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CE ESTE STANDARDUL ?
• <STANDARD> = “documentdocument stabilit prinstabilit prin

consensconsens i aprobat de un organismi aprobat de un organism
recunoscutrecunoscut, c, care furnizeazare furnizeaz –– pentru utiliz ri pentru utiliz ri
comunecomune i repetatei repetate –– reguli directoarereguli directoare ii
caracteristicicaracteristici referitoare lareferitoare la activitactivit ii ii
rezultatele acestorarezultatele acestora,, îîn scopul obn scopul ob inerii unuiinerii unui
grad optim de ordinegrad optim de ordine îîntrntr--un context datun context dat””

REMARCREMARC :: ““OriceOrice standard sestandard se babazeaz  pezeaz  pe rezultatelerezultatele
conjugate aleconjugate ale tiintiin ei, tehniciiei, tehnicii i experieni experien eiei i are cai are ca
scopscop promovarea avantajelor optime ale comunitpromovarea avantajelor optime ale comunit iiii””

((SR ISO 10000SR ISO 10000:1992):1992)
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FAMILIA STANDARDELOR ISO 9000
(extras)

• SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al
calit ii. Principii fundamentale i vocabular.

• SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al
calit ii. Cerin e

• SR ISO IWA 2: 2006 Sisteme de management al
calit ii. Linii directoare pentru aplicarea standardului
ISO 9001:2000 în educa ie

• SR ISO IWA 4: 2007 Sisteme de management al
calit ii. Linii directoare pentru aplicarea standardului
ISO 9001:2000 în guvernarea local

• SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al
calit ii. Linii directoare pentru îmbun irea
performan elor
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MANAGEMENTUL CALIT II (I)

MANAGEMENTUL CALIT II = “(ansamblu
de) activit i coordonate efectuate pentru a
orienta i a controla (= introduce i men ine
sub control) o organiza ie în ceea ce prive te
calitatea”

Not : Orientarea i controlul în ceea ce prive te calitatea  includ, în
general, stabilirea politicii referitoare la calitate i a obiectivelor
calit ii, planificarea calit ii, controlul calit ii, asigurarea calit ii i
îmbun irea calit ii.

(SR EN ISO 9000:2006)
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MANAGEMENTUL CALIT II (II)
Componentele MANAGEMENTULUI CALIT II

i rolurile lor

MANAGEMENTUL
CALIT II

PLANIFICAREA
CALIT II

CONTROLUL
CALIT II

ASIGURAREA
CALIT II

ÎMBUN IREA
CALIT II

stabilirea
obiectivelor,
proceselor,
resurselor

satisfacerea
cerin elor

calit ii

generarea
încrederii în
satisfacerea

cerin elor calit ii
-
c
r
e

cre terea
capacit ii

de satisfacere a
cerin elor calit ii
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MANAGEMENTUL CALIT II (III)
• “Managementul calit ii" înseamn  tot ceea ce o organiza ie ar

trebui s  asigure/ realizeze pentru ca produsele i serviciile sale s
satisfac  atât cerin ele clien ilor referitoare la calitate cât i cerin ele
tuturor reglement rilor aplicabile.

• Familia standardele interna ionale ISO 9000 privind sistemele de
management al calit ii solicit  organiza iilor care le adopt i
îmbun easc  în mod continuu propriile performan e în
domeniul managementului calit ii.

• Familia standardelor ISO 9000 se refer  la modul în care o
organiza ie func ioneaz i nu direct la rezultatele acestei
func ion ri. Altfel spus, aceste standarde se refer  la procese i nu
direct la produse (ca rezultate ale acestor procese). Este evident c
de modul în care o organiza ie î i gestioneaz  propriile sale procese
vor depinde performan ele produselor rezultate din acestea.
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CE ESTE ISO 9000 ?
• Familia standardelor ISO 9000 reprezint  un consens

interna ional privind bunele practici manageriale
necesare în scopul asigur rii capabilit ii unei organiza ii
de-a satisface - la timp i în mod continuu - cerin ele
clientului referitoare la calitate precum i cerin ele
reglementare aplicabile, în scopul cre terii satisfac iei
clientului i al realiz rii îmbun irii continue a propriilor
performan e în realizarea acestor obiective.

• Aceste bune practici au fost transpuse sintetic într-un set
de cerin e standardizate – reprezentând standardele ISO
9000 – cu privire la sistemul de management al calit ii
implementat într-o organiza ie, indiferent de specificul,

rimea sau tipul propriet ii acesteia.
• Edi ii interna ionale: I (1987), II (1994), III (2000), IV (2008)
• Edi ii române ti: I (1992), II (1995), III (2001)
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CE ÎNSEAMN  ISO 9000 ?
• ISO – International Standardisation Organisation

(www.iso.ch) - este o organiza ie interna ional  care –
începând din anul 1947 – elaboreaz standarde
tehnice voluntare aplicate în aproape toate sectoarele
industriale, tehnologice i de afaceri.

• Cu excep ia standardelor familiilor de standarde ISO
9000 i ISO 14000 – “generice” - , marea majoritate a
standardelor ISO are un profund caracter specific.
Ele reprezint  acorduri documentate con inând
specifica ii tehnice sau alte criterii precise utilizabile în
mod consistent ca reguli, linii directoare sau defini ii ale
caracteristicilor necesare pentru a se asigura c
materialele, produsele/ serviciile i procesele sunt
adecvate cerin elor utiliz rii lor.

http://www.iso.ch
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DE CE STANDARDELE ISO 9000
SUNT DENUMITE I

“STANDARDE GENERICE”
 DE MANAGEMENTUL CALIT II ?

• Marea majoritate a standardelor elaborate de ISO se refer  în mod specific la
un anumit produs, material sau proces.

• Cu toate acestea, standardele ISO 9000 sunt cunoscute ca fiind “standarde
generice” privind sistemul de management al calit ii.

- “Generic” înseamn  c acelea i standarde ISO 9000 sunt aplicabile
oric rei organiza ii, indiferent de m rimea sa i de proprietarul s u, de natura
activit ii sale i a produsului realizat (inclusiv în cazul în care acesta este un
serviciu), de sectorul de activitate i de faptul c  organiza ia este o
întreprindere orientat  spre profit, o organiza ie no-profit sau o unitate a
administra iei publice locale sau centrale.

- “Sistemul de management” se refer  la tot ceea ce o organiza ie are
nevoie (procese, proceduri, structuri, resurse, etc.) pentru a- i gestiona
procesele i activit ile astfel încât produsele/ serviciile realizate de acestea

 satisfac  obiectivele pe care organiza ia i le-a stabilit - ca, de exemplu
(în domeniul calit ii):

- satisfacerea cerin elor clien ilor referitoare la calitate
- conformitatea cu toate reglement rile aplicabile în vigoare
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PRINCIPALELE AVANTAJE ALE
STANDARDELOR ISO 9000

(în Europa de Vest)
• Îmbun irea consisten ei performan elor produselor /

serviciilor
• Ob inerea unor nivele superioare ale satisfac iei clientului.
• Îmbun irea percep iilor clientului
• Îmbun irea productivit ii i eficien ei
• Reducerea costurilor (inclusiv a celor ale calit ii)
• Îmbun irea comunic rii, moralului i satisfac iei

angaja ilor
• Ob inerea unor avantaje competitive - prin cre terea

oportunit ilor de eficientizare a marketingului i de
sporire a vânz rilor

• Acceptare i recunoa tere pe plan interna ional
• Facilitarea comer ului interna ional
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PRINCIPALELE AVANTAJE ALE
STANDARDELOR ISO 9000

(în România)
- Câ tigarea licita iilor
- Cre terea credibilit ii pe pia
- Îmbun irea cunoa terii proceselor, responsabilit ilor,

rolului/ importan ei proprii i a celorlal i, etc.
- Introducerea practicii evalu rii i selec ion rii furnizorilor
- Introducerea practicii document rii ac iunilor importante
- Introducerea practicii analizei de contract
- Introducerea practicii îmbun irii continue (inclusiv prin

colectarea de propuneri de la angaja i i implicarea
acestora)
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STATISTICI  MONDIALE
ISO 9000

• Pân  la 31.12.2006 au fost realizate pe plan mondial
897.866 certific ri de SMC conform ISO 9001 (fa  de
670 399 la 31.12.2004), din care 32,8 % au reprezentat
organiza ii prestatoare de servicii.

• Standardele ISO 9000 au fost implementat pân  la
31.12.2006 în 170 de state (fa  de 154 la 31.12.2004).

• Primele 10 state care au implementat i certificat
SMC conform standardelor ISO 9000 sunt (la
31.12.2006) :

1. China: 162.259;      2. Italy: 105.799 3. Japonia: 80.518;
4. Spania: 57.552;      5. Germania: 46.458;  6. SUA: 44.883;
7. India: 40.967; 8. UK: 40.909; 9. Fran a: 21.349;
10.Olanda: 18.922
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EVOLU IA CERTIFIC RILOR
ISO 9001:2000 IN EUROPA

(CÂTEVA EXEMPLE)

40 909

105 799

46 458

21 349

8 115

15 008

12 811

3 097

9 426

12.2006

50 88445 4659 3018 501UK

84 48564 12014 7331 974ITALY

26 65423 59810 8112 338GERMANY

21 76915 0736 5292 194FRANCE

5 7533 216914232POLAND

10 2077 75044461 349HUNGARY

10 7812 5651125320CZECH REP.

1 68584224638BULGARIA

5 1832 05276787ROMANIA

12.200412.200312.200212.2001
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CELE MAI FRECVENTE
MITURI I CONFUZII

PRIVIND ISO 9000 (în România)
• “ISO 9000 este un <standard de produs.>”
• “ISO 9000 este o <autoriza ie.>”
• “Certificarea ISO 9000 este obligatorie.”
• “Implementarea f  certificare a unui sistem de

management al calit ii conform standardelor ISO 9000
nu poate avea vreun impact !”

• “Implementarea ISO 9000 este foarte scump , necesit
mult timp, cre te birocra ia i poate fi inutil .”

• “Implementarea unui sistem de management al calit ii
într-o institu ie a administra iei publice locale este o

sur  pe termen lung pentru reducerea birocra iei
acestei institu ii (!)[HGR 1723-2004] ”
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CELE MAI FRECVENTE
MITURI I CONFUZII

PRIVIND ISO 9000 ÎN EDUCA IE
(în România )

• “Standardele ISO 9000 sunt destinate doar marilor întreprinderi
industriale nefiind utilizabile în cadrul serviciilor (educa ie, turism,
îngrijirea s ii, administra ie public , etc.)”

• “Educa ia/ înv mântul nu are nimic în comun cu prestarea de
servicii”

• “În educa ie/ înv mânt nu exist clien i i educatorii nu sunt
prestatori de servicii; în consecin  nu are rost s  se aib  în vedere
<cerin ele clien ilor>, <satisfacerea cerin elor clien ilor>, <satisfac ia
clientului>, etc.”

• “Asigurarea calit ii (educa iei) înseamn  …. a asigura calitatea
(eventual prin managementul calit ii).”

• “Asigurarea calit ii (educa iei) nu implic necesitatea unui sistem de
management al calit ii”

• “Nu este necesar  evaluarea de ter  parte a unui furnizor de formare”
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FRECVENTE MITURI I CONFUZII
ÎN IMPLEMENTAREA

STANDARDELOR ISO 9000
(în Europa de Vest)

• “Este necesar un mare consum de timp i de resurse financiare i
umane...
– …pentru a reproiecta în mod repetat procesele organiza iei
– …pentru a respecta cerin e inutile pentru noi
– …pentru a identifica, înregistra i trata neconformit i reale i

poten iale, etc.”
• “Dac  trebuie s  document m tot ceea ce facem, cum se va mai

putea manifesta creativitatea noastr ?”
• “Este necesar  angajarea unui Manager pentru asigurarea calit ii,

cu norm  întreag .”
• “Trebuie s  instruie ti i s  certifici proprii auditori interni ISO 9000”
• “ISO 9000 nu permite manifestarea creativit ii personalului inclus.”
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CÂTEVA DEFICIEN E CONCEPTUALE
MAJORE ALE LEGII 87/ 2006

PRIVIND ASIGURAREA CALIT II EDUCA IEI
(1)

• Multe concepte specifice utile lipsesc sau nu sunt definite conform
standardului SR EN ISO 9000:2006 (“Principii fundamentale,
vocabular”), iar cele men ionate nu sunt prezentate în mod adecvat.

• Nu rezult  clar necesitatea, func ia i utilitatea asigur rii calit ii
în educa ie, comparativ cu acreditarea (deja binecunoscut ) i nici
diferen ele dintre abordarea “reglementat i cea “voluntar ”.

• Nu sunt prezentate avantajele, rolul i importan a sistemului de
management/ asigurare a calit ii ce ar putea fi implementat în
fiecare universitate/ coal  - pentru a realiza asigurarea calit ii
educa iei - conform standardului specific SR ISO IWA 2: 2006 (“Ghid
pentru aplicarea ISO 9001:2000 în domeniul educa iei”)
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CÂTEVA DEFICIEN E CONCEPTUALE
MAJORE ALE LEGII 87/ 2006

PRIVIND ASIGURAREA CALIT II EDUCA IEI
(2)

• Principiile managementului calit ii, standardele interna ionale
existente în domeniu (ISO 9000) i chiar standardele,
procedurile i ghidurile elaborate de ENQA nu sunt men ionate

• Nu sunt precizate în mod pertinent deosebirile existente între
“standarde” (utilizate pentru acreditare) i “standarde de referin ”
(utilizate pentru asigurarea calit ii). În plus, formula “standarde de
referin ” este pleonastic . Este recomandat înlocuirea lor cu
“standarde minime” i, respectiv, “standarde optimale”.

• Prevederile legii ar fi trebuit corelate cu legisla ia i structurile pre-
existente în România pentru evaluarea conformit ii (
“infrastructura calit ii”)
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 MUL UMESC
PENTRU

ATEN IE !

Întreb ri ?


