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ISO 9001:2015 
Cum îl utilizăm?



ISO 9001 este un standard internațional, 
care stabilește cerințele pentru sistemul 
de management a calității. Acesta ajută 
întreprinderile și organizațiile să își 
desfășoare activitatea mai eficient și să 
contribuie la satisfacerea clienților.



Ce beneficii va aduce 
standardul pentru 
afacerea Dvs.?

Implementarea unui sistem de management al 
calității vă permite următoarele:
• evaluarea contextului global al 

organizației dvs., pentru a defini cine 
poate fi afectat de activitatea dvs. și 
ce așteptări au clienții. Acest lucru va 
permite să precizați în mod clar 
obiectivele și să identificați noi 
oportunități în afacere.

• plasarea clientului pe primul loc, așa 
încât să fiți într-un pas cu nevoile și 
așteptările acestuia.

• un mod mai eficient de a desfășura 
procesele în cadrul organizației. 
Aceasta îmbunătățește substanțial 
productivitatea și reducerea costurilor 
de producție.

• extinderea noilor piețe în unele 
sectoare necesită standardul ISO 9001 
înainte de inițierea unei afaceri.

• identificarea și abordarea 
riscurilor asociate cu organizația 
dvs.



Ce este managementul calității?

ISO 9001 se bazează pe șapte principii de management al calității. 
Principiile vor asigura ca organizația sau afacerea dvs. să creeze și să mențină 
permanent valori pentru clienții săi. Cu ajutorul acestor șapte piloni, veți 
implementata un sistem de management al calității într-un mod mult mai 
simplu. Cele șapte principii de management al calității sunt:

1. Focalizarea pe client. Întâlnirea și 
depășirea nevoilor consumatorului este 
accentul principal al calității 
managementului, care contribuie  la 
succesul pe termen lung al afacerii dvs.
Este important nu doar să atragă, dar, de 
asemenea, să păstreze încrederea clienților 
dvs.

2. Leadership. Având o direcție sau o 
misiune integrală, care pornește de 
la management, este primordială 
pentru a se asigura că toată lumea 
din organizație va înțelege ce 
încercați să  transmiteți și să 
realizați.

3. Angajamentul personalului. 
Identificarea, furnizarea și  promovarea 
valorilor pentru clienții dvs. va fi mai 
accesibilă în cazul în care aveți angajați 
competenți și împuterniciți la toate 
nivelurile organizației dvs.

4. Abordarea pe bază de proces. 
Înţelegerea activității ca un ansamblu de 
procese interdependente și ca un sistem 
ajută la obținerea unor rezultate mai 
consecvente și a unor rezultate previzibile. 
Oamenii, echipele de lucru și procesele nu 
există separate, ci sunt interlegate, 
asigurând familiarizarea cu activitatea 
întregii organizații.



5. Îmbunătățirea. Organizațiile de 
succes se focalizează permanent pe 
îmbunătățire. Reacționând
la schimbările factorilor interni și 
externi este necesar pentru a crea noi 
oportunități.
Actualmente, acest lucru este de o 
importanță vitală, îndeosebi în 
condițiile unei dezvoltări vertiginoase.

6. Luarea deciziilor pe bază de 
dovezi.  Luarea deciziilor implică 
întotdeauna o doză de incertitudine, 
dar deciziile bazate pe analiza și 
evaluarea datelor și informațiilor au 
șanse mai mari să producă rezultatele 
dorite și efectul scontat.

7. Managementul relațiilor cu 
părțile interesate. Părțile 
interesate relevante influențează 
performanțele unei organizații. 
Succesul durabil este echivalent cu 
gestionarea eficientă a relațiilor cu 
toate părțile interesate, astfel încât 
să optimizeze impactul acestora 
asupra performanțelor 
organizaționale.

Mai multe informații despre 
valoarea și beneficiile acestor 
calități indispensabile de 
management, precum și sfaturile 
utile pentru a le implementa în 
practică în organizația dvs.,
pot fi găsite în standardul ISO 
9000, care operează cu elementele 
fundamentale ale managementului 
calității.



Cum implementăm?
Există multe modalități prin care o organizație 
poate să implementeze un sistem de 
management al calității. 

Sfatul 1 - Definiți obiectivele. De ce doriți să 
implementați standardul?

Sfatul 2 - Asigurați-vă că managementul 
superior este la deschis spre schimbare. Este 
esențial ca toată lumea să sprijine inițiativa și 
obiectivele acestuia. 

Sfatul 3 - Identificați procesele-cheie ale 
organizației pentru a vă atinge obiectivele, 
precum și nevoile clienților dvs. În cadrul 
fiecăruia dintre aceste procese, asigurați-vă că 
înțelegeți cerințele clienților și că puteți garanta 
că acestea sunt îndeplinite de fiecare dată. 
Aceasta va constitui baza sistemului dvs. de 
management al calității.



Cum este structurat standardul?
ISO 9001: 2015 (cea mai recentă versiune a standardului) 
este alcătuit dintr-o serie de compartimente diferite, 
fiecare concentrându-se pe cerințele implicate în diferite 
aspecte ale unui sistem de management al calității.
•  Clauza 0-3 - Introducere și domeniul de aplicare al standardului

• Clauza 4 - Contextul organizației
• Clauza 5 - Leadership
• Clauza 6 - Planificare
• Clauza 7 - Sprijin
• Clauza 8 - Operare
• Clauza 9 - Evaluarea performanței
• Clause 10 – Improvement

Puteți examina secțiunile disponibile din 
standard pe platforma de navigare online ISO 
(www.iso.org/obp)



Cum pot obține certificarea standardului?

Nu sunteți obligați de a vă certifica 
conform standardului ISO 9001. Astfel, 
un prim pas ar fi evaluarea necesității 
de certificare pentru organizația dvs. 
Deși certificarea ar putea să-i inspire 
mai multă încredere clienților dvs. că 
produsele și serviciile sunt în 
concordanță cu așteptările lor, și ar 
putea fi, în unele cazuri, o condiție 
prealabilă pentru lucrul cu anumiți 
clienți, multe organizații beneficiază de 
utilizarea standardului fără a solicita 
certificarea acestuia.

Dacă optați pentru obținerea certificării, 
primul pas este de a găsi un organism de 
certificare, pentru că ISO nu efectuează 
certificarea. În așa caz, se recomandă:
• evaluarea mai multor organisme de certificare;
• verificarea dacă organismul de 

certificare utilizează standardul 
CASCO relevant. 
CASCO (Comitetul ISO privind 
evaluarea conformității) a produs o 
serie de standarde
legate de procesul de certificare. 
ISO / IEC TS 17021-3: 2013 stabilește 
cerințele pentru furnizarea de 
organisme de audit și de certificare 
pentru a spori calitatea sisteme de 
management;



Ce este acreditarea?

Acreditarea este recunoașterea 
oficială de către o parte 
independentă (în general cunoscută 
ca un ,,organism de acreditare”) că 
un organism de certificare operează 
cu o formă de certificare în 
conformitate cu standardele 
internaționale,

• verificarea dacă organismul de 
certificare este acreditat. 
Acreditarea nu este obligatorie. În 
timp ce lipsa de acreditare nu 
înseamnă neapărat că o 
organizație are o reputație 
proastă, fiind acreditată, totuși, 
aceasta dispune de o confirmare 
independentă a competențelor 
sale.

Pentru a găsi un organism de 
certificare acreditat, contactați 
organismul național de acreditare în 
țara dvs. sau vizitați Forumul 
Internațional de Acreditare.



Alte standarde din familia 
respectivă care vă pot 
ajuta:

ISO 9001 este cel mai cunoscut dintre 
standardele ISO privind calitatea, dar 
există multe alte standarde care vă pot 
ajuta să profitați de toate avantajele unui 
sistem de management al calității și să 
beneficiați de aprecierea clienților dvs. 

• ISO 9000 cuprinde explicații detaliate 
despre cele șapte principii de management 
al calității, pe lângă multe alte sfaturi utile 
despre modul în care vă puteți asigura că ele 
funcționează. De asemenea, conține atât 
termeni, cât și definiții utilizate în standardul 
ISO 9001 și constituie un document util, care 
vă poate ajuta să construiți cu succes un 
sistem de management al calității 

• ISO 9004 oferă îndrumări cu privire la modul 
în care puteți obține succes cu ajutorul 
sistemului dvs. de management al calității.

• ISO 19011 oferă îndrumări referitoare la 
efectuarea auditului intern și extern conform 
ISO 9001. Acesta vă ajută să înțelegeți dacă 
că sistemul de management al calității este 
într-adevăr eficient și, eventual, vă  
pregătește pentru un audit extern.








