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ABSTRACT: Meeting customer requirements by increasing the quality
of products and services is becoming an increasingly complex problem
once the standard of living is raising fact that leads to increased demands.
Other two factors that impose intensification of quality concerns are
the increasing of the pace of technical progress and competition. The
growing focus on quality does not lead to simplification of the problem.
Quality proves to be a technical, economical and social category of high
complexity and finding a solution to the problems they raise means to
attract an increasing number of people from the organization until eve‑
ryone is involved. It is difficult to specify which author or country has
ever used the concept of total quality because it has gradually developed
in several states, the USA and Japan being the first.
A.V. Feigenbaum coined the concept of „total quality” in his book „Total
Quality Control” which was published in 1961 in New York. According
to A.V.Feigenbaum “Total quality control is an effective system for
integrating the quality development, quality maintenance, and qual‑
ity improvement efforts of the various groups in an organization so as
to enable production and service at the most economical levels which
allow full customer satisfaction.”
Total quality is thus seen as a way of achieving the firm’s main objec‑
tive, maximising profit by manufacturing the product in the „most eco‑
nomical posible” way so as to be accepted without reservations by the
beneficiary.
KEYWORDS: quality control, profit, product, concept, customer, TQM,
economic.

Calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, ceea ce face extrem
de dificilă definirea ei din punct de vedere ştiinţific. Discipline ca filozofia,
economia şi cele tehnice dau un înţeles diferit acestui termen.
În literatura de specialitate conceptul de calitate a produselor şi
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serviciilor se regăsesc în mai multe accepţiuni. La fel în practica econo‑
mică. Astfel, calitatea este definită ca reprezentând „satisfacerea cerinţelor
clientului”, „disponibilitatea produsului”, „un demers sistematic către exce‑
lenţă”, „conformitatea cu specificaţiile”, „corespunzător pentru utilizare”,
etc.
Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând „ansamblul
caracteristicilor unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface
nevoile exprimate sau implicite”.
Conform acestei definiţii „calitatea” nu este exprimată printr-o sin‑
gură caracteristică, ci printr-un ansamblu de caracteristici, este de sine
stătătoare, ea existând numai în relaţia cu nevoile clienţilor. Prin calitate
trebuie satisfăcute nu numai nevoile exprimate ci şi cele implicite.
În paralel cu schimbările tehnologice şi socio-culturale rapide, au
evoluat şi modalităţile de asigurare a calităţii produselor şi serviciilor.
Analizând această evoluţie putem pune în evidenţă mai multe etape cu
caracteristici specifice. Pot fi delimitate patru astfel de etape:
1. Asigurarea calităţii prin control acoperă prima jumătate a secolului
nostru. În această perioadă au dominat teoriile tayloriste de organizare
ştiinţifică a muncii.
Aceste teorii s-au regăsit în principiile de management, cât şi în orga‑
nizarea activităţilor din întreprindere concretizându-se în procesul de des‑
compunere a procesului de producţie a unui produs în operaţii elementare,
limitarea responsabilităţilor, specializarea unităţilor funcţionale. A rezultat
astfel separarea celor care iau decizii de cei care le execută şi cei care con‑
trolează îndeplinirea lor.
Calitatea era astfel asigurată prin controlul final al componentelor,
urmărindu-se identificarea şi eliminarea celor necorespunzătoare. Atenţia
era concentrată asupra produsului şi mai puţin a procesului, urmărindu-se
verificarea post – proces a conformităţii cu specificaţiile. Prin asigurarea
calităţii se înţelege deci, respectarea acestor specificaţii.
2. Asigurarea calităţii prin metode statistice este etapa corespunzătoare
anilor ’50. Primele lucrări privind controlul statistic al calităţii sunt publi‑
cate în anii ’20 când autorii propun folosirea fişei de control statistic a
calităţii. În întreprinderi folosirea acestor metode conduce la accentuarea
controlului pe fluxul tehnologic, urmărindu-se identificarea cauzelor apa‑
riţiei defectelor, în scopul prevenirii lor în procesele ulterioare.
3. Asigurarea calităţii prin motivarea personalului este corespunzătoare
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anilor ’60 şi pune accentul pe motivarea personalului în asigurarea calită‑
ţii. Pe plan internaţional pot fi puse în evidenţă mai multe direcţii, relativ
independente. În SUA sunt elaborate programe „zero defecte”. În Japonia,
plecând de la acelaşi concept s-au înfiinţat cercurile de calitate. Acestea
au căpătat o mare extindere, scopul lor fiind de a preveni defectele prin
descoperirea cauzelor acestora. Cercurile de calitate promovează autocon‑
trolul şi utilizarea unor mijloace de stimulare materiale şi morale pentru
asigurarea calităţii.
4. Concepte integratoare de asigurare a calităţii corespunde anilor ’80 şi
şi-au găsit aplicabilitatea în primul rând în Japonia sub denumirea de „Total
Quality Control” – TQC, desemnând activitatea de ţinere sub control a cali‑
tăţii în întreprindere şi devenind astfel o problemă naţională. Această abor‑
dare cuprinde curând şi în ţările vest europene şi se orientează tot mai mult
către activităţile desfăşurate pentru asigurarea calităţii la clienţi, implicaţi‑
ile proceselor şi rezultatelor acestora asupra mediului înconjurător.
Se conturează astfel apariţia unui nou concept „Total Qality
Management” – TQM în care capătă importanţă orientarea consecventă
spre „proces”, urmărindu-se optimizarea proceselor de pe întreaga traiecto‑
rie a produsului, începând cu studiile de piaţă pentru identificarea nevoilor
şi până la faza de post – utilizare, a reintegrării în natură a rezultatelor
acestui proces.
Conceptul de „strategie” (etimologic vine de la grecescul „strategos”=
arta de a combina) sau „pilotajul la vedere” reprezintă combinaţia dintre
obiectivele majore pe care întreprinderea îşi propune să le atingă şi mijloa‑
cele necesare. Presupune a fi capacitatea întreprinderii de a asigura con‑
vergenţa acţiunilor şi mijloacelor pentu atingerea unor obiective majore în
contextul unei abordări programatice şi pragmatice de perspectivă.
Concepţia strategică a tuturor acţiunilor politice intervine ca factor
complementar de particularizare şi detaliere a strategiei la diferite nive‑
luri (exemplu: politica economică, politica comercială, politica în domeniu
calităţii, politica de personal etc.) fiind orientate spre şi pentru o anumită
strategie (fig.1.1).
Strategia decurge din politicile detaliate pe nivelurile structurii orga‑
nizatorice; se defineşte politica fiecărui nivel, aceasta în funcţie de politica
nivelului precedent. Conducerea întreprinderii are obligaţia să-şi clarifice
obiectivele şi să-şi elaboreze adecvat raportul strategie-politică, pentru a
implica aportul tuturor participanţilor.
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Fig. nr.1 – Strategii de societate

Strategiile în domeniul calităţii au misiunea de a face faţă concurenţei,
prin urmare sunt strategii concurenţiale. Ele pot fi ofensive (de penetrare
pe piaţă, cu realizarea produselor de calitate cel puţin la nivelul concuren‑
ţei) și defensive (de menţinere a poziţiei pe piaţă, cu accent pe asigurarea
calităţii şi ţinerea sub control a proceselor tehnologice).
Strategiile pot fi concepute pe termen scurt, când vorbim despre stra‑
tegii curente, sau pe termen lung, când se impune aplicarea unui manage‑
ment al calităţii totale.
Cu toate că încercările sunt numeroase nu s-a reuşit încă să se stabi‑
lească exact originea expresiei de calitate totală. Se pare că această expresie
s-a impus treptat, printr-un consens implicit.
Pentru unii autori, calitate totală înseamnă calitatea produsului, pen‑
tru alţii satisfacerea clientului.
Luând în considerare numeroase opinii se pot pune în evidenţă urmă‑
toarele orientări principale în definirea calităţii totale:
– calitatea totală este o politică sau o strategie a întreprinderii în dome‑
niul calităţii;
– conceptul de calitate totală şi managementul calităţii totale sunt
echivalente;
– calitatea totală reprezintă scopul, iar managementul total al calităţii,
mijlocul pentru realizarea ei.
Filosofia managementului total al calităţii cuprinde în opinia lui Kélada,
patru elemente: recunoaşterea rolului primordial al clientului (datorită lui
societatea există şi poate progresa), lucrătorul se află în centrul tuturor
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proceselor prin care se realizează calitatea totală, preocuparea pentru ren‑
tabilitate este omniprezentă şi preponderentă, toţi partenerii externi ai
întreprinderii din amonte şi din aval participă activ la realizarea calităţii
totale. 2
Dimensiunea filosofică este cel mai greu de perceput, dar reprezintă
cea mai importantă dimensiune a TQM. Această dimensiune recunoaşte
că singurul „patron” în întreprindere este clientul. El devine preocuparea
principală a întregului personal, în frunte cu managerii, cât şi a parteneri‑
lor întreprinderii.
Dimensiunea tehnică a TQM se referă la aspectul operaţional al aces‑
tuia. Nu este suficient să vrem să obţinem calitatea totală (filosofie), să
ştim ce trebuie făcut (logică), trebuie să şi putem s-o realizăm (tehnică).
Pentru implementarea TQM este necesar să utilizăm instrumente şi
tehnici specifice: tehnicile de prevenire, identificare şi soluţionare a pro‑
blemelor, Quality Function Deployment, metoda Taguchi de îmbunătăţire
a concepţiei şi procedeelor de fabricaţie a produselor, tehnicile de control
statistic, etc.
O altă orientare în definirea TQM o constituie abordarea acestuia ca
un concept multidimensional.În opinia lui Zink TQM reprezintă o nouă
filosofie a calităţii, care presupune îndeplinirea unor premise de personal,
de ordin structural şi tehnic, ca şi utilizarea unor metode şi instrumente
corespunzătoare.
Pentru ca această filosofie să poată fi implementată, Zink consideră
că se impune asigurarea unor premise de ordin structural, de personal şi
tehnice, rezultând tot atâtea dimensiuni ale TQM.
Standardul ISO 8402 defineşte TQM ca un sistem de management al
unei organizaţii, centrat pe calitate, bazat pe participarea tuturor membri‑
lor săi, prin care se urmăreşte asigurarea pe termen lung, prin satisface‑
rea clientului şi obţinerea de avantaje pentru toţi membrii organizaţiei şi
pentru societate. TQM adaugă conceptului de management al calităţii o
strategie pe termen lung, ca şi participarea întregului personal în interesul
firmei, al lor înşişi, al clienţilor acesteia ca şi al societăţii în ansamblu.
Dimensiunea structurală a TQM se referă la definirea proceselor şi
secvenţelor acestora, astfel încât să poată fi ţinute sub control, precum
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și stabilirea unor relaţii de tipul „client intern-furnizor intern “, mai ales
printr-o organizare adecvată a activităţilor.
Dimensiunea umană a TQM se referă la asigurarea unui nivel corespun‑
zător de pregătire pentru toţi lucrătorii, schimbarea mentalităţii acestora şi
motivarea lor în realizarea obiectivelor preconizate. Întregul personal tre‑
buie instruit în spiritul filosofiei calităţii şi în sensul utilizării metodelor şi
instrumentelor TQM. La nivelul conducerii trebuie acceptată ideea că fără
o asemenea pregătire nu este posibilă implementarea principiilor TQM.
Îmbunătăţirea continuă a calităţii este tipul de strategie curentă, care
poate fi abordată în viziunea clasică și în viziunea modernă.
În viziunea clasică – strategia inovării tehnologice presupune modificări
tehnologice majore, iar ca rezultat al acestora îmbunătăţirea produselor se
realizează în salturi mari, cu eforturi investiţionale substanţiale în vederea
obţinerii unor efecte economice rapide.
În viziunea modernă – strategia Kaizen3 (conceptul „umbrelă”, cel
mai important concept4 al managementului japonez, care reuneşte cea
mai mare parte a conceptelor (tehnici/metode/instrumente) şi practicilor
japoneze: CWQC, Kanban, cercurile calităţii, sistemul de sugestii, mecani‑
zarea, automatizarea, disciplina muncii, mentenanţa productivă totală,etc)
– o alternativă a strategie inovării promovată de Masaaki Imai autorul
lucrării „Kaizen, the key to Japan’s Competitive Success”.
Aceasta este considerată o strategie integratoare (a strategiilor de mar‑
keting, proiectare-dezvoltare şi de producţie) şi trasfuncţională a societății
care urmăreşte îmbunătăţirea treptată şi continuă a calităţii atât a produse‑
lor şi serviciilor, cât şi a productivităţii şi competitivităţii, cu participarea
întregului personal. Această strategie a adoptat principiul îmbunătăţirii
treptate, prin „paşi mici”, ce se pot realiza cu eforturi investiţionale mici
şi continue, prin know-how convenţional, fără modificări tehnologice
majore, tabelul 4.1.

3
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Semnificaţia termenului „Kaizen” vine din japoneză – unde kai = schimbare,
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Tabelul 4.1 Compararea strategiei Kaizen cu strategia inovării
Nr. crt
1.
2.
3.
4.
5

Caracteristici
orientarea
abordarea
baza de realizare
eforturi investiţionale
creştere economică

Strategia Kaizen
spre proces
continuă cu „paşi
mici”
know-how conven‑
ţional
mici, constante
Lentă

Strategia inovării
spre rezultate
salturi mari
inovare tehnologică, modifi‑
cări majore
substanţiale
rapidă

Modelele, tehnicile şi instrumentele strategiei Kaizen sunt: ciclul
Deming/planurile de acţiune PDCA, cercurile calităţii, grupuri mici de
lucru, sistemul de sugestii, mentenanţa productivă totală, metodele celor
„3S” şi „5S” etc.
Ciclul Deming sau PDCA privind îmbunătăţirea calităţii – presupune
coordonarea activităţilor dintre proiectare, producţie, desfacere, cercetare,
care în vederea satisfacerii clientului sunt dublate de imperativul acţiu‑
nilor Planifică! Execută! Verifică! Acţionează! → „Plan! – Do! – Check!
– Action!” = PDCA.

PROIECTARE/Planifică!
(„Plan!”)

PRODUCŢIE/ Execută! („Do!”)
DESFACERE/ Verifică!
(„Check!”)
CERCETARE-DEZVOLTARE/
Acţionează! („Act!”)

Presupune analiza şi evaluarea situaţiei prezente,
perspectivei dorite, posibilităţilor avute, modifică‑
rilor implicate, rezultatelor obţinute, suficienţei
datelor disponibile, necesităţii de noi informaţii,
priorităţilor impuse, elaborarea planului de îmbu‑
nătăţire;
Aplică planul, apoi rezultă primele informaţii des‑
pre acesta;
Evaluează rezultatele aplicării planului şi identifică
punctele critice;
Se acţionează în punctele critice care necesită mo‑
dificări în procedeu sau standarde pentru a le pune
în acord cu soluţiile preconizate.

Acestea pot fi îmbunătăţîte reluându-se ciclul PDCA.
Sistemul de sugestii este cea mai simplă tehnică în cadrul acestei stra‑
tegii, care se realizează prin parcurgerea următoarei succesiuni de etape:
– încurajarea lucrătorilor să formuleze sugestii despre grup + activitate;
– instruirea lucrătorilor astfel încât sugestiile lor să fie pertinente;
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– lucrătorii împreună cu managerul analizează impactul economic al
sugestiilor formulate anterior.
Acest sistem – combinat eventual cu alte tehnici – funcţionează în
majoritatea întreprinderilor japoneze, cu următoarele efecte:îmbunătăţirea
activitătii, a mediului de lucru, a proceselor şi echipamentelor, a calităţii
produselor, a productivităţii, a relaţiilor cu clienţii, precum şi economii de
resurse, scăderea costurilor şi creşterea profitului.
Metoda Just-în time (exact la timp), JIT – coordonează procesele de pro‑
ducţie în care se asigură fabricarea şi livrarea subansamblelor; se aplică pro‑
ducţiei de serie care poate fi împărţită în loturi mici; are două variante, cu
o cartelă sau cu două cartele. Cele mai bune rezultate se obţin în producţia
de autoturisme, maşini-unelte, maşini agricole, calculatoare, televizoare,
etc. utilizarea acestei metode simplifică desfăşurarea, coordonarea şi orga‑
nizarea muncii şi creşte flexibilitatea procesului, prin informaţii rapide.
Metodele celor „3S” şi „5S” sunt în legătură cu locul de muncă:
Metoda celor „3S” se referă la desfăşurarea coordonată a trei categorii
de activităţi:
SEIRI – îndepărtarea a tot ce nu este util la locul de muncă;
SEITON – ordonarea obiectelor utile, ca să poată fi uşor de folosit;
SEISO – asigurarea curăţeniei spaţiului şi obiectelor de lucru.
Metoda celor „5S” are în plus două categorii de activităţi:
SEIKETSU – vizibilitatea normelor de lucru;
SHITSUKE – respectarea strictă a regulilor de lucru.
Mentenanţa productivă totală se aplică, în scopul creşterii gradului
de folosire şi a duratei de viaţă a utilajelor, cu participarea tuturor lucrăto‑
rilor instruiţi asupra modului de utilizare şi întreţinere a utilajelor.
Această metodă prezintă o serie de avantaje: utilizarea corespunză‑
toare a utilajelor şi funcţionarea mai bună a acestora, scăderea cheltuielilor
de întreţinere şi reparaţii.
Managementul calităţii totale este un proces complex care determină
o îmbunătăţire continuă a calităţii produselor/serviciilor în scopul satisfa‑
cerii cerinţelor clienţilor în contextul creşterii productivităţii muncii şi a
profitului întreprinderii. Prezentăm o diagramă care rezumă elementele
definitorii ale noţiunii de calitate totală, figura de mai jos.
TQM este un nou sistem de conducere a întreprinderii care utilizează
tehnici specifice pentru a atinge calitătii totale printr-o serie de obiective:
satisfacerea frecventă a cerinţelor clientului prin depăşirea aşteptărilor
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Fig. nr. 2.2 – Corelaţia dintre acţiunile vizând introducerea
calităţii totale şi competitivitatea unei firme

acestuia, atingerea unor poziţii competitive pe piaţă prin creşterea pro‑
ductivităţii şi îmbunătăţirea continuă a calităţii, construirea unui sistem
total de conducere prin implicarea tuturor angajaţilor – şi în primul rând
a managerului – care să acţioneze pentru satisfacerea cerinţelor implicite
şi explicite ale beneficiarului.
TQM este un ansamblu de activităţi menite să asigure realizarea
simultană a obiectivelor, prin utilizarea optimă a resurselor fizice, umane
şi financiare disponibile.
Sistemul de calitate este format dintr-un set de proceduri, acţiuni şi
resurse ce sunt puse în mişcare printr-o structură organizatorică cu res‑
ponsabilităţi privind procesele care conduc la un anumit nivel de calitate
a produselor/serviciilor în conformitate cu un standard de referinţă din
seria ISO 9000.
Tipul sistemului de calitate ales trebuie structurat şi adaptat specificu‑
lui de activitate, ca mijloc prin care se realizează politica şi obiectivele declarate de conducerea firmei – de orientare spre clienţi şi spre piaţa de desfacere.
Demersurile de implementare a sistemului de calitate în desfăşura‑
rea activităţii unei firme se fac cu scopul iniţial de certificare al acestui
sistem care să aducă pe termen lung avantaje pentru firma respectivă.
Avantajele pe care le aduce constau în realizarea obiectivelor cuprinse în
politica firmei conform cu un model luat ca referinţă, obiective care, pe ter‑
men mediu sau lung, vizează consolidarea firmei prin orientarea atenţiei
spre calitatea resurselor materiale, satisfacerea cerinţelor consumatorilor,
extinderea pieţei de desfacere, creşterea cifrei de afaceri etc.
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Un sistem al calităţii, ca să fie implementat (să funcţioneze) şi să fie
certificat, trebuie să ocupe un loc prioritar în politica şi strategia de dezvol‑
tare a firmei. Trebuie motivată introducerea lui şi înţeleasă de toţi angajaţii
firmei. Acest proiect presupune un efort pentru firmă, în primul rând un
efort financiar, iar conducerea executivă are, în general, responsabilitatea
de a fi forţa conducătoare a unui program de asemenea amploare, care
trebuie să se bucure de sprijinul tuturor departamentelor.
Conducerea întreprinderii răspunde în ce priveşte politica calităţii,
definirea, elaborarea, detalierea, concretizarea şi asigurarea realizării ei la
toate nivelurile activităţii productive. Aprecierea finală a calităţii se rea‑
lizează la beneficiar (utilizator, piaţă) şi de o „autoritate” din interiorul/
exteriorul întreprinderii.
Competenţa în domeniul calităţii nu înseamnă clienţi mulţi, ci şi cli‑
enţi mulţumiţi şi câştigaţi.
Scopul politicii calităţii este de a lua în considerare, în toate etapele
spiralei calităţii, interesele şi cerinţele beneficiarului (ale clientului),
referitoare la calitatea produselor şi serviciilor, ţinând seama de resursele
financiare, materiale şi umane ale firmei şi de cerinţele societăţii.
Politica calităţii devine un angajament al conducerii, faţă de lucrătorii
şi clienţii întreprinderii, precum şi faţă de societate.
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