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SUMMARY

The paper presents the stages, activities and methodology used to construct 

and implement QMS in IBNA, the economic and social results obtained after 

the certification of the implemented system.
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INTRODUCERE

Factori precum: globalizarea economiilor, dezvolta

jurul întreprinderii, obligând-o la eforturi de inovare din ce în ce mai intense.

Astfel, în contextul noilor valori ale acestui mediu – cum sunt egalitatea 

ntetizat în termenul 

«calitate», care conform standardului SR EN ISO 9000-2001 – este definit 

astfel

negocierile pentru aderarea 
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-

alitate. Din seria ISO 

9000-

standarde:

• SR EN ISO 9000: 2001-

• SR EN ISO 9001: 2001-Sisteme de management al calit

• SR EN ISO 9004: 2001-

telor 

Instrumentele de punere în aplicare a standardelor sunt firmele de 

• SR EN ISO 19011: 2003 - Linii directoare referitoare la auditurile 

ediu

• SR EN ISO/TR 10013:2003- Linii directoare pentru elaborarea 

sistemelor de calitate s-

Concomitent s-au dezvoltat în cadrul unor institute de cercetare 

ru proiectarea, documentarea, 

acestora.

MATERIAL METODE

IBNA – -a manifestat ho -
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9001: 2001. În acest scop s-

–

INCD ECOIND într-un proiect din cadrul programului CALIST prin care se 

- cu o 

-

•

• utilizarea tehnicilor de management al reuniunilor

•

•

•

• utilizarea tehnicilor de audit

cadrul a patru faze:

v Faza 1 - Stabilirea programului pentru implementarea SMC pe baza 

analizei ecartului

•

ialului SR EN ISO 9001: 2001;

•

proiectului;

• Fundamentarea Programului Strategic SR EN ISO 9001:2001;

v Faza 2 -

IBNA î

cuprinde; 

•

lung; 

• Modelarea structurii organizatorice a institutului -

•

-2001 

sonal din institut;

•

v Faza 3 -

•
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•

•

v Faza 4 -

• lementare a sistemului, 

utilizând drept instrument auditul intern;

• Determinarea coeficientului final de conformitate (gradului de 

EN ISO 9001: 2001 

• e a SMC implementat;

•

•

Faza 1 –

proiectului s-a realizat prin intermediu unui audit diagnostic care a parcurs toate 

compartimentele institutului. Realizarea auditului a avut ca rezultat întocmirea 

unui Raport de audit, care a stat la baza întocmirii Programul strategic SR EN 

ISO 9001: 2001. Prin acesta s-

-

nivelul institutului. 

Faza 2 –  ISO 

9001: 2001 s-

-

acoperirea

Faza 3 – S-au elaborat documenteer sistemului printr-

implementare a SMC confor

Faza 4 –

înaintea auditului de certificare prin intermediul auditurilor intern

audit de precertificare realizat de consultant. Rapoartele de audit întocmite în 

conducerii institutului. În baza Rapoartelor de audit

de 

Activitatea de auditare pentru certificarea SMC se va derula în conformitate 

.
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pentru 

realizarea proiectului. 

REZULTATE

rdul SR EN ISO 9001: 2001, în IBNA a presupus 

întregul personal al IBNA

implementare a sistemului a fost implicat întregul personal din IBNA, astfel 

Certificat;

-

care constau în principal în: 

• accentuarea rolului c

•

• n 

•

• includerea auto-

INCD-ECOIND

I B N A

prin:

prin:

Efectuarea auditului

de precertificare

Elaborarea Programului strategic 

Instruirea managementului 

la vârf i nivel în domeniul 

managementului calit ii

Crearea cadrului organizatoric 

adecvat pentru implementarea SMC

- în 

documentelor de sistem

Formarea si instruirea 

auditorilor interni
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Implementarea sistemului de management în IBNA a fost un proces 

complex

Rezultatele

•

• – pentru elaborarea procedurilor SMC 

respectiv pentru Planul de calitate

• 20 proceduri de sistem –

• 18 proceduri –

IBNA, necerute de standard

• de lucru –

• formulare -

•

• auditori interni ai SMC

• certificatul de conformitate a SMC cu SR EN ISO 9001: 2001 

CONCLUZII

1. Din punct de vedere economic certificarea sistemului contribuie la:

•

•

•

• – ceea ce va avea 

•

Europene –

2. Cer

• crearea unui cadru propice

managementul de mediu

• – prin documentarea 

;

• – favorizând 

•

realizarea auditur

• –

inerente domeniului;
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•

de securitate la locul de 

• implicate în 

furnizori.

ecartului existent între serviciile IBNA

alte ramuri industriale, institute 
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