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Sanatate 
INGINER             

 

      Loc de munca 

 

CALITATE 

MQT 



FA CEVA CURAJOS! 
…..SI FUGI! 



 



CONSTIENTIZARE 

SCHIMBARE 

IMPLICARE 

APLICARE 
 

PERFORMANTA 

PROFIT 

SANATATEA  ANGAJATILOR = $ 

INVESTITII IN PROGRAME SANATATE 



,,Sănătatea nu este totul, dar fără 
sănătate, totul este nimic’’ 

Schopenhauer 

 



ABSENTEISM  

FLUCTUATIE  

COSTURI  

 

MOTIVARE  

IMPLICARE  

PRODUCTIVITATE 

 

CUM NE AJUTA SANATATEA? 

PROGRAME DE 

SANATATE 

IMPLEMENTATE 



Ai succes 

daca ii faci si pe altii   

sa aiba succes  



Importanţa calităţii în contextul economic al sec XX  

Influenţa principalilor factori asupra 

competitivităţii unei organizaţii 

 

  

                       1950       1960         1970           1980           1990          2000         Perioada   

%   

60   

  

50   

  

40   

  

30   

  

20   

  

In
fl
u

e
n

ţa
 î

n
 %

 a
s
u

p
ra

 
  

c
o

m
p

e
ti

ti
v
it

ă
ţi

i   Calitatea   

Capacitatea de  

adaptare la piaţă   

Automatizarea  
producţiei   

Politica salariilor reduse   



ABORDAREA RECOMANDATA = MT 

ABORDAREA UZUALĂ 

Ce este diferit față de ce facem acum? 

COSTURI 
AFERENTE 

 
Cerinte 

minime legale  

SM 

Piata Piata 

TEH 

IMPLEMENTARE  
MQT/MTT/MPT/MCT/MMT/MST 

 
MODELE DE EXCELENTA 

EFQM/KAIZEN 

PENTRU CA IMPLICA 
CREAREA/APELAREA UNOR 
DISCRIMINATI DE PIATA CUM AR 
FI: REDUCEDREA COSTURILOR 
CU SANATATEA  

RU  0 



Exprimam problema "pe limba banilor “! 
• Determinam care este, pentru companie, costul fiecarei apariții a 
problemelor de sanatate 

• €€€ vorbesc limbajul managementului 

• Justificam orice cheltuială cu analiza problemei și cu actiunile 
corective 

• Ierarhizam importanța impacului financiar al problemei 

Banii vorbesc 
CUM FACEM? 



   si nu produsele 

Imaginea companiei este reala doar  

atunci cand clientii revin 



http://www.hispeed.ch/index2.htm?sourcePageId=4&sourceLinkId=14616




Ooh !! 



Regula jocului 

Preocuparea managementului organizatiilor 

pentru aplicarea MT si a modelelor de 

excelenta tinde sa nu mai fie doar o regula a 

jocului ci JOCUL in sine. 



Calitatea. Scurt istoric şi definire 

Evoluţia în timp a calităţii 

MCT   

  

Inspecţie   

AC   

CC   

AC   

MCT   

·   Orientare spre client   
  Angajamentul managementului   
  Implicarea întregului personal   
  Întreg ciclul de viaţă al produsului   

·   Managementul proceselor   
  Echipe de lucru   

  
  
  Orientare spre proces   

Accent spre prevenire   
  Control în proiectare şi producţie   

AMDEC   
  Control statistic al proceselor   

  
  
  Auto - inspecţie   

Testare produse   
Planificare sumară a calităţii   

  Statistică   elemente de bază   

  
  Orientare spre produs   

Inspecţie finală   
  Acţiuni corective   
  Conformitate cu specificatiile   

  
  
  

Managementul calităţii  

totale (MCT)   

  

  

  

Asigurarea calităţii 

(AC)   

  

  

  

Controlul calităţii   

(CC)   

  

  

  

Inspecţie   

  

  

  

·   Îmbunătăţire continuă   

  

·   Împuternicire angajaţi   

  

·   Grijă pentru angajaţi   

  

  

·   Conformitate cu specificaţiile   

  

·   Control prin discriminare   
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Principii  
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Principii 
Orientarea catre client 

•Organizatia depinde de clienti 
•Intelegerea nevoilor actuale si viitoare ale clientilor 
•Satisfacerea / depasirea asteptarilor clientilor 

Leadership 
•Leaderii stabilesc scopul si directia organizatiei 
•Trebuie sa creeze si mentina mediul pentru atingerea 
obiectivelor organizatiei 

Implicarea personalului 
•Angajatii de la toate nivelurile reprezinta esenta organizatiei  
•Implicarea lor deplina pentru beneficiul organizatiei  

Abordarea bazata pe proces 
Rezultatele dorite sunt obtinute mai eficient cand activitatile si 
resursele sunt conduse sub forma de procese  
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Principii 
Abordarea managementului ca sistem 
Identificarea, intelegerea si conducerea proceselor corelate ca un 
sistem,contribuie la eficienta si eficacitatea organizatiei in realizarea 
obiectivelor sale 

Imbunatatirea continua 
Imbunatatirea continua a performantei organizatiei trebuie sa fie un 
obiectiv permanent al organizatiei 

Abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor 
Deciziile eficace se bazeaza pe analiza datelor si informatiilor  

Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii  
•O organizatie si furnizorii sai sunt interdependenti  

•Relatiile reciproc avantajoase sporesc abilitatea de a crea 

valoare pentru ambele organizatii  



Cautati solutii, nu greseli 



SA NU RENUNTI NICIODATA! 






