
SERVICII DE INSTRUIRE, CONSULTANÞÃ ªI AUDIT 
PENTRU IMPLEMENTAREA 

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII 

MIHAI

SMOCHINÃ 

PFA SR EN ISO 9001:2008

Prezentare generala a cerintelor standardului ISO 9001

Obiectivele cursului:

Tematica:

Cui se adreseazã?

Alte informaþii:

- sã explice termenii ºi principiile de bazã ale managementului calitãþii, conform standardului în vigoare 
SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calitãþii. Principii de bazã ºi vocabular

 - sã prezinte cerinþele pentru sistemul de management al calitãþii, conform standardului în vigoare 
SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitãþii. Cerinþe

- sã familiarizeze participanþii cu limbajul specific, necesar pentru implementarea cu succes a sistemului de 
management al calitãþii

- termeni ºi definiþii de bazã în managementul calitãþii
- principiile managementului calitãþii
- cerinþele SR EN ISO 9001:2015

- cap. 1 - Domeniu de aplicare
- cap. 2 - Referinþe normative
- cap. 3 - Termeni ºi definiþii
- cap. 4 - Contextul organiza?iei
- cap. 5 - Leadership
- cap. 6 - Planificare
- cap. 7 - Suport
- cap. 8 - Operare
- cap. 9 - Evaluarea performan?elor
- cap. 10 - Îmbunãtã?ire

- managerilor generali ºi managerilor de departamente
- managerilor calitãþii
- întregului personal implicat în proiectarea, implementarea, operarea ºi / sau menþinerea sistemului de 
management al calitãþii
- personalului responsabil de proiectarea, implementarea, operarea ºi / sau menþinerea altor sisteme de 
management: mediu, sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã, siguranþa produselor etc.

- durata: 2 zile x 4 h / zi
- materialul de curs este personalizat ºi conþine exerciþii ºi aplicaþii bazate pe specificul organizaþiei 
dumneavoastrã
- participarea la cursuri anterioare pe aceastã temã nu este obligatorie, dar este recomandat ca participanþii sã 
posede cunoºtinþe generale cu privire la practicile de afaceri ºi cu privire la sistemele de management
- la finalul instruirii cursanþii primesc certificate de participare
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