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CALITATE SI ATENTIE LA DETALII 
 
 

CALITATEA 
 

Cu toate ca intalnim in toate aspectele unui business notiunea de calitate, putini antreprenori ar 
putea sa defineasca corect notiunea de “Calitate”.  
Cu scopul de a face o introducere practica imaginati-va o marca de masina autohtona si un 
Ferrari, si incercati sa stabiliti care dintre cele doua sunt  “de calitate”.  
Pasul urmator este sa analizam definitiile de mai jos, definitii apartinand unor mari cercetatori ai 
fenomenului: 
 
Calitea poate fi definite in mai multe moduri: 
 

 Calitate = aptitudine de folosire. (Joseph Juran) 
 Calitatea este conformitatea faţă de cerinţe. (Philip Crosby) 
 Calitatea este satisfacerea  clientului. 
 Calitatea nu se reflectă în cantitatea de transpiraţie a organizaţiei (producătorului/  

           furnizorului), ci prin satisfacerea clientului.  
 
In esenta toate produsele sunt de calitate atata timp cat clientului i-au fost prezentate toate 
caracteristicile tehnice si estetice ale produsului si acesta a fost satisfacut de ele,  
 
Analizand acum cei patru pasi ai realizarii calitatii : 

 cerinţe - percepţie; 
 percepţie - specificaţie; 
 specificaţie - realizare; 
 calitatea reală - modul de comunicare  

putem concluziona ca avem un produs/serviciu de calitate daca stim si reusim sa comunicam 
corect clientului ceea ce oferim si acesta achizitioneaza in cunostinta de cauza. 
 
  Rezultatul calitatii este ca : 

 Produsele nu vor reveni. 
 Clientii vor reveni 

 

 
 

 Aceste doua puncte sunt cheia 
succesului oricarui business. 
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Pentru a intelege factorii de care depinde realizarea unui produs/serviciu de calitate propunem 
spre analiza cei cinci factori ai lui Ishikawa 
 

 materiale (procesul aferent - aprovizionarea); 
 maşini (procesul aferent - asigurarea mentenanţei echipamentelor); 
 metode - proceduri, tehnologii, regulamente (procesul aferent – controlul documentelor);  
 personal (procesul aferent - asigurarea competenţei, instruirii şi conştientizării); 
 mediul de lucru (procesul aferent - asigurarea mediului de lucru).  

 
Dupa cum explica Ishikawa rezulta ca atunci când vorbim despre produs şi de îmbunătăţirea 
acestuia, facem inginerie. Când vorbim despre proces şi îmbunătăţirea continuă a acestuia, facem 
management.  
 
Elementele esenţiale ale sistemului calităţii, respectiv factorii necesari construirii unui sistem al 
calităţii certificabil, sunt: 

 angajarea totală (hotărârea fermă) şi coordonarea nemijlocită din partea conducerii 
organizaţiei; 

 delegare de responsabilităţi şi autoritate (putere de decizie); 
 bună comunicare în organizaţie; 
 alocarea corectă a resurselor; 
 instruirea corespunzătoare a personalului organizaţiei; 
 implicarea conştientă şi continuă a întregului personal; 
 aportul calificat al unor specialişti în domeniul calităţii; 
 monitorizarea programului de implementare a sistemului calităţii. 

 
   

                 Implementarea sistemului de management al calităţii 
 
Necesitatea implementării sistemului de management al calităţii este susţinută de:  
 

 factori economici: 
o reducerea costurilor non-calităţii  
o reducerea reclamaţiilor  
o creşterea volumului vânzărilor  

 factori concurenţiali; 
 stăpânirea situaţiei; 
 creşterea profitului; 
 obligativitate legală ; 

 
Analizand acesti factori rezulta ca implementarea sistemului de calitate nu este o optiune ci o 
obligativitate pentru business-ul dumneavoastra. Este foarte important sa creati in afacerea 
dumneavoastra o emulatie la toate nivelele pentru a invinge fortele de inertie create de 
mentalitatea angajatiilor dumneavoastra. 
Pentru a fi mai sugestivi am prezentat schematic fortele care actioneaza asupra sistemului de 
calitatea intr-un business. 
    



 
Roma Consulting www.romaconsulting.ro, email: office@romaconsulting.ro 

Timisoara, Calea Martirilor 27B, J35/134/2008, RO 23090339 

Phone: +40721291407,  fax: +40256462716 

 

Calitate si atentie la detalii Page 3 

 
 

 
 
 

Etapele implementării unui sistem de management al calităţii 
 

Au fost prezentate etapele implementarii unui sistem de management al calitatii: 
 

 Analiza diagnostic a organizaţiei  
 Instruirea personalului organizaţiei în domeniul managementului calităţii  
 Constituirea Compartimentului Calitate  
 Stabilirea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii de către managementul de   vârf  
 Identificarea proceselor sistemului de management al calităţii, stabilirea indicatori de 

performanta  
 Elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii  
 Implementarea sistemului de management al calităţii  
 Instruirea personalului organizaţiei în domeniul auditurilor interne ale calităţii  
 Efectuarea de audituri interne 
 Efectuarea de audituri externe de secundă parte (după caz)  
 Stabilirea şi aplicarea acţiunilor corective/preventive  
 Revizia şi definitivarea documentelor sistemului de management al calităţii  
 Efectuarea analizei de management 
 Efectuarea auditului de certificare şi certificarea  
 Supravegherea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii    

implementat. 
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Certificarea  ISO 9001 
 
Legat de certificarea ISO 9001 au fost prezentate cateva notiui legate de aceasta procedura 
precum, cativa pasi de urmat in vederea obtinerii certificarii precum si pericolele ce pot aparea 
ulterior obtinerii certificarii: 

 Certificare - procedură prin care o terţă parte dă o asigurare că sistemul de management al 
calităţii, că o persoană sau un produs este conform exigenţelor specificate. 

 Certificarea ISO 9001 de către un organism neutru este o dovadă că organizaţia operează 
cu un sistem de management al calităţii eficace în concordanţă cu standardul ISO 
9001:2008.  

 
Certificarea se obţine după: 

 evaluarea conformităţii documentaţiei cu cerinţele ISO 9001:2008; 
 evaluarea gradului de implementare a sistemului de management al calităţii, respectiv a 

gradului de respectare a documentaţiei şi de generare a înregistrărilor aferente; 
 evaluarea eficacităţii sistemului de management al calităţii, respectiv a gradului în care 

respectarea documentaţiei a dus la realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calităţii. 
 

Pericole: 
 
In finalul seminarului am prezentat pericolele care pot sa apara la implementarea 
unui sistem de management al calitatii. 

 Obţinerea certificatului ISO 9001 poate duce la complacerea în ideea: "Am dat lovitura cu 
calitatea, acum putem sta liniştiţi.“  

 Un sistem de management al calităţii prost proiectat şi/sau prost implementat poate   
deveni o încorsetare care să elimine flexibilitatea şi inovaţia.  

 Un sistem de management al calităţii prost proiectat şi/sau prost implementat poate cere   
"munţi" de hârtie.  

 Un sistem de management al calităţii care nu este "stăpânit" de personalul organizaţiei nu 
va fi operant efectiv pentru aceasta. În timp, acest sistem va eşua.  

 Să nu cerem consultanţilor să realizeze sistemul de management al calităţii în locul    
nostru. Să nu fim tentaţi de documente ale sistemului de management al calităţii "de-a   
gata". 
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In partea a doua am prezentat -Atentia la detalii- ca si mod de gandire. Pe tot parcursul 
seminariilor sustinute de Roma Consulting s-a insistat asupra gandirii complete in detaliu. Toate 
aspectele prezentate in seminariile noastre pot fi considerate detalii importante pentru business-ul 
dumneavoastra,din acest motiv am considerat oportun sa prezentam abilitatea de a fi atent la 
detalii ca un mod de gandire permanent pentru un antreprenor de succes. 
 
In deschidere am prezentat o poveste fictiva despre Garcinia Cambogia. 
Garcinia Cambogia este un arbust originar din sud estul Asiei . Extractul din fructele şi coaja 
acestui copac conţine acid hidroxicidic, ce are capacitatea de a intensifica arderea zahărului din 
organism, de a scădea apetitul şi de a împiedica formarea şi depunerea de grăsimi. De asemnea 
extractul din lemnul acestui arbust este cel mai eficient component utilizat in produsele de slabit, 
foarte utilizat in ultimi ani in industria wellness. 
Au fost prezentate cele doua firme care au licitat pentru concesionarea celei mai mari paduri de 
Garcinia Cambogia din sud-estul Indiei, proprietatea statului indian: 
 
Farma Diabet Detail 

 Lider mondial in fabricarea medicamentelor pentru diabet utilizeaza acidul hidroxicidic  
extras din coaja arborelui Garcinia Cambogia in realizarea celui mai revolutionar produs al 
sau care previne dezvoltarea diabetului in stare incipienta la copii. 

 
Body Attention 

 Firma americana care produce produse de slabit. Pana in momentul de fata nu au fost 
identificate reactii adverse la produsul lor extras din lemnul arborelui Garcinia Cambogia, 
fapt care a dus la o crestere a cifrei de afaceri de 300% in ultimi doi ani. 

 
La final, dupa o lunga licitatie si multiple negocieri, statul indian a concesionat intreaga padure 
firmei Body Attention  pentru o suta de ani, la un pret cu 25% mai mare decat a oferit Farma 
Diabet Detail si cu 200% mai mult decat pretul de pornire. 
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Pentru a sublinia importanta gandirii si analizei in detaliu am analizat impreuna daca aceasta 
afacere a fost incheiata in modul cel mai profitabil de catre cele doua firme.. 
Luand in considerare micul detaliu ca fiecare dintre cele doua firme avea nevoie, ca si materie 
prima, de o alta parte a arbustului de Garcinia Cambogia este evident ca o intelegere initiala intre 
cele doua firme ar fi facut negocierea mult mai favorabiala pentru amandoua. 
Incercati sa analizati activitatea dumneavoastra din ultima saptamana si cu siguranta o sa 
gasiti o actiune care v-a costat mai mult pentru o mica neatentie la detalii. 
 

 
 
  
Pentru a crea o linie directoare in gandire in detaliu am trasat o linie schematica care porneste de 
la dumneavoastra si trecand prin afacerea dumneavoastra ajunge pana la cel care va solicita un 
produs/serviciu si anume clientul dumneavoastra. 
 

DUMNEAVOASTRA 
 

Va sugeram sa stati de vorba sincer cu dumneavoastra si sa va analizati in detaliu.:)) 
Avand bine intiparit in minte fiecare detaliu al personalitatii dumneavoastra puteti, inainte de a 
porni o actiune, sa va evaluati corect sansele de reusita si in cazul in care nu sunteti satisfacuti de 
aceasta analiza sa apelati la resurse externe. 
Imaginati-va ca mergeti la o negociere importanta unde toti participantii vorbesc doar engleza si 
dumneavoastra nu cunoasteti „detaliile” acestei limbi. Acest exemplu este bun si usor de inteles 
pentru toate lumea. Intampinam de multe ori exemple mai fine cum ar fi modul in care ne 
comportam la o masa cu sase randuri de tacamuri sau cum reactioneaza corpul nostru cand 
trebuie sa vorbim in public sau la un interviu. De ce zambiti? 
 
Dumneavoastra – analiza detaliilor  generale: 

 Valori  
 Bune maniere  
 Personalitate/Mentalitate  
 Puncte tari/Puncte slabe  
 Limbi straine  
 Experienta  
 Rezistenta la stres  
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De asemenea inainte de o actiune importanta trebuie luate in considerare si detaliile punctuale, 
care pot interveni si modifica detaliile noastre generale. De exemplu chiar daca suntem speack-eri 
excelenti, vestea ca starea de sanatate a copilului nostru nu este buna este posibil sa ne puna in 
situatia de a nu mai putea continua discursul sau negocierea etc. Sugestia noastra in acest caz 
este sa incercati sa nu fiti dumneavoastra piesa centrala a negocierii/prezentarii. 
 
Dumneavoastra - Analiza detaliilor  punctuale: 

 Stare de oboseala  
 Stare de concentrare (stres) 
 Pregatirea actiunii  
 Cunoasterea partenerului  
 Surse care pot influenta rezultatul  

 
 
 

DETALIILE BUSINESS-ULUI DUMNEAVOASTRA 
 
Dupa cum aminteam mai sus in cadrul seminariilor sustinute de Roma Consulting am 
punctat o serie de detalii extrem de importante pentru reusita unui business. Mai jos am 
reamintit doar o parte, ca si o reamintire generala: 

 Detaliile  asociatului dumneavoastra – prezentate in seminarul de Managemnt 
 Big Idea - marele detaliu - prezentat in seminarul de Management 
 Atentia la obstacolele tehnice - prezentata in seminarul de Managemnt 
 Puterea clientiilor, puterea furnizorilor, nou venitii - prezentate in seminarul de Marketing 
 Trendul pietii pe care doriti sa intrati - prezentat in seminarul de Marketing 
 Detaliile cash flow-ului – prezentate in seminarul de Analiza Financiara 
 Analizati cheltuielile in detaliu –sugestie din seminarul de Analiza Financiara 
 Indicatori de performanta – prezentati in seminarul de Analiza Financiara 
 Motivarea colegilor de echipa – prezentata in seminarul de Resurse Umane 
 Feedback-ul primit de la clientii nostrii – sugestie sin Seminarul de Calitate 

 
In continuare dorim sa amintim si cateva detalii extrem de importante despre care nu am 
discutat: 

 Curatenia  
 Ordinea  
 Calitatea hartiei cartilor de vizita  
 Modul in care raspundem la telefon( daca raspundem) 
 Ambalajul produsului nostru  
 Caldura transmisa de spatiul business-ul nostru  
 Mediile de publicitate  
 Locul de joaca pentru copii  
 Baia pentru clientii  

 
V-ati gandit vreodata daca showroom-ul dumneavoastra, gradinita sau biroul dumneavoastra 
transmite caldura, daca clientul care intra acolo se simte ca acasa. Va sugeram sa va puneti 
aceasta intrebare.  
Ca si exemplu amintim de unul din clientii nostri care pentru a da caldura showroom-ului a echipat 
spatiile ambientale cu obiecte sanitare adaugand halate si papuci de baie, sugerand ca este o 
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casa locuita, cu caldura specifica, care face clientul sa se simta ca si cum ar fi in vizita la un 
prieten. 
In incheiere am sugerat si pasii pe care-i consideram de urmat pentru dezvoltarea abilitatii 
de a gandi in detaliu: 

 Contabilizati detaliile importante (daca se poate in scris); 
 Identificati cauzele detaliilor nefavorabile ; 
 Rugati un prieten sa va auditeze (feed-back) 

o Specialist in calitate  
o Client 
o Specialist in domeniul dumneavoastra ; 

 Faceti un plan scris de masuri corective;  
 Analizati periodic detaliile care v-au diminuat succesul.  

 
 

DETALIILE CLIENTULUI DUMNEAVOASTRA 
 
Asa cum ne-am analizat pe noi insine, trebuie sa analizam „cu lupa” si cine este si ce-si 
doreste clientul nostru. 

 
 Cine este clientul ? 

o Caracter  
o Cumpatarea  
o Brand Personal 
o Nivelul pe diagrama lui Maslow 

 
 

 Ce doreste clientul ? 
o Care  sunt problemele la care se asteapta  
o Care sunt asteptarile clientului  
o Cum poti sa-l surpinzi pozitiv  

     
Stim cu totii ca avem la dispozitie cateva secunde de la intrarea clientuli in campul nostru vizual si 
pana la strangerea de mana pentru a raspunde la aceste intrebari si a-l aborda corect. 
Pentru a reusi acesta „performanta” va sugeram sa  analizati intotdeauna foarte bine detalile „la  
vedere”  ale clientului si sa-l incadrati cat mai corect in tipologia sa : 

 Masina  
 Cum este imbracat  
 Telefon  
 Unde parcheaza  
 Cum comunica  
 Cat este de grabit  
 Cat este de stresat  

 

LASA CLIENTUL SA VORBEASCA! 
ASCULTA  ACTIV: OCHI - NAS – URECHI! 
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