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 În ciuda impreciziei conceptului, calitatea este astăzi acceptată ca temă a managementului. 

Impus de Juran, managementul calităţii s-a afirmat ca domeniu nou al managementului, după 1955. 

El se bazează pe existenţa unui management strategic al calităţii, management tactic al calităţii şi 

management operaţional al calităţii. În ultimii ani, calitatea a devenit conceptul care a dus mai 

departe studiile manageriale, aceasta deoarece ea se obţine numai în acele organizaţii care au o bună 

organizare şi politici corecte. 

În literatura de specialitate sunt formulate mai multe opinii cu privire la conceptul, funcţiile, 

fazele şi dezvoltarea istorică a managementului calităţii. Juran defineşte managementul calităţii prin 

funcţiile acestuia în cadrul trilogiei calităţii, arătând că acesta cuprinde trei procese principale: 

planificarea calităţii, ţinerea sub control a calităţii şi îmbunătăţirea calităţii, care sunt 

interdependente. Alţi autori preferă să folosească termenul de “asigurare a calităţii în sens larg”, în 

locul celui de management al calităţii. Aceasta ar include aspecte tehnice, economice, juridice 

(răspunderea faţă de produs/serviciu), ergonomice şi psihologice.  

Standardul ISO 8402 defineşte managementul calităţii ca fiind “ansamblul activităţilor 

funcţiei generale de management care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi 

responsabilităţile şi care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum ar fi: 

planificarea calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii”. 

Managementul calităţii este partea din management consacrată calităţii. Acest management 

cuprinde atât controlul şi asigurarea calităţii, cât şi conceptele suplimentare de politică în domeniul 

calităţii, precum îmbunătăţirea calităţii (aspectele economice). Managementul calităţii se aplică 

tuturor fazelor unui proces sau ale ciclului de viaţă al unui produs (serviciu); poate să se întindă 

asupra tuturor părţilor unei organizaţii şi este implementat prin construirea unui sistem al calităţii. 

Managementul calităţii ajută organizațiile să obţină produse şi servicii care: satisfac o 

necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit; răspund aşteptărilor clientului; sunt conforme cu 

standardele şi specificaţiile; sunt în conformitate cu cerinţele societăţii (reglementări, reguli etc.); ţin 

seama de protecţia mediului; sunt oferite la preţuri competitive şi obţinute în condiţii de profit. 

Sistemul de management al calităţii (ISO 9000) reprezintă sistemul necesar pentru stabilirea 

politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii şi pentru îndeplinirea acestora. În organizaţii au fost 

implementate sisteme proprii de management al calităţii. Indiferent de aspectele particulare, se pot 

distinge următoarele faze necesare implementării sistemului de management al calităţii: 

planificarea calităţii, conducerea şi orientarea calităţii, verificarea calităţii şi atestarea calităţii. 

Planificarea calităţii  este prima fază a realizării sistemului de management al calităţii. Ea 

cuprinde planificarea previzională şi dezvoltarea cerinţelor de calitate faţă de procesul de prestaţie, 

dar şi formularea unor scopuri şi strategii ale calităţii determinate de client. În această fază se 

concretizează toate exigenţele faţă de calitate, ţinând seama de posibilităţile interne ale organizaţiei 

de îndeplinire a acestora.  

Planificarea strategică a calităţii conţine acele aspecte care stabilesc cadrul de bază al acţiunii 

managementului calităţii. Constă în efectuarea analizei globale a poziţiei organizaţiei din perspectiva 

calităţii (diagnosticul calităţii) şi realizarea prognozei, prin dezvoltarea unei concepţii pe termen lung 

(gândire strategică). Cele mai utilizate instrumente sunt: analiza SWOT, portofoliul calităţii şi 

standardele de calitate. În domeniul planificării operative, punctul de plecare îl constituie 
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determinarea aşteptărilor clienţilor faţă de calitatea serviciilor. Pentru aceasta se pot utiliza: anchetele 

în rândul clienţilor în legătură cu caracteristicile serviciilor şi Quality Function Deployment- QFD. 

 Conducerea calităţii denumită şi dirijarea calităţii se bazează pe rezultatele planificării 

calităţii. Ea conţine toate activităţile preventive, de supraveghere şi de corecţie desfăşurate pentru 

asigurarea calităţii cerute şi a obiectivelor definite în domeniul calităţii, atât din perspectiva 

clienţilor, cât şi din cea a organizaţiei. Pentru aceasta se pot utiliza instrumente de conducere a 

calităţii legate de colaboratori şi salariaţi (metode şi tehnici de selecţie a angajaţilor, de perfecţionare 

profesională şi de motivare a colaboratorilor) şi instrumente privind organizarea (cercuri referitoare 

la calitate, Workshop-uri etc.). 

  Verificarea calităţii  stabileşte, prin procedee adecvate, dacă şi în ce măsură au putut fi 

transpuse în realitate aşteptările clienţilor faţă de calitate. Aceasta este de fapt o verificare curentă a 

îndeplinirii obiectivelor de calitate şi se face prin instrumente de verificare internă a calităţii 

(observarea lucrătorilor, evaluarea salariaţilor, discuţii cu salariaţii, măsurarea internă a calităţii) şi 

instrumente de verificare externă a calităţii (anchete în rândul clienţilor). 

  Atestarea managementului calităţii intervine în finalul ciclului de management al calităţii. 

Ea constă în elaborarea documentelor referitoare la ansamblul activităţilor şi măsurilor desfăşurate în 

cadrul managementului calităţii. Aici apare în prim plan atestarea documentară a demersurilor 

concrete realizate în managementul calităţii. Prin aceasta se certifică modul în care se obţine calitatea 

în organizaţie şi modul cum este controlată. Printre instrumentele de atestare în managementul 

calităţii se numără: manualele de calitate, auditarea calităţii şi certificarea. 

Nevoia saltului de paradigmă în managementul calităţii a fost inevitabilă, determinând 

evoluţia de la orientarea spre inspecţie şi control a proceselor din organizaţie (care reprezintă o 

reacţie la condiţiile de mediu static), la prevenirea apariţiei defectelor şi apoi la îmbunătăţirea 

continuă a proceselor (prin care se manifestă adaptarea organizaţiei la condiţiile externe de mediu), 

adică la managementul calităţii. 

 Succesul organizaţiilor este asigurat de managementul calităţii. Aceasta, deoarece numai un 

set de valori şi o cultură organizaţională care are în vedere competitivitatea clientului este cheia 

succesului pe termen lung şi a atractivităţii faţă de investitori. Introducerea managementului calităţii 

în multe organizaţii a fost impulsionată de un set complex de obiective şi imperative ale schimbării, 

care au constat într-un ansamblu de probleme şi incertitudini la nivel macroeconomic, politic, 

industrial şi/sau organizaţional. Managementul calităţii influenţează aşa-zişii factori “soft” care sunt 

cei mai greu de schimbat (cultura, atitudinea şi implicarea personalului). Prin managementul 

strategic al calităţii, organizaţiile au ajuns să acţioneze asupra “factorilor soft” ai producţiei. Aceasta 

înseamnă că analiza pieţei, procedurile şi alte elemente manageriale “hard” sunt doar un început, 

diferenţa o fac oamenii. 

De-a lungul perioadei de industrializare, managementul calităţii a evoluat continuu, urmând 

procesul de emancipare a clientului şi cunoscând mai multe etape. Departajarea acestor etape nu este 

netă, ele se întrepătrund. Parcurgerea lor cronologică ajută la înţelegerea acestui concept. 

Începuturile le-a constituit inspecţia finală. Aceasta a fost urmată în anii ’30 de controlul calităţii, 

când demersul s-a deplasat de la calitatea produselor la calitatea proceselor. În anii ’50 a apărut 

conceptul de asigurare a calităţii la nivelul organizaţiei, iar în anii ’70 conceptul (TQM). Totul poate 

fi privit ca urmând o curbă a învăţării pe care fiecare organizaţie sau stat trebuie să o urmeze şi în 

care toate etapele- de la primele experienţe la cele târzii- au aceeaşi importanţă.  

Inspecţia este activitatea care a stat la originea managementului calităţii şi, de aceea, ea joacă 

un rol important în înţelegerea abordărilor actuale. Conform standardului ISO 8402, inspecţia 

include măsurători, examinări, testări şi calibrări ale uneia sau mai multor caracteristici de produs 

sau serviciu, comparaţii cu specificaţiile şi determinarea conformităţii. Pe baza măsurătorilor, se 

determină existenţa conformităţii cu specificaţiile tehnice. Procesul de comparaţie şi de decizie are 

loc şi în cazul serviciilor, deoarece anumite aspecte vor fi comparate de către individ, conştient sau 
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inconştient, cu percepţiile proprii privind rezultatele aşteptate, inducând astfel un anumit grad de 

satisfacţie. Inspecţia se efectuează atât în timpul, cât şi la sfârşitul procesului şi reprezintă un cost 

adiţional. În această etapă lipsesc mecanismele de prevenire a defectelor care să acţioneze la nivelul 

sistemului calităţii, inspecţia având un rol pasiv, de depistare a greşelilor. Gradul de implicare a 

personalului este redus. Astfel, se simulează o cultură de conformism şi de acceptare a erorilor, fără 

să se asume ideea că, în fond, calitatea este problema tuturor. 

Controlul este etapa în care managementul calităţii utilizează informaţiile obţinute prin 

inspecţie, prelucrându-le cu ajutorul statisticii aplicate. Accentul era pus pe controlul fluxului 

tehnologic în scopul identificării cauzelor apariţiei defectelor. Controlul statistic de proces a 

schimbat rolul controlului, de la acela de a selecta produsele bune şi rele la acela de a conduce 

procesul de producţie, evaluând dacă acest proces se afla sub control şi determinând capacitatea 

procesului când se afla sub control. El prezintă avantajul că se poate aplica cu succes şi în servicii, 

precum şi în toate sectoarele oricărei organizaţii, având un rol important în managementul calităţii 

serviciilor. Deming a dezvoltat conceptul de control şi ameliorare a calităţii la nivelul organizaţiei şi 

a elaborat un plan de îmbunătăţire a calităţii cuprinzând “14 puncte”, care a fost aplicat întâi în 

Japonia, apoi în SUA. 

Etapa următoare constă în introducerea sistemului de asigurare a calităţii. Conceptul de 

asigurare a calităţii a apărut în deceniul şase, în SUA, având ca promotor pe J. M. Juran. Lui i s-au 

atribuit la început două funcţii: construirea şi verificarea calităţii. Conceptul s-a extins rapid în 

Japonia, unde specialiştii au adăugat alte două funcţii: instruirea personalului pentru a-l motiva şi 

îmbunătăţirea continuă a calităţii (metoda KAIZEN). În Europa, conceptului i s-a adăugat funcţia 

de garantare a calităţii. Accentul se pune pe prevenirea defectelor prin contribuţia tuturor 

compartimentelor, respectiv a întregului lanţ, de la proiectare până  la client.    

Asigurarea calităţii reprezintă ansamblul activităţilor planificate şi sistematic implementate 

în cadrul sistemului calităţii şi demonstrate, atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii 

corespunzătoare că o entitate va satisface condiţiile referitoare la calitate (Standardul ISO 8402). 
.
 

Conceptele cheie promovate sunt prevenirea defectelor şi oferirea încrederii atât propriei 

conduceri a organizaţiei, cât şi clienţilor. Sintagma asigurării calităţii este: “a avea şi a da 

încredere”. Pentru a realiza acest nivel corespunzător de încredere, organizaţiile pun un accent 

deosebit pe proiectarea şi creşterea eficienţei proceselor. Apare astfel o nouă filozofie care pleacă de 

la ideea prevenirii apariţiei defectelor şi înlăturării cauzelor acestora, în vederea atingerii nivelului 

corespunzător de încredere.  

Câştigarea încrederii se poate realiza prin evaluarea de către client a sistemului calităţii 

furnizorului, dar mai ales prin certificarea de către o terţă parte a sistemului calităţii. Prin certificarea 

de către un organism acreditat a sistemului de calitate, se oferă clientului gradul de încredere necesar 

privind satisfacerea cerinţelor de calitate. 

Metodele şi procedeele de lucru sunt cuprinse pentru prima dată într-un sistem de conducere, 

prin coordonarea tuturor activităţilor care se desfăşoară pe bază de proceduri scrise pentru fiecare 

compartiment. Documentaţia scrisă cu privire la sistemul calităţii şi rezultatele examinărilor şi 

testărilor produselor se îndosariază, dovedind menţinerea în timp a nivelului de încredere dorit. 

Procesele sunt abordate sistemic, începând cu furnizorii de materii prime şi terminând cu 

soluţionarea problemelor din timpul garanţiei şi post-garanţiei .  

În etapa asigurării calităţii se ţine seama de toţi factorii care pot influenţa procesul tehnologic: 

mediul, conducerea firmei, oamenii, materiile prime şi materialele. Gradul de implicare în calitate 

este generalizat la toţi angajaţii organizaţiei, deoarece “calitatea este problema tuturor şi a 

fiecăruia”. Această etapă se caracterizează şi prin procesul de măsurare a costurilor calităţii. 

Sistemul de asigurare a calităţii a făcut obiectul standardelor internaţionale din familia ISO 9000 şi  

s-a generalizat în toate ţările membre UE şi în cele candidate. 
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În anul 2001 au apărut standardele ISO 9000 în noua versiune a “Sistemului de management 

al calităţii”. Conceptele cheie ale acestuia sunt: abordarea procesuală a activităţilor şi ţinerea sub 

control a unei organizaţii în domeniul calităţii. Metodele şi procedeele de lucru sunt circumscrise în 

ciclul lui Deming (PEVA). Gradul de implicare al organizaţiei precum şi a colaboratorilor din aval şi 

din amonte de organizaţie care au implementat sistemul de management al calităţii este total. 

Sistemul de management al calităţii constituie obiectul standardelor internaţionale în 

domeniul calităţii din seria ISO 9000: 2000 şi face trecerea de la sistemul de asigurare a calităţii la 

Managementul Calităţii Totale (Total Quality Management-TQM). 

Managementul Calităţii Totale este o continuare firească, care asigură organizaţiei 

maximizarea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor, dar permite şi obţinerea unor rezultate             

economico-financiare superioare, făcând legătura dintre satisfacţia clienţilor şi obiectivele afacerii. 

TQM se transpune în practică printr-o modalitate nouă de organizare a activităţilor privind calitatea, 

care integrează toate componentele anterioare: inspecţia, controlul statistic, asigurarea calităţii şi 

managementul calităţii. 

O imagine sugestivă a dezvoltării managementului calităţii este sugerată de Dale şi 

colaboratorii săi în figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 1: Etape ale dezvoltării managementului calităţii (Dale şi colab., 1994). 
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Managementul calităţii a cunoscut următoarele orientări: spre produs (inspecţie), spre proces 

(control statistic), către sistem (sistem de asigurarea calităţii), către personal (educaţie, instruire, 

motivare pentru calitate), către societate (realizarea unor produse robuste la costuri reduse), spre 

costuri (evaluarea costurilor calităţii şi noncalităţii şi stabilirea implicaţiilor acestora) şi a culminat 

cu orientarea spre client (prin introducerea TQM).  

Tranziţia la economia de piaţă a înseamnat, pentru organizaţiile din învăţământul românesc, 

tranziţia de la controlul calităţii (implicând o aşa numită abordare pasiv-represivă a calităţii) la 

asigurarea calităţii şi, în perspectivă, la Managementul Calităţii Totale (implicând o abordare 

managerială consecvent proactivă). 

 Asigurarea calităţii în educaţie a fost impusă de necesitatea implementării Acquis-ului 

comunitar şi de asigurarea liberei circulaţii a persoanelor educate şi instruite în România, pe 

ansamblul statelor membre ale Uniunii Europene. De aceea, s-a impus armonizarea totală cu 

valorile, standardele, procedurile şi practicile de asigurare a calităţii existente în statele cu 

vechime în economia de piaţă şi, în primul rând, în cele membre ale UE, alături de care ne aflăm. 

Adoptarea Legii nr. 87/13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (Monitorul Oficial nr. 334 din 13 aprilie 2006)  

demonstrează intenţia ca sistemul românesc de învăţământ să se adapteze la evoluţiile necesare prin 

implicarea efectivă a partenerilor de interese în asigurarea calităţii în educaţie şi în implementarea ei. 

Conform acestui act normativ:  

 Calitatea serviciilor educaţionale oferite este o prioritate fundamentală pentru orice instituţie 

de învăţământ, iar acestea trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor, să 

satisfacă încrederea publică şi să se afirme ca bun public; 

  Asigurarea calităţii se bazează pe metodologii diferenţiate în funcţie de tipul şi nivelul de 

educaţie (pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi cel universitar, precum şi 

pentru educaţia de bază a adulţilor); 

  Asigurarea calităţii se aplică în toate instituţiile româneşti de învăţământ, de stat sau 

particulare, precum şi pentru instituţiile sau programele de învăţământ care funcţionează în 

România ca filiale sau francize, sub formă de campus sau virtuale, on-line sau la distanţă şi 

care aparţin unor instituţii de învăţământ din alte ţări sau unor instituţii transnaţionale.  

Controlul calității educației în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal și postliceal presupune activități și tehnici cu caracter operațional, aplicate 

sistematic de o autoritate de inspecție desemnată pentru a verifica respectarea standardelor 

prestabilite. 

Pe plan internaţional există deja nişte normalizări foarte clar concepute privind asigurarea 

calităţii serviciilor. Acestea se pot aplica şi la instituţiile de învaţământ care pot să fie tratate ca nişte 

sisteme de servicii. Statul român a semnat deja documentele privind acceptarea acelor normalizări 

pentru calitate, ele aplicându-se automat şi învaţământului românesc.  

Sistemul de învăţământ este un sistem de prestare de servicii care se bazează pe furnizori 

specializaţi de servicii educaţionale şi se bucură de un larg interes public, întrucât numărul 

beneficiarilor săi este mare, iar calitatea acestuia determină în mod critic calitatea vieţii omului. 

 Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a 

capacității instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se 

formează încrederea beneficiarilor că organizația furnizoare de educație îndeplinește standardele de 

calitate. Asigurarea calității exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de 

educație în conformitate cu standardele anunțate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la 

îmbunătățirea continuă a calității educației. 

 Asigurarea calităţii contribuie la generarea încrederii în calitatea serviciilor prestate de 

unităţile şi instituţiile de învăţământ. Este vorba de încrederea beneficiarilor învăţământului şi a 
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managerilor în calitatea serviciilor prestate de şcoli. Asigurarea calităţii are atât aspecte strategice 

(deoarece priveşte în viitor, stabilind măsurile care duc la obţinerea calităţii), cât şi aspecte 

operaţionale (rezolvă problemele de moment). 

 Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă 

din partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite 

proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință. 
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