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Capitolul 1
Calitatea produselor în economia contemporană
"Calitatea este cheia, cantitatea este suportul"

încă din cele mai vechi timpuri, sub diferite forme, calitatea a constituit o
preocupare permanentă a oamenilor. Germenii gândirii actuale se regăsesc cu
mai mult de 4500 de ani în urma în societăţi care utilizau tehnici considerate
astăzi simple.
Reguli sau definiţii referitoare la ceea ce astăzi se denumeşte calitate,
asemănătoare prescripţiilor standardelor actuale, se regăsesc în diferite texte,
care, fară a utiliza terminologia actuală, au fost elaborate cu mult înaintea erei
noastre. Acestea au încercat să determine realizarea unor atitudini şi activităţi.
Ultimele decenii ale secolului XX au produs schimbări radicale în toate
domeniile vieţii economice, politice şi sociale. Goana după un profit imediat şi
cât mai substanţial şi se manifestă printr-o luptă acerbă pentru supremaţia în
domeniul calităţii între firmele concurente.
Studiile de piaţă pun în evidenţă exigenţa tot mai crescută a
consumatorilor pentru produsele şi serviciile pe care le cumpără. Pe de altă
parte, întreprinderile cele mai eficiente situează calitatea în centrul strategiei lor,
aceasta devenind un atu principal în contextul concurenţial, şi uneori, chiar o
condiţie de supravieţuire.
Noţiunea de calitate poate fi definită în mod sintetic, ca reprezentând
totalitatea proprietăţilor (însuşirilor) pe care le posedă un produs, expresie a
măsurii în care acesta satisface necesităţile şi cerinţele societăţii, având în vedere
parametrii tehnico-economici şi estetici, gradul de utilizare şi eficienţa
economica de exploatare (după M. Constantin) care să conducă la obţinerea
calităţii în diferite domenii.
Practica arată că prin calitate se înţelege în mod curent aptitudinea unui
produs de a satisface întrebuinţarea pentru care a fost conceput.
1.1. Conceptul de calitate a produselor
In ianuarie 1980, Cristopher Lorentz nota în pagina de management din
„The Financial Times" - „Calitatea va deveni elementul cheie al anilor "SO".
Din literatura sunt de reţinut o serie de exemple în care se prezintă aspecte
ale calităţii care se aseamănă foarte mult cu caracteristicile conceptelor actuale
de calitate :
> legătura dintre bun şi folositor este prezentată de filozoful grec Platon,

secolul V î.e.n. : «ceea ce este un bun este folositor, iar ceea ce este rău este
păgubitor»
> răspunderea juridică şi materială a furnizorului privind elementele
primare de fiabilitate şi termen de garanţie, se regăsesc în diferite Coduri de

