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Ziua Mondialã a Calitãþii eate marcatã anual, în a doua zi de joi a lunii noiembrie, începand cu anul 1990,
la iniþiativa Organizaþiei Naþiunilor Unite. Obiectivul acesteia este creºterea gradului de conºtientizare – la nivel
mondial – a contribuþiei importante a calitãþii la dezvoltarea durabilã a unei organizaþii ºi chiar a întregii
societãþi.

Scopul Zilei Mondiale a Calitãþii este acela de a promova calitatea ºi a încuraja dezvoltarea ºi prosperitatea
persoanelor ºi organizaþiilor.

Tema propusa pentru Ziua Mondialã a Calitãþii 2014 este „Building
a Quality World Together” – Construim Împreunã o Lume de Calitate.

Termenul calitate este aplicat în toate aspectele vieþii. Pentru organizaþii,
implementarea abordãrilor bazate pe calitate este o condiþie prealabilã pentru
crearea si dezvoltarea unei afaceri durabile.
Calitatea este o noþiune cu o foarte largã utilizare. Dacã ne referim la

produse, calitatea poate fi definitã ca “expresie a gradului de utilitate socialã
a unui produs sau serviciu”. Ea reflectã mãsura în care, prin ansamblul ca-
racteristicilor sale, produsul satisface nevoia pentru care a fost creat ºi res-
pectã restricþiile impuse de societate privind eficienþa economicã ºi protecþia
mediului ambiant.
Calitatea produselor ºi serviciilor este cheia succesului pentru orice com-

panie, iar succesul, inovarea, perspectivele depind nemijlocit de CALITATE.

Standardizarea, metrologia,
evaluarea conformitãþii ºi acredi-
tarea sunt pilonii pe care se spri-
jinã calitatea.
Acreditarea – ca atestare a

competenþei organismelor de eva-
luare a conformitãþii stã la baza
încrederii în piaþa globalã.

Beneficiile calitãþii pentru or-
ganizaþii sunt:

� Îmbunãtãþirea satisfacþiei
clienþilor;

� Reducerea costurilor ºi
creºterea rentabilitãþii; 

� Contribuirea la identifica-
rea ºi gestionarea riscuri-
lor;

� Creºterea ºi dezvoltarea
durabilã a unei organizaþii.
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