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Abstract: The strategie of qulity assurance are prioritary in the firm 

diagnostic and also in its strategically approach. By quality strategie the firm 
management it's looking for: satisfying the beneficiary's needs and some social 
needs; establishing the quality level according to the conditions prescribed by 
the market requirements and by the competitiveness; the integretion of the 
quality in the mission of the firm and it's objectives; mentality changing of the 
staff regarding the assurance of total quality of the processes, products and of 
the behavior of the human resources. The paper is presenting the tipology of 
the quality strategies used by the competitive firms on international level. 

 
Strategiile de asigurare a calităţii sunt prioritare atât în diagnosticul firmei 

cât şi în abordarea strategică a acesteia. 
Calitatea produselor sau serviciilor, reprezintă un obiectiv al firmei în 

strategiile de piaţă, dar şi o cale de acţiune pe întreg parcursul proiectării, 
pregătirii tehnologice, al procesării producţiei şi al prestării serviciilor, al 
controlului prin inspecţii, analize, încercări, probe, până la distribuirea produselor 
şi asigurarea service-ului de mentenabilitate•

Potrivit literaturii de specialitate*, calitatea încorporează un complex de 
dimensiuni : 

 satisfacerea unei necesităţi; 
 respectarea specificaţiilor în cadrul standardul ISO; 
 nivelul de satisfacere a cerinţelor beneficiarilor; 
 reflectarea mărcii şi a poziţiei pe piaţă; 
 un cost mai scăzut pentru o utilitate dată; 
 fiabilitate şi disponibilitate în utilizarea produsului; 

 
Prin strategia calităţii, managementul firmei urmăreşte: satisfacerea 

cerinţelor beneficiarilor şi a unor necesităţi sociale; stabilirea nivelului calităţii 
conform condiţiilor impuse de cerinţele pieţei şi ale competitivităţii; integrarea 
calităţii în misiunea firmei şi obiectivele sale; schimbarea mentalităţii 
personalului cu privire la asigurarea calităţii totale, a proceselor, produselor şi a 
comportamentului resurselor umane. 
 
 

 
• Ciurea,Sorin - "Managementul calităţii totale", Editura Economică, Bucureşti, 1995 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

 
Tipologia strategiilor calităţii 
 
A. Strategia performanţei maxime, este promovată de firmele care-şi 

asumă rolul de lider de piaţă. Firma dobândeşte supremaţia în calitate prin 
niveluri de performanţă pe care le obţin produsele sau serviciile sale. 

Elaborarea şi înfăptuirea strategiei performanţei maxime necesită din 
partea firmei : 

 un efort de cercetare-dezvoltare permanent şi acoperit de resurse umane, 
financiare, materiale; 
 politici de preţuri care să determine asigurarea calităţii competitive a 

firmei; 
 motivarea personalului pentru calitate de performenţă; 
 o activitate promoţională susţinută şi eficientă; 
 cunoaşterea şi respectarea standardelor internaţionale; 
 realizarea de produse sau servicii competitive pe piaţa internaţională. 
B. Strategia dominaţiei prin calitate, necesită păstrarea unei pieţe sau 
segment de piaţă care presupune un volum ridicat al vânzărilor şi un nivel 

ridicat de eficienţă. 
Elaborarea şi înfăptuirea strategiei de dominaţie prin calitate presupune : 

 investiţii importante în concepţia realizării produsului sau serviciului 
conform standardelor ISO; 
 cunoaşterea şi respectarea cerinţelor formulate de utilizatori şi clienţi.; 
 realizarea service-ului în exploatarea produselor; 
 adaptarea tehnologiilor flexibile pe baza variabilităţii cerinţelor la clienţi; 
 adaptarea canalellor de distribuţie la specificul pieţelor; 
 funcţionarea unui sistem de verificare a calităţii în diferite faze de 

realizare a produsului sau de prestare a serviciului; 
 cunoaşterea punctelor tari şi a punctelor slabe a concurenţilor. 

 
C. Strategia diferenţierii prin calitate, se bazează pe cunoaşterea 

formelor de manifestare şi a nivelului realizării caracteristicilor de calitate a 
produselor sau serviciilor : 

 fiabilitate, mentenabilitate, disponoibilitate, respectiv principiile nutritive 
la produsele agroalimentare; 
 existenţa unor standarde şi a unor preţuri a produselor şi serviciilor 

accesibile pentru diferiţi beneficiari; 
 cunoaşterea exigenţelor pieţei mondiale la produsele şi serviciile proprii 

dar şi a segmentelor de piaţă unde există producători şi distribuitori exclusivi; 
 analiza potenţialului mărcii şi a reţelei de distribuţie; 
 realizarea de activităţi promoţionale specifice pe produse şi beneficiari; 
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 cunoaşterea aprecierii utilizatorilor şi clienţilor privind calitatea 
produselor şi a serviciilor. 

 
D. Strategia diversificării prin calitate, oferă firmei posibilitatea 
valorificării potenţialului de cercetare-dezvoltare şi a tehnologiilor diferite, 

prin care se cuceresc noi pieţe şi se oferă clase superioare de calitate în raport cu 
concurenţa. 

 Această strategie permite firmei: 
 păstrarea pieţelor atunci când acestea sunt saturate de anumite produse 

sau servicii; 
 cucerirea de noi pieţe prin produsele şi serviciile de calitate superioară; 
 crearea posibilităţilor de pătrundere şi expansiune pe diferite pieţe; 
 definirea direcţiei diversificării prin lărgirea gamei de produse pe clase de 

calitate, identificarea unor noi segmente de piaţă pentru acelaşi produs, 
crearea şi dezvoltarea unor noi activităţi, reconversia resurselor financiare; 
 preocuparea permanentă pentru reducerea costurilor şi dezvoltarea 

segmentelor de piaţă profitabile. 
 

E. Strategia concentrării pe un nivel de calitate, este caracteristică 
firmelor care nu pot sau nu doresc să schimbe un anumit nivel al calităţii dar au 
capacitatea de al realiza. Această strategie includecaracteristicile produselor şi 
serviciilor cunoscute şi acceptate de un grup definit de beneficiari, existenţa unei 
reţele de distribuţie,poziţia în cadrul unor segmente de piaţă, avantajul costurilor 
asupra concurenţei. 
 Elaborarea şi înfăptuirea strategiei de concentrare pe un nivel al calităţii 
necesită : 

 cunoaşterea reacţiei beneficiarilor la caracteristicile calităţii produselor şi 
serviciilor; 
 păstrarea unui anumit nivel al performanţelor tehnice, economice şi 

psihosociale ale produselor şi serviciilor; 
 asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane pentru realizarea 

calităţii prescrise; 
 menţinerea influenţei manageriale în păstrarea produselor şi a serviciilor 

pe segmentul de piaţă dominant. 
 

F. Strategia globală a calităţii, se bazează pe conceptul "sistemul calităţii 
totale", care include preocupările managerilor şi executanţilor pentru asigurarea 
calităţii pe toate fazele de raelizare a produsului sau serviciului şi de valorificare a 
funcţionării produsului la utilizator. 
 Strategia globală a calităţii presupune : 

 implicarea întregului personal în realizarea calităţii; 
 participarea directă a conducerii în pregătirea sistemului calităţii totale şi 

a realizării acestuia; 
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 crearea documentaţiei sistemului în care manualul calităţii reprezintă 
elementul managerial fundamental; 
 controlul şi dirijarea calităţii totale. 

 
G. Strategia axată pe costurile calităţii, exprimă intenţia firmei de a 

accepta alocarea de resurse financiare activităţilor implicate în realizarea calităţii, 
cât şi de a controla nivelul de reducere a profitului datorat cheltuielilor de 
înlăturare a defectelor. 
 In conţinutul acestei strategii sunt cuprinse : 

 structura costurilor calităţii; 
 nivelul cheltuielilor pe fiecare categorie de cost, raporturile dintre 

costurile calităţii şi indicatorii de eficienţă. 
Prin această strategie firma are posibilitatea : 
- de a adopta măsurile de îmbunătăţire a calităţii pornind de la 

structura cheltuielilor pe tipurile de costuri ale calităţii; 
- de a crea sistemul informaţional necesar analizei calităţii pornind de 

la nivelul cheltuielilor de calitate; 
- de a corela structura costurilor calităţii cu nivelul calitativ al 

produselor şi serviciilor; 
- de a considera modelul economic de asigurare a calităţii drept 

rezultat al modificărilor în structura costurilor calităţii. 

CONCLUZII 
Conceptul de calitate în economia contemporană, de competiţie, este 

proprie omului şi activităţilor sale definind locul şi rolul acestora. Calitatea este 
atât un scop cât şi un rezultat, o ştachetă care este atinsă şi depăşită prin calitatea 
fqactorilor care realizează proiectarea, executarea şi distribuirea produselor şi 
prestarea serviciilor. 
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