globală a performanţelor organizaţiei. Sunt 
definite 5 niveluri de maturitate. Nivelul de maturitate al unei organizaţii asigură o cale de 
predicţie a performanţelor organizaţiei într-o disciplină sau un set de discipline. Un nivel de 
maturitate constituie o bază pentru îmbunătăţirea proceselor organizaţionale, prin maturizarea 
unui subset de procese ale organizaţiei astfel încât să se treacă pe nivelul următor. Nivelurile de 
maturitate sunt măsurate prin atingerea obiectivelor specifice şi generice asociate cu fiecare set 
predefinit de arii de proces.  
 
Cele cinci niveluri de maturitate sunt numerotate de la 1 la 5 si nivelurile 2 la 5 au aceeaşi 
denumire cu nivelurile de capabilitate (vezi tabelul 4) pentru a ilustra complementaritatea celor 



două reprezentări. Nivelurile de maturitate sunt folosite pentru a caracteriza îmbunătăţirea 
organizaţională relativ la un set de arii de proces, în timp ce nivelurile de capabilitat 
caracterizează îmbunătăţirilela relativ la o arie de proces individuală.  
 
Nivelul de maturitate 1: Iniţial 
Pe acest nivel de maturitate procesele sunt, de regulă, haotice şi se derulează ad-hoc. În 
organizaţie nu există un mediu stabil care să susţină derularea proceselor, obţinerea rezultatelor 
bazându-se în cea mai mare măsură pe competenţa şi eforturile deosebite ale personalului. Chiar 
dacă produsele realizate funcţionează, deseori la produsecrea acestora se depăşesc bugetul şi 
termenele iniţiale. În organizaţiile caracterizate prin nivelul 1 de maturitate, performanţele un 
sunt reproductibile iar în situaţii de criză procesele sunt abandonate.  
 
Nivelul de maturitate 2: Condus 
 Prpoiectele într-o organizaţie pe nivelul 2 de maturitate sunt planificate şi executate 
înconcordanţă cu politica organizaţiei. Angajaţii au abilităţile şicunoştinţele necesare activităţii 
pe care o depun şi au acces la resurse pentru a produce rezultate controlate. Stakeholderii 
relevanţi sunt implicaţi în procese. Procesele sunt monitorizate, controlate şi revizuite. Este 
evaluată derularea proceselor conform descrierii lor.  
 
Disciplina proceselor ajută menţinerea acestora şi în perioade de criză, astfel încât proiectele să 
se derulaze conform planurilor. La momentele importante de timp, starea produselor activităţii 
este cunoscută de conducere. Produsele activităţii şi serviciile satisfac descrierile de proces 
specificate, standardele şi procedurile. Pe acest nivel de maturitate, există angajamente din parte 
stakeholderilor relevanţi. Acestea sunt revizuite şi actualizate după necesităţi. 
 
Nivelul de maturitate 3: Definit 
Pe acest nivel de maturitate procesele sunt bine caracterizate şi înţelese, ele sunt descrise în 
standarde, proceduri unelte şi metode. Baza pentru nivelul de maturitate 3 o constituie existenţa 
setului standard de procese ale organizaţiei, care este îmbunătăţit în timp. Procesele standard sunt 
folosite pentru a unformiza activitatea în întreaga organizaţie. Astfel, în cadrul fiecărui proiect se 
aleg din setul de procese satandard şi se adaptează acelea necesare derulării proiectului.  
 
Diferenţa semnificativă între nivelul de maturitate 2 şi nivelul de maturitate 3 constă în aria de 
cuprindere a standardelor, descrierii proceselor şi procedurilor. Pe nivelul 2 de maturitate, 
standardele, descrierea proceselor şi procedurile pot fi diferite pentru fiecare situaţie distinctă de 
derulare a procesului, de exemplu, diferită de la proiect la proiect. Pe nivelul de maturitate 3, 
standardele, descrierea proceselor şi procedurile sunt adaptate din setul de procese sttandard ale 
organizaţiei pentru a se potrivi la specificul unui anumit proiect sau al unei anumite entităţi 
organizaţionale. Adaptările sunt făcute în limita deviaţiei admise de la setul standard, asigurând 
astfel un grad ridicat de uniformitate.   



 
O altă diferenţă semnificativă între nivelruile 2 şi 3 de maturitate este gradul de detaliere şi 
rigoare a descrierilor. Un proces definit precizează clar scopul, intrările, criteriile de lansare a 
procesului, activităţile, rolurile, mărimile paşii de verificare, ieşirile şi condiţiile de terminare 
pentru proces. Pe nivelul 3 de maturitate, în conducerea proceselor se ţine cont de relaţiile dintre 
activităţile proceselor şi mărimile din proces, precum şi produsele activităţilor şi serviciile 
proceselor. 
 
Pe nivelul 3 de maturitate, organizaţiile trebuie să aibă în vedere dezvoltarea ariilor de proces de 
pe nivelul 2. Practicile generice asociate obiectivului generic 3,care un au fost aplicate penivelul 
2 de maturitate, se aplică pentru atingerea nivelului 3. 
 
Nivelul de maturitate 4: Condus cantitativ 
Pe nivelul de maturitate 4, la nivelul organizaţiei şi la nivelul proiectelor se stabilesc obiective 
cantitative pentru calitate şi performanţa proceselor. Acestea constituie criteriile pentru 
conducerea proceselor. Obiectivele cantitative se stabilesc pe baza necesităţilor clientului, ale 
utilizatorilor finali, ale organizaţiei şi ale implementatorilor procesului. Calitatea şi performanţa 
proceselor sunt urmărite pe toată durata de viaţă a procesului. Se efectuează măsurări 
aleperformanţelor proceselor şi subproceselor selectate, iar rezultatele se stochează în depozitul 
de măsurări al organizaţiei. Astfel se identifică variaţiile din proces şi se iau măsuri corective, 
dacă este nevoie, pentru corectarea apariţiei viitoare.  
 
O diferenţă semnificativă între nivelurile 3 şi 4 de maturitate o constituie predictibilitatea 
performanţelor procesului. Pe nivelul de maturitate 4, prin folosirea unor tehnici statistice şi 
cantitative, performanţa proceselor este predictibilă cantitativ. 
 
Nivelul de maturitate 5: Optimizat 
 Îmbunătăţirea proceselor pe nivelul 5 de maturitate se face pe înţelegerea cantitativă a cauzelor 
variaţiilor inerente proceselor. Se are în vedere îmbunătăţirea continuă a performanţelor 
proceselor atât prin procese incrementale cât şi inovative. Obiectivele legate de îmbunătăţirea 
proceselor sunt permanent revizuite pentru a reflecta obiectivele de afaceri – atât pentrtu setul 
standard de procese cât şi procesele definite pe baza acestuia. Efectele îmbunătătirii proceselor 
sunt urmărite continuu.  
 
O diferenţă semnificativă între nivelul 4 de maturitate şi nivelul 5 o constituie tipul de variaţii ale 
proceselor care se au în vedere. Pe nivelul de maturitate 4, organizaţia este preocupată să 
determine cauzele speciale, neobişnuite ale variaţiei proceselor şi să le îndepărteze, în timp ce pe 
nivelul 5 de maturitate sunt tratate cauzele obişnuite, ceea ce duce la schimbarea procesului. 
 



În timp ce reprezentarea continuă dă o imagine îmbunătăţirii proceselor pe arii de proces 
individuale, reprezentarea în trepte dă o imagine globală asupra organizaţiei. Astfel, 
reprezentarea continuă este foarte bună pentru a evalua progresul în interiorul unei organizaţii, în 
timp ce reprezentarea în trepte oferă un instrument de comparaţie între organizaţii.   Între cele 
două reprezentări există însă o corespondenţă directă (vezi tabelul 4).   
 

Tabel 4: Corespondenţa dintre nivelurile de capabilitate şi maturitate 
 

Capabilitate Nivel Maturitate 
optimizat 5 optimizat 
condus cantitativ 4 condus cantitativ 
definit 3 definit 
condus 2 condus 
efectuat 1 initial 
incomplet 0  

 
Astfel, pentru fiecare nivel de maturitate s-a stabilit un profil ţintă (vezi figura 2 Profiluri ţintă 
pentru niveluri de maturitate): 
 
- pentru a atinge nivelul 2 de maturitate, ariile de proces asociate nivelului de maturitate 2 

(REQM, PP, PMC, SAM, MA, PPQA şi CM) trebuie să atingă cel puţin nivelul 2 de 
capabilitate 

- pentru a atinge nivelul 3 de maturitate, toate ariile de proces asociate nivelurilor  de 
maturitate 2 şi 3 (cele de mai sus plus RD, TS, PI, VER, VAL, OPF, OPD+IPPD, OT, 
IPM+IPPD, RSKM, DAR) trebuie să atingă cel puţin nivelul 3 de capabilitate 

- pentru a atinge nivelul 4 de maturitate, toate ariile de proces asociate nivelurilor 2, 3 şi 4  de 
maturitate trebuie să atingă cel puţin nivelul 3 de capabilitate 

- pentru a atinge nivelul 5 de maturitate, toate ariile de proces trebuie să atingă cel puţin 
nivelul 3 de capabilitate. 

 
Se observă că atingerea nivelurilor 4 şi 5 de maturitate, nu este condiţionată de atingerea 
nivelurilor 4 sau 5 de capabilitate. Aceasta se datorează faptului că ariile de proces pentru nivelul 
4 de maturitate descriu o selecţie de subprocese ce trebuie stabilizate, pe baza obiectivelor 
organizaţiei şi proiectelor, de calitate şi performanţă a proceselor. În această selecţie nu cuprinde 
toate ariile de proces, iar CMMI nu stabileşte apriori care sunt ariile de proces ce vor fi adresate 
în această selecţie. 

 
 
 
 
 
 



Tabelul 1 Ariile de proces 
        

Arie de proces Acroni
m 

M
L  

CL1 
CL2 

CL3 CL4 CL5 

Requirements Management REQM 2  
Target 
Profile 

2 

   
Project Planning PP 2    
Project Monitoring and Control PMC 2    
Supplier Agreement Management SAM 2    
Measurement and Analysis MA 2    
Process and Product Quality 
Assurance 

PPQA 2    

Configuration Management CM 2    
Requirements Development RD 3      
Technical Solution TS 3      
Product Integration PI 3      
Verification VER 3      
Validation VAL 3 Target  

Profile 3 
  

Organizational Process Focus OPF 3      
Organizational Process Definition 
+IPPD 

OPD 
+IPPD 

3      

Organizational Training OT 3      
Integrated Project Management 
+IPPD 

IPM 
+IPPD 

3      

Risk Management RSKM 3      
Decision Analysis and Resolution DAR 3      
Organizational Process Performance OPP 4  

Target  
Profile 4 

  
Quantitative Project Management QPM 4 

Organizational Innovation and 
Deployment 

OID 5  
Target  

Profile 5 

  

Causal Analysis and Resolution CAR 5 
Sursa: CMMI® for Development, Version 1.2, CMU/SEI-2006-TR-008 ESC-TR-2006-008 

 
 
Trecerea de la un nivel la altul 
 
Pentru îmbunătăţirea performanţelor sale, organizaţia va decide dacă adoptă abordarea continuă 
sau cea în trepte. Modelul continuu permite îmbunătăţirea independentă a unei arii de proces sau 
unor arii de proces alese după criterii proprii, în timp ce modelul în trepte urmăreşte 
îmbunătăţirea acelor arii de proces care definesc un anumit nivel de maturitate. Indiferent de 



abordarea aleasă îmbunătăţirea proceselor presupune trecerea de la un nivel inferior la cel 
imediat superior a ariei (ariilor) de proces selectate. 
 
Pentru a trece de la nivelul 1 (efectuat/iniţial) la nivelul 2 (condus) procesul trebuie să fie 
planificat, să fie condus în concordanţă cu planul şi să se întreprindă măsuri corective atunci 
când este necesar. 
 
Pentru a trece de la nivelul 2 (condus) la nivelul 3 (definit), trebuie avut în vedere domeniul 
acoperit de organizaţie prin descrierile, standardele şi procedurile procesului. La trecerea de la 
nivelul 2 la nivelul 3 de maturitate, accentul se mută de la procesele proiectului la procesele 
organizaţionale. Sunt identificate bunele practici şi procesele ce se instituie în întreaga 
organizaţie, iar proiectele îşi dezvoltă propriile procese din setul standard de procese al 
organizaţiei. Astfel, se definesc şi se implementează procese şi măsurători şi se instruieşte 
întregul personal, la nivel organizaţiei. Politicile pentru stabilirea nivelului de maturitate 3 sunt 
dezvoltate la nivelul conducerii superioare a organizaţiei, iar la nivelul întregii organizaţii este 
necesară crearea unei noi culturi organizaţionale.  
 
Pentru a trece de la nivelul 3 (definit) la nivelul 4 (gestional cantitativ), trebuie să se asigure 
predictibilitatea performanţelor sistemului, trebuie să se efectueze managementul 
statistic/numeric şi să se trateze cauzele speciale ale abaterilor. Pe lângă colectarea şi analizarea 
mărimilor pentru a înţelege şi conduce activităţile şi pentrua obţine rezultatele scontate, se vor 
folosi metode statistice şi cantitative, la toate nivelurile organizaţionale şi de proiect. Aceasta 
asigură înţelegerea performanţelor proceselor şi a calităţii produselor şi permit predicţia corectă a 
performanţelor proceselor şi a calităţii produselor, viitoare. 
 
Trecerea de la nivelul 4 (gestionat cantitativ) la nivelul 5 (optimizat), procesul trebuie 
îmbunătăţit continuu prin tratarea cauzelor obişnuite ale variaţiilor procesului. Pe nivelul de 
maturitate 4, analizele au ca scop determinarea cauzelor speciale ale variaţiei procesului. 
Măsurările sunt analizate cantitativ pentru a stabili obiectivele şi cerinţele pentru calitatea 
produselor şi serviciilor şi performanţele procesului. Pe nivelul de maturitate 5, analizele se 
concentrază pe determinarea cauzelor obişnuite ale variaţiei procesului. Măsurările sunt folosite 
pentru a selecta îmbunătăţirile şi inovaţiile, pentru a estima costurile şi beneficiile îmbunătăţirilor 
şi inovaţiilor şi pentru a măsura costurile şi beneficiile efective ale îmbunătăţirilor şi inovaţiilor.  
 
Ambele reprezentări au avantaje şi dezavantaje, de aceea multe organizaţii le folosesc pe 
amândouă pentru a răspunde unor cerinţe particulare în procesul lor de îmbunătăţire.  
Reprezentarea continuă oferă o flexibilitate maximă atunci când se foloseşte un model pentru 
îmbunătăţirea proceselor. Organizaţia poate alege îmbunătăţirea performanţelor unui anumit 
proces, care este deficitar, sau poate trata un pachet de arii de proces care sunt strâns legate de 
obiectivele de afaceri ale organizaţiei. Se obţine astfel o vizibilitate maximă la nivelul fiecărei 



arii de proces. Reprezentarea continuă permite îmbunătăţirea pe niveluri diferite de capabilitate a 
diferitelor procese, ţinând însă cont de limitările datorate dependenţelor între ariile de proces. 
Această abordare este foarte utilă atunci când se ştie deja care procese necesită îmbunătăţiri, în 
special pentru ca permite tratarea acelor arii de proces care au impact în reducerea riscurilor 
organizaţiei. Pentru cei familiarizaţi cu standardul ISO 15504 (Standardul internaţional de 
evaluare a proceselor software), abordarea continuă şi modificările din versiunea CMMI 1.2. 
permite o comparaţie foarte uşoară.   
 
Reprezentarea în trepte oferă o cale sistematică, structurată de abordare pe baza de modele a 
îmbunătăţirii proceselor, treaptă cu treaptă. Atingerea unei trepte consituie infrastructura de 
proces adecvată pe care se poate construi treapta următoare. Ariile de proces sunt organizate pe 
niveluri de maturitate, într-o ordine prestabilită. Se defineşte astfel o cale de îmbunătăţire a 
organizaţiei, de la nivelul iniţial la cel optimizat, într-un mod incremental. Această abordare este 
foarte utilă pentru organizaţiile care nu ştiu cu care arie proces să înceapă îmbunătăţirea. Setul de 
procese specificat de  reprezentarea în trepte a rezultat în urma cercetărilor şi experienţei în 
îmbunătăţirea proceselor, de mai mult de un deceniu. Se focalizează pe un set de procese care 
asigură organizaţiei o capabilitate specifică caractarizată de fiecare nivel de maturitate. 
 
În luarea deciziei asupra reprezentării care va fi folosită se iau în calcul factori economici, 
culturali şi de legalitate. Într-o organizaţie matură în care există o legătură directă între procesele 
sale şi obiectivele de afaceri, reprezentarea continuă este utilă pentru a determina nivelul la care 
procese individuale susţin şi satisfac obiectivele organizaţiei.  
 
Dacă însă organizaţia este orientată spre produs şi doreşte să îşi îmbunătăţească procesele în 
întreaga structură, reprezentarea în trepte este recomandată deoarece va permite selectarea 
proceselor critice pe care trebuie să se concentreze îmbunătăţirea. Aceeaşi organizaţie poate opta 
şi pentru reprezentarea continuă, putând să se obţină niveluri de capabilitate diferite pentru 
diferite linii de produs. Ambele abordări sunt corecte dacă se ţine seama de prioritatea 
obiectivelor de afaceri pe care le susţine programul de îmbunătăţire şi de modul în care 
obiectivele se reflectă în reprezentări.  
 
Organizaţiile în care cultura organizaţională este bazată pe îmbunătăţirea proceselor va alege 
reprezentarea continuă, în timp ce organizaţiile care au puţină experienţă în acest domeniu vor 
alege reprezentarea în trepte, care le oferă sprijin mai substanţial în ceea ce priveşte schimbările 
necesare a fi introduse la nivelul organizaţiei.  
 
La alegerea reprezentării este bine să se ţină seama şi de experianţa anterioară a organizaţiei în 
folosirea de modele sau standarde. Se recomandă folosirea unui tip similar de model – continuu 
sau în trepte – cu cel aplicat anterior în organizaţie. În acest fel este posibil ca o bună parte din 
produsele activităţii folosite anterior să poată fi refolosite.  



 
 

Suita de produse CMMI 
 
Suita de produse CMMI cuprinde descrierea modelelor pentru următoarele discipline: inginerie 
de sistem (Systems Engineering SE), inginerie software (Software Engineering SW), dezvoltarea 
integrată a produselor şi proceselor (Integrated Product and Process Development IPPD) şi 
procurarea furnizorilor (Supplier Sourcing SS), în cele două reprezentări: continuă şi în trepte. 
Suita de produse conţine şi oferta de instruire pentru înţelegerea şi utilizarea modelului, pentru 
formarea de instructori şi formarea de auditori, precum şi proceduri de auditare şi certificare. 
 

Structura CMMI  
 
CMMI  este organizat în 22 arii de proces (Process Areas – PAs), care sunt seturi de bune 
practici pentru atingerea unui set de obiective într-un anumit domeniu. Practicile sunt activităţi 
ce trebuie efectuate pentru atingerea obiectivelor date. Ariile de proces nu reprezintă descrieri de 
proces. 
 
CMMI  conţine şi componente informative de suport pentru a ajuta aplicarea conceptelor în 
practică.  
 

Componentele ariilor de proces 
 
În CMMI-DEV, V1.2, ariile de proces sunt tratate unitar, indiferent de reprezentarea continuă 
sau în trepte. Ele se grupează în trei categorii, în funcţie de modul în care trebuie tratate (vezi 
tabelul 2 Componentele ariei de proces): 
 
a) Obiectivele generice şi specifice sunt componentele cerute şi descriu ce trebuie să 

îndeplinească organizaţie pentru a satisface o arie de proces. Rezultatele trebuie să fie 
implementate vizibil în procesele organizaţiei. Atingerea obiectivelor este criteriul pe baza 
căruia se decide la evaluare dacă aria de proces este satisfăcută.  

b)  Practicile generice şi specifice sunt componentele care se aştepteaptă să fie implementate 
(aşteptate) pentru atingerea unui obiectiv. Se pot lua în considerare şi variante acceptabile ale 
acestor practici. Aceste componente aşteptate constituie un ghid pentru cei care 
implementează îmbunătăţirile şi pentru evaluatori. 

c) Componentele informative furnizează detaliile ce sprijină organizaţiile în abordarea 
componentelor cerute sau aşteptate. Exemple de componente explicative sunt: subpractici, 
produse tipice ale activităţii, amplificări, note, referinţe. La nivelul ariei de proces, avem 
descriere, notă introductivă şi arii de proces asociate. 

 



Pentru a uşura înţelegerea componentelor şi lucrul cu acestea, în CMMI s-a adoptat o schemă 
unitară de numerotare. Denumirea obiectivelor generice este compusă din prefixul GG, urmat de 
numărul de ordine al obiectivului. Obiectivele specifice încep cu prefixul SG urmat de numărul 
de ordinene al obiectivului. Practicile specifice, respectiv generice au prefixul SP, respectiv GP, 
urmat de două numere despărţite de un ¨.¨, primul număr indică obiectivul lacare se referă, iar al 
doilea numărul de ordine al practicii. De exemplu, SP 2.1 indică prima practică specifică asociată 
obiectivului specific 2, iar GP 2.5 indică a 5-a practică generică asociată obiectivului generic 5. 
Numerotarea obiectivelor şi practicilor începe cu 1 pentru fiecare arie de proces.  
 

Tabelul 2 Componentele ariei de proces 
 

 componente 
cerute aşteptate informative 

aria de proces 

obiective 
specifice 

practici specifice 
- produse tipice 

ale activităţii 
- subpractici 

obiective 
generice 

practici generice 
- elaborări 

 
Descrierea tuturor ariilor de proces cuprinde: 
- scopul ariei de proces 
- prezentarea detaliată 
- ariile de proces înrudite 
- obiectivele şi practicile specifice 
- obiectivele şi practicile generice 
 

Obiectivele şi practicile generice (GG, GP) 
 
Un obiectiv generic descrie caracteristicile care trebuie să fie prezente pentru instituţionalizarea 
unui proces care implementează o arie de proces. Obiectivele generice sunt comune tuturor 
ariilor de proces.  
 
O practică generică asigură eficacitatea, repetabilitatea şi menţinerea în timp a proceselor 
asociate ariei de proces. Practica generică este considerată o activitate importantă în atingerea 
obiectivului generic. Practicile generice sunt comune tuturor ariilor de proces, dar elaborarea 
practicii generice poate varia în funcţie de contextul specific al ariei de proces. În descrierea 
ariilor de proces se oferă indicaţii referitoare la particularităţi legate de implementarea practicilor 
generice pentru fiecare arie de proces în parte.    
  
În maturizarea unei organizaţii este nevoie întâi de implementarea proceselor, apoi de 
instituţionalizarea acestora. Obiectivele şi practicile specifice contribuie la implementarea 
proceselor, ceea ce implică elaborarea definiţiile proceselor. Obiectivele şi practicile generice 



contribuie la instituţionalizarea proceselor, ceea ce înseamnă că infrastructura care susţine, 
asigură şi îmbunătăţeşte procesele implementate este operaţională.  
 
În cadrul CMMI sunt definite 5 obiective generice (vezi tabelul 3). În reprezenatarea continuă 
sunt prevăzute toate obiectivele generice, repartizate pe nivelurile de capabilitate, în timp ce în 
reprezentarea în trepte sunt adresate doar obiectivele generice 2 şi 3, pentru nivelurile de 
maturitate de la 2 la 5 (vezi tabelul 4).   
 

Tabelul 3 Obiective şi practici generice 
 
 Obiectiv generic Practici generice 
GG1 Atingerea obiectivelor specifice GP 1.1 Derularea practicilor specifice 

GG2 Instituţionalizarea unui proces condus 

GP2.1 Stabilirea unei politici   
           organizaţionale 
GP2.2 Planificarea procesului 
GP2.3 Asigurarea resurselor 
GP2.4 Repartizarea responsabilităţilor 
GP2.5 Instruirea persoanelor 
GP2.6 Gestionarea configuraţiilor 
GP2.7 Identificarea şi implicarea  
           stakeholderilor relevanţi 
GP2.8 Monitorizarea şi controlul  
           procesului 
GP2.9 Evaluarea obiectivă a respectării  
           prevederilor 
GP2.10 Revizia stării, împreună cu  
           conducerea de nivel înalt 

GG3 Instituţionalizarea unui proces definit 
GP3.1 Stabilirea unui proces definit 
GP3.2 Colectarea datelor despre  
           îmbunătăţire 

GG4 
Instituţionalizarea unui proces gestionat 
cantitativ 

GP4.1 Stabilirea obiectivelor  
          cantitative pentru proces 
GP4.2 Stabilizarea performanţei  
           subprocesului 

GG5 Instituţionalizarea unui proces optimizat 

GP5.1 Asigurarea îmbunătăţirii  
           continue a procesului 
GP5.2 Corectarea cauzelor de bază ale           
            problemelor 

 
 
 
 
 
 



Tabelul 4 Obiectivele generice pe niveluri de capabilitate şi maturitate 
 

 Progresul 
proceselor 

Reprezentarea continuă Reprezentarea în trepte 

GG1 efectuat nivel de capabilitate 1  
GG2 condus nivel de capabilitate 2 nivel de maturitate 2-5 
GG3 definit nivel de capabilitate 3 nivel de maturitate 2-5 
GG4 gestionat cantitativ nivel de capabilitate 4  
GG5 optimizat nivel de capabilitate 5  
 
 
Prin îndeplinirea obiectivului generic GG1: atingerea obiectivelor specifice, procesele 
organizaţiei sau proiectului susţin şi permit atingerea obiectivelor specifice ale ariei de proces, 
prin transformarea intrărilor identificabile în ieşiri identificabile. Acestui obiectiv generic i se 
asociază o practică generică, GP 1.1: derularea practicilor specifice, care recomandă efectuarea 
practicilor specifice menţionate pentru aria de proces, pentru a obţine produsele activităţii şi 
pentru a atinge obiectivele specifice ale ariei de proces.  
 
Prin îndeplinirea obiectivului generic GG2: instituţionalizarea unui proces condus, procesul:  
- este planificat şi executat conform politicii organizaţiei sau proiectului, 
- angajează personal calificat ce dispune de resurse adecvate pentru a genera ieşirile aşteptate,  
- implică stakeholderii relevanţi,  
- este monitorizat, controlat şi revizuit şi 
- este evaluată concordanţa procesului cu descrierea sa. 
 
Pentru îndeplinirea obiectivului generic GG2 sunt prevăzute zece practici generice:  
 
- GP2.1 Stabilirea unei politici organizaţionale, în vederea stabilirii şi menţinerii unei politici 

organizaţionale pentru planificarea şi realizarea procesului 
 
- GP2.2 Planificarea procesului, în vederea stabilirii şi menţinerii planului pentru derularea 

procesului  
 
- GP2.3 Asigurarea resurselor, în vederea asigurării resurselor adecvate pentru efectuarea 

procesului, dezvoltând produse ale activităţilor şi asigurând servicii procesului. 
 
- GP2.4 Repartizarea responsabilităţilor , în vederea repartizării responsabilitătilor şi a 

autorităţii pentru derularea procesului, dezvoltarea produselor activităţilor şi asigurarea 
serviciilor procesului 

 
- GP2.5 Instruirea persoanelor, în vederea instruirii persoanelor care execută sau susţin 

procesul, conform necesităţilor 
 



- GP2.6 Gestionarea configuraţiilor , în vederea plasării produselor activităţilor desemnate ale 
procesului, pe nivelul de control adecvat 

 
- GP2.7 Identificarea şi implicarea stakeholderilor relevanţi, în vederea identificării şi 

implicării stakeholderilor relevanţi ai procesului, conform planului 
 
- GP2.8 Monitorizarea şi controlul procesului, în vederea monitorizării şi controlului 

procesului de instruire organizaţională, în conformitate cu planul de realizare a procesului şi 
luarea măsurilor corective corespunzătoare 

 
- GP2.9 Evaluarea obiectivă a respectării prevederilor, în vederea evaluării obiective a 

respectării procesului de instruire organizaţională, în conformitate cu descrierea procesului, 
standarde şi proceduri şi tratarea neconformităţilor 

 
- GP2.10 Revizia stării , împreună cu conducerea de nivel înalt, în vederea reviziei 

activităţilor, stării şi rezultatelor procesului de instruire organizaţională, împreună cu 
conducerea de nivel înalt şi rezolvarea problemelor 

 
Prin îndeplinirea obiectivului generic GG3: instituţionalizarea unui proces definit, procesul 
condus: 
- este adaptat din setul de procese standard ale organizaţiei, în conformitate cu directivele de 

adaptare ale organizaţiei 
- are o descriere permanent întreţinută 
- contribuie la bunurile procesului organizaţional prin produse ale activităţii, mărimi sau alte 

informaţii referitoare la îmbunătăţirea procesului. 
 
Pentru atingerea obiectivului GG3 sunt prevăzute două practici generice: 
- GP3.1 Stabilirea unui proces definit, pentru stabilirea şi întreţinerea descrierii unui proces 

definit, şi 
 
- GP3.2 Colectarea datelor despre îmbunătăţire, pentru colectarea produselor activităţilor, 

mărimilor şi rezultatelor măsurătorilor, precum şi a informaţiilor despre îmbunătăţire derivate 
din planificarea şi derularea procesului, pentru a susţine utilizarea viitoare şi îmbunătăţirea 
proceselor organizaţiei şi ale valorilor procesului 

 
Obiectivul generic GG4 nu se aplică pentru nivelurile de maturitate. Prin îndeplinirea 
obiectivului generic GG4: instituţionalizarea unui proces gestionat cantitativ, procesul definit 
este controlat prin tehnici statistice sau alte tehnici cantitative. Sunt stabilite obiective cantitative 
pentru calitatea produselor şi performanţa procesului şi acestea constituie criteriile pntru 
conducerea procesului. Persoanele care derulează procesul sunt direct implicate în gestionarea 
cantitativă a acestuia. Se atinge o predictibilitate statistică. 
 
Pentru atingerea obiectivului GG4, sunt prevăzute două practici generice:  
 



- GP4.1 Stabilirea obiectivelor cantitative pentru proces, în vederea stabilirii şi întreţinerii 
obiectivelor cantitative pentru proces, care se referă la calitate şi performanţe ale procesului, 
pe baza necesităţilor clientului şi a obiectivelor de afaceri, şi  

 
- GP4.2 Stabilizarea performanţei subprocesului, în vederea stabilizării performanţei unuia 

sau mai multor subprocese pentru a determina abilitatea procesului de a atinge obiectivele de 
calitate cantitative şi performanţele procesului stabilite 

 
Obiectivul generic GG5 nu se aplică pentru nivelurile de maturitate. Prin îndeplinirea 
obiectivului generic GG5: instituţionalizarea unui proces optimizat, procesul gestionat cantitativ 
este schimbat şi adptat pentru a satisface obiectivele de afaceri relevante, curente şi proiectate. Se 
pune accentul pe îmbunătăţirea permanentă a performanţelor procesului prin îmbunătăţiri 
incrementale şi inovative. Se stabilesc obiective cantitative de îmbunătăţire a proceselor, care 
devine parte integrantă din rolul fiecărui participant.  
 
Pentru atingerea obiectivului GG5, sunt prevăzute două practici generice: 
- GP5.1 Asigurarea îmbunătăţirii  continue a procesului, în vederea asigurării îmbunătăţirii 

continue a procesului în realizarea obiectivelor de afaceri relevante, ale organizaţiei, şi 
 
- GP5.2 Corectarea cauzelor de bază ale problemelor, în vederea identificării şi corectării 

cauzelor de bază ale defectelor şi ale altor probleme în procesul de instruire organizaţională. 
 
În partea a treia a cărţii sunt date elaborările practicilor generice pentru toate obiectivele 
generice, adică descrierile şi exemplele specifice pentru fiecare arie de proces în parte.  
 

Obiectivele şi practicile specifice 
 
Obiectivele şi practicile specifice sunt definite pentru fiecare arie de proces în parte. Datorită 
caracterului prescriptiv al obiectivelor şi practicilor, generice şi specifice, am considerat că 
redarea lor întocmai ca în referinţa de bază este utilă tuturor categoriilor de cititori. Pentru 

traducerea prezentată în partea a 3-a, există acordul expres al SEI. Descrierea obiectivelor şi 
practicilor specifice face parte integrantă din descrierea ariilor de proces.  
 
Notarea obiectivelor şi practicilor specifice respectă schema unitară de numerotare. Pentru 
fiecare arie de proces, numerotarea obiectivelor specifice începe cu SG 1, căruia îi corespund 
practicile specifice SP 1.1, SP 1.2, ş.a.m.d.  
 
Tabelul 5 prezintă obiectivele şi practicile specifice definite în CMMI v1.2 
 

Tabelul 5 Obiective şi practici specifice 
 



 Nume 
SG 

Obiective specifice 
SP 

Practici specifice 

1 

Organizational 
Process Focus  
 
Focalizarea 
procesului 
organizaţional 

Determinarea 
oportunităţilor de 
îmbunăţăţire a 
procesului 
  

Stabilirea necesităţilor procesului 
organizaţional 
Certificarea proceselor organizaţiei 
Identificarea îmbunătăţilor proceselor 
organizaţiei 

Planificarea şi 
implementarea 
îmbunăţăţirii 
proceselor 

Stabilirea planurilor pentru acţiunile 
proceselor 
Implementarea planurilor pentru acţiunile 
proceselor 

Utilizarea bunurilor 
procesului 
organizaţional şi 
încorporarea lecţiilor 
învăţate 

Utilizarea bunurilor procesului 
organizaţional 
Utilizarea proceselor standard 
Monitorizarea implementării 
Încorporarea experienţelor legate de proces 
în bunurile procesului organizaţional 

2 

Organizational 
Training  
 
Instruire 
organizaţional 

Stabilirea capabilităţii 
de instruire 
organizaţională  

Stabilirea necesităţilor strategice de instruire  
Determinarea necesităţilor de instruire de 
care este responsabilă organizaţia 
Stabilirea unui plan tactic de instruire 
organizaţională 
Stabilirea capabilităţii de instruire 

Asigurarea instruirii 
necesare 

Furnizarea instruirii 
Stabilirea înregistrărilor referitoare la 
instruire 
Evaluarea eficacităţii instruirii 

3 

Organizational 
Process Definition 
+ IPPD  
  
Definirea 
procesului 
organizaţional 

Stabilirea bunurilor 
procesului 
organizaţional 

Stabilirea proceselor standard 
Stabilirea descrierilor modelului ciclului de 
viaţă 
Stabilirea criteriilor şi directivelor de 
adaptare 
Stabilirea repository-ului de măsurări al 
organizaţiei 
Stabilirea bibliotecii organizaţiei cu 
bunurile de proces 
Stabilirea standardelor mediului de lucru 

Asigurarea 
managementului IPPD 

Stabilirea mecanismelor de delegare  
Stabilirea regulilor şi directivelor pentru 
echipe integrate 
Echilibrarea responsabilităţilor echipei şi 
organizaţiei de bază 

4 
Organisational 
Process 
Performance 

Stabilirea referinţelor 
şi modelelor 
performanţelor  

Selectarea proceselor 
Stabilirea mărimilor de performanţă a 
proceselor 



  
Performanţa 
procesului 
organizaţional 

Stabilirea obiectivelor de calitate şi 
performanţă ale proceselor 
Stabilirea referinţelor pentru performanţele 
proceselor 
Stabilirea modelelor de performanţă a 
proceselor 

5 

Organizational 
Innovation and 
Deployment 
  
Inovare 
organizaţională şi 
aplicare  

Selectarea 
îmbunătăţirilor 

Colectarea şi analiza propunerilor de 
îmbunătăţire 
Identificarea şi analiza inovaţiilor 
Organizarea unei faze pilot pentru 
îmbunătăţiri   
Selectarea îmbunătăţirilor pentru aplicare 

Aplicarea 
îmbunătăţirilor 

Planificarea aplicării   
Gestionarea aplicării 
Măsurarea efectelor de îmbunătăţire 

6 

Requirements 
Management  
  
Managementul 
cerinţelor 

Managementul 
cerinţelor 

Înţelegerea cerinţelor 
Asumarea cerinţelor   
Managementul schimbării cerinţelor   
Întreţinerea trasabilităţii bidirecţionale a 
cerinţelor  
Identificarea inconsistenţelor între munca la 
proiect şi cerinţe  

7 

Requirements 
Development  
  
Dezvoltarea 
cerinţelor 

Dezvoltarea cerinţelor 
clientului  

Evidenţierea necesităţilor 
Dezvoltarea cerinţelor clientului   

Dezvoltarea cerinţelor 
produsului  

Stabilirea cerinţelor produsului şi 
componetelor produsului   
Alocarea cerinţelor pe componentele 
produsului  
Identificarea cerinţelor pentru interfeţe 

Analiza şi validarea 
cerinţelor 

Stabilirea conceptelor şi scenariilor 
operaţionale 
Stabilirea unei definiţii a funcţionalităţii 
cerute  
Analiza cerinţelor 
Analiza cerinţelor pentru obţinerea unui 
echilibru 
Validarea cerinţelor 

8 
Technical Solution  
  
Soluţia tehnică 

Selectarea soluţiilor 
pentru componentele 
produsului 

Dezvoltarea  variantelor de soluţii şi a 
criteriilor de selecţie 
Selectarea soluţiilor pentru componentele 
produsului   

Dezvoltarea 
proiectului 

Proiectarea produsului sau componentelor 
produsului   
Stabilirea pachetului de date tehnice  
Proiectarea intefeţelor pe baza criteriilor 



Efectuarea analizelor privind producerea, 
cumpărarea sau refolosirea 

Implementarea 
proiectului produsului 

Implementarea proiectului 
Dezvoltarea documentaţiei de suport pentru 
produs  

9 

Product 
Integration 
  
Integrarea 
produsului 

Pregătirea pentru 
integrarea produsului 

Determinarea secvenţei de integrare 
Stabilirea mediului pentru integrarea 
produsului 
Stabilirea procedurilor şi criteriilor de 
integrare a produsului 

Asigurarea 
capabilităţii interfeţei 

Revizia descrierii interfeţei, din punct de 
vedere al completitudinii 
Gestionarea interfeţelor 

Asamblarea 
componentelor 
produsului şi livrarea 
produsului 

Confirmarea disponibilităţii componentelor 
produsului pentru integrare  
Asamblarea componentelor produsului 
Evaluarea componentelor produsului, 
asamblate 
Împachetarea şi livrarea produsului sau 
componentelor produsului 

10 
Verification 
  
Verificare 

Pregătirea verificării 

Selectarea produselor activităţii pentru 
verificare 
Stabilirea mediului de verificare   
Stabilirea procedurilor şi criteriilor de 
verificare 

Efectuarea reviziei în 
pereche 

Pregătirea reviziei în pereche  
Derularea reviziei în pereche 
Analiza datelor reviziei în pereche 

Verificarea produselor 
activităţii selectate  

Efectuarea verificării 
Analiza rezultatelor verificării 

11 
Validation 
  
Validare 

Pregătirea pentru 
validare 

Selectarea produselor pentru validare 
Stabilirea mediului de validare   
Stabilirea procedurilor şi criteriilor de 
validare 

Validarea produsului 
sau componentelor 
produsului  

Efectuarea validării  
Analiza rezultatelor validării  

12 

Project Planning  
  
Planificarea 
proiectelor  

Stabilirea estimărilor 

Estimarea domeniului proiectului 
Stabilirea estimărilor pentru atributele 
produselor activităţii şi taskurilor 
Definirea ciclului de viaţă a proiectului  
Determinarea estimărilor pentru efort şi cost 

Elaborarea planului 
proiectului 

Stabilirea bugetului şi termenelor   
Identificarea riscurilor proiectului 
Planificarea managementului datelor 



Planificarea resurselor proiectului 
Planificarea necesarului de cunoştinţe şi 
abilităţi 
Planificarea implicării stakeholderilor 
Stabilirea planului proiectului 

Obţinerea 
angajamentelor faţă de 
plan 

Revizia planurilor care afectează proiectul 
Corelarea nivelurilor de muncă şi de resurse  
Obţinerea angajamentului faţă de plan 

13 

Project 
Monotoring and 
Control 
  
Monitorizarea şi 
controlul 
proiectelor 

Monitorizarea 
proiectului pe baza 
planului  

Monitorizarea parametrilor de planificare a 
proiectului 
Monitorizarea angajamentelor 
Monitorizarea riscurilor proiectului 
Monitorizarea gestionării datelor 
Monitorizarea implicării stakeholderilor 
Efectuarea analizei progresului 
Efectuarea analizei jaloanelor 

Gestionarea finalizării 
acţiunii corective 

Analiza problemei 
Efectuarea acţiunii corective 
Gestionarea acţiunii corective 

14 

Supplier 
Agreement 
Management 
  
Managementul 
acordurilor cu 
furnizorii 

Stabilirea acordurilor 
cu furnizorii  

Determinarea tipului de achiziţie 
Selectarea furnizorilor 
Stabilirea acordurilor cu furnizorii 

Satisfacerea 
acordurilor cu 
furnizorii 

Executarea acordurilor cu furnizorii 
Monitorizarea proceselor de furnizare 
selectate 
Evaluarea produselor activităţii de furnizare 
selectate 
Acceptarea produselor achiziţionate 
Transferarea produselor 

15 

Risk Management 
  
Managementul 
riscurilor  

Pregătirea pentru 
managementul 
riscurilor 

Determinarea surselor şi categoriilor 
riscurilor 
Determinarea parametrilor riscurilor 
Stabilirea strategiei de management al 
riscurilor 

Identificarea şi analiza 
riscurilor 

Identificarea riscurilor   
Evaluarea, categorisirea şi prioritizarea 
riscurilor 

Minimizarea riscurilor 

Dezvoltarea planurilor de minimizare a 
riscurilor  
Implementarea planurilor de minimizare a 
riscurilor 

16 

Integrated Project 
Management + 
IPPD  
  

Folosirea procesului 
definit al proiectului 

Stabilirea procesului definit al proiectului 
Folosirea bunurilor proceselor 
organizaţionale pentru activităţi de 
planificare a proiectului 



Management de 
proiect integrat  

Stabilirea mediului de lucru al proiectului 
Integrarea planurilor 
Gestionarea proiectului folosind planuri 
integrate 
Contribuirea la bunurile proceselor 
organizaţionale 

Coordonarea şi 
colaborarea cu 
stakeholderii relevanţi 

Gestionarea implicării stakeholderilor   
Gestionarea dependenţelor 
Soluţionarea problemelor de coordonare 

Aplicarea principiilor 
IPPD  

Stabilirea viziunii comune asupra 
proiectului  
Stabilirea structurii echipei integrate 
Repartizarea cerinţelor echipelor integrate 
Stabilirea echipelor integrate 
Asigurarea colaborării între echipele 
interfaţate 

17 

Quantitative 
Project 
Management 
  
Management de 
proiect cantitativ   

Gestionarea cantitativă 
a proiectului 

Stabilirea obiectivelor proiectului 
Compunerea procesului definit 
Selectarea subproceselor care vor fi 
gestionate statistic 
Gestionarea performanţelor proiectului 

Gestionarea statistică a 
performanţelor 
subprocesului  

Selectarea mărimilor şi tehnicilor analitice   
Aplicarea metodelor statistice pentru 
înţelegerea variaţiilor 
Monitorizarea performanţelor subproceselor 
selectate 
Înregistrarea datelor statistice de 
management  

18 

Process and 
Product Quality 
Assurance  
  
Asigurarea 
Calităţii 
Procesului şi 
Produsului  

Evaluarea obiectivă a 
proceselor şi 
produselor activităţilor 

Evaluarea obiectivă a proceselor 
Evaluarea obiectivă a produselor 
activităţilor şi serviciilor   

Asigurarea 
perspectivei obiective  

Comunicarea şi asigurarea luării hotărârilor 
legate de neconformităţi   
Stabilirea înregistrărilor   

19 

Configuration 
Management  
  
Managementul 
configuratiei  

Stabilirea liniilor de 
bază  

Identificarea elementelor de configuraţie 
Stabilirea unui sistem de management al 
configuraţiei 
Crearea sau emiterea liniilor de bază   

Urmărirea şi controlul 
schimbărilor    

Urmărirea cererilor de schimbare   
Controlul elementelor de configuraţie   

Stabilirea integrităţii 
Stabilirea înregistrării managementului 
configuraţiei 
Efectuarea de audituri ale configuraţiei 



20 

Measurement and 
Analysis 
  
Măsurare şi 
analiză  

Coordonarea 
activităţilor de 
măsurare şi analiză 
  

Stabilirea obiectivelor măsurării 
Specificarea mărimilor 
Specificarea procedurilor de colectare a 
datelor şi de stocare 
Specificarea procedurilor de analiză 

Furnizarea rezultatelor 
măsurărilor 
 

Colectarea datelor măsurării   
Analiza datelor măsurării 
Stocarea datelor şi rezultatelor 
Comunicarea rezultatelor  

21 

Decision Analysis 
and Resolution  
  
Analiza şi 
stabilirea deciziei   

Evaluarea variantelor  
  
  
  
  
  

Stabilirea directivelor pentru analiza 
deciziilor  
Stabilirea criteriilor de evaluare   
Identificarea variantelor de soluţii   
Selectarea metodelor de evaluare   
Evaluarea variantelor   
Selectarea soluţiei 

22 

Causal Analysis 
and Resolution 
  
Analiza cauzală şi 
decizia   

Determinarea cauzelor 
defectelor 
  

Selectarea datelor referitoare la defect, 
pentru analiză   
Analiza cauzelor   

Orientarea spre 
cauzele defectelor   
  
  

Implementarea propunerilor de acţiune   
Evaluarea efectelor schimbărilor   
Înregistrarea datelor 

 
 


