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CUVINTE CHEIE 

 

Model de management orientat spre consumator, ambalaj inteligent, DMAIC, Lean Six Sigma, 

dezvoltare durabilă, sustenabilitate, calitate și siguranță alimentară, model inovativ de 

management, inovare  frugală, managementul riscului, OMG, biotehnologie, design, Tehnica 

Deciziilor Forțate, principiul precauției, politici alimentare la nivel european. 

 

SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT 

 

Dezvoltarea piețelor globale actuale corelate cu cerințele moderne ale consumatorului 

a condus la o nouă abordare complexă privind sectorul alimentar și ai săi determinanți 

principali. Teorii anterioare care descriu mecanismele de piață alimentară ca un proces simplu 

in trei paşi: "a produce - a vinde - a cumpara" sunt acum în creștere în modele elaborate pe 

baza mai multor factori determinanți care au o provocare comuna: calitatea. Progresul recent 

al funcționarii modelelor și sistemelor de management al calității au efecte importante asupra 

consolidarii avantajului competitiv prin inovare.  

Problemele legate de riscul de consum sau risc al procesului de producție sunt corelate 

direct cu caracteristicile de calitate ale produselor și protecția intereselor consumatorilor. 

Înainte de a începe procesul de producţie şi comercializare, orice producător trebuie să ia la 

cunoştinţă cerinţele legale cu  privire la siguranţa alimentară, caracteristici senzoriale, 

reglementări legislative şi necesităţile consumatorilor la nivel internaţional. O dată stabilite 

toate acestea, producătorul poate crea un sistem de control al calităţii care să ofere siguranţă 

consumatorilor. Potrivit lui Overbosch (2014) cel mai mare aport în industria alimentară este 

adus de următoarele inițiative privind siguranța alimentară și controlul calității: 

• GFSI - Inițiativa Globală pentru Siguranță Alimentară  

• HACCP - Analiza Riscurilor și a Punctelor Critice de Control 

• ISO 22000 -  Managementul siguranței alimentului 

• ISO 9001 - Sisteme de management al calității  

• Lean Six Sigma - metodologie axată pe calitate 

Companiile puternice din industria alimentară și modelele lor de afaceri au perseverat 

în timp, reușind să depășească provocările si sa adopte strategii de management către o 

economie mai inteligentă așa cum a fost demonstrat în prezenta lucrare. Succesul companiilor 

multinaţionale din industra alimentară se datorează strategiilor de afaceri care se concentreaza 



 4 

pe inovare, cercetare și dezvoltare și prezența pe piețele externe dar și pe managementrul 

riscului și dobândirea de productivitate. În acest context, factorul inovator în sectorul alimentar, 

ca un punct de legătură între tehnologie și piață a determinat companiile alimentare să dezvolte 

noi principii și sisteme de management care pot oferi consumatorului garanții reale de calitate. 

Un model de management de succes creează o logică prin care se conectează potențialul 

tehnic al organizaţiei cu crearea de valoare economică. Modelul de management deblochează 

valoarea latentă a unei tehnologii (în acest caz aplicabilă în producția alimentară), facilitând,  

în timp, căutarea ulterioară de noi modele, alternative pentru dezvoltarea in timp a altor 

tehnologii.  

Prezenta lucrare de doctorat reprezintă o cercetare științifică aprofundată având ca temă 

dezvoltarea unor modele inovative de management al calităţii şi siguranţei alimentare. 

Cercetarea, desfășurată pe parcursul celor trei ani de studii doctorale, aprofundează stadiul 

actual al cunoașterii și cercetărilor în domeniu, oferă o perspectivă de ansamblu a pieței 

alimentare actuale la nivel global, ia la cunoștință reglementările și politicile legislative 

naționale și internaționale din domeniu, face posibilă detalierea particularităților procesului de 

management al calităţii alimentare, a sistemelor şi metodologiilor actuale ale managementului 

calităţii utilizate ȋn cadrul multinaţionalelor din domeniu. Mai mult decăt atât, cercetarea este 

aprofundată prin analize, studii de caz, metode calitative și cantitative de cercetare ce constituie 

aportul propriu al autorului pentru a crea valoare adăugată în domeniul temei de doctorat. 

Importanța temei și motivaţia alegerii acesteia se datorează creşterii interesului 

consumatorilor asupra calităţii produselor alimentare la nivel global. De asemenea, actualitatea 

acestei teme pe plan internaţional şi continua dezvoltare a strategiilor și sistemelor de calitate 

precum și cerințele în permanentă schimbare a consumatorilor și a mediului economic actual 

au contribuit la necesitatea realizării acestui studiu. Această tendinţă este confirmată de 

utilizarea continuă a metodologiilor managementului calităţii ȋn companiile din industria 

alimentară, şi nu numai, metodologii precum: Total Quality Management, procesul japonez 

Lean Six Sigma, ciclul DMAIC, modelul lanţului de aprovizionare ȋn viziunea lui Michael 

Porter, modelul AIDA, analiza SWOT, managementul schimbării, ciclul FER etc. Numeroşi 

specialişti ȋn domenui şi-au demonstrat interesul pentru conceptele mai sus menţionate prin 

publicarea unor lucrări şi articole de specialitate. Printre aceştia pot fi amintiţi (Ngo, L. V. and 

O’Cass, A. Norton, D., Pine II, J., Ostwalder, A. şi Pigneur ș.a.).  

Importanța acestei teme este remarcată și ȋn cadrul companiilor producătoare de bunuri 

de larg consum la nivel global (FMCG), prin atenţia pe care o acordă acestea satisfacţiei 

consumatorului, inovării, sistemelor de management al calităţii, standardelor de calitate, 
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importanţa ambalării, avantajul competitiv, productivitate și dezvoltare durabilă. Mai mult 

decăt atât, asigurarea calităţii şi siguranţa alimentului cu impact direct asupra satisfacţiei şi a 

sănătăţii consumatorilor reprezintă una dintre principalele preocupări sau obiective ale 

organismelor legislative precum Parlamentul European, Comisia Europeană, Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Guvernul României. Astfel, obiectivul principal al 

Uniunii Europene de exemplu este să garanteze, în același timp, respectarea de către toate 

statele membre a acelorași standarde ridicate în materie de protecție a consumatorilor. 

Legislația UE în domeniu abordează o gamă largă de aspecte legate de produsele alimentare în 

general și de siguranța alimentară în special. 

Cercetarea realizată are ca scop analiza opţiunilor modelelor inovative de management 

al calităţii şi siguranţei alimentului, identifcarea factorilor de influenţă asupra modelelor de 

management ale calităţii şi siguranţei mărfurilor alimentare şi evaluarea acestora. De asemenea 

în prezenta cercetare au fost identificate implicații ale strategiilor de business orientate spre 

satisfacția consumatorului și modele eficiente de garantare a obiectivelor finale. Cercetarea are 

ca rezultat fundamentarea unui model de business inovator centrat pe consumator și 

identificarea și cuantificarea variabilelor ce stau la baza proiectării modelului. De asemenea, 

pe parcursul cercetării au fost realizate articole ştiinţifice ca unic autor şi ȋn cooperare cu 

ȋndrumătorul de doctorat pe tema „modele de management ale calităţii şi siguranţei 

alimentare”, participare la conferinţe şi seminarii ȋn ţară şi ȋn străinătate şi publicaţii ISI și BDI 

pentru a ȋndeplini obiectivele cercetării. 

Obiectivele ştiinţifice ale lucrării, stabilite conform planului individual de doctorat se 

regăsesc după cum urmează: (1) documentarea cu privire la noțiunile de bază ale temei alese; 

(2) Realizarea unei cercetări cu privire la tipologia modelelor inovative de management al 

calității şi siguranței mărfurilor alimentare; (3) Identificarea și analiza modelelor existente; (4) 

Analiza respectării criteriilor de calitate de către producători şi comercianți, precum şi 

satisfacția consumatorilor ;(5) Direcții de dezvoltare ale modelelor inovative de management 

al calității şi siguranței mărfurilor alimentare; (6) identificarea strategiilor și modelelor de 

business aplicate în industria alimentară; (7) analiza opțiunilor modelelor inovative ale calității 

și siguranței alimentului ; (8) Identificarea și cuantificarea variabilelor ce stau la baza 

proiectării modelului; (9) Implicații ale strategiilor de business orientate spre satisfacția 

consumatorului și stabilirea unor metode eficiente de garantare a obiectivelor finale; (10) 

configurarea modelului inovativ de management al calității şi siguranței mărfurilor alimentare; 

(11) validarea modelului, acesta fiind propus spre a fi utilizat în companiile specializate pe 

producția de bunuri alimentare. 
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Instrumentele de cercetare utilizate pentru lucrarea de faţă implică de asemenea 

cercetarea teoretică, unul dintre obiectivele îndeplinite fiind detalierea stadiului cunoaşterii 

prin consultarea materialelor bibliografice, a jurnalelor academice şi a bazelor de date 

internationale, a rapoartelor unor instituții calificate în domeniul temei de doctorat, a 

standardelor alimentare, legislației în vigoare.  

Metodele de cercetare folosite în acest studiu sunt atât calitative cât şi cantitative. 

Rezultatul metodei cantitative de cercetare este reprezentat de analiza datelor cuantificabile, 

explicațiilor numerice și statistice. În lucrarea de față au fost analizați indicatorii financiari 

regăsiți în raportul Băncii Mondiale care fac referire la contextul global actual în industria 

alimentară, apoi a fost efectuată analiza datelor financiare ale companiilor multinaţionale de 

top din sectorul alimentar pentru a stabili compatibilitatea și necesitatea unui model de 

management inovator privind calitatea și siguranța alimentelor. Această metodă se 

concretizează printr-o analiză a tipologiei modelelor inovatoare de management realizată cu 

ajutorul Tehnicii Deciziilor Forţate şi a Matricei Decizie. Nu în ultimul rând, au fost analizate 

datele oferite de Raportul Euromonitor Internațional cu privire la eficiența economică și 

inovarea ambalajelor. De asemenea s-a realizat o analiză SWOT  în cadrul studiului de caz 

privind calitatea produselor inspirată de cerinţele consumatorilor – model de management 

utilizat în companiile multinaţionale specializate pe produse dulci, precum și o analiză în cadrul 

laboratorului de Microbiologie „ELIZA” al Institutului de Bioresurse Alimentare București cu 

privire la aportul de soia Roundup Ready în produsele achiziționate din supermarketurile din 

București unde s-a demonstrat faptul că informațiile de pe etichetă nu corespund cu produsul. 

Rezultatul metodelor calitative de cercetare se cuantifică printr-un interviu cu 

Managerul Calităţii şi Inovării produselor alimentare din cadrul firmei Mondelez International, 

Marea Britanie. Interviul este realizat cu scopul de a analiza principiile de management al 

calității produselor alimentare -obiectiv al prezentei cercetări- în viziunea unuia dintre cei mai 

mari actori din industria alimentară: Mondelēz International UK. Următoarea metodă 

cantitativă utilizată în repetate rânduri a fost chestionarul. Printre cercetările efectuate cu 

ajutorul chestionarului se pot aminti: focusarea pe consumator și percepția companiilor asupra 

performanței de inovare. Analiza bivariată a performanței orientate către consumatori și 

inovare prezintă o corelație puternică (coeficient de corelație 0,723) între cele două variabile; 

și chestionarul cu privire la opiniile consumatorilor referitoare la consumul de organisme 

modificate genetic și cunoștințele acestora cu privire la OMG și biotehnologie. 
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Planul de realizare al lucrării, îndeplinit prin activitățile de cercetare desfășurate și 

validat prin diseminarea rezultatelor cercetării, a avut în vedere dezvoltarea următoarelor părți 

componente: 

• „Calitatea și siguranța alimentelor – o abordare teoretico - științifică” reprezintă punctul 

de plecare al cercetării și analizelor efectuate în această lucrare. Astfel, se conturează 

stadiului cunoașterii conform literaturii de specialitate asupra calității și siguranței 

alimentelor.  

• „Cadrul legislativ – normativ referitor la calitatea și siguranța alimentului” detaliază 

cele mai importate direcții legislative referitoare la calitatea și siguranța alimentelor la 

nivel național și global.  

• „Sustenabilitatea managementului calității și siguranței alimentare în economia 

mondială” are în vedere stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale noilor metodologii și 

sisteme informatice utilizate de către companiile multinaționale din industria 

alimentară care pot oferi consumatorului garanții reale de calitate și siguranță.  

• „Tehnici moderne aplicate ambalării și etichetării produselor alimentare” analizează 

aplicabilitatea unor modele vizionare de ambalare și etichetare a produselor alimentare 

și beneficiile aduse consumatorilor la nivel internațional.  

• „Managementul inovativ al companiilor multinaționale producătoare de bunuri de larg 

consum, generator al creșterii competitivității acestora” tratează modelele de 

management inovativ al giganților producători de bunuri de larg consum precum 

Unilever, Danone, Bayer, Syngenta, Monsanto precum și companiile de pe piața de 

retail din România pentru a determina modul în care aceștia răspund cerinţelor pieţei în 

continuă dezvoltare, satisfac cerinţele consumatorilor şi îşi adaptează strategia având 

mereu o poziţie dominantă pe piaţă şi o prezenţă internaţională întru-un mediu 

competitiv.  

• „Direcții de dezvoltare ale modelelor inovative de management al calității și siguranței 

mărfurilor alimentare” pune bazele cadrului de dezvoltare și deciziilor strategice ale 

unui model inovativ de succes care să conecteze potențialul tehnic, inovativ și de 

cercetare-dezvoltare al organizaţiei cu crearea de valoare economică. Este analizată de 

asemenea și o temă contradictorie printr-un studiu de caz cu privire la Analiza 

distribuţiei speciei de soia Roundup Ready în supermarketurile din Bucureşti și sunt 

evidențiate rezultatele unei cercetări exploratorii pe bază de chestionar cu privire la 

produsele pe bază de organisme modificate genetic.  
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• „Creșterea performanței prin inovare a unui model de business orientat spre 

consumator” se identifică și cuantifică variabilele ce stau la baza proiectării unui model 

de business inovator centrat pe consumator. În acest scop sunt evidențiate o serie de 

strategii de business orientate spre consumator care sunt aplicate cu succes în cadrul 

organizațiilor globale din industria alimentară și care le asigură acestora garantarea 

obiectivelor finale. De asemenea, este detaliată o cercetare pe bază de chestionar și 

interviu efectuate în Marea Britanie cu privire la calitatea și siguranța produselor 

axată pe nevoile consumatorului. În viziunea proprie a autorului este propus unui 

model de dezvoltare a ideii inovatoare şi al managementului schimbării spre a fi 

utilizat în companiile specializate pe producția de bunuri alimentare și nu numai.  

Astfel, ca urmare a tuturor ipotezelor validate anterior,  în viziunea proprie, a fost 

construit un model conceptual al modului de transpunere a unei idei inovatoare ȋntr-un 

produs lansat pe piaţă. Modelul este propus spre a fi utilizat în companiile specializate pe 

producția de bunuri alimentare și nu numai, cu scopul de a menține competitivitatea 

companiilor și optimizarea noilor produse alimentare, luând în considerare factorii 

determinanți de calitate și cerințele consumatorilor. 

Teza de doctorat este structurată astfel: introducere, șapte capitole, concluzii, 

bibliografie și anexe. Această structură are ca scop atingerea obiectivelor propuse prin planul 

de cercetare, acesta fiind îndeplinit prin activitățile de cercetare desfășurate și validate prin 

diseminarea rezultatelor cercetării. Lucrarea cuprinde un număr de 225 pagini, 66 figuri și 19 

tabele prin care se evidențiază rezultatele cercetării. 

Referitor la sursele bibliografice, cele peste 200 de lucrări consultate pentru procesul 

de documentare sunt reprezentative pentru următoarele domenii: administrarea afacerilor, 

modele și strategii de business, inovare, calitatea și siguranța consumatorului, cadrul legislativ 

normativ al industriei alimentare. Este important de menționat actualitatea acestora 

(majoritatea fiind publicate după anul 2013, cu precădere în perioada 2014-2017) și diversitatea 

acestora (cărți și reviste din domeniu, articole din baze de date electronice, standarde 

alimentare internaționale, documente legislative, cărți on-line, cursuri de specialitate, rapoarte 

oficiale furnizate de agenții la nivel european și internațional, site-uri ale unor companii, toate 

acestea fiind de specialitate autohtonă și internațională. 

Capitolul I – „Calitatea și siguranța alimentelor – o abordare teoretico - științifică” 

reprezintă punctul de plecare al cercetării și analizelor efectuate în această lucrare. În cadrul 

acestui capitol se conturează stadiului cunoașterii conform literaturii de specialitate asupra 
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calității și siguranței alimentelor prin următoarele elemente: (1) analiza pieței mondiale a 

bunurilor alimentare în contextul activității economice globale - conform datelor furnizate în 

raportului Băncii Centrale Europene cu precădere pentru anul 2015– există o creștere 

economică globală moderată influențată de dinamica comerțului internațional și o creștere 

moderată a schimburilor comerciale globale datorită economiilor emergente, iar rata anuală a 

inflației în zona euro, prin indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) exclusiv pe 

produse alimentare se menține stabilă pe fondul unui mediu foarte concurențial; (2) stadiul 

cunoașterii științei merceologice aplicată în economia actuală, detalierea dimensiunilor 

calității mărfii cu accent asupra producției, comercializării, conformitatea cu standardele 

alimentare și cerințele consumatorilor; (3) măsuri ale securității alimentare și protecția 

consumatorilor conform Comisiei Europene, FAO și OMS din care se pot aminti accesul 

consumatorilor la informație, etichetarea corespunzătoare, elaborarea de politici pentru 

siguranța alimentară; (4) principalii factori de risc în logistica distribuției alimentelor printre 

care se remarcă: transportul, depozitarea, manipularea necorespunzătoare, controlul impropriu 

și propunerea unor măsuri de control pentru prevenirea acestor factori de risc precum 

programe de certificare, audit, documente corespunzătoare, măsuri de igienă și securitate; (5) 

detalierea principalelor direcții posibile de falsificare a produselor alimentare precum 

substituție, alterare, deviere a componentelor naturale și măsurile de prevenire a fraudelor prin 

legislația CE și a Guvernului României; (6) direcții clare ale organismelor legislative asupra 

calității și siguranței alimentelor cu obiectivul de a garanta satisfacția consumatorului printre 

care se pot evidenția: informarea și protecția consumatorilor, etichetarea corespunzătoare, 

siguranța alimentară și aplicarea standardelor calității alimentare.  

Capitolul II – „Cadrul legislativ – normativ referitor la calitatea și siguranța 

alimentului” detaliază cele mai importate direcții legislative referitoare la calitatea și siguranța 

alimentelor la nivel național și global după cum urmează: (1) reglementări legislative 

internaționale (precum Codul Deontologic al Comerţului Internaţional cu Bunuri Alimentare 

redactat de către Comisia Codex Alimentarius, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 

GATT, legislația alimentară a Uniunii Europene, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa 

Alimentară) și reglementări legislative naționale (referitoare la procesul de producție, 

ambalare, depozitare, transport şi comercializare a  alimentelor  în  România, activitatea de 

Standardizare în România prin ASRO, ISO) - toate aceste reglementări legislative contribuind 

la garantarea siguranţei alimentelor, a sănătății oamenilor și a animalelor precum și 

comercializarea ordonată a produselor alimentare; (2)  politica Uniunii Europene în cadrul 

căreia sunt adoptate sisteme de calitate precum „denumirea de origine protejată“  logos (DOP) 
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sau „indicație geografică protejată“ (IGP), standarde de comercializare și certificare, baze de 

date de origine și înregistrare (DOOR), piața unică europeană realizată cu scopul de a asigura 

libera circulație a mărfurilor în cadrul pieței UE, precum și de a stabili standarde de siguranță 

ridicate pentru consumatori și protecția mediului înconjurător; (3) contribuția Autorității 

Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la evaluarea și managementul riscului 

precum și emiterea te avize științifice asupra pericolelor bolilor animale, organisme modificare 

genetic și aditivi alimentari; (4) detalierea principalelor direcții de implementare a sistemelor 

de management al calității și siguranței produselor alimentare precum HACCP, ISO22000 și 

ISO 9000 de către industria alimentară din întreaga lume pentru a controla riscurile de 

securitate alimentară ;(5) importanța aplicării principiului precauției în contextul gestionării 

riscurilor și cadrul de bază al aplicării acestuia printre care se numără: programe de acțiune 

pentru mediu, strategii UE ale dezvoltării durabile și cooperare internațională în domeniul 

mediului. 

Capitolul III – „Sustenabilitatea managementului calității și siguranței alimentare în 

economia mondială” are în vedere stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale noilor metodologii și 

sisteme informatice utilizate de către companiile multinaționale din industria alimentară care 

pot oferi consumatorului garanții reale de calitate și siguranță. Aceste direcții se referă la: (1) 

importanța respectării criteriilor de calitate de către producătorii și comercianții de bunuri 

alimentare unde transparenţa în ceea ce priveşte implementarea standardelor şi respectarea 

reglementărilor legislative este crucială pentru realizarea comerţului internaţional; (2) 

managementul riscului produselor alimentare prin utilizarea standardului ISO 31000 care 

poate ajuta organizațiile să sporească probabilitatea realizării obiectivelor, să îmbunătățească 

identificarea oportunităților și amenințărilor și să aloce și să utilizeze eficient resursele pentru 

tratarea riscurilor; (3) alinierea companiilor din industria alimentară la sisteme informatice 

utilizate la nivel mondial – precum SAP ERP,  Ordina Accelerate Solution – Oracle,  

FoodEx2 – Sistemul realizat de EFSA și o Aplicație cu privire la ingredientele şi ambalajul 

produselor alimentare în viziunea proprie autorului tezei - care le oferă companiilor acces la 

date esenţiale despre business, aplicaţii şi instrumente analitice, simplificând procesele de 

achiziţie, producţie, vânzări, dar şi procesele financiare sau cele de HR din cadrul firmei; (4) 

implementarea unui sistem de control al calității în companii cum ar fi Managementul Total 

al Calităţii (TQM) prin care membrii unei organizații participă activ împreună la îmbunătățirea 

proceselor sale, a produselor sale, precum și a serviciilor, și de asemenea cultura în care 

lucrează punând accent pe client și parcurgerea celor „Paisprezece puncte” conform Filosofiei 

lui Deming pentru a obține un TQM de succes; (5) aplicarea principiilor metodologiei Lean 
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Six Sigma (subcapitolul 3.5) în cadrul companiilor specializate pe producția de bunuri 

alimentare, metodologie care se focusează pe reducerea variației proceselor, a pierderilor și 

crearea satisfacției  clienților și de asemenea aplicarea metodei specifice de calitate DMAIC - 

acronim pentru: Defineste-Măsoara-Analizează-Îmbunătăteşte -Controlează –pentru 

îmbunătățirea unui produs sau proces. 

Capitolul IV – „Tehnici moderne aplicate ambalării și etichetării produselor 

alimentare” analizează aplicabilitatea unor modele vizionare de ambalare și etichetare a 

produselor alimentare și beneficiile aduse consumatorilor la nivel internațional. Această 

analiză cuprinde: (1) evidențierea importanței directivelor legislative comerciale și de 

ambalare internaționale a produselor alimentare stabilite pentru a informa consumatorii într-

un mod precis; (2) detalierea funcțiilor ambalajelor în cadrul întregului sistem de pregătire a 

mărfurilor pentru transport, distribuție, depozitare, vânzare și utilizarea de către consumatori; 

relația dintre funcția tehnică și functia comercială a ambalajelor; rolul etichetelor moderne 

care oferă atât avantaje informaționale precum și soluții inovatoare; (3) subcapitolul 4.3 

evidențiază rezultatele unui studiu de caz axat pe ambalaje inteligente, începand cu conceptul 

senzorial. Senzorul de temperatură Ripesense ™ este un exemplu de ambalaj inteligent care 

poate detecta suculența si prospetimea fructului în funcție de numărul de zile petrecut la 

temperatura camerei. Mai mult decât atât, folosind combinația dintre numeroase sisteme 

integrate, cum ar fi tehnicile de ambalare și produsele electronice ce interactionează între 

produs și ambalajul alimentar, cercetarea prezintă modelul actual al "ambalajului inteligent" 

și arată beneficiile aduse consumatorilor de către acest model: accesibilitate, funcționalitate, 

durabilitate și vizibilitate; (4) reprezentarea valoarii adăugate a organizațiilor prin detalierea 

lanţului valoric al aprovizionării ȋn viziunea lui Michael Porter. Prin această reprezentare se  

înțelege ȋntregul parcurs al produsului din momentul ȋn care este scos de pe linia de producţie, 

ambalat şi trimis către magazinele de retail pentru a ajunge la consumator ;(5) Metodologia de 

cercetare continuă cu analiza raportului Euromonitor International din 2015 privind eficiența 

globală a ambalajelor. Conform datelor prezentate, consumatorii solicită industriei 

ambalajelor să inoveze și să se concentreze pe reducerea costurilor și creșterea veniturilor în 

timp ce gradul de cunoaștere a brandului, durabilitatea, competitivitatea, siguranța alimentară 

și satisfacția consumatorilor sunt criterii cheie pe care această industrie trebuie să se 

concentreze. 

Capitolul V – „Managementul inovativ al companiilor multinaționale producătoare de 

bunuri de larg consum, generator al creșterii competitivității acestora” tratează modelele de 

management inovativ al giganților producători de bunuri de larg consum precum Unilever, 
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Danone, Bayer, Syngenta, Monsanto precum și companiile de pe piața de retail din România 

pentru a determina modul în care aceștia răspund cerinţelor pieţei în continuă dezvoltare, 

satisfac cerinţele consumatorilor şi îşi adaptează strategia având mereu o poziţie dominantă pe 

piaţă şi o prezenţă internaţională întru-un mediu competitiv. Această poziție este determinată 

de următoarele aspecte: (1) evoluția modelului de business inovativ al acestor companii de la 

„orientarea acestora către piață” la „orientarea către consumator”, model conform căruia 

pozitionarea clienților în centrul acțiunilor unei companii creează mediul propice pentru a oferi 

produse și servicii competitive cu valoare ridicată, la prețul corect și momentul potrivit într-un 

mod sustenabil sporind încrederea clienților în companie; (2) angajamentul acestor companii 

de a fi lider în dezvoltarea durabilă prin adoptarea unor de modele de sustenabilitate precum: 

reducerea consumului de energie, de gaze, de apă, creșterea resurselor regenerabile; (3) de 

asemenea, prin detalierea studiului anual „Retailer Scorecard” din 2014 realizat de compania 

World Wildlife Fund (WWF) este evidențiat modul în care retailerii de top de pe piața FMCG 

din România acordă atenție sustenabilității lanțului de aprovizionare, modul în care includ 

criteriile de mediu în alegerea produselor expuse la raft și nivelul de suținere al economiei 

locale prin comercializarea produselor românești (4) consolidarea avantajului competitiv 

printr-un sistem de management complex care integrează standardul ISO și principiul său de 

funcționare adaptat de aceste companii conform ciclului PLAN , DO, CHECK, ACT (PDCA) 

precum și adoptarea strategiei de inovare a lui A.T. Kearney reprezentată prin „Casa calităţii” 

al cărei succes se datorează managementului ideilor, dezvoltarea modelului organizaţional al 

produselor, serviciilor și proceselor; (5) efectuarea unei analize a datelor financiare ale 

companiilor multinaţionale de top din sectorul biotehnologiei pentru a determina modelul de 

business care stă la baza succesul companiilor din acest domeniu în ciuda contradicțiillor cu 

privire la organismele modificate genetic. În urma analizei se poate concluziona faptul că 

provocările industriei conduc către o economie mai inteligentă iar aceste companii și-au adaptat 

strategii de afaceri care se concentrează pe inovare, cercetare și dezvoltare și prezența pe piețele 

externe. 

Capitolul VI – „Direcții de dezvoltare ale modelelor inovative de management al 

calității și siguranței mărfurilor alimentare” pune bazele cadrului de dezvoltare și deciziilor 

strategice ale unui model inovativ de succes care să conecteze potențialul tehnic, inovativ și 

de cercetare-dezvoltare al organizaţiei cu crearea de valoare economică. Capitolul abordează 

de asemenea și o temă contradictorie printr-un studiu de caz cu privire la Analiza distribuţiei 

speciei de soia Roundup Ready în supermarketurile din Bucureşti și rezultatele unei cercetări 

exploratorii pe bază de chestionar cu privire la produsele pe bază de organisme modificate 
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genetic. Astfel, se valorifică următoarele informații: (1) pentru a avea succes în mediul 

concurențial actual, companiile multinaţionale din industra alimentară aplică strategii de 

afaceri care se concentrează pe inovare, cercetare și dezvoltare și prezența pe piețele externe. 

Astfel pentru a avea o bază solidă care sa ajute la atingerea acestui succes sunt valorificate 

funcțiile unui model inovativ de management al calității precum: crearea ipotezei de valoare 

identificarea unui segment de piață, estimarea costurilor și formularea strategiei competitive. 

Studii recente arată faptul că un model sustenabil de business trebuie să ia în considerare în 

prealabil perspectivele consumatorilor moderni și cerințele lor în permanentă dezvoltare; (2) 

sustenabilitatea companiilor din sectorul biotehnologiei se bazează pe diverse strategii care să 

le îmbunătățească productivitatea la scară înaltă. Ele efectuează acest lucru prin planuri de 

afaceri care se întind pe o perioadă lungă de timp efectuând investiții majore în segmentul de 

cercetare dezvoltare (~ 1.38 miliarde $ ); (3) analiza tipologiei modelelor inovatoare de 

management realizată prin metoda Tehnicii Deciziilor Forţate şi a Matricei Decizie 

(subcapitolul 6.3) Astfel se clasifică influenţa pe care o au factorii de decizie în implementarea 

unui model inovativ de management al calităţii. După implementarea acestei metode se 

constată următoarele aspecte: punerea în aplicare a unui model de management inovativ axat 

pe îmbunătățirea proceselor şi calitatea alimentelor folosind Tehnica Deciziilor Forţate elimină 

factorii de non-performanță iar tehnica poate fi folosită în cercetări ulterioare pentru a dezvolta 

procese sau produse noi la un nivel înalt de calitate; (4) una dintre temele contradictorii 

abordate la nivel mondial este calitatea şi siguranţa bunurilor ce conţin organisme modificate 

genetic. De aceea în cercetarea de față a fost efectuată o comparație a argumentelor pro și 

contra consumului de OMG din se poate sublinia următorul argument: deși reacția publică 

este una de apărare împotriva OMG, mulţi oameni de ştiinţă din cercetare şi industrie au 

considerat modificarea genetică, ca fiind una foarte importantă în găsirea de noi soluţii de 

creştere a producţiei alimentare, îmbunătăţirea conţinutului nutritiv şi asigurare a unor mai 

bune caracteristici de procesare sau de stocare a alimentelor; (5) ipoteza anterioară a constituit 

punctul de plecare al unui Studiu de caz cu privire la Analiza distribuţiei speciei de soia 

Roundup Ready în supermarketurile din Bucureşti. Astfel - printr-o analiză efectuată în 

laboratorul de Microbiologie-ELISA al IBA Bucuresti-  din totalul probelor analizate, 24 probe 

conţin soia modificată genetic (cu un procent cuprins între 0,2 şi 100%, )  şi 56  de probe care 

nu au fost identificate cu conținut de soia modificată genetic. Datele arată faptul că deşi unele 

alimente conţin organisme modificate genetic, pe eticheta produselor respective nu există 

această informaţie; (6) cercetarea a mers mai departe prin aplicarea unui chestionar cu 

obiectivul de a identifica percepţia pe care o au consumatorii despre „noile tehnologii” 
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aplicate alimentelor. Ca rezultate se pot aminti: gradul de cunoaştere al acestor produse pe 

bază de OMG, preocupările de calitate și siguranță, asupra OMG, precum și caracteristicile 

produselor pe bază de OMG care îi influenţează pe consumatori cel mai mult. 

Capitolul VII – „Creșterea performanței prin inovare a unui model de business orientat 

spre consumator” identifică și cuantifică variabilele ce stau la baza proiectării unui model de 

business inovator centrat pe consumator. În acest scop sunt evidențiate o serie de strategii de 

business orientate spre consumator care sunt aplicate cu succes în cadrul organizațiilor 

globale din industria alimentară și care le asigură acestora garantarea obiectivelor finale. De 

asemenea, în acest capitol este detaliată o cercetare pe bază de chestionar și interviu efectuate 

în Marea Britanie cu privire la calitatea și siguranța produselor axată pe nevoile 

consumatorului. În viziunea proprie a autorului este propus unui model de dezvoltare a ideii 

inovatoare şi al managementului schimbării spre a fi utilizat în companiile specializate pe 

producția de bunuri alimentare și nu numai. Astfel, cercetarea din acest capitol valorifică 

următoarele aspecte: (1) preferințele consumatorilor în continuă dezvoltare și viteza noilor 

tehnologii emergente definesc modelul de business inovativ focusat pe clienți ca o soluție de 

succes pe piața concurențială. Lucrarea de față își propune șapte pași pe care o companie ar 

trebui să-i urmeze, astfel încât procesul de MBI sa aibă la baza - din momentul în care acesta 

este proiectat- consumatorul ca o sursă importantă și valoroasă de evaluare de afaceri și de 

creștere a indicatorilor financiari. Prin urmare, o companie trebuie să înțeleagă actualul MB și 

idealul MB spre care o companie aspiră, cu scopul de a identifica nevoile reale ale clienților și 

de a efectua modificările necesare, adoptând o aplicare proactivă a MBI focusat pe consumator; 

(2) implicațiile unor strategii orientate spre satisfacția consumatorului - precum gândirea ȋn 

afara cutiei numită și puzzle-ul celor nouă puncte (depășirea limitelor), modelul AIDA 

(psihologia vănzării și a publicității), ciclul FER (strategia de creștere a profitului unei 

companii), tehnologia disruptivă (aceea care creează o nouă piață și o noua valoare adăugată 

şi în cele din urmă perturbă piaţa şi valoarea existentă, detronând cele mai mari firme, produse 

și alianțe), criteriile de performanță sau KPI (aleși în concordanță cu obiectivele strategice) - 

sunt aplicate cu succes în cadrul organizațiilor globale din industria alimentară și nu numai și 

care le asigură acestora garantarea obiectivelor finale; (3) aplicabilitatea unui nou concept 

numit inovare economică, frugală sau „frugal innovation”  prin care se descoperă noi modele 

de afaceri folosind resurse limitate, se reconfigurează conceptul valoric și se recreează produse 

pentru a servi utilizatorii într-o manieră sustenabilă. Inovarea frugală are o asociere puternică 

cu economiile emergente și în curs de dezvoltare, în special India. În schimb, în Europa 

inovarea frugală ar putea ajuta companiile să ajungă la noi piețe; (4) cercetarea pe bază de 
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chestionar a evaluat sursele preferate de inovare, modul în care companiile achiziționează și 

comercializează noi tehnologii și cunoștințe, precum și corelația dintre focusarea pe 

consumator și percepția companiilor asupra performanței de inovare. Analiza datelor pe baza 

SPSS a arătat faptul că este obligatoriu pentru companii să poziționeze clientul în centrul MBI-

ului lor, cu scopul de a asigura rezultatele dorite; (5) pentru o mai bună înțelegere a acestor 

perspective, o companie multinațională din industria alimentară - Mondelez International 

Marea Britanie - este aleasă pentru un studiu de caz cu privire la calitatea produselor 

alimentare inspirată de preferințele consumatorilor. Potrivit rezultatelor interviului cu 

managerul de achiziții și inovare în calitate al Mondelez, cel mai important factor care poate 

modela în mod constant procesul de producție alimentar este consumatorul și preferințele sale. 

De asemenea, se poate sublinia faptul că un model de management bazat pe  preferințele 

consumatorului aplicat de companiile din industria alimentară reprezintă astăzi o cerință a 

calității alimentelor în scopul de a optimiza designul produsului alimentar; (6) Astfel, ca urmare 

a tuturor ipotezelor validate anterior,  în viziunea proprie, a fost construit un model conceptual 

al modului de transpunere a unei idei inovatoare ȋntr-un produs lansat pe piaţă. Modelul 

este propus spre a fi utilizat în companiile specializate pe producția de bunuri alimentare și nu 

numai, cu scopul de a menține competitivitatea companiilor și optimizarea noilor produse 

alimentare, luând în considerare factorii determinanți de calitate și cerințele consumatorilor. 

Rezultatele obținute în urma cercetărilor realizate au contribuit semnificativ la 

valorificarea și stabilirea elementelor care compun un model inovativ de siguranță și calitate 

alimentară, au aratat trendul care se conturează în această industrie la nivel local dar și global 

prin analiza datelor statistice, au evidențiat demersurile și politicile legislative în domeniu dar 

și aplicabilitatea unor modele de management în plină dezvoltare cu accent pe productivitate, 

sustenabilitate, dezvoltare continuă, satisfacția și siguranța consumatorului.   

Unul dintre aspectele critice sesizate este trendul companiilor din România de a nu fi 

atât de adaptabile și deschise către metode aplicate internațional Însă, cu ajutorul schimbului 

de experiență și a pătrunderii pe piață a companiilor multinaționale se va facilita accesul la 

diverse sisteme și procese care să ajute la valorificarea potențialului deja existent. 

Printre elementele de noutate identificate prin intermediul prezentei cercetării, se 

numără: (1) aplicarea principiilor metodologiei Lean Six Sigma metodologie care se focusează 

pe reducerea variației proceselor, a pierderilor și crearea satisfacției  clienților și de asemenea 

aplicarea metodei specifice de calitate DMAIC - acronim pentru: Defineste-Măsoara-

Analizează-Îmbunătăteşte -Controlează –pentru îmbunătățirea unui produs sau proces. (2) 

aplicabilitatea unor modele vizionare de ambalare și etichetare a produselor alimentare și 
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beneficiile aduse consumatorilor la nivel internațional evidențiind rezultatele unui studiu de 

caz axat pe ambalaje inteligente și beneficiile acestui model (3) studierea datelor statistice cu 

privire la eficiența globală a ambalajelor (4) angajamentul companiilor de Retail de pe piața 

din Romănia de a fi lider în dezvoltarea durabilă prin adoptarea unor de modele de 

sustenabilitate precum: reducerea consumului de energie, de gaze, de apă, creșterea resurselor 

regenerabile; (5) efectuarea unei analize a datelor financiare ale companiilor multinaţionale 

de top din sectorul biotehnologiei pentru a determina modelul de business care stă la baza 

succesul companiilor din acest domeniu în ciuda contradicțiillor cu privire la organismele 

modificate genetic (6) evidențierea deciziilor strategice ale unui model inovativ de succes care 

să conecteze potențialul tehnic, inovativ și de cercetare-dezvoltare al organizaţiei cu crearea de 

valoare economică. (7) Analiza distribuţiei speciei de soia Roundup Ready în supermarketurile 

din Bucureşti și rezultatele unei cercetări exploratorii pe bază de chestionar cu privire la 

produsele pe bază de organisme modificate genetic (8) analiza tipologiei modelelor inovatoare 

de management realizată prin metoda Tehnicii Deciziilor Forţate şi a Matricei Decizie (9) 

Studiu de caz cu privire la Analiza distribuţiei speciei de soia Roundup Ready în 

supermarketurile din Bucureşti (10) cercetare pe bază de chestionar și interviu efectuate în 

Marea Britanie cu privire la calitatea și siguranța produselor axată pe nevoile 

consumatorului. În viziunea proprie a autorului este propus unui model de dezvoltare a ideii 

inovatoare şi al managementului schimbării spre a fi utilizat în companiile specializate pe 

producția de bunuri alimentare și nu numai (11) gândirea ȋn afara cutiei numită și puzzle-ul 

celor nouă puncte (depășirea limitelor), modelul AIDA (psihologia vănzării și a publicității), 

ciclul FER (strategia de creștere a profitului unei companii), tehnologia disruptivă (aceea care 

creează o nouă piață și o noua valoare adăugată şi în cele din urmă perturbă piaţa şi valoarea 

existentă, detronând cele mai mari firme, produse și alianțe), criteriile de performanță sau KPI 

(aleși în concordanță cu obiectivele strategice) – modele aplicate cu succes în cadrul 

organizațiilor globale din industria alimentară (12) aplicabilitatea unui nou concept numit 

inovare economică, frugală sau „frugal innovation”  prin care se descoperă noi modele de 

afaceri folosind resurse limitate, se reconfigurează conceptul valoric și se recreează produse 

pentru a servi utilizatorii într-o manieră sustenabilă. (13) Studiu de caz cu privire la calitatea 

produselor alimentare inspirată de preferințele consumatorilor și realizarea unui interviu cu 

managerul de achiziții și inovare în calitate al Mondelez International Marea Britanie, Astfel, 

ca urmare a tuturor ipotezelor validate anterior, în viziunea proprie, a fost construit un model 

conceptual al modului de transpunere a unei idei inovatoare ȋntr-un produs lansat pe piaţă. 
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Modelul este propus spre a fi utilizat în companiile specializate pe producția de bunuri 

alimentare și nu numai. 

Printre limitele prezentei cercetări se  regăsesc:  (1) lipsa unor date statistice relevante 

sau rapoarte cu privire la modelele de management în cazul companiilor; (2) numărul mic de 

publicații și date statistice în România comparativ cu alte state precum Regatul Unit al Marii 

Britanii pe tema metodologiei Lean Six Sigma - DMAIC, sustenabilitate și inovare frugală 

acestea fiind concepte emergente care pot fi dezvoltate ulterior în România; (3) lipsa unui 

raport unitar cu date recente despre performanța modelelor de business inovatoare ale 

companiilor la nivel internațional; (4) dificultatea obținerii unor date statistice sau rapoarte 

recente chiar și din anul anterior anului în curs. 

Activitatea de diseminare și validare a rezultatelor cercetării a fost realizată prin 

publicarea de articole științifice cotate ISI și BDI și prin participarea la conferințe naționale și 

internaționale de renume în domeniul temei de doctorat. Activități conexe cercetării realizate 

s-au realizat prin: participarea la seminariile științifice organizate de Școala Doctorală,  

obținerea unui loc de muncă în străinătate într-o activitate conexă domeniului temei de doctorat 

ce a contribuit la dezvoltarea cunoștințelor și activitate practică în domeniu, precum și 

participarea la cursuri de specialitate în urma cărora a fost oferită certificare în domeniul 

achizițiilor și a lanțului de aprovizionare (CIPS), participarea la cursuri online în domeniul 

temei de doctorat, punerea în practică a cunoștințelor dobândite anterior în cadrul studiilor 

universitare ale Academiei de Studii Economice precum și cele dobândite în stagiul de 

mobilitate Erasmus în cadrul University of Business and Administration in Gdynia (Polonia).  

Astfel o contribuție semnificativă este adusă literaturii de specialitate prin prezenta 

lucrare, modelul de business al calității alimentare poate fi propus spre utilizare de companii 

din industria alimentară și nu numai și este deschis către adaptabilitate la medii de afaceri în 

continuă dezvoltare atât pe piața națională cât și internațională. 

Cercetări viitoare ce vor fi realizate își propun demonstrarea sustenabilității și 

aplicabilitatea în timp a modelelor inovative de management ale calității și siguranței 

alimentare în contextul cerințelor consumatorilor și ale pieței în permanentă dezvoltare. De 

asemenea, se urmărește aplicabilitatea modelului de business orientat spre satisfacția 

consumatorului în același context al schimbării permanente și al globalizării.  

Viitoare cercetări au în vedere identificarea unor standardizate de măsurare a eficienței 

modelelor de management pentru companii și piețe pe geografice diferite. Oportunități noi 

precum inovarea frugală sau strategii generatoare de valoare și continuă îmbunătățire trebuie 

să fie în permanență valorificate de companiile din industria alimentară și nu numai. Astfel, 
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cercetarea de față oferă o valoare adăugată și o viziune complementară stadiului de cunoaștere 

actual și cercetărilor realizate în prezent în domeniu și își propune ca prin elementele de noutate 

descoperite să creeze un cadrul propice de dezvoltare continuă în cadrul calității și siguranței 

alimentare focusată pe consumatori. 

 

 


