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Curs 4 – Seria de standarde ISO 9000. 
Principii fundamentale. Linii directoare 
pentru îmbunătățirea performanțelor. 



2 

•  Generalități standardele ISO 

CUPRINS 

• Diagrama PDCA 
 

• Familia de standarde ISO 9000 

ISO 9001:2000 
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 Însușirea de către studenți a 
cunoștințelor referitoare la familia de 
standarde ISO 9000: evoluție, număr 
de standarde, capitole ISO 9001 

Scop 

Durata 

Obiective 

 - Crearea unei legături între scopul, 
obiectivele, conținutul unui standard și 
standardele din familia ISO 9000 
- Identificarea  și exemplificarea 
capitolelor standardului ISO 9001:2008 
- Realizarea unei paralele între 
diagrama PDCA și ISO 9001:2008 

2 ore 

ISO 9001:2000 
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       Întrebări Curs 3 
 

1. Procesele  principale de management conform 
trilogiei Juran? 

 
 

2. Caracteristicile unui sistem de management al 
calității? 

 
 

3. Principiile MC conform ISO 9001:2000? 
 

ISO 9001:2000 



5 

Răspunsuri Curs 3 
 

1. Procesele  principale de management conform trilogiei Juran - 
planificarea calității, controlul calității, îmbunătățirea calității.  
 
2. Caracteristicile unui sistem de management al calității -  să fie 
stabilit în scris, să asigure îndeplinirea cerinţelor clienţilor, să 
asigure îndeplinirea cerinţelor organizaţiei, să fie aplicabil în 
toate activitaţile organizaţiei. 

 
3. Principiile MC conform ISO 9001:2000 - Orientarea către 
client, Conducerea (Leadership), Implicarea personalului, 
Abordarea bazată pe proces, Abordarea managementului ca 
sistem, Îmbunătăţirea continuă , Decizii bazate pe fapte, Relații 
bune cu furnizorii.  

ISO 9001:2000 
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ISO 9001:2000 

STANDARD – Definiții 

Etalon 
Normă obligatorie căreia trebuie 

să-i corespundă un produs 

Normă sau ansamblu de norme ce 
reglementează calitatea, 

caracteristicile, forma unui 
produs; document în care sunt 

consemnate aceste norme 

Normă sau ansamblu de norme 
oficiale într-un document care 

reglementează condițiile 
dimensionale de funcționare ale 

unor materiale, piese, utilaje 

Standard  
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ISO 9001:2000 

ISO  
International Organization for 

Standardization 
 

seria ISO 9000  

SPUNE CEEA CE FACI, FACI CEEA CE SPUI 
– principiul de bază al standardului ISO 9001 

În România, seria ISO 9000 a fost adoptată în 
1991 sub denumirea SR EN ISO 9000  
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ISO 9001:2000 

FAMILIA  ISO 9000  
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ISO 9001:2000 

Serii ISO 9000 

Familia ISO 9000 

ISO 9000 

ISO  
9000-1 

ISO 8402 

ISO 
9001:2000 

ISO 
9001:1994 

ISO 
9002:1994 

ISO 
9003:1994 

ISO 
9004:2000 

ISO  
9004-1 

ISO  
9004-2 

ISO  
9004-3 

ISO  
9004-4 

ISO 
19011:2011 

ISO 10011 

ISO 14010 

ISO 14011 

ISO 14012 



10 

ISO 9001:2000 

Sisteme de Management al Calității – Fundamente și 
Vocabular 

ISO 9000 

Ansamblu de 
documente ce 

furnizează un ghid 
internațional pentru 
asigurarea calității 

Indică liniile care 
trebuie urmate pentru 
selectarea și folosirea 

normelor  
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ISO 9001:2000 

Sisteme de Management al Calității – Cerințe 

ISO 9001:2000 

Model pentru 
asigurarea 
calității de 
schițare, 

dezvoltare, 
producție, 
instalare și 

serviciu 

Model pentru 
asigurarea 
calității în 
producție, 
instalare și 

serviciu (nu 
include schița) 

Model pentru 
asigurarea 
calității la 

inspecția finală 
și verificare 

Impune 
realizarea unui 

manual la 
calității și al 

documentării 
procedeelor 

care să 
definească 

organizarea și 
operațiile 
sistemului 

calității 
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ISO 9001:2000 

Sisteme de Management al Calității – Linii directoare 
pentru îmbunătățirea performaței 

ISO 
9004:2000 

Elementele de 
bază pentru 
introducerea 
și dezvoltarea 
unui sistem al 

calității 

Elementele 
unui sistem de 
management 

al calității 
conceput 

pentru servicii 

Elementele 
unui sistem de 
management 

al calității 
pentru 

materiale 
procesate – 

tehnologie de 
realizare 

Proceduri 
pentru 

punerea în 
practică a 

îmbunătățirii 
calității în 

cadrul 
sistemului  
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ISO 9001:2000 

Linii directoare pentru auditarea sistemelor de MC și 
de management al mediului 

ISO 19011:2011 

Ajută 
organizaţiile 
să optimizeze 
şi sa faciliteze 

integrarea 
sistemelor de 
management 

Prin 
facilitarea 
unui audit 

unic al 
sistemelor 

sale, 
simplifică 

procesele de 
audit 

Îndrumări 
privind 

efectuarea 
auditurilor 
interne sau 
externe ale 

sistemului de 
management 

Îndrumări 
referitoare la 
gestionarea 
programelor 

de audit 
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ISO 9001:2000 

Companiile implementează 
ISO 9001:2000 

Certificările în conformitate cu standardele ISO 9002 sau 
ISO 9003 nu mai sunt valabile  

 Certificări 
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ISO 9001:2000 

 Standarde generale pentru sistemele de management 

ISO 9001:2000 

• oricărei organizații, mici sau mari, indiferent ce  
produce;  

• chiar dacă "produsul" este un serviciu;  

• în orice sector de activitate;  

• indiferent daca este vorba despre administrație 
publică, sector privat sau un department 
guvernamental 

Pot fi aplicate 
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ISO 9001:2000 

ISO 9001:2008       Capitole 
 
 

Capitol 1: Domeniu de aplicare 
(Generalități și Aplicare) 

 
Capitol 2: Referinţe normative 
(Alte referințe – documente, care se pot utiliza împreună cu acest standard)   

 
Capitol 3: Termeni şi definiţii 
(Câteva definiții, observații)  

 
Capitol 4: Sistemul de management al calităţii - cerinţe 
(Cerințe generale, Cerințe referitoare la documentație) 
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ISO 9001:2000 

ISO 9001:2008        Capitole 
 

Capitol 5: Responsabilităţile managementului 
(Angajamentul managementului, Orientarea către client, Politica referitoare la 
calitate, Planificare, Responsabilitate , autoritate și comunicare , Analiza 
efectuată de management)  
 

Capitol 6: Managementul resurselor 
(Asigurarea resurselor, Resurse umane, Infrastructură, Mediu de lucru)  
 

Capitol 7: Realizarea produsului 
(Planificarea realizării produsului, Procese referitoare la relația cu clientul, 
Proiectare și dezvoltare, Aprovizionare, Producție și furnizare servicii, Controlul 
echipamentelor de măsurare și monitorizare))  
 

Capitol 8: Măsurarea, analiza şi îmbunătăţirea 
(Generalități, Monitorizare și măsurare, Controlul produsului neconform, 
Analiza datelor, Îmbunătățire) 
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ISO 9001:2000 

 ISO 9001: 2008   
Acţiuni: 
 
  Planificarea proceselor 
  Identificarea relaţiilor dintre procese 
  Stabilirea scopurilor 
  Măsurarea proceselor  
şi îmbunătăţirea lor 
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ISO 9001:2000 

 ISO 9001: 2008   
Diagrama PDCA (Deming Wheel) 

 
  Plan 
  Do 
  Check 
  Act 
 
  
 

http://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=tnz5vlYFJrg-fM&tbnid=xhSVRlFpSghJMM:&ved=0CAgQjRwwADgg&url=http%3A%2F%2Fwww.batalas.co.uk%2Fresources%2Fguides%2Fenvironmental-iso-14001%2Fminimal-environmental-impact-iso-14001-is-still-for-you%2Fattachment%2Fpdca%2F&ei=llhmUpeIBOWF4AST7YCIDg&psig=AFQjCNF8MGhdUrxjMBoieZlfVq-nE_f7yQ&ust=1382525462114006
http://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=6g7eDY1ez3Z3KM&tbnid=WXSxwhu9Xz-tNM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.paeger-consulting.de%2Fhtml%2Fmanagementsysteme.html&ei=KVlmUrTZE6iK5ASwjoCIBA&psig=AFQjCNGlcXZ_af-KgsRwH46ip6nCyunstw&ust=1382525609361069
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ISO 9001:2000 

  Plan 
  Do 
  Check 
  Act 
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ISO 9001:2000 

  Plan 
  Do 
  Check 
  Act 
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ISO 9001:2000 

  Plan 
  Do 
  Check 
  Act 
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ISO 9001:2000 

  Plan 
  Do 
  Check 
  Act 
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ISO 9001:2000 

Propuneți o diagramă PDCA 
pentru cursul de MC  

  Plan: 
  Do: 
  Check: 
  Act: 
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ISO 9001:2000 

ISO 9001:2008 Documente 
 

Politica de 
calitate 

Manualul 
calităţii 

Proceduri 

Instrucţiuni 
de lucru 

Înregistrări 
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ISO 9001:2000 

 ISO 9001: 2008   
Proceduri documentate pentru 

 
-controlul documentelor; 
 
-controlul produselor neconforme; 
 
-controlul inregistrărilor calităţii; 
 

-audituri interne ale calităţii; 
 

-acţiuni corective; 
 
-acţiuni preventive. 
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ISO 9001:2000 

 ISO 9001: 2008  

eliminarea 
riscurilor 

provocate de o 
livrare 

defectuoasă 

recunoaşterea 
publică a 

angajamentului 
firmei în ceea ce 
priveşte calitatea 
şi atragerea de 

mai mulţi clienţi 

îmbunătăţirea 
continuă a 

calităţii prin 
procedurile unui 

audit intern 

asigurarea unei 
protecţii sporite in 

legătură cu 
răspunderea 

juridică privind 
produsul livrat, 

etc. 

AVANTAJE 
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REZUMAT 
 
- A fost prezentată evoluția standardelor ISO 9000 

 
- Au fost prezentate standardele din familia ISO 9000 
 
- Pentru standardul ISO 9001:2008 a fost identificat 

conținutul (capitolele), acțiunile, documentele, 
procedurile obligatorii, avantajele 
 

- Diagramei PDCA (roata Deming) i-au fost asociate 
capitolele din ISO 9001:2008 
 

ISO 9001:2000 
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Test grilă 

1. În ce an au fost revizuite, cel mai recent,  standardele ISO 9000? 
a) 2001 
b) 2008 
c) 2012 

2. În câte capitole este împărțit standardul ISO9001:2008? 
a) 3 
b) 8 
c) 11 

3. Care sunt acțiunile diagramei PDCA? 
a) planificare, design, control, alegere 
b) proiectare, design, control, asigurare  
c) planificare, identificare, stabilire, masurare 
d) planificare, implementare, inspecție, îmbunătățire 

4. Unul din avantajele ISO 9001:2008 este: 
a) recunoaşterea publică a angajamentului firmei in ceea ce priveşte calitatea şi atragerea de mai mulţi clienţi  
b) eliminarea riscurilor provocate de o livrare defectuoasă  
c) imbunătăţirea continuă a calităţii prin procedurile unui audit extern 

Răspunsuri corecte 
 

1 b 

2 b 

3 d 

4 a, b 

ISO 9001:2000 
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