
Seminar 1 
Concepte cheie ale calităţii. Cerinţe şi standarde 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Activitate seminar     
0.5 puncte 
 
Prezentarea unui studiu de caz – aplicații ale unor metode/instrumente ale Managementului calității în 
evoluția economico-financiară a unei companii naționale/internaționale: 
 

- prezentare metodă/instrument 
- prezentare mod de aplicare a metodei/instrumentului 
- exemplificarea pe o companie 
- rezultalele obținute în urma aplicării metodei/instrumentului 

 
Prezentarea va fi susținută la Seminarul 4, durata  aprox. 5 minute. Prezentarea poate fi însoțită de 
slide-uri.  
Intenția de prezentare va fi declarată prin email până în data de 15.11.2016. 
 
 
 
 

Scop

Durată

Obiective

- Introducerea termenilor și conceptelor Managementului Calității în 
vocabularul studenților 

- Activitate seminar 

 

 

- 2 ore 

 

-  Definirea utilizată de MC a termenilor precum: client, proces, produs, 
cerință, conformitate, acțiune corectivă, eficientă, etc. 

- Definirea conceptelor MC precum: calitate, calitate totală, managementul 
calității, sistem de management al calității 
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Introducere 
 

Conceptul de calitate este prezent din cele mai vechi timpuri în procesul de realizare a unui 
produs, neîndeplinirea calității fiind sancționată drastic. Astfel, la fenicieni, celor care realizau produse 
ce nu erau conforme cu modelul le era tăiată mâna.  

Cea mai veche reprezentare a controlului calității a fost descoperită în Egipt, într-un mormânt 
din anul 1450ÎH, unde este prezentat un egiptean ce verifică perpendicularitatea unui bloc de piatră cu 
firul de plumb, în prezența unui taietor în piatră. Reprezentarea este preluată de Institutul Juran din 
SUA, devenind emblema acestuia[Bo13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saltul  spectaculos în evoluția conceptelor și acțiunilor referitoare la calitate a avut loc între anii 
1970-1990 – Fig.1.1 [Bo13]. 
 

 
 
 Sistemele de calitate au o vechime mică și s-au născut în industria militară din SUA.  
 Etapele evoluției calității sunt prezentate în Fig.1.2 [Bo13]. 
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1.1 Calitatea 
 

Calitatea reprezintă o latură esenţială a produselor şi serviciilor.În conformitatecu STAS ISO 
8402 – 1995, calitatea reprezintă ansamblul de proprietăţi şi caracteristiciale unui produs sau serviciu 
care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisfice necesităţile exprimate sau implicite ale clientului. 

Alte definiţii ale calităţi prezentate în literatură: 
• Calitatea este satisfacerea clientului („customer satisfaction”); 
• Calitatea este aptitudinea de a fi corespunzător utilizării („fitness for use”); 
• Calitatea este ceea ce clientul e dispus să plătească în funcţie de ceea ceobţine şi valorifică. 
 
 
1.2 Calitatea totală 
 

Calitatea totală reprezintă un nou model evolutiv de management care include practici, 
instrumente şi metode de angrenare a întregului personal, având ca obiectiv satisfacerea rapidă a 
clientului într-un mediu aflat într-o schimbare continuă, [Că98]. 

Calitatea totală poate fi definită ca un ansamblu de principii şi metode reuniteîntr-o strategie 
globală, pusă în aplicare într-o societate comercială pentru a îmbunătăţi calitatea produselor şi serviciilor 
sale; calitatea funcţionării sale, precum şi calitatea obiectivelor sale, [Ci99]. Scopul aplicării strategiei 
calităţii totale este dezvoltarea companiei, asigurarea rentabilităţii acesteia, satisfacerea şi atragerea spre 
fidelitate a clienţilor. 

Un sistem al calităţii este definit de standardele ISO 9000 ca reprezentînd„ansamblul de structuri 
organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procedee şi resurse angrenate în punerea în aplicare a 
managementului calităţii”. 
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1.3 Managementul calităţii 
 

Managementul calităţii reprezintă, în mod sintetic, procesul de identificare şiadministrare a 
activităţilor necesare pentru realizarea obiectivelor în domeniul calităţiiale unei firme. 

Conform seriei ISO 8402/95 managementul calităţii reprezintă ansamblul activităţilor funcţiei 
generale de management care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi responsabilităţile în 
cadrul sistemului calităţii,prin mijloace cum ar fi: planificarea, controlul, asigurarea şi îmbunătăţirea 
calităţii. 
 
 
1.4 Managementul calităţii totale 
 

Managementul Calităţii Totale este un sistem de activităţi desfăşurate în scopul de a mulţumi 
clienţii, a creşte gradul de motivare şi satisfacere al angajaţilor, a asigura rate înalte de revenire şi costuri 
mai mici, [Pr98]. Acest sistem de management al firmei vizează cooperarea permanentă a tuturor 
salariaţilor pentru a îmbunătăţi calitatea produselor şi serviciilor sale, calitatea funcţionării sale şi 
calitatea obiectivelor sale, în scopul obţinerii satisfacţiei clienţilor şi atragerii lor spre fidelitate, precum şi 
în scopul obţinerii rentabilităţii pe termen lung a firmei, în acord cu exigentele societăţii. 

Managementul Calităţii Totale se referă la îmbunătăţirea continuă, la prevenirea defectelor şi 
problemelor (abateri de la nevoile, dorinţele şi exigenţele clientului). 

Conform seriei ISO 8402/95, Managementul Calităţii Totale reprezintă un mod de management 
al unei organizaţii concentrate asupra calităţii, bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia şi care 
vizează un succes pe termen lung prin satisfacerea clientului, precum şi avantaje pentru toţi membrii 
organizaţiei. 
 
 
1.5 Definiţii, termeni utilizaţi în familia de standarde ISO 9000 
 

Termenii cei mai importanţi folosiţi în cadrul familiei de standarde ISO 9000, respectiv 
sistemelor de management al calităţii sunt prezentaţi şi explicaţi în continuare:  

 
 Client: beneficiarul produsului sau serviciului furnizat de organizaţie. Pe baza acestei definiţii, 

putem dezvolta conceptul în care organizaţiile pot fi privite în acelaşi timp ca furnizori, dar şi ca 
clienţi. Acest concept poate fi aplicat spre exemplu, la nivelul angajaţilor. Un angajat primeşte 
ceva de la un alt angajat, jucând rolul de client în acest caz; acest angajat va furniza ceva către 
următorul angajat, jucând rolul de furnizor.  
 

 Proces: transformarea intrărilor în ieşiri, prin activităţi coordonate. Înţelegerea definiţiei 
anterioare şi legarea la definiţia curentă conduce la ideea că procesele pot fi privite ca procese 
furnizor, respectiv procese client. Extinderea conceptului conduce la concluzia că un proces 
complex este un ansamblu de procese mai mici.  

 
 Produs: reprezintă ieşirea dintr-un proces. Uzual, termenul de produs este folosit pentru lucruri 

tangibile, cum ar fi o maşină, o mobilă, un creion, etc. Totuşi, ISO 9000:20000 identifică patru 
clase de produse, cum ar fi serviciile (servicii de comunicaţii), software (programele de 
calculator), hardware (maşina, mobila, creionul), respectiv materialele procesate (diluantul 
pentru vopsea). Înţelegerea acestor clase permite înţelegerea faptului că cele mai multe produse 
au încorporate în ele produse din clasele menţionate.  
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 Sistem de Management al Calităţii: este un sistem de management prin care organizaţia este 
orientată şi controlată privind calitatea. Sistemul de management al calităţii este parte a 
sistemului de management global al organizaţiei, împreună cu alte sisteme de management, 
cum ar fi sistemul de management al resurselor umane, sistemul de management al furnizorilor, 
sistemul de management al sănătăţii şi securităţii în muncă, etc. Fiecare organizaţie are astfel de 
sisteme, chiar dacă acestea nu sunt vizibile suficient. Spre exemplu, fiecare organizaţie are 
metode de prevenire, prin care asigură într-un anumit fel siguranţa şi securitatea propriilor 
angajaţi; de asemenea, fiecare organizaţie este preocupată de reducerea consumurilor. Un 
anumit nivel de calitate este obţinut în cea mai mare parte a timpului (nu discutăm de faptul că 
acel nivel este mai înalt sau mai redus). Am furnizat astfel un exemplu de organizaţie în care 
întâlnim trei sisteme de management: cel de securitate în muncă, cel de management al 
mediului, respectiv cel de calitate. 

 
 Cerinţă: reprezintă necesitatea sau aşteptarea care este declarată cu scopul de a fi atinsă. De 

cele mai multe ori, cerinţele sunt obligatorii. Când un client spune că vrea o bară de metal cu o 
anumită specificaţie a materialului, şi având anumite dimensiuni, înţelegem ce este o cerinţă. 
Este improbabil ca clientul să accepte un produs dintr-un alt metal sau cu alte dimensiuni. În 
acest exemplu, este posibil totuşi ca clientul să accepte materiale alternative sau produse cu alte 
dimensiuni, cu condiţia ca acestea să satisfacă necesităţile sale de utilizare intenţionată în viitor.  

 
 Asigurarea Calităţii: este parte a sistemului de management al calităţii şi se preocupă de 

furnizarea încrederii depline că cerinţele referitoare la calitate vor fi satisfăcute. Spre exemplu, 
intenţia departamentului de control al calităţii este de a determina dacă produsul realizat se 
încadrează în specificaţia dată sau nu.  

 
 Conformitate: este îndeplinirea cerinţelor. Revenind la exemplul cu bara de metal, dacă i se va 

furniza clientului produsul ce are exact specificaţia dorită de acesta, precum şi dimensiunile 
solicitate, este evident că organizaţia a atins conformitatea în furnizarea produsului, conform 
cerinţelor declarate iniţial.  

 
 Neconformitate: neîndeplinirea unei cerinţe. Revenim iarăşi la exemplul cu bara de metal. 

Dacă organizaţia a acceptat comanda clientului şi eşuează în a-i furniza acestuia ceea ce s-a 
angajat că va face, (livrarea unei bare de metal cu o anumită specificaţie de metal şi cu anumite 
dimensiuni), aceasta este o neconformitate. Clientul va primi un produs care, pentru el, nu are 
nici o utilitate ulterioară. Reţineţi, vă rugăm, că termenul de neconformitate are o aplicabilitate 
mult mai largă. Spre exemplu, când s-a stabilit un obiectiv pentru un proces, cum ar fi maxim 
x% rată a rebuturilor, iar procentul observat este mai mare, există o neconformitate. Un alt 
exemplu de neconformitate poate fi întâlnit când un proces se derulează fără respectarea exactă 
a documentaţiei specifice, stabilite pentru acesta. În acest caz, cerinţa stabilită iniţial este: 
procesul trebuie să opereze conform documentaţiei tehnice.  

 
 Acţiune Corectivă: este acţiunea adoptată pentru eliminarea cauzei unei neconformităţi. 

Fiecare problemă are o cauză care a condus la apariţia acesteia. Identificarea cauzei primare 
este ţinta analizei pentru eliminarea problemei. Nu este suficient să reprelucrezi un produs, spre 
exemplu; este necesară o metodă de prevenire a recurenţei problemei. Uzual, Metoda de 
Analiză a Cauzelor Multiple este folosită pentru identificarea cauzei primare a problemei. Nu 
are sens aplicarea unei acţiuni corective asupra unor cauze aparente. Cauza primară va exista în 
continuare şi va genera aceeaşi problemă, din nou; resursele necesare implementării acţiunii 
corective sunt irosite, fără a se atinge rezultatul dorit. Organizaţiile de valoare înţeleg adevărul 
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sens al acţiunilor corective şi alocă suficient timp pentru identificarea cauzelor primare ale 
problemelor.  

 
 Acţiune Preventivă: este similară din punct de vedere conceptual cu acţiunea corectivă, dar în 

acest caz, acţiunea se aplică unei probleme potenţiale. Prima diferenţă importantă faţă de 
acţiunea corectivă provine din apariţia sau nu a neconformităţii. Acţiunea corectivă este aplicată 
strict asupra cauzei unei neconformităţi apărute, în timp ce acţiunea preventivă este îndreptată 
împotriva cauzelor problemelor ce pot apare, cu scopul prevenirii apariţiei. Spre exemplu, multe 
acţiuni preventive apar în faza de proiectare şi dezvoltare a unui produs, când sunt analizate 
caracteristicile acestuia, precum şi variantele ce rezultă la întrebarea "ce s-ar putea să nu 
funcţioneze cum trebuie?" O altă diferenţă între cele două tipuri de acţiuni vizează, după 
părerea noastră, cantitatea de informaţii necesară pentru a stabili acţiunile adecvate. În timp ce 
pentru acţiunile corective, volumul de informaţii este ceva mai mic, pentru acţiunile preventive 
sunt necesare mult mai multe informaţii.  

 
 Corecţie: acţiune necesară pentru eliminarea neconformităţii apărute. În baza definiţiei, 

următorul exemplu va clarifica acest termen. Când un produs este depistat ca neconform, să 
presupunem că lungimea unei bare de metal este prea mare, corecţia necesară este tăierea la 
lungimea necesară. Corecţia este acea acţiune care conduce la atingerea conformităţii cu 
cerinţele specificate. În unele situaţii, corecţia este posibilă, în altele nu.  

 
 Document: informaţia împreună cu suportul său, care poate fi hârtie sau format electronic. 

Diferite documente sunt folosite zi de zi. Exemple de documente: un standard, un desen, o 
procedură scrisă, etc.  

 
 Înregistrare: un document care atestă atingerea obiectivelor stabilite. Corelând cele două 

definiţii, rezultă că o înregistrare poate fi pe suport de hârtie sau în format electronic. Un sistem 
bun de management al calităţii conţine suficiente înregistrări care să dovedească conformitatea 
cu cerinţele stipulate. Totuşi, acest aspect nu ar trebui să conducă la birocraţie.  

 
 Eficacitate: reprezintă atingerea obiectivelor stabilite.  

 
 Eficienţă: reprezintă nivelul de resurse folosite pentru atingerea obiectivelor stabilite. Având 

aceste definiţii este clar că într-un sistem bun de management, cei doi termeni sunt folosiţi în 
conjuncţie. Evident, este important să discutăm de atingerea obiectivelor; organizaţia care şi-a 
atins obiectivele este multumită, dar trebuie să ia în considerare câte resurse a consumat pentru 
atingerea obiectivelor. Atingerea unor obiective mărunte cu resurse mari nu poate conduce la o 
bună performanţă (când apar astfel de situaţii, mai sunt doar câţiva paşi până la faliment). 
Organizaţiile de valoare ating obiective importante, manageriind resursele specifice în manieră 
inteligentă. Practic, orice organizaţie îşi doreşte maximizarea profiturilor, şi prin diminuarea 
costurilor.  

 
 Politica Referitoare la Calitate: reprezintă orientarea organizaţiei în ceea ce priveşte calitatea. 

Politica referitoare la calitate este decisă de către managementul de vârf al organizaţiei, în 
concordanţă cu viziunea şi misiunea acesteia. 

 
 Obiectivele Calităţii: reprezintă identificarea mai precisă a ceea ce trebuie atins, în cadrul 

politicii referitoare la calitate. Aceşti doi termeni nu trebuie folosiţi separat. Organizaţiile de 
valoare au viziuni foarte bune pentru viitor şi decid misiuni adecvate. Ca parte a viziunii şi 
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misiunii, politica referitoare la calitate stabileşte orientarea pe termen lung a organizaţiei, în 
ceea ce priveşte calitatea. Stabilirea drumului de urmat, a paşilor necesari pentru îndeplinirea 
politicii se realizează prin intermediul obiectivelor calităţii. Spre exemplu, o organizaţie decide 
să obţină o calitate mai mare a produselor sale, în următorii 3 ani, pentru a depăşi concurenţa. 
Aceasta este politica referitoare la calitate. Pentru a o îndeplini, organizaţia va monitoriza 
constant performanţa concurenţilor în ceea ce priveşte calitatea şi va stabili, în anumite 
momente, noi obiective ale calităţii, cum ar fi: în primul an, numărul de produse returnate ca 
defecte să fie atât, în cel de-al doilea an atât ş.a.m.d. Acestea sunt obiective ale calităţii. 
Exemplul anterior este unul foarte simplist. Gândiţi-vă la calitatea unui produs: este influenţată 
de foarte mulţi factori, cum ar fi performanţa furnizorilor, calitatea resursei umane, calitatea 
managerilor, infrastructura folosită pentru realizarea produsului, etc. Pentru fiecare din aceste 
componente se pot stabili obiective ale calităţii, obiective care trebuie să fie în concordanţă cu 
politica referitoare la calitate. Un alt exemplu de obiectiv al calităţii: instruirea periodică a 
operatorilor astfel încât capabilitatea procesului să crească de la nivelul actual de 1.21 la 1.44. 
După cum se observă, politica referitoare la calitate este mai generală; obiectivele calităţii sunt 
axate pe detalii, şi în plus, sunt cuantificabile, astfel încât să poată fi comparate cu targeturile 
stabilite anterior.  

 
 
 
 
Chestionar 
1. Care sunt cele trei definiții ale calității? 
2. Cre sunt obiectivele calității totale? 
3. Ce implică un sistem al calității? 
4. Ce determină managementul calității și prin ce mijloace? 
5. Care sunt diferențele principale între conceptele Managementul calității și Managementul calității 
totale? 
6. Specificați diferența/diferențele dintre proces și produs. 
7. Când trebuie aplicată o acțiune corectivă și când una preventivă?  
8. Ce noțiune este utilizată pentru atingerea obiectivelor stabilite folosind nivel minim de resurse? 
 
 
 
 
 

Bibliografie 
 

[Bo13] BOCA, Grațiela Dana, Bazele managementului calității în afaceri, Risoprint, 2013. 
[Că98] CĂNĂNOIU,N., ş.a., Sisteme de asigurare a calităţii, Editura Junimea,Iaşi, 1998. 
[Ci99] CIOBANU,M., ş.a., Ingineria calităţii, Editura Printech, 1999. 
[Pr98] PRUTEANU,O., ş.a., Managementul Calităţii Totale, Editura Junimea,Iaşi, 1998 
 
Potorac, A., Prodan, D., Managementul calităţii, 
http://www.usv.ro/updoc/Managementul%20calitatii%20curs%20SINTETIC%20Alexandru%20POTORAC.p
df 
 
Adresa de internet 
http://ns2.iulicsson.ro/rom/9001/iso9000-explicat.html 

7 
 

http://www.usv.ro/updoc/Managementul%20calitatii%20curs%20SINTETIC%20Alexandru%20POTORAC.pdf
http://www.usv.ro/updoc/Managementul%20calitatii%20curs%20SINTETIC%20Alexandru%20POTORAC.pdf
http://ns2.iulicsson.ro/rom/9001/iso9000-explicat.html

