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REZUMAT. Orice economie care tinde spre globalizare are multe opţiuni; din nefericire aproape toate sunt perdante. Aşa cum eroul 
antic, Theseu a găsit calea (firul Ariadnei), noi găsim doar ‚ghiduri’ ale calităţii ca unică modalitate de supravieţuire. Deoarece calitatea 
se referă îndeosebi asupra unor lucruri care încă nu pot fi legiferate (percepţie, mentalitate, caracter, personalitate, stil, talent etc.), este 
necesar să se lucreze numai cu/şi după documente (proceduri) scrise. Implementarea unui sistem de calitate costă, ca şi asigurarea 
calităţii, însă non calitatea costă cu mult mai mult. De aceea calitatea începe cu omul şi se finalizează tot cu el. 
 
Cuvinte cheie: calitate, percepţie, management, mentalitate, satisfacţie. 
 
ABSTRACT. Any economy which goes towards globalisation has many options; unfortunately almost all of them are loosing ones. As 
Theseus the antic hero found the path (Ariadna path), we find just quality „guides”, as the only survival way. Because quality refers 
to things which can not be quantified (perception, mentality, character, personality, style, talent) it is necessary to work with 
documents and written procedures. The implementation of a quality system costs as well as quality assurance, but non-quality costs 
even more. That is why quality starts with man and ends with him also. 
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1. INTRODUCERE 

Epoca actuală este profund marcată de evenimente 
cu caracteristici contradictorii. Acestea se datoresc unor 
fenomene diferite ca acţiune şi tendinţe; reducerea con-
tinuă şi ireversibilă a resurselor existenţiale alături de 
creşterea numerică a populaţiei pământului (circa 
6,7 mld.). La acestea se adaugă şi multiplicarea ce 
pare nesfîrşită a trebuinţelor, alături de risipă şi ne-
recuperare. Alături de nestăvilita poftă de a avea mai 
mult (actuală pentru unii dintre semeni), remarcată încă 
de Platon (Dialoguri), se accentuează şi dorinţa de ex-
celenţă (Eliade). Eforturile considerabile ale organismelor 
de standardizare, ne-au condus totuşi către un anume 
consens stipulat deja prin managementul calităţii totale. 
Cu toate acestea evoluţia rapidă şi consistentă a in-
gineriilor din domeniul calitologiei, nu se reflectă încă 
şi în evoluţia mentalităţii. 

2. PERCEPŢIA ŞI PROCESUL 
PERCEPŢIONAL 

Studiile asupra activităţilor psiho-comportamentale 
au evidenţiat că, psihicul (ca obiect de studiu al psiho-
logiei), poate fi descris prin 3 mari subsisteme: 

• procesele psihice:  
– senzoriale: senzaţiile, percepţiile, reprezentările; 

– superioare: gândirea, memoria, imaginaţia, limba-
jul; 

• activităţile psihice: motivaţia, voinţa, afectivitatea, 
atenţia; 

• însuşirile psihice: temperamentul, aptitudinile, ca-
racterul, sau personalitatea (care se formează de obicei 
până la varsta de 18 - 20 de ani). 

2.1. Percepţia 

Percepţiile adică capacitatea de a lua în consideraţie, 
de a fi conştient ce se întâmplă în jurul nostru prin 
intermediul senzaţiilor fizice, interpretate în urma unor 
experienţe anterioare. Sunt procese senzoriale complexe 
care reflectă obiectele şi fenomenele în totalitatea 
însuşirilor lor. Din punct de vedere neurofiziologic, la 
baza formării unor imagini perceptive stau activităţile 
asociativ-integrative de interacţiune ale analizatorilor. 
Orice obiect concret (oricât de simplu), deşi dispune de 
atributul vizualizării, posedă o multitudine de aspecte, 
însuşiri şi relaţii, care nu pot fi surprinse de către un 
singur analizator. Obişnuit, percepţia nu se realizează 
automat şi instantaneu (de îndată ce stimulul acţionează 
asupra analizatorilor), ci are o comportare procesuală 
desfăşurată pe faze (orientare, detecţie, discriminare, 
analiză, identificare şi interpretare). Pentru un obser-
vator al realităţii înconjurătoare, s-au evidenţiat paşi 
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distincţi: accesul, conştientizarea şi interpretarea. În 
cadrul relaţiei directe dintre obiect şi subiect, însuşirilor 
intuitive accesibile simţurilor prin senzaţii, analizatorii 
le furnizează şi aspectele de culoare, formă, mărime, 
etc. Actul perceptual este susţinut şi mijlocit de ample 
operaţii de: descompunere, deplasare, aşezare-ordonare, 
probare -măsurare, etc. guvernat fiind de legile generale 
ale: integralităţii, structuralităţii, selectivităţii, constan-
ţei perceptive, semnificaţiei şi proiectivităţii. Există şi 
forme complexe ale percepţiei pentru spaţiu, timp şi 
mişcare, imaginea perceptivă dobândind adecvarea şi 
precizia necesară pentru reglarea optimă a comporta-
mentului şi a activităţii conştiente. Superioritatea 
calitativă pe care o dobândeşte percepţia, se datorează 
imaginii perceptive, ca rezultat al proceselor active, 
orientate şi subordonate scopurilor concrete ale activi-
tăţii de cunoaştere. 

Observaţia – ca nivel superioar al percepţiei, este 
întâlnită doar la om, pentru că e planificată, e in-
tenţionată, voluntară, se bazează pe limbaj, durează în 
timp şi necesită un anume efort. Cu randament crescut 
în discriminare şi identificare este spiritul de observaţie, 
condiţionat atât de caracteristicile naturale ale meca-
nismelor senzoriale, cât şi de exerciţiu, devenind o 
componentă importantă a aptitudinilor perceptive ca 
trăsătură de personalitate. 

În timp ce, senzaţiile reflectă însuşiri simple, ele-
mentare, luate separat, percepţia reflectă obiectul aşa cum 
este dat, în ansamblul însuşirilor lui integrale şi unitare. 

Se poate concluziona că, în comparaţie cu senzaţia, 
percepţia constituie un nivel superior de prelucrare şi 
integrare a informaţiei despre lumea externă şi despre 
propriul nostru Eu. Superioritatea constă în realizarea 
unei imagini sintetice, unitare, în care obiectele şi feno-
menele care acţionează direct asupra organelor de simţ 
sunt reflectate ca totalităţi integrale în individualitatea 
lor specifică. 

Reprezentările îmbogăţesc percepţiile şi influenţează 
calitatea reprezentării prin claritate şi intensitate. Între 
percepţii şi reprezentări există o relaţie de interdepen-
denţă. 

Reflectarea ca rezultat al percepţiei are un caracter 
direct, nemijlocit şi obiectual referitoare la mai mulţi 
analizatori; permite identificarea unor însuşiri complexe 
de formă, mărime, greutate, volum, timp sau mişcare. 
Percepţia integrează informaţiile senzoriale şi se rapor-
tează la obiecte, fenomene, în ansamblul lor, realizând o 
reflectare activă relaţionată cu contextul. În acest fel 
apare şi o funcţie adaptativ reglatorie, prin care percepţia 
îndeplineşte roluri majore în adaptarea organismului la 
mediu şi în activităţile variate ale omului (scrisul, cititul, 
manipularea unor mecanisme, vehicule, instrumente sau 

instalaţii complexe etc.). Si ceea ce este poate cel mai 
important, imaginea perceptivă are atributul verbalizării 
iar cuvântul are funcţii reglatorii şi ca integrator verbal, 
denumeşte experienţele perceptive. Prin cuvânt per-
cepţia poate fi apoi dirijată, coordonată, conştientizată 
şi interpretată mai ales în cazul observaţiilor. 

În concluzie, conţinutul informaţional al percepţiei 
este bogat, complex şi obiectual, percepţia fiind de fapt 
procesul psihic de integrare a informaţiilor senzoriale 
într-o imagine cu sens, contribuind decisiv la formarea 
mentalităţii. 

2.2. Percepţiile şi senzaţiile 

Asemănări: - semnalează însuşiri concrete, intuitive; 
au ca produs imagini primare, pentru că ele reprezintă 
rezultatul imediat al acţiunii stimulului asupra analiza-
torilor (apar numai în relaţia directă cu obiectul). 

Deosebiri: senzaţiile reflectă doar însuşiri separate, 
în schimb percepţia se referă la obiecte în totalitatea 
însuşirilor date unitar si integral. 

Cel mai adesea, caracterul formal imaterial (intangibil) 
al ofertei îl face pe client să se găsească, înainte de 
cumpărare, în faţa unei promisiuni şi aproape întot-
deauna, clientul percepe calitatea în mod global, fiindu-i 
dificil să diferenţieze atributele utilităţilor / facililităţilor. 

2.3. Percepţia calităţii 

Percepţia calităţii este subiectivă, astfel că, aşteptările 
şi exigenţele individuale sunt foarte diferite şi nici nu v-
a exista curând un model – standard universal acceptat, 
care să descrie exact cum trebuie să fie produsele - 
sistemele - serviciile bune. 

Calitatea percepută depinde în primul rând de ati-
tudinea - mentalitatea clientului, variată, în funcţie de 
nivelul cunoştinţelor pe care le posedă, capitalul de care 
dispune şi mai ales de scopul pe care îl urmăreşte. La 
acestea se mai adaugă şi caracteristici contextuale 
rezultate din cultură, concepţia despre sine şi societate 
etc. De aceea, instruirea înspre calitate a tipologiei 
comportamentale a populaţiei ca şi clientelă este extrem 
de necesară, prin orice forme şi mijloace. O serie de 
studii efectuate asupra tipologiei clienţilor pe diverse 
segmente, i-au condus pe specialişti către o anumită cla-
sificare, care nu se menţine stabilă în timp. Menţionăm 
câteva dintre criteriile comune constatate în special 
pentru aprecierea calităţii serviciilor, (criterii care se 
referă la cvasitotalitatea aspectelor acestor activităţi); 
acestea sunt: cunoaşterea clientului, tangibilitatea, co-
municarea, credibilitatea, siguranta, competenta, curtoazia 
personalului în relaţia cu clientul etc. 
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3. CALITATEA = SATISFACEREA 
CLIENŢILOR 

Competitivitatea unei firme, într-o economie care 
tinde spre globalizare, se sprijină pe trei piloni de bază: 
calitatea bunurilor şi serviciilor, preţul şi termenul de 
livrare. Întrucât necesităţile şi aşteptările clienţilor sunt 
variabile datorită presiunii concurenţilor şi a progresului 
tehnic, organizaţiile sunt stimulate să-şi îmbunătăţească 
continuu calitatea produselor şi proceselor deoarece 
decizia aparţine clientului. 

Sistemele de management ale calităţii, prin conţinutul 
lor, oferă organizaţiilor şi clienţilor, încrederea în apti-
tudinea de a furniza produse care satisfac într-un anumit 
grad cerinţele de calitate. De asemenea creează şi cadrul 
necesar pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii care 
creşte probabilitatea de a satisface clientul. 

Succesul firmei în demersul pentru calitate depinde 
de abilitatea managerilor de a dezvolta relaţii umane, de 
a recunoaşte şi a evalua fiecare dintre caracteristicile şi 
talentele individuale, de a acorda fiecărei persoane 
prilejul de a-şi atinge potenţialul maxim cu remuneraţia 
adecvată. Pornind de la ideea existenţei ‚organizaţiilor 
vii’ managerii trebuie să conştientizeze că resursele 
umane reprezintă adevăratul suflet al unei organizaţii. 
Această viziune, fiind fundamentulă este accentuată în 
filozofia şi practica TQM, pentru toate tipurile de 
activităţi, deoarece elementul uman este omniprezent. 

Alături de cele cinci funcţii ale managerului (H. Fayol) 
şi de cei cinci M (mâna de lucru, maşină, material, 
metodă, măsurătoare) propunem noi evidenţieri ale 
factorului uman, printr-un alt grup de cinci M, ca o 
opţiune complexă, cu noi valenţe în contextul integrării 
acestora în demersul pentru calitate. De asemenea, se 
accentuează că, factorul uman are rolul decisiv. Son-
dajele efectuate asupra percepţiei calităţii, prezintă căile 
de de formare a culturii şi creştere a calităţii, în ordinea 
importanţei, ca fiind: instruirea personalului, controlul 
de proces şi schimbarea mentalităţii la nivel de firmă. 
Atunci când o firmă îşi orientează obiectivele spre 
calitate, cultura sa comportă modificări esenţiale, lucru 
ce nu se întâmplă în mod automat şi cu sistemul de valori 
al resurselor umane. Orice manager experimentat ştie că, 
pentru a avea succes, dezvoltarea şi formarea continuă a 
angajaţilor săi reprezintă punctul cheie. 

Preceptele calităţii totale, pe care trebuie să ni le în-
suşim în vederea producerii, păstrării şi comercializării 
bunurilor şi a serviciilor ‚româneşti’ oferite consuma-
torilor de pretutindeni, solicită o abordare managerială 
şi de leadership orientată către aplicarea interactivă şi a 
acestor noi ‚cinciM’; Minte, Mentalitate, Management, 
Metodă şi Manual. Este posibil ca acest mod de 
abordare, să fie cel mai adecvat ‚excelenţei’ pe care ne-
o dorim cu toţii, ce pare profetic întrezărit de ‚geniul’ 

Renaşterii. Poate că cei 5M erau şi-n viziunea lui 
Michelangelo atunci când a realizat faimoasa penta-
gramă – de percepţie a Universului - în conformitate cu 
principiul cunoscut sub numele de ‚numărul de aur’. 

 

 
 

Cei 5 M – şi ai calităţii totale. 
 

Mintea este considerată ca fiind o funcţie a con-
ştiinţei şi un instrument al cunoaşterii. Prin minte se 
înţelege întrega capacitate a fiinţei umane (corp şi psihic) 
de a judeca raţional, inteligent, complexul de fenomene 
care însoţesc viaţa, pe măsura desfăşurării ei. De re-
marcat că unele aspecte ale gândirii umane (majoritatea 
încă nedescifrate!) pot fi descrise formal...aşa s-a născut 
doar şi calculatorul!. Totuşi pentru ‚înţelegerea’ minţii 
este nevoie de o nouă ... ştiinţă (tot fizică ?). 

Mentalitatea este definită prin ansamblul de dis-
poziţii naturale (convingeri personale), starea de spirit, 
comportamentele şi principiile tipice pe care se funda-
mentează acţiunile umane în toate împrejurările. Există 
o mentalitate proprie fiecărui individ evidenţiată de 
trăsăturile tipice comportamentale (conduită, morală, 
cultură, obiceiuri, manieră, mod de a fi şi de a colabora 
şi coopera) şi o mentalitate de grup (ce fel de legături au 
unii cu alţii, care le sunt normele de apreciere, cum 
privesc lumea şi realitatea înconjurătoare, ce acţiuni 
întreprind). Mentalitatea este puternic influenţată de fa-
milie, şcoală, mediu social, prieteni, profesie (profesori, 
medici, jurişti, artişti, ingineri,...), credinţă, evenimente 
marcante, ambianţă şi de modul de comportare la locul 
de muncă. Pentru grup(uri), mentalitatea reprezintă ‚cadrul 
de referinţă’ rezultat prin asimilarea normelor şi valorilor 
la care se ataşează: viziunea asupra lumii; atitudinea faţă 
de individ, familie, grup, societate, muncă, timp, viaţă, 
univers şi Divinitate. Mentalitatea rezultă prin asimilarea 
normelor şi valorilor existente în cultura ambiantă – am-
prenta lăsată în psihism de către caracteristicile comune 
ale socializării. Prin aceste comportamente tipice, 
mentalitatea este şi o expresie a culturii interiorizate. 
Acest sistem de referinţă (se prezintă în multiple faţete; 
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unele pot fi explicate şi chiar sunt susceptibile de a fi 
simulate pe calculator) intervine permanent ca şi o grilă 
de decodare a lumii informaţionale fiind definitoriu în 
existenţa individului, familiei şi chiar a naţiunilor şi 
popoarelor. Se menţionează diferite sisteme de premise, 
modele şi reprezentări ale mentalităţii dintre care 
putem evidenţia: mentalitatea raţionalistă (caracteristic 
fiind tendinţa de analiză şi raţiune), apoi mentalitatea 
progresistă, mentalitatea creaţionistă etc. 

Viziunea strategică privind calitatea are ca scop 
principal să identifice ‚punctele cheie’ pentru dezvoltarea 
unei mentalităţi de ‚cultură a calităţii’, care să fie 
acceptată şi asimilată, prin excelenţă, de către orice fel 
de companie şi angajat al ecesteia. Potrivit stadiului 
actual al mentalităţii noastre ar trebui să înţelegem prin 
calitate ‚modul de materializare a respectului pentru 
tine şi pentru cei din jurul tău’. De aceea s-a creat 
necesitatea unei continue pregătiri în domeniul calităţii, 
cu implicarea directă a angajaţilor în problematica de 
imagine, funcţie şi structură. Alături de aportul deosebit 
al informaticii şi în acest domeniu, instruirea permanen-
tă presupune măsuri corespunzătoare la toate nivelele 
de învăţământ, culminând cu învăţământul superior. 

Produsele nu mai sunt pretext pentru a eterniza topuri 
nedrepte de bunăstare, ci pentru a adăuga personalitate, 
stil şi caracter valorilor lumii. Produsele răspund per-
sonalităţii, caracterului, valorii clientului, mai puţin 
posibiltăţilor lui de cumpărare. Clienţii aşteaptă produse – 
pretext pentru in-formare, comunicare. Calitatea este 
pentru produse şi servicii ceea ce este caracterul pentru 
oameni adică conformitatea cu sine, cu propriul stil, cu 
individualitatea proprie. 

Managementul – în contradicţie cu accepţiunilor 
care consideră managementul ca fiind ştiinţa sau arta 
conducerii, apreciem că managementul înseamnă de 
fapt a face lucrurile aşa cum se cuvine’ (adică de 
calitate – evidenţiind de fapt eficienţa în a le face – 
adică asigurarea optimalităţii realizării), conducerii 
revenindu-i de fapt‚ a face doar lucrurile cuvenite’. 

Metoda nu poate fi decât ştiinţifică; care constă în 
câteva faze: observarea unui fapt, formularea unei proble-
me, propunerea unei ipoteze, realizarea unui experiment 
controlat şi testarea validităţii ipotezei. Pentru a avea o 
siguranţă sporită a concluziei, întregul experiment trebuie 
să fie controlat, adică să fie realizat prin tehnici care 
permit înlăturarea variabilelor care pot masca rezultatul. 

Manualul în acest caz este cel al (asigurării) calităţii. 
Acest document specifică sistemul de management 
implementat şi trebuie să fie însuşit de toţi angajaţii. 

Dacă educaţia rămâne cea mai adecvată modalitate de 
influenţă a infrastructurii mentalului, atunci aceasta trebuie 
să se adreseze de fapt celor ‚Cinci minţi pentru viitor’, aşa 
cum susţine autorul (Howard Gardner – profesor de 
cogniţie şi educaţie) în recenta lucrare din editura Harward  

Bussines School Press, a Universităţii Harward. Cele 
cinci Minţi asupra cărora trebuie să acţionăm sunt: 
disciplinată, sintetizatoare, creatoare, respectuoasă şi etică. 

Posturile din cadrul funcţiunii de resurse umane cu 
sarcini şi responsabilităţi specifice cerinţelelor de 
calitate au o mare responsabilitate în ceea ce priveşte: re-
crutarea şi selecţia, angajarea, formarea şi perfecţionarea 
profesională, dezvoltarea carierei, evaluarea şi mai ales 
recompensarea. Pentru aceasta se impun ample modi-
ficări ale culturii organizaţionale, care să favorizeze 
nevoia sporită de colaborare şi comunicare. 

Calitatea este cu mult mai mult decât o problemă 
tehnică, deoarece managerii sunt puşi în faţa unei 
permanente paradigme: atât non-calitatea cât şi calitatea 
costă; dar deja noncalitatea ‚ne costa’ fiindcă ne aduce 
falimentul. În ideea necesităţii schimbării mentalităţii şi 
a adoptării unor strategii adecvate pentru schimbarea 
culturii, trebuie identificate elemente de conţinut ale 
structurii calităţii, care vizează calitatea raţională, 
exprimată prin indicatorii de calitate. 

Strategia TQM se axează pe ameliorarea avantajului 
competitiv prin îmbunătăţirea percepţiei companiei de 
către clienţi şi a atractivităţii produselor şi serviciilor 
sale. Japonezii denumesc ‚calitatea care fascinează’ ce 
reprezintă de fapt paradigma care condiţionează întreaga 
cultură a organizaţiei. 

4. CONCLUZII 

Satisfacţia, această configuraţie psihică nu întotdeauna 
integral conştientă a clienţilor, este un scop permanent 
al organizaţiei şi constituie parte integrantă a muncii de 
fiecare zi a tuturor angajaţilor. Calitatea totală este singura 
constantă într-un mediu de afaceri dinamic, este un mod 
de viaţă propus pentru o satisfacţie cât mai deplină. 

TQM reprezintă o strategie de conducere a schimbării 
într-un mediu al provocărilor permanente. Este o strategie 
concentrată pe dezvoltarea culturii organizaţiei în care 
angajaţii sunt capabili să facă faţă acestor provocări şi să 
determine oportunitatea schimbării. Satisfacţia clientilor, 
depinde în mare măsură de corespondenţa dintre calitatea 
percepută şi cea aşteptată şi poate fi uneori decisiv in-
fluenţată (favorabil sau nefavorabil) de un element minor 
al caracteristicilor produsului-serviciului adaugat. Strate-
gia de dezvoltare şi dorinţele clienţilor sunt inseparabile. 
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