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CUPRINS 

• Certificarea calității - definiții, tipuri, 
pași 

Certificarea  calității 

• Recapitulare – cursuri 
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- Însușirea de către studenți a tipurilor 
certificărilor unui SMC  și a pașilor de 
urmat în certificarea unui SMC 
- Recapitularea noțiunilor prezentate 
în cursurile anterioare 

Scop 

Durata 

Obiective 

- Definirea certificării calității 
- Prezentarea tipurilor și pașilor 
necesari pentru certificarea unui SMC 
- Prezentarea conținutului cursurilor 
anterioare 

2 ore 

Certificarea  calității 
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Certificarea = activitatea unei organizaţii autorizate, 
independente, în vederea determinării, verificării şi atestării 
scrise a conformităţii calităţii (produs, serviciu, proces) prin 

confirmarea superiorităţii caracteristicilor acestora, în 
comparaţie cu anumite caracteristici prestabilite 

Marca de certificare = o altă formă de recunoaştere a evaluării 
calităţii şi este un simbol (grafic sau literal) distinctiv aplicat pe 

un produs ce a fost certificat privind conformitatea sa cu un 
anumit referenţial. 

Certificarea calităţii 
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de produs - atestă conformitatea 
produselor în raport cu 
reglementări, standarde sau 
specificaţii tehnice date. 

de sistem - atestă conformitatea 
sistemului calităţii dintr-o 
organizaţie în raport cu un 
referenţial (ISO 9001, QS 9000, ISO 
16949 etc.). 

de persoană – atestă calificarea 
oamenilor într-un anumit domeniu 

Certificarea calităţii 
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1.  

Adresarea unei cereri, însoţită de un 
dosar tehnic, unui organism de 

certificare 

2.  

Instrumentarea dosarului de către 
organismul de certificare 

3. 

Efectuarea auditului la intreprindere 

4. 

Acordarea sau refuzul certificatului 
de conformitate şi a dreptului de 
utilizare a mărcii de conformitate 

5. 

Supravegherea (periodică) a 
companiei şi a calităţii produselor 

certificate 

Certificarea calităţii 
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atestarea, de către un organism de certificare, a 
conformităţii cu un standard european de referinţă din 
seria ISO 9000 

dacă producătorul realizează o producţie diversificată, 
atunci nu se mai justifică certificarea calităţii pe produs 
(costurilor financiare ridicate), caz în care certificarea este o 
certificare de sistem, denumită şi certificare de 
întreprinzător 

Certificarea calităţii 
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4. 

Acordarea certificării şi supravegherea respectării condiţiilor certificării. 

3. 

Efectuarea auditului de certificare 

2. 

Examinarea documentaţiei sistemului calităţii 

1. 

Pregătirea auditului 

Certificarea calităţii 
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Certificarea calităţii 

Stabilirea 
politicii 

organizației 
referitoare la 
calitate și a 
obiectivelor 

calității; 

Determinare 
procese, 

interacțiuni 
dintre ele și 

responsabilități 
necesare pentru 

a îndeplini 
obiectivele 
calității; 

Realizarea 
documentației 
sistemului de 

management al 
calității: 

Manualul 
calității 

Procedee 
documentate, 
instrucțiuni de 

lucru, 
instrucțiuni de 

control 

Ghiduri, 
specificații; 

Înregistrări 

Instruirea 
personalului  

Găsirea unui 
organism de 
certificare 

Stabilire dată 
pentru auditul 
de certificare  



Organisme de certificare 
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Certificarea calităţii 
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Feedback 
 

 Ce cunoștințe ați dobândit în domeniul 
Managementului Calității? 

 
Ce aspecte vi s-au părut a fi importante din materia 
discutată? 

 
Ce așteptări aveți în privinta examenului de la 
disciplina Managementul calității? 

 
Enumerați 3 aspecte pozitive și 3 aspecte negative 
referitoare la MC (conținut curs/seminar/proiect, mod 
de susținere, etc).   

 

Recapitulare 



12 

Recapitulare 

Cursuri 

Certificarea calității. Recapitulare 
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Recapitulare 
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REZUMAT 

- Au fost prezentate definiții ale certificării calității 
 

- Au fost prezentate tipurile și pașii necesari pentru 
certificarea unui SMC 
 

- Au fost prezentate principalele organisme de 
certificare din România 
 

- A fost realizată o recapitulare a cursurilor anterioare 
 

Recapitulare 
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