
În general, trei nivele sunt suficiente .Totuşi , uneori, o problemă pare mai uşor de 
rezolvat cu ajutorul mai multe nivele ascunse. În acest caz, ”mai uşor” înseamnă că reţeaua 
învaţă mai repede. 

Mărimea nivelului de intrare este dictat în mod uzual de natura aplicaţiei. Numărul 
nodurilor de ieşire se poate determina alegând pentru nodurile din nivelul de ieşire valori 
analogice sau binare. 

Determinarea numărului de unităţi care vor fi folosite în nivelul ascuns, nu este de 
obicei atât de restrictiv ca şi pentru nivelele de intrare sau ieşire. Ideea principală este să se 
folosească un număr cât mai mic de unităţi în nivelul ascuns, din cauză că fiecare unitate 
contribuie suplimentar la încărcarea procesorului în timpul simulărilor. 

Bine înţeles, într-un sistem complect implementat hardware (un procesor la fiecare 
element de procesare), această încărcare suplimentară nu contează atât de mult (totuşi, 
comunicarea interprocesor poate i o problemă). 

Dacă reţeaua eşuează în convergenţa spre o soluţie, acest lucru poate sugera 
necesitatea existenţei mai multor noduri ascunse. Dacă ea converge, se poate încerca 
reducerea numărului nodurilor ascunse şi fixarea lor la un număr oarecare, pe baza 
performanţelor generale cerute sistemului. 

Este posibilă de asemenea eliminarea nodurilor ascunse superflue. Dacă se examinează 
periodic valorile ponderilor din nivelul ascuns, se poate observa că ponderile  anumitor noduri 
se schimbă foarte puţin în raport cu valorile lor de plecare. Poate că aceste noduri nu participă 
la procesul de învăţare; un număr mai mic de noduri ascunse ar fi suficient. 
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ABSTRACT: In nowadays conditions of the social economic environment, the quality 

became a strategic tool of the global management enterprises, as well as a main element of 
their competitiveness. Therefore, through its importance for consumers , the quality is a 
key factor for civil society and natural environment. 

Key words: management, quality, standard, competitiveness    

98



ÎNTRODUCERE 
Economia de piaţă este o competiţie complexă şi dificilă, uneori chiar dură, între agenţii 

economici pentru a-şi promova şi impune propriile standarde şi produse, pentru a avea cît mai 
mulţi clienţi şi a vinde cît mai mult fiecăruia, precum şi pentru a obţine performanţe cît mai 
ridicate. Neadaptarea la cerinţele pieţei conduce la eliminarea rapidă a organizaţiilor 
neperformante, acesta fiind de fapt mecanismul concurenţial prin care piaţa determină 
progresul general. Cine nu doreşte, nu ştie sau nu poate deveni cel mai bun, sfîrşeşte în 
faliment, şomaj, sărăcie sau, în cel mai bun caz, se situează la limita supravieţuirii. 

Organizaţiile industriale sau comerciale, private sau guvernamentale, furnizează 
produse destinate să satisfacă necesităţile şi cerinţele clienţilor. Creşterea concurenţei, 
respectiv îngustarea pieţei, a condus – pe plan general – la aşteptări din partea clienţilor din 
ce în ce mai stringente privind calitatea produselor. Pentru a fi competitivi şi pentru a 
menţine o bună performanţă economică, organizaţiile trebuie să utilizeze sisteme cît mai 
eficiente pentru a realiza produse şi servicii la un înalt standard de calitate. Aceste sisteme 
trebuie să aibă ca rezultat îmbunătăţirea continuă a calităţii, creşterea satisfacţiei clienţilor 
şi a celorlalţi parteneri ai organizaţiei (angajaţi, proprietari, subfurnizori). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Sunt utilizate surse bibliografice cu privire la abordarea teoretică a managementului 

calităţii în condiţiile actuale. Au fost utilizate metode de cercetare tradiţionale: sinteza şi 
generalizarea.  

REZULTATE  ŞI  DISCUŢII 
Calitatea economică a unui stat, exprimată prin evoluţia raportului calitate / preţ al 

principalelor sale produse şi servicii depinde în mare măsură de gradul de implementare în 
economie a instrumentelor, metodelor şi tehnicilor de management al calităţii. Există 
corelaţii directe între gradul de implementare a instrumentelor, metodelor şi tehnicilor 
managementului calităţii şi gradul de satisfacţie a clienţilor / motivarea producătorului cu 
implicaţii directe asupra prosperităţii economice a întreprinderii. 
 La nivelul întreprinderii (microeconomic), politica înseamnă un ansamblu de 
principii, prevederi, măsuri şi recomandări elaborate de managementul organizaţiei, un cod 
de conduită prin care organizaţia arată ce îşi propune să obţină sau nu, un anumit stil 
specific unei organizaţii de a aborda şi rezolva anumite probleme cum ar fi politica de 
produs, politica de resurse umane, politica în domeniul calităţii, politica de preţ etc. 
 La nivel naţional / regional (macroeconomic), politica înseamnă un ansamblu de 
planuri şi proiecte de acţiuni dintr-un anumit domeniu de activitate, vizând orientarea şi 
influenţarea deciziilor şi acţiunilor ansamblului de (actori( implicaţi (de exemplu, politica 
externă, politica fiscală, politica naţională de promovare a calităţii, politica vamală, politica 
naţională de educare a consumatorilor etc.). 

În condiţiile mediului social – economic actual, calitatea a devenit un instrument 
strategic al managementului global al întreprinderilor, precum şi un element determinant al 
competitivităţii acestora. De asemenea, prin importanţa pe care o are pentru consumatori, 
calitatea constituie un factor esenţial în slujba societăţii civile şi a mediului înconjurător.  

Orientarea managementului calităţii către deplina satisfacere a clientului include şi 
asigurarea protecţiei acestuia în calitate de consumator. Grija pentru protecţia 
consumatorului denotă maturitatea şi responsabilitatea unui sistem de management al 
calităţii, dar, în acelaşi timp constituie şi o obligaţie socială. 

Un sistem de management al calităţii implimentat şi practicat consecvent conduce 
la creşterea eficienţei generale a firmei, a competitivităţii acesteia, cu efecte benefice atît 
pentru clienţi cît şi pentru angajaţi; el asigură, totodată, şi evitarea erorilor printr-un sistem 
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transparent de procese şi relaţii clar definite. Fiecare angajat care va fi integrat în sistem, 
va avea responsabilităţi concrete, fiind conştient de importanţa lui ca parte componentă a 
sistemului şi de răspunderea pe care o are pentru calitatea produselor şi serviciilor. 
 Definiţia cea mai larg acceptată a managementului calităţii este cea prezentată de 
standardul ISO 9000:2000, potrivit căreia reprezintă un „ansamblu de activităţi coordonate 
pentru a orienta şi controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea”. În spiritul acestui 
standard, orientarea şi controlul calităţii includ stabilirea politicii referitoare la calitate; 
precizarea obiectivelor calităţii, planificarea şi controlul calităţii, asigurarea ondiţiilorde 
îmbunătăţire a calităţii. 
 Această definiţie relevă rolul strategic al calităţii în managementul firmei, rol care 
se impune a fi inclus în mod explicit în politica firmei pentru calitate şi, respectiv, în 
procesul de planificare strategică. Firmele cu tradiţie în înţelegerea acestui aspent îşi 
fixează obiective anuale specifice pentru îmbunătîţirea calităţii produselor / serviciilor 
realizate, cît şi nivelurile de calitate la care se situează outputurile concurenţei. 
 Potrivit aceluiaşi standard, politica în domeniul calităţii reprezintă „direcţia şi 
intenţiile generale ale unei întreprinderi, în ceia ce priveşte calitatea, exprimate oficial de 
conducerea de vîrf a acestuia”. 
 În cadrul politicii calităţii, standardul ISO 9000 recomandă următoarele principii 
de bază referitoare la calitate: 
• îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor; 
• îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor, pentru a fi satisfăcute în permanenţă 
nevoile exprimate sau implicite ale clienţilor şi ale celorlalţi parteneri; 
• acordarea de încredere propriei conduceri şi celorlalţi angajaţi că cerinţele referitoare 
la calitate sunt satisfăcute în mod constant; 
• acordarea de încredere a clienţilor şi celorlalţi parteneri în activitatea de îmbunătăţire a 
calităţii; 
• inspirarea de încredere, în sensul că cerinţele sistemului de management al calităţii 
sunt satisfăcute. 

Standardul din familia ISO 9000 constitue o bază de referinţă solidă şi de actualitate 
pentru menţinerea unui sistem de management al calităţii eficient. Ultima revizie a acestor 
standarde, realizată în anul 2000, a condus la restructurări şi îmbunătăţiri substanţiale ale 
conţinutului lor, menite să se regăsească într-un nou mod de abordare a problematicii 
sistemelor calităţii, precum şi într-o simplificare evidentă a eforturilor de aliniere la aceste 
standerde, indiferent de domeniul de activitate şi de mărime a întreprinderii. 

Literatura de specialitate furnizează un număr apreciabil de definiţii date conceptului de 
calitate, definiţia lui Juran este cea mai scurtă, acesta subliniază totalitatea considerentelor de 
calitate care împreună satisfac toate cerinţele implicite sau explicite ale utilizatorului. 

Definiţia lui Feigenbaum subliniază ale cui aşteptări trebuie să le îndeplinească 
produsul sau serviciul: ale clientului. Feigenbaum indică, de asemenea, compartimentele 
prinicipale ale întreprinderii care au un rol critic în atingerea obiectivelor calităţii. 

 Definiţia lui Crosby presupune că cerinţele clientului pot fi specificate, se poate 
stabili conformitatea cu cerinţele investigate independent şi, prin urmare, calitatea poate fi 
măsurată. Acestea poate fi calitatea reală în sens cantitativ. 

 Definiţia lui Deming ia în considerare un consumator ale cărui necesităţi şi 
pretenţii evoluează în timp. 

Se poate aprecia deci, referindu-ne la termenul generic de calitate că aceasta 
reprezintă sumum-ul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care 
răspund cel mai bine aşteptărilor utilizatorului / beneficiarului. 

100



Un produs este competitiv pe piaţă nu numai în situaţia în care asigură cel mai bun 
raport cost / performanţe, ci şi în condiţiile în care are capacitatea de a se impune pe piaţă. 

 Este evident că dacă un produs este de calitate, el se va vinde mai uşor şi mai 
repede, în cantităţi mai mari întrucât consumatorii educaţi şi informaţi preferă produsele 
cele mai bune şi mai ieftine, nu cele care sunt doar ieftine. Există şi situaţii în care, datorită 
puterii de cumpărare scăzute a consumatorilor piaţa este invadată de produse doar ieftine şi 
de calitate inferioară, fapt ce creează o falsă competitivitate pentru aceste produse. 

 Întreprinderile care furnizează pieţei produse competitive sunt la rândul lor 
competitive, respectiv reuşesc să obţină indicatori economici (cifra de afaceri, profit, 
segment de piaţă ocupat, stabilitatea vânzărilor) superiori celor ai altor întreprinderi care 
acţionează pe aceeaşi piaţă. 

Calitatea trebuie promovată. Prin conceptul de promovare a calităţii se înţelege 
ansamblul activităţilor vizând dezvoltarea capabilităţii unei organizaţii de a produce bunuri 
sau servicii, strategii şi politici vizând: 
• creşterea competitivităţii ţărilor membre (exprimată prin evoluţia favorabilă a raportului 
calitate / preţ / tarif al produselor sau serviciilor comercializate pe piaţa mondială) prin 
sporirea gradului de implementare de către agenţii economici a instrumentelor, metodelor 
şi tehnicilor de management al calităţii; 
• punerea în valoare a corelaţiilor benefice dintre gradul de implementare a 
instrumentelor, metodelor şi tehnicilor de management al calităţii, pe de o parte, şi gradul 
de satisfacţie a clienţilor, gradul de motivare a personalului agenţilor economici şi calitatea 
relaţiilor existente între aceşti agenţi, pe de altă parte; 
• restructurări ale industriei prin implementarea de noi tehnologii care să conducă la 
îmbunătăţirea continuă şi substanţială a performanţelor întreprinderilor, îmbunătăţirea 
proceselor, creşterea calităţii şi implicit a competitivităţii produselor oferite pe piaţă; 

Promovarea calităţii are la bază o politică de sensibilizare şi conştientizare a 
factorilor de decizie la nivel naţional în scopul obţinerii vizibilităţii şi sprijinului politic 
necesare pentru implementarea în cadrul întreprinderilor a ansamblului de instrumente, 
metode şi tehnici de management al calităţii, precum şi ansamblul de iniţiative şi acţiuni 
pro-calitate existente pe plan european. 

Cel mai important obiectiv al acestei politici se referă la organizarea şi realizarea de 
acţiuni specifice, orientate către agenţii economici şi către autorităţile publice în scopul 
stimulării şi facilitării obţinerii de către acestea a excelenţei organizării lor interne şi a 
excelenţei rezultatelor obţinute. Un alt obiectiv important îl constituie constituirea şi 
menţinerea unui mediu economic adecvat apariţiei şi dezvoltării activităţilor care au drept 
scop obţinerea calităţii şi îmbunătăţirea continuă a acesteia. 

Factorii implicaţi la nivel naţional în acţiunile de promovare a calităţii, respectiv a 
excelenţei în management sunt întreprinderile, organizaţiile specializate în activităţi de 
management al calităţii (organisme de standardizare, acreditare, certificare, încercare, 
etalonare, inspecţie, organisme notificate sau organisme desemnate), organizaţiile patro-
nale, sindicale, comerciale (camere de comerţ, universităţi, sindicate, organisme pentru 
protecţia consumatorilor etc.) şi autorităţile naţionale care au ca scop elaborarea şi 
aplicarea unei politici naţionale de dezvoltare a competitivităţii. 

Competitivitatea unui produs se realizează în mod optim pe o piaţă în care 
consumatorii sunt educaţi, informaţi şi protejaţi, putând decide în cunoştinţă de cauză 
oportunitatea şi condiţiile în care doresc să achiziţioneze un produs. Societatea trebuie să 
trateze nediscriminatoriu ambele elemente ale binomului producător - consumator, 
respectiv să creeze un cadru concurenţial stimulator pentru producător şi să protejeze 
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drepturile fundamentale ale consumatorului. Acestea se referă la securitate, informare, 
selecţionare, reprezentare, despăgubire, educaţie, satisfacerea necesităţilor fundamentale, 
mediu ambiant nepoluant. Intervenţia autorităţilor publice, precum şi a altor organizaţii 
specializate cu care acestea colaborează în cadrul unei politici naţionale de protecţie a 
consumatorului, este cu atât mai utilă în situaţia grupurilor defavorizate, reprezentate de tineri, 
batrâni, bolnavi, handicapaţi, analfabeţi, săraci etc. Intervenţia autorităţilor publice trebuie să se 
facă simţită în respectarea regulilor de funcţionare ale economiei de piaţă în sensul 
supravegherii şi respectării acestora prin legislaţie şi cu ajutorul unor structuri de supraveghere 
adecvate care să asigure: pentru consumatori, respectarea drepturilor acestora; pentru 
producători, răspunderea juridică pentru produsul pus pe piaţă. De menţionat că există o 
politică europeană de protejare a consumatorilor, bazată pe Tratatul de la Amsterdam (1997) şi 
implementată în colaborare cu toţi factorii interesaţi: organizaţiile guvernamentale / 
neguvernamentale de protecţie a consumatorului, agenţii economici, organizaţiile interesate în 
protecţia mediului, autorităţile publice. Legislaţia europeană în domeniul protecţiei 
consumatorului este deosebit de complexă şi cuprinde 12 directive ale căror prevederi sunt 
obligatorii în statele membre şi care vizează aspecte referitoare la:  

• publicitatea înşelătoare,  
• contractele negociate în exteriorul mediului furnizorului,  
• creditul pentru consum,  
• emisiunile de televiziune,  
• ″pachetele″ de servicii turistice,  
• publicitatea pentru medicamentele de uz uman,  
• condiţiile contractuale neleale,  
• ″time-share″-ul,  
• televânzarea (teleshoping),  
• acţiunile în justiţie pentru protejarea intereselor consumatorilor,  
• garanţiile asociate comercializării bunurilor,  
• comerţul electronic. 
Într-o economie bazată pe legile concurenţei, utilizatorii au posibilitatea să aleagă 

produsele pe care le vor cumpăra. În acest sens, utilizatorii pot compara atât preţurile, 
termenele de livrare, cât şi alţi factori, inclusiv calitatea. Pe această bază s-a creat şi 
conceptul despre ''calitatea existentă pe piaţă''. 

Întreprinderile utilizează diferite surse pentru a se informa asupra calităţii existente 
pe piaţă, fie în scopul aprecierii calităţii produselor proprii în raport cu piaţa, fie în scopul 
fundamentării strategiei de lansare a unui nou produs. 

Managementul calităţii presupune realizarea unor obiective prin materializarea unei 
politici (conform unei strategii) şi utilizarea unor resurse (financiare, materiale, umane 
etc.). 

Eficienţa activităţilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se evaluează prin prisma 
modului în care sunt realizate programele planificate şi sunt obţinute rezultatele 
planificate. 

Apreciarea sistemului de management al calităţii se face pe baza rezultatelor 
obţinute în demonstrarea capacităţii organizaţiei de a furniza cu regularitate produse care 
îndeplinesc cerinţele clienţilor şi cerinţele de reglementare aplicabile (norme, legi, 
instrucţiuni, reglementări naţionale şi internaţionale) precum şi prin creşterea satisfacţiei 
clienţilor consecutivă îmbunătăţirii continue a calităţii produselor. 
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Pentru implementarea unui sistem de management al calităţii trebuie parcurse etape 
distincte şi angajat personalul cu responsabilitate la diferite nivele de decizie. 

În primul rând, trebuie identificate obiectivele care trebuie să fie atinse. Acestea pot 
viza o eficienţă şi o profitabilitate mai mare, producerea de bunuri şi servicii care să 
îndeplinească cerinţele consumatorilor şi să conducă la creşterea satisfacţiei acestora, 
menţinerea poziţiei pe piaţă a firmei, reducerea costurilor şi creşterea responsabilităţii şi 
încrederii în sistemul de producţie. 

În al doilea rând, trebuie stabilite aşteptările factorilor implicaţi: acţionarii, clienţi 
sau utilizatori, angajaţi, furnizori, societate, faţa de organizaţia productivă. 

În al treilea rând, trebuie studiate şi analizate reglementările europene în domeniu, 
respectiv standardele din seria ISO 9000, precum şi ghidurile referitoare la aplicarea acestora 
din seria ISO 10000 (ISO 10006, pentru managementul proiectului, ISO 10007 pentru 
configurarea managementului, ISO 10013 pentru documentarea calităţii, ISO/TR 10014 pentru 
managementul eficienţei economice a calităţii, standardele de audit şi instruire). 

În continuare se determină starea actuală a organizaţiei, fie printr-o evaluare internă, 
fie printr-o evaluare făcută de o organizaţie specializată, pentru a se vedea diferenţele între 
procedurile standardelor şi situaţia reală existentă. 

Pasul următor îl reprezintă determinarea proceselor necesare, în ansamblul şi 
interdependenţa lor, pentru furnizarea produselor către beneficiari. Aceste procese pot fi: 

⇒ procese referitoare la beneficiari; 
⇒ procese privind proiectarea şi / sau dezvoltarea; 
⇒ procurarea; 
⇒ producţia şi operaţiunile de service; 
⇒ controlul măsurării şi monitorizării activităţilor. 
O altă etapă o constituie întocmirea unui plan care cuprinde acţiunile şi 

responsabilităţile referitoare la eliminarea diferenţelor dintre prevederile standardelor şi 
situaţia reală din organizaţie, precum şi activitatea privind dezvoltarea proceselor 
specificate mai sus. 

Se procedează în continuare la finalizarea planului, prin desfăşurarea acţiunilor 
prevăzute. Periodic, modul de execuţie a planului se verifică printr-un audit intern conform 
condiţiilor privind auditarea, calificarea auditorilor şi conducerea programului de audit, 
specificate în ISO 19011. În acest scop, se apelează la un organism de certificare acreditat 
care trebuie să certifice ca sistemul de management al calităţii îndeplineşte cerinţele 
standardelor din seria ISO 9001 / 2000. Sistemul de management al calităţii astfel 
implementat este supus în permanenţa acţiunii de îmbunătăţire, prin revederea periodică a 
eficacităţii şi adaptabilităţii. 

CONCLUZII  ŞI RECOMANDĂRI: 
Recunoscînd rolul calităţii ca „armă competitivă”, tot mai mulţi manageri înţeleg 

faptul că atingerea nivelurilor calitative ale concurenţei nu este suficientă. Această 
abordare a condus la necesitatea implementării şi operaţionalizării conceptului de 
îmbunătăţire continuă în cadrul firmei. Astfel, obiectivele firmei cu privire la calitate devin 
„ţinte mobile”, care trebuie redefinite la niveluri din ce în ce mai înalte. Abordarea 
strategică a calităţii este deci, un proces inovator, care nu neagă abordările anterioare, ci le 
încorporează într-un demers integrator. 
În situaţia în care sistemul de management al calităţii implementat si-a demonstrat 
conformanţa cu prevederile standardelor, va trebui ca acest lucru să fie validat printr-un 
audit independent / extern sau de terţă parte.  
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MODALITĂŢI DE TRANSPORTARE A PRODUSELOR  
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  Abstract:  În the  article „ Transportation methods of agricultural products in the 

Republic of Moldova” the author, Botezatu  Diana,  master degree student in the II years, 
speciality  “ Agro – Alimentary Marketing” emphasized the transportation methods of 
agricultural products in the Republic of  Moldova, and also the advantages and 
disadvantages of  thes  transportation methods. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Scopul acestui studiu constă în cercetarea abordării problematicii transportării 

produselor agricole în Republica Moldova . Pentru atingerea scopului au fost studiate surse 
literare în domeniul respectiv din ţară şi din străinătate, precum şi investigaţiile proprii. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII  
În cadrul dezvoltării relaţiilor economice internaţionale, a lărgirii şi dezvoltării 

schimburilor comerciale între state, un rol de seamă revine transporturilor şi expediţiilor 
internaţionale de mărfuri. 

Dezvoltarea economică a unei ţări, a economiei mondiale în general, sunt de 
neconceput fără transporturi. 

Transporturile- reprezintă o latură importantă a producţiei materiale, care prin rolul 
lor de plasare a mărfurilor influenţează puternic şi celelalte ramuri ale economiei mondiale, 
inclusiv comerţul individual. 

Transportul internaţional – reprezintă mijlocul material ce stă la baza relaţiilor 
economice ale unei ţări cu celelalte ţări ale lumii.  

Transportul internaţional de mărfuri a devenit în zilele noastre o componentă majoră 
, importantă pentru fiecare ţară în realizarea schimburilor economice inernaţionale , şi 
contribuie direct la: 

1. realizarea acordurilor interstatale de cooperare economica; 
2. realizarea unui sistem de distribuţie cît mai apropiat de necesităţile beneficiarilor 

de import;  
3. introducerea în circuitul mondial a tuturor zonelor de pe glob; 
4. păstrarea şi conservarea proprietăţilor fizice, chimice, mecanice ale mărfurilor 

(pe durata deplasării lor de la furnizori producători până la beneficiari finali.) 
     Sectorul transporturilor, din gama totală de servicii, se situează cel mai aproape de 

producţia materială de bunuri, asigurând logistic mişcarea acestora de la producător la 
consumator prin arterele de comunicaţii: 

v rutiere, 
v feroviare, 
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