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•  Manualul calității 

CUPRINS 

• Proceduri 

• Planurile calității 

Documentele sistemului calității 

• Instrucțiuni de lucru, ghiduri, 
specificații 

• Înregistrările calității 
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 Însușirea de către studenți a 
noțiunilor referitoare la documentele 
sistemului calității dintr-o companie Scop 

Durata 

Obiective 

 - Prezentarea caracteristicilor fiecărui 
document al calității 
- Prezentarea conținutului pentru fiecare 
document al calității 
-Exemplificarea  conținutului fiecărui 
document 

2 ore 

Documentele sistemului calității 
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DOCUMENT  - definiţie 
 

ISO 9000:2001 
 

Informaţia împreună cu suportul său, care 
poate fi hârtie sau format electronic 

Diferite documente sunt folosite zi de zi. 
Exemple de documente: un standard, un 

desen, o procedură scrisă, etc.  

Documentele sistemului calității 
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DOCUMENTE SISTEMULUI 
CALITĂȚII- ISO 9000:2001 

Manualul calităţii 

Planuri ale calităţii 

Proceduri, instrucţiuni de lucru, desene 

Ghiduri 

Specificaţii 

Înregistrări de calitate 

Documentele sistemului calității 
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Manualul calităţii 

Documentele sistemului calităţii 

Exemple de informaţii 
- politicile generale ale calităţii, procedurile şi practicile generale 
ale unei organizaţii in domeniul calităţii 

principalul document folosit 
la elaborarea și 

implementarea unui sistem 
al calității   

document care furnizează 
informaţii adecvate,atât 

pentru scopuri interne cât şi 
pentru scopuri externe 

referitoare la Sistemul de 
Management al Calităţii 
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Manualul calităţii – scopuri 

Documentele sistemului calităţii 

asigurarea câștigării încrederii clienților și îmbunătățirea imaginii companiei 

prezentarea bazelor pentru auditarea sistemului calității 

precizarea structurii organizatorice și responsabilitățile diferitelor compartimente 
(comunicare pe orizontală sau verticală asupra problemelor referitoare la calitate) 

asigurarea cunoașterii de către angajații companiei a elementelor sistemului calitășii, 
conștientizarea în ceea ce privește calitatea 

constituirea documentului de referință la implementarea efectivă a sistemului calității 

comunicarea politicii calității practicată de conducerea managerială către angajații 
companiei  
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Manualul calităţii – caracteristici 

Documentele sistemului calităţii 

trebuie 
particularizat în 

funcţie de 
elementele 

specifice 
companiei 

respective, astfel 
încât să poată fi 
utilizat în mod 

efectiv  

trebuie să 
includă în 
totalitate 
acţiunile,             

    persoanelor şi 
grupurilor direct 

implicate în 
activităţile legate 

de calitate 

un sistem bun al 
calităţii nu 

implică neapărat 
o documentaţie 

amplă cu un 
număr mare de 

proceduri, 
instrucţiuni şi 

înregistrări 

va fi revizuit 
periodic, 

integral sau prin 
înlocuirea unor 

pagini. Acest 
fapt va fi 

consemnat în 
varianta 

revizuită, cu 
precizarea datei 
la care a avut loc 

modificarea. 
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Manualul calităţii – avantaje 

Documentele sistemului calităţii 

facilitează întelegerea 
unitară a politicii calității 

asigură coerența politicii 
calității și realizarea 

obiectivelor prin definirea 
structurii organizatorice 
și a responsabilităților 
entităților funcționale 

îmbunătățește 
comunicarea în relațiile 
companiei cu clienții, 
furnizorii și partenerii 

contribuie la formarea 
unei imagini favorabile în 

relațiile cu clienții 

asigură accesul 
specialiștilor la 

documentele sistemului 
calității și favorizează 
gesetionarea acestora 
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Tipuri de manuale  

Documentele sistemului calităţii 

Activitățile 
companiei 

Manualul calității la nivelul 
întregii companii 

Manualul calității pentru 
fiecare compartiment 

component 

Manuale de calitate 
specializate (aprovizionare, 

proiectare, laboratoare) 

Confidențialitatea 
informațiilor 

Manualul calității de uz 
intern: Manual de 

management al calității – 
informații confidențiale 

Manualul calității de uz 
extern: Manual de asigurare 
al calității – pot avea acces 
beneficiarii și partenerii 
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Manualul calităţii - Conţinut 
 
 

Documentele sistemului calităţii 

Nr. 
crt. 

Capitol Conţinut sintetic 

1. Generalităţi -politica şi obiectivele generale privind calitatea; 
-definiţii şi prescurtări utilizate; 
- alte informaţii (lista de difuzare, număr de ediţii). 

2. 

 
Prezentarea 
întreprinderii 

 

-istoric; 
-obiect de activitate; 
-piaţa de desfacere; 
-acte juridice privind constituirea şi funcţionarea; 
- structura organizatorică; 
-organizarea activităţilor pentru controlul şi asigurarea calităţii; 
- atribuţiile privind calitatea. 

3. 

 
Sistemul calităţii 

 
-obiectivele politice şi strategice în domeniul calităţii; 
-documentele sistemului calităţii; 
- elaborarea şi gestionarea manualului calităţii. 
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Manualul calităţii - Conţinut 
 
 
Nr. 
crt. 

Capitol Conţinut sintetic 

4. Responsabilitate 
şi autoritate 

- responsabilităţile managerului general şi al celui cu probleme 

de calitate; 
- responsabilitatea şefilor de compartimente şi aîntregului 

personal. 

5. 

 
Personalul -structura pe categorii (grupe de vârstă, meserii, grad de 

calificare); 
-activităţile de informare a personalului; 
- activităţile de perfecţionare şi conversie profesională. 

6. 

 
Aprovizionare -evaluarea şi selecţia furnizorilor; 

- contracte de aprovizionare; 
-asigurarea şi verificarea calităţii materiilor  prime şi 

materialelor. 

7.  Produse existente - prezentarea produselor şi a caracteristicilor decalitate; 

- beneficiarii şi exigenţele acestora privind calitatea. 

Documentele sistemului calității 
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Manualul calităţii - Conţinut 
 
 
Nr. 
crt. 

Capitol Conţinut sintetic 

8. Produse noi - activitatea de marketing legată de noile produse; 
-noua concepţie constructivă şi tehnologică; 
-realizarea prototipului, a seriei “0 “ şi testarea pe piaţă; 
-planul de verificare a calităţii; 
-omologarea produselor; 
- asigurarea condiţiilor de fabricaţie. 

9. 

 
Fabricaţia 

produselor 
-proiectarea şi organizarea fluxului de fabricaţie; 
-stabilirea metodelor de control a procesului; 
-mijloace de măsurare şi încercare; 
- tratarea neconformităţilor. 

10. 

 
Auditul calităţii-  -asigurarea resurselor şi mijloacelor pentru efectuarea auditului; 

- documentele auditului intern şi extern. 

11.  Anexe -proceduri, instrucţiuni de lucru etc. 

Documentele sistemului calității 
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Planuri ale calităţii 
  
 
-documente care precizează practicile, resursele și 
succesiunea activităților referitoare la calitate, pentru 
un anumit serviciu, produs sau contract 
 

-trebuie să fie pregătite și actualizate pentru toate 
procesele, serviciile și produsele din cadrul companiei 
 

-trebuie să se asigure că cerințele de calitate pentru un 
produs, proces, serviciu sau contract sunt satisfăcute 
 

 
 
 

Documentele sistemului calității 
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Planurile calităţii – definesc conform 

ISO 9004-1 

Documentele sistemului calității 

Obiectivele calității care 
trebuie atinse, caracteristici, 

specificații, estetică, durată de 
viată, etc 

Fazele sau etapele proceselor 
care constituie practica 

activităților organizației pentru 
reprezentarea activităților 
implicate se pot include în 

planuri, scheme ale fluxurilor 
proceselor de fabricație 

Procedurile și instrucțiunile de 
lucru specifice, ce trebuie 

aplicate 

Programele de încercări, 
examinări, audit 

O procedură scrisă, referitoare 
la modificările efectuate în 

planul calității 

Metode de determinare a 
gradului de realizare a 

obiectivelor 
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Planuri ale calităţii - conţinut 
  
 
 

Nr. crt. Conţinut 

1. Obiective (estetică, fiabilitate, caracteristici, etc.) 

2. Fazele şi etapele proceselor de producţie 

3. Atribuirea responsabilităţilor 

4.  Proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice 

5.  Programe de incercări, examinări şi auditări 

6. Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor calităţii 

7. Alte acţiuni necesare pentru realizarea obiectivelor 
calităţii 

Documentele sistemului calității 



17 

Proceduri 
  
 baza piramidei documentelor sistemului de management 
al calităţii 
 
documente care furnizează informaţii despre modul în 
care se realizează cu consecvenţă activităţi şi procese 

 
descriu modul în care sunt puse în practică obiectivele 
politicii în domeniul calităţii 
 
sunt concepute sub formă de proceduri scrise, 
denumite şi proceduri documentate 

 

Documentele sistemului calității 
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Cine participă la elaborarea unei proceduri? 
 

specialiştii din compartimentul Calitate   
 

specialişti din departamentele în care se aplică procedura  
 

Tipuri de proceduri 
 

-Procedura Funcţie de Sistem (PFS) 
-Procedura de Control (PCO) 
-Procedura de Lucru (PLU) 
-Procedura de Evaluare (PEV) 
-Procedura de Instruire (PIN) 
-Procedura Administrativă (PAD) 
-Procedura Organizatorică (POG) 

 

 
 
 
 

Documentele sistemului calității 
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Activităţi cărora li se pot aplica proceduri  

Documentele sistemului calității 

Revizuirea contractului 

Controlul proiectării 

Controlul documentelor şi datelor  

Controlul aprovizionării 

Controlul produsului furnizat clientului 

Identificarea şi trasabilitatea 

Stadiul inspecţiilor  

Inspecţia la recepţie 

Inspecţia finală 

Controlul proceselor  

Controlul produsului neconform 

Acţiuni corective şi preventive 

Manipulare, depozitare, ambalare, conservare 

Transport şi livrare 

Controlul echipamentelor de inspecţie, măsurare şi încercare 

Planificarea şi desfăşurarea auditurilor interne 

Controlul înregistrărilor calităţii 

Calificarea personalului 

Tehnici statistice, etc. 
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Proceduri –structură 

Documentele sistemului calității 

Procedură 

Antetul  
apare pe fiecare pagină 
şi trebuie să prezinte 
elemente standard 

Conţinutul 
procedurii 

ce, cine, când, unde 
şi cum trebuie 

efectuată activitatea 
(materiale, 
documente, 

echipamente, 
personal, grad de 

calificare al acestuia, 
teste, etc.) 
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Antet procedură 

Documentele sistemului calității 

sigla întreprinderii  

titlul procedurii  

codul documentului  

numele departamentului care a emis procedura  

numele persoanei care a aprobat procedura  

data emiterii procedurii  

numărul ediţiei pentru procedura respectivă  

numărul de ordine al paginii 
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Proceduri –conţinut 
 
Nr. 
crt. 

Elemente 
constituente 

Conţinutul procedurii 

1. Scop Descrierea activităţii si elementele calitative ale acesteia 

2. 

 
Domeniu de 
aplicare 

Prezentarea sferei de aplicabilitate a procedurii 
(organizaţie, compartimente, sectoare) 

3.  Responsabilităţi Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii 

4.  Definiţii şi 
documente de 
referinţă 

Definirea unor noţiuni importante cuprinse în procedură şi 
documentele de referinţă în care se regăsesc 

5.  Descrierea 

procedurii  
Pe baza răspunsurilor la o serie de întrebări de tipul : 
-Ce trebuie făcut ? 
-Cine efectuează activitatea ? 
-Unde se desfăşoară activitatea ? 
-Cum se face ? 
-Cu ce mijloace (materiale, logistice) ? 
-Cum se controlează şi se înregistrează ?  

Documentele sistemului calității 
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Nr. 
crt. 

Elemente 
constituente 

Conţinutul procedurii 

6. Documente 
corespondente 

Se menţionează alte documente necesare pentru realizarea 
procedurii 

7. 

 
Documentare  Se precizează ce documente rezultă prin aplicarea procedurii şi 

care este destinaţia acestor documente 

8. Distribuire Se menţionează persoanele sau compartimentele la care se 
distribuie 

9. Modificări Se menţionează persoanele ce au responsabilitatea de a 
modifica procedura 

10. Anexe Procedura poate fi însoţită de o serie de anexe 

Documentele sistemului calității 

Proceduri –conţinut 
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Proceduri –exemplu de procedură pentru calificarea 

personalului 

 

Documentele sistemului calității 
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Exemplu 
procedură 
 
continuare 

Documentele sistemului calității 
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Exemplu 
procedură 
 
continuare 

Documentele sistemului calității 
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Instrucţiuni de lucru - necesitate 

 
-pentru desfăşurarea corectă a activităţilor specifice 
realizării produsului, fac referire la o activitate restrânsă 
(un post de lucru) 
 

 
Tipuri de instrucţiuni 
 instrucţiuni de lucru  
 instrucţiuni de verificare ( de control)  
 instrucţiuni de transport şi depozitare  
 instrucţiuni pentru activităţi administrative sau alte 
activităţi. 
 

Documentele sistemului calității 
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Instrucţiuni de lucru - conţinut 

 

 

Nr. crt. Conţinut 

1. Titlul 

2. Identificarea (codul) 

3. Ediţia (pe fiecare pagină)  

4.  Descrierea instrucţiunii  

5.  Verificarea şi aprobarea 

Documentele sistemului calității 
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 Ghiduri 
documente care stabilesc recomandări sau sugestii 
 
 
              Exemple de recomandări, sugestii 
 

Documentele sistemului calității 

 

Specificaţii 
documente care stabilesc cerinţe 
 
 
            Exemple 
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Înregistrările calităţii 
  
documente care furnizează dovezi obiective ale 
activităţilor desfăşurate sau ale rezultatelor obţinute 
privind gradul de satisfacere a condiţiilor referitoare la 
calitate 
 
Înregistrările calităţii  - categorii: 
1.înregistrările calităţii produsului; 
2.înregistrările privind funcţionarea sistemului calităţii. 
 

Documentele sistemului calității 



Rapoarte 
de 

inspecție 
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Înregistrările 
calităţii 

Documentele sistemului calității 
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REZUMAT 

- Au fost prezentate documentele sistemului calității 
 

- A fost prezentat și discutat conținutul fiecărui 
document 

 
- Au fost prezentate exemple pentru documentele 

sistemului calității 
 
 

Documentele sistemului calității 
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Test grilă 

1. Procedura documentată: 
a)furnizează informaţii despre modul în care se realizează cu consecvenţă activităţi şi procese 
b) descrie modul în care sunt puse în practică obiectivele politicii în domeniul calităţii 
c) îmbunătățește comunicarea în relațiile companiei cu clienții, furnizorii și partenerii 

2. Instrucțiunile de lucru: 
a) răspund la întrebările ce, cine, când, unde şi cum trebuie efectuată 

activitatea  
b) stabilesc recomandări, sugestii 
c) fac referire la o activitate restrânsă 

3. Înregistrările calității sunt: 
a) informațiile împreună cu suportul lor (electronic, hârtie) 
b) două categorii (ale calității produsului și privind funcţionarea 

sistemului calităţii)  
c) patru categorii (de lucru, de verificare, de transport, administrative) 
d) documente ce stabilesc cerințe 

4. Caracteristici ale manualului calității: 
a) revizuire periodică integrală 
b) implică un număr mare de proceduri 
c) particularizare în funcţie de elementele specifice companiei 
d) include în totalitate acţiunile, persoanelor şi grupurilor direct implicate în activităţile legate de calitate 

Răspunsuri corecte 
 

1 a, b 

2 c 

3 b 

4 c, d 

Documentele sistemului calității 
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http://www.consultanta-certificare.ro/manualul-calitatii.html 

madalinpodgoreanu.files.wordpress.com/2009/11/procedura.doc  
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