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 Specialist în sistemul calităţii 
 Descrierea ocupaţiei 
 
Ocupatia  „specialist în domeniul calitãtii " este accesibilã oricãrui absolvent de universitate (cu profil tehnic, 
economic sau echivalent) care îndeplineste simultan urmãtoarele conditii : 
- a lucrat timp de cel putin 1 an în industrie, constructii, servicii (inclusiv în cercetare, administratie, etc.) 
- are o experientã practicã de cel putin 1 an în asigurarea calitãtii 
- a fost instruit, calificat si certificat / înregistrat conform unor proceduri recunoscute (având ca referential 
prezentul standard ocupational) 
Un specialist în domeniul calitãtii trebuie sã aibe capacitatea de-a implementa sistemul calitãtii în 
conformitate cu standardele ISO 9000 si de-a actiona ca responsabil al sistemului calitãtii (deci ca 
reprezentant al managerului general), cu precãdere în întreprinderile mici si mijlocii. În plus, el trebuie sã fie 
capabil de-a efectua audituri ale calitãtii proceselor si produselor. 
Un specialist în domeniul calitãtii se caracterizeazã prin deschidere spiritualã, pragmatism si interes pentru 
eficienta muncii. El trebuie sã fie leal, sã aibe capacitatea de-a lucra în echipã si de a-si ameliora permanent 
propriile performante. 
 Un specialist în domeniul calitãtii trebuie sã fie competent în implementarea si utilizarea tuturor 
tehnicilor, metodelor si instrumentelor de asigurare a calitãtii. 
 Unitãtile si elementele de competentã prezentate în acest standard corespund specificatiilor 
ocupationale si criteriilor de calificare mentionate în schema armonizatã a Organizatiei Europene pentru 
Calitate (EOQ) pentru calificarea si certificarea / înregistrarea „profesionistilor EOQ pentru calitate". 
 



 Specialist în sistemul calităţii 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de  Unităţile de competenţă 
Dezvoltare profesională Îmbunătăţirea continuă a propriei pregătiri profesionale 
Procese Asigurarea calităţii proceselor 
 Elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare  
 asistată de calculator a calităţii 
 Organizarea auditurilor calităţii 
 Realizarea şi exploatarea tablourilor de bord ale calităţii 
 Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii în scopul  
 asigurării calităţii 

Resurse Coordonarea activităţilor de măsurare şi încercare 
 Coordonarea elaborării documentaţiei sistemului calităţii 
 Educarea, instruirea şi motivarea personalului pentru calitate 
Structura organizatorică Definirea politicii în domeniul calităţii 
 Stabilirea şi îmbunătăţirea structurii organizatorice 



 Îmbunătăţirea continuă a propriei pregătiri profesionale 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte necesităţile de îmbunătăţire 1.1.Necesităţile proprii de îmbunătăţire sunt evaluate periodic, în funcţie  
 de evoluţia sistemului calităţii  
  
 1.2. Necesităţile proprii de îmbunătăţire sunt corelate cu planul şi  
 programele de educare şi instruire a personalului organizaţiei. 
2. Identifică modalităţile de  2.1.Modalităţile/acţiunile  de  îmbunătăţire sunt stabilite în funcţie de  
îmbunătăţire condiţiile specifice organizaţiei şi mediului acesteia. 
  
 2.2.Resursele necesare acţiunilor de îmbunătăţire sunt asigurate la timp şi  
 integral 
3. Participă la forme de îmbunătăţire a  3.1.Propria pregătire profesională este îmbunătăţită prin participarea  
pregătirii profesionale periodică la forme adecvate de îmbunătăţire a pregătirii profesionale. 
  
 3.2.Eficienţa şi efectivitatea participării sunt evaluate şi optimizate,  
 conform procedurii aplicabile. 

 Gama de variabile 
  
  
 Îmbunătăţirea propriei pregătiri profesionale se poate realiza prin forme de pregătire profesională ca de exemplu: 
  
 -studiu şi/sau training individual 
 -participare la cursuri, seminarii,conferinţe 
 -realizarea unor proiecte (individual sau în grup) 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 -   capacitate de analiză şi sinteză 
 -   capacitate de asimilare 
 -   discernământ critic 
 2. Sunt necesare atitudini de : 
 -   obiectivitate 
 -   tenacitate 
 3. La evaluare se vor urmări: 
 -   capacitatea de obiectivare 
 -   capacitatea de autoperfecţionare 



 Asigurarea calităţii proceselor 

Descrierea unităţii 
Această unitate se referă la activităţile desfăşurate de specialist în domeniul calităţii în scopul introducerii şi  
menţinerii sub control a proceselor tehnologice şi administrative care influenţează calitatea produselor / serviciilor  
realizate. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Coordonează elaborarea standardelor 1.1.Standardele de inspecţie şi încercare sunt elaborate în totalitate  
 de inspecţie şi încercare conform unor proceduri adecvate. 
  
 1.2. Standardele de inspecţie şi încercare ale organizaţiei sunt elaborate în  
 conformitate cu standarde române/ europene/ intenaţionale şi  
 reglementări adecvate  
  
 1.3. Standardele de inspecţie şi încercare sunt periodic evaluate şi  
 îmbunătăţite. 
2. Asigură trasabilitatea produselor 2.1.Trasabilitatea produselor este periodic definită în totalitate. 
  
 2.2.Trasabilitatea produselor este asigurată integral. 
  
  2.3. Trasabilitatea produselor este verificată riguros . 
3. Coordonează şi monitorizează  3.1.Inspecţiile de produse - stabilite prin  „planul calităţii” - sunt integral  
inspecţiile şi încercările corelate şi monitorizate conform procedurilor aplicabile.  
  
 3.2. Încercările de tip şi de lot sunt integral coordonate şi monitorizate  
 conform procedurilor aplicabile. 
4. Participă la omologarea produselor / 4.1.Criteriile şi condiţiile de omologare a noilor produse sunt integral  
 serviciilor stabilite, de comun acord cu proiectantul şi clientul. 
  
 4.2. Produsele / serviciile realizate de organizaţie sunt în totalitate şi în  
 timp util omologate conform procedurilor şi standardelor aplicabile. 
5. Colectează şi evaluează informaţiile  5.1. Informaţiile referitoare la calitatea proceselor sunt periodic  
referitoare la calitatea proceselor şi la  colectate, prelucrate şi evaluate conform procedurilor aplicabile. 
calitatea / fiabilitatea produselor /   
serviciilor 5.2. Informaţiile referitoare la calitatea/fiabilitatea produselor/serviciilor  
  sunt periodic colectate, prelucrate şi evaluate conform procedurilor  
 aplicabile. 
6. Identifică modurile de defectare a  6.1. Modurile de defectare a produselor sunt identificate în detaliu şi  
produselor precum şi efectele şi  precis. 
criticitatea acestora  
 6.2. Efectele şi criticitatea acestor moduri de defectare sunt stabilite  
 conform procedurilor aplicabile. 
7. Stabileşte modurile de tratare a  7.1. Neconformităţile sunt analizate conform procedurilor  aplicabile. 
neconformităţilor  
 7.2. Modurile de tratare a neconformităţilor sunt stabilite conform  
 procedurilor aplicabile de către personalul autorizat . 



8. Stabileşte şi implementează acţiuni  8.1. Cauzele neconformităţilor şi soluţiile de corectare / evitare a acestora 
corective şi preventive necesare în   sunt identificate şi optimizate,  conform procedurii aplicabile. 
urma inspecţiilor şi încercărilor   
 8.2. Planurile de acţiuni corective şi preventive necesare în urma  
 inspecţiilor şi încercărilor sunt  stabilite şi comunicate, conform  
 procedurii aplicabile. 
  
 8.3. Acţiunile corective şi preventive stabilite în urma inspecţiilor şi  
 încercărilor sunt integral implementate şi periodic evaluate, conform  
 procedurii aplicabile. 



 Gama de variabile 
  
  
 1. Inspecţiile de produse pot fi : 
 -     de recepţie 
 -     pe flux (inclusiv autoinspecţia) 
 -     finale 
 2. Proceduri de omologare pot implica participarea reprezentanţilor : 
 clientului/clienţilor  
 proiectantului 
 producătorului 
 comerciantului 
 furnizorilor 
 3. Analiza defecţiunilor , efectelor şi criticităţii acestora  (AMDEC) este un amplu proces de lucru în  grup cu  
 participarea reprezentanţilor :  
 proiectantului 
 clientului/utilizatorului 
 producătorului  
 4. Tratarea neconformităţilor poate include : 
 -    remanierea / reprelucrarea 
 repararea 
 represtarea 
 -    derogarea 
 -    rebutarea 
 5. Acţiunile corective/preventive pot include: 
 -    reproiectarea proceselor/produselor/serviciilor 
 -    formarea echipelor de rezolvare a problemelor calităţii 
 -    reinstruirea personalului 
 -    motivarea personalului 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 -    standardele ISO 8402 , ISO 9004-1, ISO 9004-2  
 -    managementul calităţii 
 -    controlul statistic al calităţii 
 -    tehnicilor şi metodelor de inspecţie şi încercare 
 -    modurilor de tratare a neconformităţilor 
  
 2. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 -     lucru în echipă 
 -     simţ critic 
 -     capacitate de analiză şi sinteză 
 -     simţ practic 
 3. Sunt necesare atitudini de : 
 -     obiectivitate 
 -     responsabilitate 
 -     corectitudine 
 4. La evaluare se vor urmări : 
 -    capacitatea de a culege şi analiza informaţii referitoare la calitate  
 -    capacitatea de a identifica unitar şi în mod unic fiecare produs 
 -    capacitaea de-a asigura şi urmări trasabilitatea diferitelor tipuri de produse 
 -    capacitatea de coordonare a inspecţiilor şi încercărilor 
 -    capacitatea de a identifica modurile de defectare a produselor, precum şi efectele şi criticitatea acestora 



 Elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare asistată de calculator a calităţii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică fluxurile informaţiilor  1.1.Informaţiile referitoare la calitate sunt identificate  
referitoare la calitate în cadrul documentaţiei sistemului calităţii şi al înregistrărilor calităţii. 
  
 1.2.Informaţiile referitoare la calitate sunt clasificate în funcţie de criterii 
  adecvate condiţiilor specifice organizaţiei. 
  
 1.3. Emitentul şi destinatarul fiecărui tip de informaţie referitoare la  
 calitate sunt identificaţi în mod adecvat. 
  
 1.4. Fluxurile informaţiilor referitoare la calitate sunt stabilite, conform  
 procedurii aplicabile. 
2. Colectează datele relevante 2.1.Datele relevante sunt colectate periodic, conform procedurii  
 aplicabile. 
  
 2.2. Datele colectate sunt actualizate periodic, conform procedurii  
3. Stabileşte şi implementează tehnicile 3.1.Tehnicile şi metodele de asigurare asistată de calculator a calităţii sunt 
 şi metodele  de asigurare asistată de   stabilite, în funcţie de condiţiile specifice organizaţiei. 
calculator a calităţii  
 3.2.Produsele-program aferente acestor tehnici şi  metode sunt asigurate,  
 conform procedurii aplicabile. 
  
 3.3.Tehnicile şi metodele de asigurare asistată de calculator a calităţii sunt 
  implementate conform procedurii aplicabile. 
  
 3.4.Personalul organizaţiei este instruit în legătură cu tehnicile şi  
 metodele de asigurare asistată de calculator a calităţii, conform procedurii 
  aplicabile. 
  
 3.5. Datele colectate periodic şi referitoare la calitate sunt prelucrate şi  
4. Evaluează şi optimizează eficienţa  4.1.Eficienţa utilizării acestor tehnici şi metode este evaluată periodic, în  
utilizării acestor tehnici şi metode conformitate cu procedura aplicabilă. 
  
 4.2.Eficienţa utilizării acestor tehnici şi metode este optimizată,ori de  
 câte ori este nevoie, în conformitate cu procedura aplicabilă. 



 Gama de variabile 
  
  
 1. Tehnicile şi metodele statistice asistate de calculator pot fi: 
 -fişa de control 
 -diagrama/analiza Pareto 
 -diagrama de frecvenţă (histograma) 
 -diagrama cauze-efect (diagrama Ishikawa) 
 -diagrama de dispersie  
 -stratificarea 
 -esantionarea 
 -analiza dispersionala 
 -analiza prin regresii multiple 
 -planificarea experimentelor 
 -determinarea fiabilitatii produselor 
 2. Tehnicile şi metodele statistice asistate de calculator se pot utiliza în: 
 fabricaţie 
 proiectare/dezvoltare 
 aprovizionare 
 inspecţie 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 -  standardele ISO 90054-1, ISO 9004-2 , STAS 3160-84 , STAS R 12898-90 
 -  produsele-program specifice asigurării asistate de calculator a calităţii 
 -  tehnici şi metode statistice 
 2. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 -  capacitate de analiză şi sinteză 
 -  coerenţă 
 -  spirit de observaţie 
 3. Sunt necesare atitudini de : 
 -   corectitudine 
 -   atenţie 
 -   conştiinţă profesională 
 4. La evaluare se vor urmări: 
 capacitatea de prelucrare asistată de calculator a datelor referitoare la calitate 
 modul de aplicare a metodelor prezentate în standardele STAS 3160-84 si STAS R 12898-90 



 Organizarea auditurilor calităţii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
 4.Coordonează stabilirea acţiunilor   4.1.Coordonarea stabilirii acţiunilor corective şi preventive necesare în  
corective şi preventive necesare în  urma auditurilor este asigurată  prin <planul de măsuri corective şi  
urma auditurilor şi asigură  preventive>. 
implementarea lor.  
 4.2. Implementarea  <planului de măsuri corective şi preventive>  
 stabilite în urma auditurilor  este asigurată integral la termenele prevăzute. 
1. Elaborează planuri de audit 1.1.Auditurile calităţii sunt planificate prin „planurile calităţii”, pentru a  
 fi efectuate periodic . 
  
 1.2. Pentru fiecare audit prevăzut este elaborat un „plan de audit”  
 conform standardelor aplicabile şi specificului organizaţiei auditate. 
2. Organizează şi asigură efectuarea  2.1.Auditurile sunt programate şi organizate în conformitate atât cu  
auditului deciziile stabilite în  cadrul <analizelor efectuate de management> ale  
 sistemului calităţii cât şi cu standardele aplicabile. 
  
 2.2.Responsabilităţile pentru efectuarea auditurilor sunt stabilite conform  
 procedurii aplicabile . 
  
 2.3.Efectuează audituri interne în conformitate cu standarde şi proceduri  
 aplicabile. 
  
 2.4. Auditurile planificate sunt efectuate şi raportate, conform  
 standardelor şi procedurilor aplicabile. 
3. Raportează rezultatele auditului 3.1. Rezultatele/rapoartele auditurilor interne sunt elaborate în  
 conformitate cu standardele şi procedurile aplicabile 
  
 3.1.Rezultatele/rapoartele tuturor  auditurilor  efectuate sunt comunicate  
 părţilor implicate, în conformitate cu standardele şi procedurile  
 aplicabile. 
  
 3.2.Constatările auditorilor sunt analizate detaliat şi temeinic de întreg  
 personalul implicat, în scopul identificării acţiunilor corective şi  
4. Evaluează eficienţa şi efectivitatea  5.1. Eficienţa şi efectivitatea acţiunilor corective şi preventive aplicate  
acţiunilor corective şi preventive  în urma auditurilor sunt evaluate în conformitate cu  procedurile  
 aplicabile. 
  
 5.2. Noi acţiuni corective şi preventive se stabilesc în funcţie de  
 rezultatele obţinute, astfel încât să se asigure optimizarea eficienţei şi  



 Gama de variabile 
  
  
 1. Auditurile calităţii pot fi : 
 -    audituri de produs 
 -    audituri de proces 
 -    audituri ale sistemului calităţii 
  
 2. Auditurile sistemului calităţii pot fi : 
 -    audituri interne 
 audituri de secundă parte 
 audituri de terţă parte 
  
 3.Acţiunile corective / preventive pot include: 
 reproiectarea proceselor/produselor/serviciilor 
 formarea echipelor de rezolvare a problemelor calităţii 
 reinstruirea personalului 
 motivarea personalului 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 standardele ISO 9004-1, ISO 9004-2  şi ISO 10011-1 , ISO 10011-2  
 tehnicile şi metodele de audit 
 psihologia auditatului 
 adecvarea măsurilor corective şi preventive la constatările auditului 
 Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 -    comunicare eficientă 
 -    psihologia auditului 
 -    discernământ critic 
 Sunt necesare atitudini de : 
 -    obiectivitate 
 -    responsabilitate 
 -    corectitudine 
 La evaluare se vor urmări : 
 capacitatea de a organiza auditul conform standardului ISO 10011-1 
 corectitudinea în aplicarea măsurilor corective şi preventive 
 consecvenţa în urmărirea eficienţei şi efectivităţii acestor măsuri    
  



 Realizarea şi exploatarea tablourilor de bord ale calităţii 

Descrierea unităţii 
Această unitate se referă la activităţile desfăşurate de specialist în domeniul calităţii în scopul colectării, prelucrării  
şi difuzării informaţiilor referitoare la calitate şi al facilitării procedurilor decizionale orientate spre calitate (pe baza 
 cărora este elaborat „planul de acţiuni corective şi preventive" al organizaţiei). 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică informaţiile relevante în  1.1.Informaţiile relevante referitoare la calitate sunt identificate în  
documentaţia sistemului calităţii şi în  documentaţia sistemului calităţii şi sunt selecţionate, colectate şi  
înregistrările calităţii prelucrate conform procedurii aplicabile 
  
 1.2. Informaţiile relevante referitoare la calitate sunt identificate în  
 înregistrările calităţii şi sunt selecţionate, colectate şi prelucrate conform  
 procedurii aplicabile. 
  
 1.3 Informaţiile relevante referitoare la calitate sunt verificate înainte şi  
 după prelucrare , în mod susţinut şi cu atenţie. 
2. Stabileşte indicatorii calităţii 2.1. Mărimile de referinţă pentru indicatorii calităţii sunt stabilite cu  
 precizie. 
  
 2.2. Indicatorii calităţii sunt definiţi integral şi verificaţi din punct de  
 vedere al pertinenţei lor. 
3. Implementează şi monitorizează  3.1.Indicatorii calităţii sunt implementaţi integral  
indicatorii calităţii conform procedurii aplicabile. 
  
 3.2.Indicatorii calităţii sunt monitorizaţi integral şi periodic. 
4. Tablourile de bord ale calităţii sunt  4.1.Indicatorii calităţii sunt reprezentaţi grafic în mod adecvat. 
realizate,implementate şi îmbunătăţite  
 4.2.Tablourile de bord aferente diferitelor niveluri ierarhice sunt integral  
 realizate şi implementate. 
  
 4.3. Tablourile de bord sunt difuzate periodic, în cadrul organizaţiei, pe  
 căi prestabilite. 
  
 4.4. Informaţiile aferente tablourilor de bord sunt periodic şi integral   
 monitorizate, interpretate şi valorificate de personalul organizaţiei. 
 4.5. Sistemul informaţional al calităţii este periodic evaluat şi ameliorat. 



 Gama de variabile 
  
  
 1. Informaţiile cu privire la calitate se referă la : 
 clienţii organizaţiei şi cerinţele acestora 
 performanţele proceselor, sistemului calităţii produselor / serviciilor 
 costurile calităţii 
 capabilitatea tehnică, socială şi economică a organizaţiei 
 2. Indicatorii calităţii se pot referi la : 
 calitatea proceselor, produselor / serviciilor 
 capabilitatea pentru calitate a proceselor, a organizaţiei 
 evaluarea şi optimizarea costurilor 
 asigurarea şi dezvoltarea profitului 
 3. Reprezentarea grafică a indicatorilor calităţii se poate efectua prin : 
 grafice verticale (bidimensionale sau tridimensionale) 
 grafice orizontale (bidimensionale sau tridimensionale) 
 grafice circulare (bidimensionale sau tridimensionale) 
 grafice liniare (bidimensionale sau tridimensionale) 
 grafice în coordonate polare 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 standardele ISO  8402, ISO  9004-1, ISO  9004-2, ISO  10011-1  
 managementul calităţii 
 reprezentarea grafică a indicatorilor calităţii şi elaborarea/exploatarea tabloului de bord al calităţii  
  Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 -     capacitate de analiză şi sinteză 
 spirit de observaţie 
 comunicare eficientă 
 Sunt necesare atitudini de : 
 -     rigurozitate  
 -     obiectivitate 
 -    precizie 
 La evaluare se vor urmări : 
 -    cunoaşterea principiilor şi metodelor de definire şi implementare a indicatorilor calităţii 
 -    capacitatea de-a selecţiona  şi esenţializa informaţiile relevante referitoare la calitate 
 -    capacitatea de a transpune grafic indicatorii calităţii în tablouri de bord ale calităţii 
  
  



 Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii în scopul asigurării calităţii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Elaborează documente specifice 1.1.Documentele pentru comunicare cu furnizorii sunt elaborate conform 
  procedurilor aplicabile. 
  
 1.2. Documentele pentru comunicare cu clienţii sunt elaborate conform  
 procedurilor aplicabile. 
2. Asigură soluţionarea reclamaţiilor  2.1. Reclamaţiile primite de la clienţi şi produsele returnate de aceştia  
primite de la clienţi sunt evaluate şi soluţionate conform angajamentelor contractuale şi  
 procedurilor aplicabile. 
  
 2.2. Modul de soluţionare este comunicat clienţilor conform modalităţilor 
  şi în termenele prestabilite. 
  
 2.3.Cauzele ce au determinat satisfacţia / insatisfacţia clienţilor sunt  
 analizate periodic în scopul elaborării deciziilor adecvate. 
3. Elaborează criterii şi ponderi de  3.1.Criteriile pentru evaluarea / cotarea furnizorilor şi ponderile asociate  
evaluare / cotare / selecţionare a  fiecărui criteriu sunt stabilite conform procedurii aplicabile. 
furnizorilor 3.2. Criteriile pentru clasificarea şi selecţionarea furnizorilor sunt stabilite 
  conform procedurii aplicabile. 
4. Efectuează evaluarea / cotarea /  4.1. Furnizorii sunt evaluaţi, cotaţi şi clasificaţi periodic, conform  
selecţionarea furnizorilor şi asigură  procedurii aplicabile. 
comunicarea rezultatelor selecţiei  
 4.2. Rezultatele selecţiei efectuate sunt comunicate furnizorilor prin  
 modalităţile şi la termenele prestabilite prin procedura aplicabilă. 
5. Organizează şi coordonează  5.1. Fiecare contract (ofertă, comandă) primit de la clienţi este analizat  
analizele de contract din punct de vedere al fezabilităţii sale înainte de-a fi acceptat / respins. 
  
 5.2. Capabilitatea organizaţiei de-a satisface toate condiţiile contractuale  
 este evaluată pentru fiecare contract, conform procedurii aplicabile. 
  
 5.3. Modurile de efectuare şi comunicare a modificărilor de contracte  
 sunt stabilite prin acord scris între furnizor şi client. 
  
 5.4.Înregistrările referitoare la contracte sunt păstrate conform  
 procedurii aplicabile.  
  
 5.5. Căile de comunicare şi interfeţele cu organizaţiile-client sunt stabilite 
  prin acord scris furnizor-client şi asigurate în consecinţă. 



 Gama de variabile 
  
  
 1. Documentele pentru comunicare cu furnizorii şi clienţii sunt : 
 -    chestionare de evaluare a satisfacţiei clientului 
 -    scrisori-tip 
 -    formulare-tip 
 -    o combinaţie a celor de mai sus 
 2. Furnizorii pot fi clasificaţi în cel puţin 3 categorii, ca de ex. : 
 -    furnizori preferaţi 
 -    furnizori acceptaţi 
 -    furnizori inacceptabili 
 3. Criteriile de evaluare a fiecărui furnizor se pot referi la : 
 -    cantităţile livrate 
 -    Neconformităţile furnizate 
 -    termenele livrărilor 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 -     standardele ISO 9000   
  tehnici de comunicare,  
  tehnici şi metode de negociere cu clienţii şi furnizorii   
 -    tehnici şi metode de evaluare, cotare şi selecţie a furnizorilor    - 
 -    legislaţia contractelor economice   (responsabilităţi juridice, jurisprudenţă,etc) 
 -     metode şi tehnici statistice   (pentru evaluarea mulţimilor de neconformităţi şi a tendinţelor de evoluţie a  
 acestora)  
 2. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 -    comunicare eficientă 
 -    discernământ critic 
 -    capacitate de analiză rapidă 
 3.  Sunt necesare atitudini de : 
 -    obiectivitate 
 -    corectitudine 
 -    principialitate 
 4. La evaluare se vor urmări : 
 -    cunoaşterea standardelor şi legislaţiei aplicabile 
 -    capacitatea de comunicare eficientă 
 modul de manifestare a discernământului critic (la evaluarea / cotarea / clasificarea furnizorilor şi la soluţionarea  
 reclamaţiilor ).  



 Coordonarea activităţilor de măsurare şi încercare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Introduce şi menţine sub control  1.1.Echipamentele disponibile de inspecţie, măsurare şi încercare (EIMI)  
echipamentele de inspecţie, măsurare şi sunt în totalitate identificate şi înregistrate. 
 încercare (EIMI)  
 1.2. Exploatarea, întreţinerea şi circulaţia tuturor EIMI disponibile sunt  
 introduse şi menţinute sub control. 
  
 1.3. Performanţele EIMI disponibile sunt periodic evaluate cu precizie şi  
 comparate cu capabilităţile necesare de măsurare. 
2. Asigură etalonările şi reparaţiile  2.1. Amploarea şi frecvenţa verificărilor şi etalonărilor EIMI sunt  
EIMI stabilite cu precizie. 
  
 2.2. Planul de verificări şi etalonări ale EIMI este elaborat în detaliu. 
  
 2.3.Verificările, etalonările şi reparaţiile EIMI sunt efectuate  în  
 conformitate cu standardele şi procedurile stabilite. 
3. Asigură înregistrările referitoare la  3.1.Inregistrările referitoare la EIMI sunt stabilite, implementate şi  
EIMI actualizate în conformitate cu  
 standardele şi procedurile stabilite.  
  
 3.2. Înregistrările referitoare la exploatarea şi întreţinerea EIMI sunt  
 introduse şi menţinute sub control. 



 Gama de variabile 
  
  
 1. Echipamentele de inspecţie, măsurare şi încercare (EIMI) includ : 
 aparate pentru măsurare şi control (electrice, electronice, mecanice, etc.) 
 etaloane şi instalaţii de etalonare 
 echipamente pentru încercări mecanice, climatice, etc. 
 2. Înregistrările referitoare la EIMI pot fi : 
 buletine/certificate de verificare/încercare 
 buletine/certificate de etalonare/calibrare 
 note/atestate/certificate de reparare 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 standardele ISO 8402 şi ISO 9004-1 
 metrologia tehnică şi metrologia legală 
 legea metrologiei 
 2. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 spirit de observaţie 
 atenţie 
 3. Sunt necesare atitudini de : 
 acurateţe 
 rigurozitate 
 obiectivitate 
  
 4. La evaluare se vor urmări : 
 cunoaşterea standardelor şi reglementărilor aplicabile 
 cunoaşterea principiilor şi metodelor de măsurare şi încercare 
 modul de întocmire şi aplicare a <planului de verificări şi etalonări ale EIMI> 
 acurateţea, rigoarea şi obiectivitatea cu care asigură introducerea şi menţinerea sub control a EIMI  
  
  



 Coordonarea elaborării documentaţiei sistemului calităţii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte responsabilităţile pentru  1.1.Responsabilităţile pentru elaborarea, difuzarea,  actualizarea şi  
elaborarea,  difuzarea , actualizarea şi  retragerea documentaţiei sistemului calităţii sunt stabilite în detaliu şi în  
retragerea  documentaţiei sistemului  totalitate,fiind incluse în matricea documentelor. 
calităţii şi a înregistrărilor calităţii  
 1.2. Matricea documentelor> este elaborată în concordanţă cu prevederile 
  menţionate în manualul calităţii 
  
 1.3.Responsabilităţile pentru elaborarea şi circulaţia înregistrărilor calităţii 
  sunt stabilite în detaliu. 
   
 1.4.Modificările şi circulaţia documentaţiei sistemului calităţii şi a  
 înregistrărilor calităţii sunt integral introduse şi menţinute sub control. 
2. Supraveghează elaborarea  2.1. Elaborarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaţionale şi a  
procedurilor de sistem şi operaţionale,  instrucţiunilor este integral supravegheată în mod adecvat.  
instrucţiunilor, etc.  
 2.2. Procedurile de sistem se referă la numărul de elemente aplicabile ale  
 sistemului calităţii (în funcţie  de condiţiile specifice fiecărei organizaţii). 
  
  
 2.3.Procedurile de sistem se referă la un număr variabil de funcţii /  
 compartimente ale organizaţiei, în funcţie de necesităţile concrete ale  
 acesteia. 
  
 2.4 Forma şi conţinutul documentelor sistemului calităţii  sunt adecvate  
 condiţiilor şi specificului organizaţiei. 
  
 2.5 Conţinutul şi terminologia documentaţiei sistemului calităţii sunt  
 corelate cu standardele de referinţă. 
  
3. Elaborează manualul calităţii şi  3.1. Manualul calităţii şi planurile calităţii sunt elaborate integral, în  
planurile calităţii conformitate cu prevederile standardelor ISO 9004-1 şi  ISO 10013 şi cu  
 terminologia din standardul ISO 8402. 
  
 3.2. Manualul calităţii este realizat în conformitate cu politica şi  
 strategiile organizaţiei în domeniul calităţii precum şi cu condiţiile  
 specifice organizaţiei. 
  
 3.3. Manualul calităţii şi planurile calităţii sunt actualizate periodic, în  
 mod adecvat. 
  
 3.4. Planurile calităţii include referiri la  înregistrările calităţii necesare. 



 Gama de variabile 
  
  
 1. Documentaţia sistemului calităţii cuprinde ansamblul următoarelor documente: 
 manualul calităţii 
 planurile calităţii 
 procedurile de asigurare a calităţii (procedurile de sistem) 
 procedurile operaţionale (tehnologice, administrative) 
 instrucţiunile de asigurare a calităţii 
 2. Inregistrările calităţii  cuprind: 
 buletine/certificate  de  inspecţie 
 buletine/certificate  de măsurare 
 buletine/certificate  de încercare 
 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 standardele de referinţă ISO 8402, ISO 9004-1, ISO 9004-2 , ISO 10011-1  şi  ISO 10013 
 managementul informaţiei 
 managementul configuraţiei 
 2. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 capacitate de analiză şi sinteză 
 spirit de observaţie 
 discernământ critic 
 3. Sunt necesare atitudini de : 
 concreteţe 
 ordine şi consecvenţă 
 rigurozitate 
 4. La evaluare se vor urmări : 
 capacitatea de corelare a terminologiei şi a conţinutului documentaţiei sistemului calităţii cu standardele de  
 referinţă 
 capacitatea de adecvare a conţinutului şi a formei documentaţiei sistemului calităţii la condiţiile şi specificul  
 organizaţiei 



 Educarea, instruirea şi motivarea personalului pentru calitate 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte necesităţile de educare şi  1.1.Necesităţile de educare şi instruire ale personalului sunt periodic  
instruire ale personalului stabilite, pe categorii de personal. 
  
 1.2.Educarea şi instruirea personalului se bazează pe strategia organizaţiei  
 în domeniul calităţii. 
2. Stabileşte modul de organizare  şi  2.1. Planul şi programele de educare şi instruire ale personalului sunt  
realizare ale educării şi instruirii elaborate în detaliu şi actualizate periodic. 
  
 2.2. Responsabilităţile pentru educare şi instruire sunt stabilite în detaliu. 
  
  
 2.3. Resursele materiale şi informaţionale sunt asigurate complet şi la  
 timp. 
  
3. Participă la educarea şi instruirea  3.1.Personalul educat şi instruit este periodic evaluat şi înregistrat în mod 
personalului  adecvat. 
  
 3.2. Educarea şi instruirea personalului se fac în raport cu nivelul de  
 educaţie a acestuia şi cu nevoile 
 identificate. 
  
 3.3.Adecvarea proceselor de educare şi instruire la necesităţile  
 organizaţiei este evaluată periodic. 
  
 3.4. Eventualele măsuri corective necesare sunt stabilite imediat şi  
 aplicate cu consecvenţă. 
4.Identifică factorii motivanţi /  4.1.Factorii motivanţi / demotivanţi ai fiecărui salariat  sunt identificaţi  
demotivanţi şi tehnicile motivaţionale  periodic şi complet, conform procedurii corespunzătore. 
adecvate  
 4.2.Tehnicile motivaţionale adecvate fiecărui salariat sunt identificate  
 conform procedurii corespunzătore. 
5. Aplică tehnici motivaţionale şi  5.1. Tehnicile motivaţionale identificate sunt aplicate consecvent  
evaluează rezultatele conform procedurii corespunzătore. 
  
 5.2. Rezultatele aplicării tehnicilor motivaţionale sunt periodic evaluate  
 şi îmbunătăţite. 



 Gama de variabile 
  
  
 1. Procesul de educare şi instruire se poate efectua : 
 în cadrul organizaţiei 
 în exteriorul organizaţiei 
 prin combinarea   modalităţilor de mai sus 
 2. Educarea şi instruirea personalului se realizează prin : 
 asistare la locul de muncă 
 participare la cursuri, seminarii, conferinţe, etc. 
 studiu şi / sau training individual 
 combinarea modalităţilor de mai sus 
 3. Factori motivanţi / demotivanţi : 
 politica de personal 
 relaţiile cu şefii, colegii,etc 
 condiţiile de muncă 
 salariul , concediul , recuperările,etc. 
 responsabilităţile încredinţate 
 natura activităţilor  de efectuat 
 recunoaşterea/nerecunoaşterea  propriilor realizări şi capacităţi 
 posibilitatea/imposibilitatea realizării  propriilor aspiraţii  
 posibilitatea/imposibilitatea valorificării propriilor capacităţi   
 4. Tehnici motivaţionale : 
 schimbarea locului de muncă 
 acordarea unui stimulent salarial 
 acordarea temporară/permanentă a dreptului de folosinţă a unui bun material  
 acordarea dreptului de-a beneficia gratuit de anumite servicii 
 celebrarea publică a unui eveniment personal 
 aprecierea şi recunoaşterea publică a rezultatelor de către şefi 
 aprecierea şi recunoaşterea publică a rezultatelor de către colegi  

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 standardele ISO 8402, ISO 9004-1, ISO 9004-2  şi ISO 10011-1 
  stanadardele  ocupationale  
  principiile şi metodele de educare, instruire şi evaluare, 
  teoriile motivaţionale 
 2. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 comunicare eficientă 
 capacitate de analiză şi sinteză 
 discernământ critic 
 adaptabilitate 
 3. Sunt necesare atitudini de : 
 obiectivitate 
 corectitudine 
 flexibilitate 
 responsabilitate 
 4. La evaluare se vor urmări : 
 capacitatea de-a stabili planuri şi programe de educare şi instruire adecvate situaţiei organizaţiei 
 capacitatea de-a stabili durata şi resursele aferente fiecărei etape a procesului de educare şi instruire 
 cunoaşterea principiilor şi metodelor de educare, instruire şi evaluare 
 capacitatea de a educa şi instrui personal , la locul de muncă , în domeniul managementului calităţii 



 Definirea politicii în domeniul calităţii 

Descrierea unităţii 
Această unitate se referă la modul în care specialistul în domeniul calităţii defineşte politica organizaţiei în domeniul 
 calităţii (un cod de conduită care indică ceea ce se doreşte a se obţine prin asigurarea calităţii în cadrul organizaţiei).  
Această politică este elaborată în colaborare cu managerul general al organizaţiei care o comunică celorlalţi  
manageri şi restului personalului. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Formulează politica şi obiectivele în  1.1.Factorii determinanţi ai politicii organizaţiei în domeniul calităţii sunt 
domeniul calităţii  corect identificaţi şi analizaţi în detaliu. 
  
 1.2. Factorii determinanţi ai politicii  în domeniul calităţii sunt periodic  
 identificaţi, în raport cu specificul de activitate al organizaţiei. 
  
 1.3.Obiectivele generale ale organizaţiei în domeniul calităţii sunt stabilite 
  în raport cu specificul de activitate al organizaţiei. 
  
 1.4. Politica organizaţiei în domeniul calităţii este elaborată şi formulată   
 corect în raport direct cu factorii / obiectivele stabilite. 
  
 1.5. Politica în domeniul calităţii este clară, concisă, precisă, uşor de  
 înţeles şi nu contravine sau nu se suprapune altor politici ale organizaţiei 
2. Asigură comunicarea politicii în  2.1. Căile de comunicare a  politicii organizaţiei în domeniul calităţii sunt  
domeniul calităţii alese adecvat grupului ţintă. 
  
 2.2. Comunicarea politicii  în domeniul calităţii se face periodic şi ori de  
 câte ori este nevoie. 
3. Stabileşte strategiile în domeniul  3.1.Strategiile de aplicare a politicii în domeniul calităţii se bazează pe  
calităţii şi resursele necesare pentru  acţiuni precise şi clare ,pe trei direcţii complementare.  
aplicarea lor  
 3.2 Strategiile organizaţiei în domeniul calităţii nu contravin altor  
 strategii ale organizaţiei şi nici nu se suprapun acestora. 
  
 3.3. Strategiile organizaţiei în domeniul calităţii sunt  discutate cu  
 persoanele implicate şi comunicate în timp util personalului. 
  
 3.4. Resursele necesare pentru aplicarea strategiilor organizaţiei în  
 domeniul calităţii sunt corect definite şi evaluate. 



 Gama de variabile 
  
  
 1. Factori determinanţi ai politicii organizaţiei în domeniul calităţii se pot referi la : 
 clienţii organizaţiei şi cerinţele acestora 
 evoluţiile înregistrate pe piaţă 
 mediul concurenţial 
 organizaţie şi personalul acesteia 
 2. Obiectivele generale ale organizaţiei în domeniul calităţii se pot referi la : 
 clienţii şi mediul organizaţiei 
 procesele şi activităţile organizaţiei 
 personalul (inclusiv managerii) organizaţiei 
 3. Căile de comunicare a politicii şi strategiilor în domeniul calităţii depind de grupul ţintă al acestora; grupul ţintă  
 poate fi : 
 personalul organizaţiei (inclusiv managerii) 
 clienţii reali şi potenţiali 
 furnizorii organizaţiei-   
 4. Strategiile în domeniul calităţii comportă în mod necesar acţiuni adecvate pe următoarele direcţii  
 complementare : 
 axa relaţională 
 axa metodologică 
 axa organizaţională 
 5. Resursele necesare sunt : 
 materiale 
 umane 
 energetice 
 informaţionale 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 managementul strategic 
 managementul calităţii 
 standardele ISO 9004-1 , ISO 9004-2  şi  ISO 10011-1         
 tehnici de comunicare 
 2. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 capacitate de analiză şi sinteză 
 coerenţă 
 obiectivitate 
 3. Sunt necesare atitudini de : 
 spirit de echipă 
 perseverenţă 
 conştiinţă profesională 
 spirit critic 
 realism 
  
 4. La evaluare se vor urmări : 
 -    cunoaşterea principiilor de elaborare, comunicare şi implementare a politicilor şi strategiilor  
 capacitatea de comunicare clară, simplă, concisă 
 capacitatea de-a stabili corelaţiile dintre factori determinanţi, obiective generale şi politica / strategiile în  
 domeniul calităţii 
 -    capacitatea de-a stabili resursele necesare implementării unei strategii 



 Stabilirea şi îmbunătăţirea structurii organizatorice 

Descrierea unităţii 
Această unitate se referă la activităţile desfăşurate de specialist în domeniul calităţii în scopul organizării  
întreprinderii pentru asigurarea calităţii, astfel încât toţi factorii tehnici, administrativi şi umani care influenţează  
calitatea proceselor - şi deci a produselor / serviciilor realizate - să fie introduşi şi menţinuţi sub control. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte responsabilităţile pentru  1.1.Responsabilităţile pentru asigurarea calităţii sunt stabilite în cadrul  
asigurarea calităţii şi organigrama  fişelor de post şi/ sau al matricilor de responsabilităţi. 
aferentă  
 1.2. Responsabilităţile sunt coerente, neredundante şi se corelează cu  
 obiectivele, politica şi strategiile stabilite în domeniul calităţii 
  
 1.3. Nivelurile şi relaţiile de autoritate precum şi relaţiile de comunicare  
 sunt definite şi stabilite clar şi în totalitate. 
  
 1.4. Organigrama funcţiei „calitate” este stabilită în detaliu şi precis. 
  
 1.5. Structura organizatorică astfel stabilită este periodic evaluată şi  
 îmbunătăţită. 
2. Organizează şi planifică activităţile  2.1. Activităţile de implementare a sistemului calităţii sunt identificate,  
de implementare a sistemului calităţii definite şi planificate clar şi integral în conformitate cu strategiile  
 stabilite în domeniul calităţii, cu condiţiile specifice organizaţiei şi în  
 corelaţie cu  celelalte activităţi planificate ale organizaţiei 
  
 2.2. Activităţile de implementare a sistemului calităţii sunt definite şi  
 planificate în detaliu înainte de implementarea sistemului calităţii , în  
 cadrul >planului de implementare a sistemului calităţii>. 
  
 2.3. Activităţile de implementare a sistemului calităţii sunt evaluate şi  
 ameliorate periodic şi în timp util, în scopul respectării prevederilor  
 >planului de implementare a sistemului calităţii>. 
3. Asigură resursele necesare pentru  3.1.Resursele necesare sunt  asigurate conform >planului de implementare 
aplicarea strategiilor  a sistemului calităţii>. 
  
 3.2. Resursele necesare sunt asigurate în timp util. 
  
 3.3. Resursele asigurate sunt evaluate periodic. 
  
 3.4. Resursele consumate sunt evaluate periodic. 



 Gama de variabile 
  
  
 1.Nivelurile de autoritate (de corelat cu responsabilităţile) se definesc la fiecare post de lucru şi se pot referi la  
 autorizarea unor persoane pentru a realiza activităţi ca:   
 iniţierea acţiunilor de prevenire a apariţiei neconfomităţilor produsului/serviciului 
 identificarea şi înregistrarea problemelor referitoare la calitate 
 iniţierea, recomandarea şi furnizarea de soluţii pe căi prestabilite 
 verificarea implementării soluţiilor stabilite 
 introducerea şi menţinerea sub control precum şi tratarea produselor neconforme  
 2. Relaţiile de autoritate în cadrul organizaţii se referă la anumite relaţii autorizate ca, de exemplu : 
 relaţiile liniare 
 relaţiile funcţionale 
 relaţiile laterale 
 relaţiile de personal 
 3. Structura organigramei poate fi : 
 centralizată 
 descentralizată 
 matricială (de proiect) 
 3. Resursele necesare sunt: 
 materiale 
 umane 
 energetice 
 informaţionale 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 1. Sunt necesare cunoştinţe privind : 
 standardele ISO 9004-1 , ISO 9004-2  şi ISO 10011-1   
 managementul calităţii 
 costurile calităţii 
 delegarea responsabilităţilor 
 coordonarea / corelarea activităţilor 
 2. Sunt necesare aptitudini / deprinderi de : 
 capacitate de analiză şi sinteză 
 coerenţă 
 obiectivitate 
 delegare a responsabilităţilor 
 3. Sunt necesare atitudini de : 
 corectitudine 
 principialitate 
 responsabilitate 
 conştiinţă profesională 
 4. La evaluare se vor urmări : 
 capacitatea de-a stabili responsabilităţi în funcţie de obiective, politici şi strategii prestabilite 
 capacitatea de-a identifica, organiza şi planifica activităţi de implementare a sistemului calităţii 
 capacitatea de-a preciza modul de asigurare a resurselor necesare 
  
 


