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Abstract: Due to recent so-called food crises in Europe, food quality and 
food safety have become a hot topic in the media. Most often the terms food 
quality and food safety are interchangeably used. Now, consumers simply 
expected that each food placed on the market had to met these two 
characteristics. Public authorities are pushing the food and the feed industry to 
develop comprehensive quality management systems to improve food safety, 
restructure the food inspection system and try to enhance consumer 
information to regain consumers trust in food. Furthermore most food 
producers run a quality management system according to ISO 9000. Within 
this system, quality is defined as "Degree to which a set of inherent (existing) 
characteristics fulfils requirements". As one of the measurements of the 
performance of the quality management system, food producers are required to 
monitor information relating to customer perception as to whether the 
organisation has fulfilled customer requirements. Since food safety has become 
a quality characteristic, food producers consequently are involved in 
communicating food safety. Due to the measures taken by public authorities 
and the industry, it is postulated that consumers trust in food safety has 
increased within the last years.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Calitatea vieţii unei populţii depinde în mod esenţial de calitatea produselor 

alimentare, a serviciilor oferite populaţiei, de calitatea mediului ambiant, de calitatea 
învaţământului, de calitatea asistenţei medicale şi de calitatea administraţiei centrale 
şi locale.  

Având în vedere continua degradare a calităţii tuturor acestor factori – mai ales 
în ultimul deceniu – precum şi decalajul tot mai substanţial care separă – şi pe acest 
plan – România de ţarile UE, este necesară definirea şi implementarea de urgenţă a 
unei politici naţionale de promovare a calităţii, în concordanţă cu politica europeană în 
domeniu.  

Noile provocări pentru managementul afacerilor de succes sunt în continuă 
creştere. Succesul se poate obţine doar în condiţiile unei abordari sistematice a 
proceselor. În această situaţie sistemele de management dobândesc un rol hotărârtor. 
O integrare reuşita a sistemelor de management depinde în esenţa de o bună 
planificare şi o implementare eficientă. Un sistem integrat de management reprezintă 
o abordare manageriala logică şi sistematică ceea ce permite luarea deciziilor 
strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce 
conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii, atât din punct de vedere al calitătii 
cât şi al mediului sau siguranţei şi igienei alimentare. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Intreprinderile din domeniul alimentar sunt într-o continuă concurenţă în 

ceea ce priveşte câştigarea pieţelor de desfacere a produselor lor. Statisticile arată 
că, astăzi, calitatea tinde să ajungă în topul cerinţelor consumatorilor. 

Pieţele de desfacere, vor fi câştigate, după cum este normal, de acele 
întreprinderi care realizează produse de calitate şi produse cu preţuri cât mai mici. 
Astfel, întreprinderile îşi doresc să realizeze produse şi servicii (entităţi) apreciate 
pe piaţa. O problemă care apare în astfel de situaţii este necesitatea de a realiza în 
mod constant astfel de produse. Această sarcină, de a realiza astfel de produse a 
fost atribuită managerilor organizaţiilor. 

Pentru a veni în ajutorul managerilor unitătilor, Organizaţia Internatională 
de Standardizare (ISO) a elaborat şi a publicat modele pentru asemenea sisteme în 
seria de standarde ISO 9000, care în prezent stau la baza sistemelor de calitate 
implemetate în numeroase întreprinderi şi a certificării conform acestora. În 
present această certificare de conformitate la cerinţele standardelor ISO 9000 se 
face de către organismele internationale de acreditare autorizate. Implementarea 
cerinţelor impuse de seria de standarde ISO 9000 va da posibilitatea 
intreprinderilor producatoare să realizeze produse şi servicii care răspund 
cerinţelor pieţei. Implementând sistemele de management a calităţii 
intreprinderile ar avea certitudinea garantării alimentelor care ajung pe masa 
consumatorilor precum şi certitudinea că produsele sunt adegvate din punct de 
vedere igienico-sanitar şi mai ales că nu vor produce îmbolnăviri. Consumatorii 
sunt îndreptăţiti să se aştepte că alimentele pe care le consumă să fie sănătoase şi 
sigure pentru alimentaţie, deoarece îmbolnăvirile provocate de alimente au 
consecinţe negative asupra productivităţii, asupra salariilor angajaţilor, dar şi 
asupra activităţilor comerciale, ducând la costuri suplimentare, care afectează 
negativ încrederea consumatorului.  

Sistemele de management a calităţii (ISO 9001), alături de sistemul de 
control preventiv HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), de 
sistemul de bune practice igienice GHP (Good Hygiene Practices), de sistemul 
GLP ( Good Laboratories Practices ) şi  a sistemului de bune practice de procesare 
GMP (Good Manufacturing Practices) formează un eficient sistem de 
management al siguranţei alimentelor. Certificarea integrată înseamnă că unităţile 
de producţie sunt sigure şi garantează beneficiarilor, care comandă produse 
acestor unităţi, că sistemul de producţie va furniza în permanenţă produse la 
nivelul de calitate aşteptat, astfel încât să obţină ceea ce doresc, când doresc şi la 
preţul convenit. Pe măsura evoluţiei lor, sistemele de management şi-au dovedit 
rolul important în obţinerea şi comercializarea unor produse alimentare sigure 
pentru sănătatea umană, afirmându-şi avantajele practice în asigurarea inocuităţii 
acestora în alimentaţia publică, industria alimentară,  turism şi comerţ. 

Elaborarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii au 
următoarele avantaje: 
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 Un sistem de management a calităţii este un instrument complex de 
organizare şi de management; 

 Cu ocazia proiectării unui astfel de sistem, se identifică procesele şi 
caracteristicile acestora, asigurându-se baza pentru o calitate constantă a 
produselor realizate sau serviciilor prestate; 

 Îmbunatăţirea proceselor presupune iniţierea activităţilor consecvente de 
instruire, ceea ce conduce la conştientizarea personalului în domeniul 
calităţii; 

 Creşte motivarea angajaţilor, prin alocarea de responsabilităţi si 
autoritate; 

 Abordarea sistematică a aspectelor legate de calitatea produselor sau 
serviciilor organizaţiei, conduce la dezvoltarea culturii calităţii în cadrul 
firmei, în sensul orientării către client; 

 Dezvoltă competitivitatea prin calitate a agenţilor economici;  
 Realizarea planificată a obiectivelor firmei diminuează costurile inutile; 
 Gândirea orientată în sensul aplicării regulilor de igienă, protecţia 

mediului, etc. fac parte integrantă din abordarea unui sistem de 
management a calităţii; 

 Certificatul, care atestă funcţionarea într-un sistem de management al 
calităţii, este un valoros instrument de marketing; 

 Asigură corelarea şi coeziunea diferitelor iniţiative şi politici existente la 
nivel naţional; 

 Difuzează informaţiilor referitoare la experienţele trecute şi actuale de la 
o ţară sau organizaţie la alta; 

 Contribuie la ameliorarea şi eficientizarea cadrului legislativ şi 
instituţional aferent protecţiei drepturilor şi intereselor consumatorilor; 

 Încurajează şi stimulează persoanelor juridice şi fizice din România care 
depun eforturi susţinute şi obţin rezultate importante în direcţia 
dezvoltării propriei competitivităţi prin calitate;  

 Încurajează tranziţia agenţilor economici din România de la "inspecţie" şi 
"controlul calităţii" la "asigurarea calităţii" şi "managementul total al 
calităţii"; 

 Înlesneşte instituirea, reglementarea şi organizarea pe plan naţional a 
testărilor comparative de produse şi servicii oferite pe piaţa românească;  

 Permite instituirea şi reglementarea unor organisme guvernamentale 
pentru inspecţie sau supraveghere tehnică şi certificare de produse sau 
servicii;  

 Contribuie la educarea şi instruirea populaţiei, mai ales a tinerilor, în 
spiritul "lucrului bine făcut" şi în calitatea lor de "consumatori" de 
produse şi servicii; 

 Promovează extinderea acţiunilor de evaluare, certificare (a persoanelor,  
produselor sau serviciilor) şi acreditare (a organizaţiilor) ca garanţie a 
conformităţii competenţelor şi activităţilor acestora cu standardele 
române, europene sau internaţionale aplicabile.  
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CONCLUZII 

Este evident faptul că, progresele tehnico-stiintifice ale ultimelor secole au adus o 
continuă îmbunătăţire a caracteristicilor produselor alimentare. Dar, alaturi de revoluţia 
mecanica (aparatură şi utilaje performante), revoluţia chimică (analize de laborator 
pentru materiile prime şi produsul finit, dozări chimice corespunzatoare, reţete noi de 
fabricaţie, etc.), revoluţia verde (cultivarea materiilor prime vegetale dupa tehnologii noi 
şi moderne), revoluţiei zootehnice (optimizarea reproduceţiei economice a efectivului 
de animale, planificarea efectivului, organizarea producţiei şi a consumului de furaje), 
un rol deosebit de important în creşterea competitivităţii produselor alimentare îl are 
revoluţia managerială. În acest sens, Richard Farmer (1984), reprezentant al 
managementului comparat,  afirma: "impotul de cunoştinţe manageriale poate fi mult 
mai productiv decât cel de tehnologii".  

Prioritatea, în acest caz, este promovarea comerţului între ţările care au 
implementate sisteme de management a calităţii şi ţarile care au ca obiectiv 
implementarea unor astfel de sisteme. Aceasta include îmbunătăţiri în infrastructurile de 
bază (procesare, depozitare, transport, marketing) ale ţărilor în curs de dezvoltare, şi de 
asemenea mutarea barierelor comerciale pentru produsele alimentare. A II-a prioritate 
este asigurarea că aderarea la acordurile comerciale internaţionale şi la regulile de 
siguranţă alimentară nu va ridica preţul produselor alimentare până la un nivelul 
neacceptat de consumator.  

Îmbunătăţirea siguranţei alimentelor, în acord cu cerinţele internaţionale, cere de 
asemenea abordarea unor politici şi interveneţii tehnologice care includ: 

 Îmbunătăţirea standardelor de calitate; 
 Reducerea regulilor birocratice şi a celor prea complexe care ar putea 

exclude de pe pieţe ţările sărace sau unii producători; 
 Creşterea încrederii în disponibilitatea siguranţei alimentelor; 
 Creşterea îndemânării şi competitivităţii unităţilor din industria 

alimentară; 
 Dezvoltarea centrelor de cercetare şi a laboratoarelor din domeniul 

siguranţei alimentelor;  
 Încurajarea ţărilor în curs de dezvoltare în vederea participării la 

dezbaterile organizaţiile internaţionale de standardizare. 
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