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Scop 

Durată 

Obiective 

- Identificarea obiectivelor standardului ISO 9001:2008 

- Însușirea de către studenți a conținutului standardului ISO 9001:2008   

 

 

- 2 ore 

 

-  Prezentarea capitolelor standardului ISO 9001:2008 

- Extragerea din fiecare capitol a principalelor acțiuni, a responsabililor, a 

elementelor de intrare, etc.  

- Identificarea corespondenței între capitolele standardului și principiile MC 
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A. Generalități ISO 9000 

 

Prin standardizare se intelege o activitate specifica prin care sunt stabilite, pentru probleme reale 

sau potentiale, prevederi destinate unei utilizari comune si repetate, urmarind obtinerea unui grad optim 

de ordine intr-un context dat [1]. 

 

 Scopurile principale ale activitatii de standardizare in Romania sunt urmatoarele: 

 imbunatatirea calitatii vietii; 

 obtinerea unei economii globale de materiale, energie si efort uman; 

 protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, mediului inconjurator si apararea 

intereselor consumatorilor; 

 protectia consumatorilor, printr-un nivel de calitate al produselor si serviciilor adaptat 

necesitatilor si verificat corespunzator; 

 recunoasterea internationala a produselor si serviciilor romanesti; 

 promovarea rezultatelor consolidate ale stiintei si tehnologiei, tinand seama de gradul de 

dezvoltare al economiei; 

 stabilirea unui sistem unitar de cerinte pentru certificarea conformitatii; 

 inlaturarea barierelor tehnice din calea comertului international; 

 reprezentarea intereselor economiei nationale in activitatile de standardizare internationale si 

europene. 

 

 Standard este un document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care 

stabileste, pentru utilizari comune si repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activitati sau 

rezultatele lor, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intr-un context dat. 

 

 Standardul national trebuie sa contina prevederi care sa nu contravina legislatiei in vigoare. 

Standardul national se identifica prin aplicarea unei sigle SR care semnifica "standard roman". 

 

 Aplicarea unui standard national are caracter voluntar; poate avea un caracter obligatoriu, in 

totalitate sau in parte, pe intreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o reglementare 

tehnica adoptata de catre o autoritate, in cazul in care considerente de ordin public, de protectie a vietii, a 

sanatatii si a securitatii persoanelor fizice, a mediului inconjurator si de aparare a intereselor 

consumatorilor fac necesara o astfel de masura. 

 

 Standardele internationale si europene pot fi publicate in Romania ca standarde numai dupa 

adoptarea lor ca standarde nationale. 

Orice achizitie inseamna un avans de incredere oferit furnizorului. Cumparatorul asteapta un 

produs impecabil care sa indeplineasca ireprosabil si neconditionat functiile prescrise pe o perioada 

determinata. El nu poate fi insa sigur de toatea acestea in momentul achizitionarii. De aceea el va 

examina produsul si il va verifica cu atentie inainte sau cel tarziu dupa primire. Aceste verificari sunt 
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necesare din motive juridice. De regule, ele depasesc obligatiile de atentie ce-i revin vanzatorului, dar nu 

vor acoperi nici pe departe riscurile de calitate pe care cumparatorul si le asuma. 

 

 Aceasta situatie se datoreste mai multor cauze. Produsele devin tot mai complexe, iar simpla lor 

examinare nu mai este suficienta. Efortul de verificare este tot mai mare, verificarile trebuie lasate in 

seama unor specialisti bine platiti, care nu sunt intotdeauna usor de gasit. Mijloacele de control devin tot 

mai sofisticate si necesita investitii mari, iar o confirmare a capacitatii practice nu poate fi testata pe loc. 

 

 Astfel, avand in vedere ca nici calitatea si, mai ales, nici fiabilitatea nu pot fi verificate suficient in 

momentul cumpararii, furnizorul produsului va fi cel care trebuie sa ia masuri de asigurare a calitatii de la 

faza de proiect, pana la planificare si productie. Aceste masuri complexe de asigurare a calitatii, care nu 

se pot epuiza intr-un set de verificari ale furnizorului, va fi reprezentat printr-un sistem de management al 

calitatii. 

 

 Din punctul de vedere a celui care da comanda, respectiv a beneficiarului, calitatea livrarilor si a 

serviciilor nu se poate baza decat pe un sistem eficient de management al calitatii la producator/furnizor. 

Pentru a da incredere, sistemul trebuie astfel conceput incat sa realizeze un nivel calitativ corespunzator 

in toate sectoarele organizatiei producatoare. Acest lucru este cu atat mai important in situatia in care 

calitatea produsului nu poate fi demonstrata suficient prin inspectia la predare. 

 

 Din punctul de vedere al producatorului, respectiv a furnizorului, sistemul de management al 

calitatii este cu atat mai important cu cat folosirea produsului implica riscuri de sanatate sau de ordin 

material. In cazul raspunderii pentru produs, producatorul are sanse sa fie achitat numai daca poate sa 

demonstreze ca acorda atentia cuvenita si a luat masurile corespunzatoare pentru a evita greselile in 

proiectare, executie, desfasurarea proceselor din organizatie si, in final, exploatarea produsului. Pentru 

servicii este valabil acelasi lucru. 

 Acesta este motivul pentru care este necesar ca furnizorul sa-si organizeze un sistem de 

management al calitatii, adica sa planuiasca, sa stabileasca, sa instituie, sa aplice si sa supravegheze toate 

masurile de organizare, de planificare, coordonare si demonstrare a calitatii. In acest fel, el poate sa ofere 

suficiente motive de incredere clientului, partenerului de afaceri sau autoritatilor, inca inainte de 

incheierea unei vanzari. El poate astfel sa demonstreze ca face tot ce este necesar pentru ca produsul, 

respectiv serviciile sale sa corespunda dezvoltarii tehnice si sa indeplineasca toate conditiile de calitate 

(demonstrarea calitatii). 

 

 Un sistem de management al calitatii cuprinde: structura de organizare, procedeele, procesele si 

mijloacele necesare pentru realizarea managementului calitatii. Exista o serie de reglementari cu privire 

la managementul calitatii, care pot fi deosebite dupa: 

 reglementari specifice firmei; 

 reglementari specifice ramurii; 

 standarde nationale; 

 standarde internationale. 

 

 Sistemele de management al calitatii (sistemele de asigurare a calitatii) trebuie intelese ca niste 
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sisteme specifice unei organizatii. Ele nu sunt unitare si de aceea sistemele de management al calitatii nu 

pot fi standardizate. 

 In schimb, pot fi standardizate recomandari si directive generale pentru sistemul de management 

al calitatii si elementele sale. In acest sens, au aparut inca din anii '50 reglementari cu privire la 

asigurarea calitatii, pentru a stabili ca punctele de vedere si volumul sarcinilor conducerii organizatiei cu 

privire la preintampinarea defectelor sa devina o cerinta a unui sistem de asigurare a calitatii. Cerintele cu 

privire la masurile de asigurare a calitatii ce urmau a fi luate, respectiv dovedite, au fost in asa fel 

structurate, ordonate si descrise, incat ele sa fie realizabile si aplicabile. 

 Scopul declarat a fost de la inceput nu acela de a inlocui normele de calitate specifice unui anumit 

produs, ci de a le completa intr-un mod oportun si de a asigura respectarea lor prin imbunatatirea 

capacitatii organizatiei de a realiza calitate. 

 Aceasta dezvoltare a reglementarilor managementului calitatii a pornit din S.U.A., fiind 

impulsionata de doi factori esentiali: in anii '50 conditiile stricte de calitate impuse de industria militara 

si, mai tarziu, conditiile stricte de securitate a uzinelor nucleare. 

 Dezvoltarea a inceput in 1963 odata cu norma MIL Q 9858 si s-a raspandit in toate tarile 

occidentale. Au aparut apoi o serie intreaga de reglementari cu privire la sistemele de calitate specifice 

unei firme, unei branse si, in final, reglementari cu valabilitate nationala, depasind limitele unei ramuri, 

care s-au concretizat in cele din urma in seria de standarde internationale ISO 9000 

 In anii '80 au aparut intr-o masura tot mai mare reglementari specifice unei branse sau 

reglementari la nivel national care au creat piedici in desfasurarea comertului. Intre aceste standarde nu 

existau deosebiri de principiu, dar existau deosebiri de structura, care au solicitat un efort sporit de 

organizare a documentatiei in unele organizatii. In acest fel s-a impus necesitatea discutarii unui standard 

unitar pe plan mondial si care sa depaseasca specificul unei branse. 

 Comitetul Organizatiei Internationale de Standardizare ISO TC 176 a fost insarcinat sa se ocupe 

de redactarea unei reglementari privind asigurarea calitatii, luand in considerare toate reglementarile 

cunoscute in acea vreme. 

 De la bun inceput s-a facut deosebirea intre: linii directoare pentru managementul calitatii si 

elementele necesare si standardul de demonstrare pentru un sistem de management al calitatii ca dovada 

a sistemului. 

 De la aparitia lor in 1987, aceste standarde au fost preluate de cele mai multe tari membre ISO. 

 La inceputul anilor '90, diferite comitete nationale si internationale care concep, redacteaza si 

revizuiesc standarde pentru sistemele calitatii s-au intrunit pentru a analiza diverse standarde existente, 

cum ar fi standardul britanic BS 5750, standardul european EN 29000 si ISO 9000 al Organizatiei 

Internationale de Standardizare (toate aceste standarde erau mai mult sau mai putin echivalente). Astfel, 

ISO 9000 a trecut printr-un proces de revizuire, prin care s-a dorit sa se corecteze unele discrepante si 

erori ce au fost puse in evidenta in cursul aplicarii sale in intreaga lume, sa se imbunatateasca limbajul 

standardului si sa-l faca aplicabil si altor firme, altele decat cele angajate in domeniul productiei. 

Revizuirea a fost planificata pentru a fi adoptata oficial in 1993, ca parte a unui program de dezvoltare 

continua, dar unele amanari si intarzieri birocratice au facut ca noua versiune sa nu intre in vigoare decat 

in vara anului 1994. De atunci, toate cele trei standarde ale sistemului calitatii sunt oficial identice si se 

regasesc sub denumirea ISO 9000:1994. 

 Datorita faptului ca organizatiile europene care se ocupa cu standardizarea CEN (Comitetul 

European de Standardizare) si CENELEC (Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica) au 
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ridicat seria de standarde ISO la rang de standarde europene sub denumirea EN, ele au devenit obligatorii 

pentru tarile membre ale UE si sunt recomandate cu insistenta si celorlalte tari din Europa.  

 

 In Romania au fost adoptate aceste standarde sub titulatura SR EN ISO. 

 

 Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile de orice tip sau 

mărime să implementeze şi să conducă eficace sistemul de management al calităţii. Împreună, acestea 

formează un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management al calităţii care facilitează 

înţelegerea mutuală în comerţul naţional şi internaţional 

 

 Seria ISO 9000 se aplica organizatiilor de orice marime, in orice industrie. Proiectarea si 

implementarea unui sistem al calitatii bazat pe seria ISO 9000 sunt influentate de necesitatile 

organizatiei, obiectivele acesteia, produsele si serviciile livrate, precum si procesele si practicile 

folosite. Cerintele sistemului calitatii sunt complementare si nu inlocuiesc cerintele tehnice (de produs) 

specificate. Din acest motiv, produsele si serviciile, produse de societati, care satisfac cerintele 

sistemului calitatii trebuie supuse continuu standardelor specifice de produse sau servicii 

 

Standardele din seria ISO 9000 

 

 Standardele ISO 9000 se clasifica in doua mari categorii: 

- standarde pentru asigurarea externa a calitatii - situatia contractuala; 

- standarde pentru asigurarea interna a calitatii - situatia necontractuala; 

 

 

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 
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SR EN ISO 9000, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular, descrie 

principiile fundamentale ale sistemelor de management al calităţii şi specifică terminologia pentru 

sistemele de management al calităţii. 

 

SR EN ISO 9001:2000, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, specifică cerinţe pentru un sistem 

de management al calităţii atunci când o organizaţie are nevoie să-şi demonstreze abilitatea de a furniza 

produse care îndeplinesc cerinţele clientului şi ale reglementărilor aplicabile şi urmăreşte să crească 

satisfacţia clientului.  

 

SR EN ISO 9004:2000, Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea 

performanţelor, furnizează linii directoare care iau în considerare atât eficacitatea, cât şi eficienţa 

sistemului de management al calităţii. Scopul acestui standard este îmbunătăţirea performanţei 

organizaţiei şi satisfacţiei clienţilor, precum şi a altor părţi interesate.  

 

SR EN ISO 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu, 

furnizează îndrumări referitoare la auditarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului.  

 

 

 

B. Prezentarea capitolelor ISO 9001:2008  

  

 

Capitol 1: Domeniu de aplicare  

(Generalități și Aplicare)  
 

Capitol 2: Referinţe normative  

(Alte referințe – documente, care se pot utiliza împreună cu acest standard)    

 

http://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Cy0YvFz8NcN7rM&tbnid=PqHxHHUqyvtxbM:&ved=0CAgQjRwwADiGAQ&url=http://www.isototal.ro/consultanta.html&ei=YZRnUtPMEcPDhAe2nYHgCg&psig=AFQjCNGVvoUljTsNp2u0lfDKfvZ-58NaIQ&ust=1382606305346941
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Capitol 3: Termeni şi definiţii  

(Câteva definiții, observații)  

 

Capitol 4: Sistemul de management al calităţii - cerinţe  

(Cerințe generale, Cerințe referitoare la documentație) 

 

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)  

 

Principiile MC conform ISO 9000 

 

 

1. Orientarea către client 

2. Conducerea (leadership) 

3. Implicarea personalului 

4. Abordarea bazată pe proces 

5. Abordarea managementului ca 
sistem 

6. Îmbunătăţirea continuă  

7. Decizii bazate pe fapte 

8. Relații bune cu furnizorii  
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C. Desfășurarea activităților 

 
 Analiza capitolelor standardului ISO 9001:2008 se va realiza prin studiu propriu și muncă în 

echipă.  

 

Munca în echipă 

Studenții for forma 7 grupe individuale. Fiecare grupă are de studiat, analizat, sistematizat și 

prezentat câte un capitol/fragment de capitol din standardul ISO 9001:2008.  

Fiecare echipă are alocate 15 minute pentru realizarea studiului și pregătirea prezentării 

capitolului/fragmentului de capitol analizat și 5 minute pentru prezentarea informațiilor pe care le 

consideră importante din capitolul studiat. În prezentare studenții trebuie să realizeze și corespondența 

între capitolul studiat și principiul/principiile MC la care se face referire în standard. 

 

Realizarea studiului și pregătirea prezentării se face în paralel cu toate grupele de studenți.  

 

 Capitolul 4 – 1 grupă de studenți 

 Capitolul 5 – 2 grupe de studenți 

Capitolul 6 – 1 grupă de studenți 

Capitolul 7 – 2 grupe de studenți 

Capitolul 8 – 1 grupă de studenți 

 

 Fiecare grupă de studenți va primi un calificativ (justificat) din partea celorlalte grupe și un 

calificativ din partea cadrului didactic.  

 

  REZUMAT 

 

1. Au fost prezentate generalități despre standardele ISO 9000 (condișții de apariție, evoluție, standarde 

componente) 

2. Standardele din seria ISO 9000 au fost clasificate, pentru fiecare standard component fiind 

prezentate denumirea și conținutul, pe scurt. 

3. Fiecare capitol din standardul ISO 9001:2008 a fost studiat, analizat și prezentat de către studenți.  
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