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CUPRINS 

• Controlul calității - definiții, tipuri, 
metode  

Costul calității, controlul calității 

• Costurile calității - definiții, grupe 
de cheltuieli 
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 Însușirea de către studenți a 
noțiunilor controlul calității, costul 
calității Scop 

Durata 

Obiective 

- Definirea controlului și costului 
calității 
- Prezentarea tipurilor și metodelor de 
control 
- Prezentarea grupelor de cheltuieli 
referitoare la costul calității  

2 ore 

Costul calității, controlul calității 



Control – Def iniţii 

4 

proces de urmărire şi supraveghere a activităţilor 
în scopul asigurării că acestea au fost îndeplinite 

aşa cum au fost planificate şi proiectate, şi de 
corectare a abaterilor semnificative 

proces de urmărire a performanţei şi luarea de 
măsuri sau acţiuni care să asigure atingerea 

rezultatelor dorite sau intenţionate 

Controlul calităţii 
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Sistem de control 

un sistem de control eficace 
asigură realizarea integrală a 

activităţilor în modalităţile care 
conduc la atingerea obiectivelor 

organizaţionale 

criteriul de eficacitate pentru 
un sistem de control îl 

reprezintă nivelul sau gradul de 
congruenţă pe care îl asigură 

îndeplinirii obiectivelor 

Controlul calităţii 
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Tipuri de control 

Control la 
nivel tehnic 

Control la 
nivel 

adminsitrativ 

Control la 
nivel 

instituţional 

Control 
social 

Controlul calităţii 
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Control la nivel tehnic 

• supraveghează şi prevede feedback-ul 
pentru performanţa operaţională şi ţintește 
la performanţa standardizată de îndeplinire 
a obiectivelor 

• clasifică standardele de corecţie 

• specifică acţiunea corectivă necesară a fi 
luată cînd performanţa se abate de la 
standard 

Controlul calităţii 
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Control la nivel adminsitrativ 

• urmăreşte performanţa unităţilor organizaţiei 

• realizează obiectivele sau standardele pentru 
controlul tehnic 

• managerii pot coordona activităţile de muncă 
şi alocările de resurse între unităţi sau să 
ajusteze controlele la nivel tehnic 

Controlul calităţii 
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• are rolul unui “sistem de ghidare” – 
ghidează acţiunea şi decizia 

Control la 
nivel 

instituţional 

• controlul societăţii (guvern, agenţii 
guvernamentale) asupra acţiunii 
oragizaţionale 

Control social 

Controlul calităţii 
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Componentele 
activităţii de 
control 

1. Stabilirea standardelor de performanţă şi a obiectivelor 

2. Măsurarea şi analizarea rezultatelor în comparaţie cu 
standardele 

3. Corectarea performanţei care nu se potriveşte cu 
obiectivele, modificarea standardelor care sunt 
nesatisfăcătoare sau acţiunea de a valorifica avantajul 
oportunităţilor ce au fost descoperite – acţiuni corective 

Controlul calităţii 



1. Stabilirea standardelor de performanţă 
şi a obiectivelor 

11 

Standard = valoare sau criteriu cu ajutorul căruia performanţa 
reală poate fi măsurată sau comparată 
 

Controlul calităţii 

Standarde rezultat: timp, calitate, 
cantitate, cost. 

Standarde de comportare: 
elaborează modalitatea în care o 
activitate este executată şi etapele 
în performanţa în execuţie. 

Standarde comparative: bazate pe 
experienţa altora, pot fi folosite în 
conducerea organizaţiei. 



2. Măsurarea şi analizarea rezultatelor 
comparativ cu standarde (performanţa) 
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Performanţa reală trebuie comparată cu performanţa dorită (stabilită 
de standard) 
 

Controlul calităţii 

Măsurarea poate fi 
continuuă sau periodică 

Precontroale – controale 
efectuate înainte ca 
lucrările să aibă loc 

Controale curente –
controale în timpul 
execuţiei lucrărilor 

Postcontroale – controale 
la încheierea lucrărilor, 

inspectia finală, 
identificarea 

responsabililor pentru 
succes-eşec 



Cauze de abatere de la standarde 
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planificare greşită 

standarde neclare 

standarde nepotrivite 

ratarea în identificarea abaterilor semnificative 

frecvenţă de masurare ineficientă 

cauze de personal 

cauze externe 

Controlul calităţii 



3. Acţiuni corective 
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Opţiunile managerilor: 

• să nu întreprindă nimic (de ex. probleme 
nesemnificative iar remedierea este 
costisitoare) 

• să corecteze problema 

• să revizuiască/modifice standardul utilizat 

• să valorifice avantajul unei oportunităţi 
descoperite. 

Controlul calităţii 
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Metode de control 

Control 
intern, 

autocontrol 

un individ sau 
grup stabileşte 

propriile 
standarde, 

urmăreşte şi 
corectează 

propia 
performanţă 

Control 
extern 

reguli, 
proceduri, 

itinerarii de 
raportare 

ierarhică şi 
supraveghere 

impuse de alţii 

Control 
formal 

 managerii 
stabilesc 

standarde de 
performanţă, 

urmăresc 
performanţa şi 
feedback-ul şi 

stabilesc 
acţiuni 

corective 

Control 
neformal 

metode de 
stabilire, 

urmărire şi 
ajustare a 

standardelor 
realizate în 

mod spontan, 
în cursul 
execuţiei 
lucrărilor 

Control 
sistematic 

 sisteme de 
control (cele 
mai multe de 

control formal) 
proiectate 
pentru a 
produce 

informaţii 
despre o 
anumită 
activitate 

particulară sau 
un set de 
activităţi 

previzibile 
(bazate pe 

rutină) 

Control   
ad-hoc 

este separat de 
controlul 

organizaţiei şi 
este stabilit de 
managementul 

companiei. 
Controale ad-
hoc pot exista 
pe perioade 

scurte de timp 
sau pot deveni 

parte a 
sistemului de 
raportare din 

instituţie. 

Controlul calităţii 



Controlul calităţii 
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Procesul menţinerii şi garantării unui nivel de calitate 
pentru produsul sau serviciul livrat. 
 
 

Controlul calităţii 

Asigurarea calităţii 

• direcţionarea problemelor şi 
prevenirea problemelor de 
calitate. 

•  încercare de asigurare a 
calităţii înainte ca 
produsul/serviciul să fie 
vîndut. 



Controlul calităţii totale 

17 

1961, SUA, Feigenbaum. 

obţinerea şi menţinerea calităţii în toate departamentele unei companii (nu 
doar în şi de către departamenul de asigurare a calităţii) 

proces de control al calităţii care repartizează sau atribuie responsabilităţi 
pentru calitate fiecărui muncitor (şi nu doar managerilor companiei) 

 accentuează participarea deplină a tuturor salariaţilor, toţi avînd 
responsabilitătţi atît în prevenirea cît şi în corectarea defectelor 

Controlul calităţii 
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Calităţile unui sistem de control 
eficient 
 exactitatea (un sistem de control exact produce date valide) 

 oportunitatea (un sistem de control eficace prevede la timp informaţia) 

 economia (un sistem de control trebuie să fie economic pt. a funcţiona) 

 f lexibilitatea ( controalele trebuie să fie f lexibile pentru a anunţa 

schimbarea şi a alege noi oportunităţi) 

 înţelegerea ( controalele ce nu pot fi înţelese nu au valoare) 

 criterii rezonabile ( controalele vor determina standardele rezonabile) 

 localizarea strategică (amplasarea strategică a punctelor de control) 

 accentul pe excepţie (evitarea unui volum mare de informaţii) 

criterii multiple (performanţa este evaluată obiectiv prin mai mulţi 

indicatori) 

 acţiuni corective (evidenţierea problemei şi soluţiei propuse) 

Controlul calităţii 



Controlul calităţii produselor 
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Se planifică la nivelul activităţii fiecărei firme, fiind 
necesar să se stabilească obiectivele strategice ale calităţii, 
ce depind de principalii factori ai calităţii: 
 

Controlul calităţii 

Pieţele 

Personalul 

Resursele financiare 

Materialele 

Utilajele şi tehnologiile 
folosite  

Managementul firmei 
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Controlul calităţii 

 

Pieţele  
asigurarea f lexibilităţii în satisfacerea cererii. Acest obiectiv 
presupune fixarea performanţelor produselor (urmărite şi 
îmbunătăţite) - productivitatea, fiabilitatea, disponibilitatea, 
randamentul, reducerea poluării de orice fel – precum şi crearea de 
condiţii tehnologice – echipamente şi metode de control capabile să 
identifice şi să măsoare calitatea produselor. 

Personalul  

necesită noi cunoştinţe şi deprinderi obţinute prin educaţie 
continuă la locul de muncă, şi nu numai. Pretenţiile faţă de calitatea 
pe care o asigură lucrătorii la locurile de muncă sunt evidenţiate prin 
obiective ca extinderea conceptului de control al calităţii producţiei, 
având ca impact „zero defecte“. 
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Resursele financiare 

– se urmăreşte reducerea costurilor de producţie, care se poate 
realiza prin creşterea productivităţii muncii prin automatizare 
(necesită investiţii, deci efectul ei asupra reducerii costurilor 
apare diminuat). 

- se urmăreşte reducerea costurilor calităţii însăşi, iar aceste 
acţiuni depind de condiţiile interne şi externe ale firmei. 

Controlul calităţii 

Materialele  
 se modifică şi se diversifică. Se impune folosirea probelor fizice şi 
chimice de laborator şi a unor echipamente de control adecvat. 
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Controlul calităţii 

 

Utilajele şi tehnologiile folosite  
dacă firma prevede să mecanizeze şi să automatizeze noi procese în 
viitor, calitatea obiectelor muncii prelucrate în aceste procese va 
trebui aliniată la noile condiţii. 
 
 
 

Managementul firmei  
este singurul în măsură să coreleze eforturile tuturor 
compartimentelor care au responsabilităţi în asigurarea 
calităţii produselor şi serviciilor livrate pe piaţă. 



Metodele controlului calităţii produselor 
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Două metode fundamentale 
de control 

controlul bucată cu bucată 
(control 100%) – se practică în 
mod obligatoriu în producţia 
de unicate şi serie mică, dar 
nu numai. Poate fi practicat 

de toţi cei ce execută 
operaţiile. 

controlul selectiv – presupune 
verificarea calităţii produselor 
pe baza probelor selectate şi 

formularea deciziilor de a 
continua sau nu operaţiile. 

Are două variante aplicative. 

controlul selectiv experimental 

controlul statistic 

Controlul calităţii 
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Controlul statistic 
 
 

 

Determinarea prin metodele statisticii matematice a elementelor 
folosite pentru verificare calităţii. 
 
 
 
 
 

Două tehnici principale ale contolului statistic: 
 
diagrama de control – se practică în special la un control 
intermediar 
 
 tabelele de eşantionare – se practică pentru recepţie de 

materiale, componente şi la livrarea produselor finite. 
 

Controlul calităţii 



Costurile calităţii 

- datorate rebuturilor 
- cu informarea personalului asupra calităţii produsului 25 

- 15% din cifra de afaceri a unei companii = costurile pe 
care le implică corectarea noncalităţii 
 
 

Categorii de cheltuieli: 
- pentru studierea pieţei 

- de cercetare/dezvoltare 
- de proiectare 
- de planificare a producţiei 
- de menţinerea a preciziei echipamentelor de lucru 
- cu resursele umane 
- cu promovarea desfacerii produselor 
- cu prevenirea defectelor 

Costul calităţii 



Costurile calităţii 
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The total cost of quality is the cost of the effort to 
eliminate errors and defects, plus the cost of defects that 
remain. 

 
 

 
 

Prevention costs less than design review; design review 
less than inspection or QC; inspection or QC less than 
letting the defect reach the customer. 

Costul calităţii 



Costurile calităţii 
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Grupe de 
cheltuieli: 

-cheltuieli de prevenire (preântâmpinare a apariţiei 
defectelor) 

cheltuieli de evaluare şi control (activităţi de încercare, 
inspecţii şi examinări pentru a stabili dacă cerinţele 
specificate sunt corespunzătoare) 

cheltuieli de defectare internă ( corectarea tuturor 
neconformităţilor depistate înainte de livrarea produsului la 
beneficiar) 

cheltuieli de defectare externă (corectarea tuturor 
neconformităţilor depistate 

după livrarea produsului la beneficiar) 

Costul calităţii 



Costurile calităţii 

Costul calităţii 
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REZUMAT 

- Au fost prezentate definițiile, tipurile și metodele de 
control al calității 
 

- Au fost prezentate definițiile și principalele grupe de 
cheltuieli ce reprezintă costurile calității 
 
 

 
 
 

Costul calității, controlul calității 
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