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REZUMAT: Pentru ca organizatia sa poata fi condusa si sa functioneze cu succes este necesar ca 

aceasta sa fie coordonata si controlata intr-un mod sistematic si transparent. Succesul va rezulta din 

implementarea unui Sistem de Management care este proiectat pentru imbunatatirea continua a 

performantei luand in considerare necesitatile tuturor partilor interesate. Sistemul de Management al 

Calitatii in SC Valves SRL se afla in stransa legatura si cu modelele de excelenta bazandu-se pe 

principii comune, astfel ca identificarea punctelor forte si slabe, prevederile pentru evaluare in raport 

cu modelele generice, furnizarea unei baze pentru imbunatatire continua si prevederile pentru o 

recunoastere externa i-au adus Companiei un succes garantat . 

 

1 INTRODUCERE  

Profilul de bază al SC Valves SRL este 

proiectarea, dezvoltarea, producţia, montajul şi 

service pentru echipamentele petroliere destinate 

industriei de foraj - extracţie ţiţei şi gaze, pentru 

diferite condiţii geografice, climă şi mediu.  

Pe parcursul desfasurarii lucrarii stiintifice se 

vor observa demersurile prin care SC Valves SRL a 

stabilit, a documentat si a implementat un sistem de 

management al calităţii, urmărind îmbunătăţirea 

continuă a eficacităţii acestuia, în conformitate cu 

prevederile standardului de referinţă ISO 9001.  

Obiectivul principal al lucrarii este de a 

evidentia principalii pasi urmati pentru aplicarea  

Sistemului de Management al Calitatii, precum si 

influenta metodelor de imbunatatire adobdate, 

menite sa aduca succesul companiei. 

 Modalitatea prin care obiectivul pricipal va fi 

atins reprezinta un studiu bazat pe activitatea 

companiei SC VALVES SRL, precum si prin 

folosirea unor exemple concrete pentru situatii 

riscante. 

2 STADIUL ACTUAL 

In prezent SC VALVES SRL a documentat, si 

implementat un sistem de management al calităţii, 

urmărind îmbunătăţirea continuă a eficacităţii 

acestuia, în conformitate cu prevederile 

standardului de referinţă SR EN ISO 9001.  

1 Specializarea Ingineria Calitatii, Facultatea IMST; 

E-mail: mitrache_ioana@yahoo.com;  

2.1 Identificarea proceselor din organizație, 

necesare pentru a produce rezultatele 

intenționate 

2.1.1 Obiectivul organizației 

Obiectivul  fundamental al firmei SC 

VALVES SRL constă  în orientarea catre client  

prin livrareade robineti intr-un mod care sa conducă 

la satisfacerea tuturor cerinţelor explicite şi 

implicite ale clienţilor. Stabilirea acestui obiectiv şi 

a politicii în domeniul calităţii a SC VALVES SRL 

s-a făcut ţinând cont de faptul că unul din factorii 

determinanţi în realizarea şi creşterea 

performanţelor firmei noastre este calitatea 

produselor şi serviciilor pe care le livrează/ 

prestează, iar imbunatatirea continuă a calităţii 

produselor şi serviciilor va fi însoţită de o 

eficacitate economică sporită şi o creştere a 

rentabilităţii pe termen lung. În acest scop, 

acţionăm pentru asigurarea calităţii produselor şi 

serviciilor prin îndeplinirea cerinţelor prevăzute în 

contracte, caiete de sarcini, specificaţii, norme şi 

standarde aplicabile. 

2.1.2 Politica in domeniul calitatii 

Materializarea politicii se realizează prin 

proiectarea, implementarea şi menţinerea unui 

sistem de management al calităţii care va face 

posibilă realizarea următoarelor perspective 

strategice: 

-Clientii: realizarea şi menţinerea calitativă a 

serviciile prestate; 

- Resurse umane – personalul să aibă 

repartizate responsabilităţile specifice şi să fie 

instruit, calificat si motivat pentru creşterea 
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interesului în relaţia cu clienţii şi angajat în 

implementarea politicii SC VALVES SRL 

referitoare la calitate, pentru satisfacerea 

aşteptărilor clientului şi pentru îmbunătăţirea 

continua a calităţii produselor livrate si serviciilor 

prestate. 

-Operatiuni – abordarea procesuala prin derularea 

planificată şi armonioasă a proceselor interne se 

urmăreste maximizarea eficienţei lor (cresterea 

productivitatii, implementare procese noi si 

retefnologizare, calificarea/validarea proceselor). 

-Financiara – realizand obiectovele stabilite prin 

perspectivele anterioare se urmareste cresterea 

cifrei de afaceri, cresterea profitului, amortizarea 

echipamentelor, recuperare creante, imbunatatirea 

fluzului de capital). 

-Managementul schimbarii – urmarim 

implementarea celor mai noi idei si procese in 

beneficiul clientilor nostri. 

-Mediu – implementand un sistem de management 

de mediu ne aratam respectul fata de mediul 

inconjurator si societatea civila. 

2.1.3 Procesele din organizație care afectează 

direct calitatea produselor sau serviciului 

furnizat și a cerințelor de calitate pentru 

fiecare process 

SC VALVES SRL coordonează toate procesele 

sale în conformitate cu cerinţele standardului de 

referinţă. 

Procesele SMC sunt: 

- procese ale sistemului de management: 

controlul documentatiei sistemului de 

management (stabilire reguli, implementare reguli, 

verificarea aplicarii regulilor prin audit intern, 

implementare actiuni de imbunatatire) 

-procese de management: 

angajamentul managementului, politica şi 

obiectivele din domeniul calităţii, si de mediu 

(stabilirea, implementarea, certificarea, realizărea,  

eficacitatea şi stabilirea de măsuri de 

îmbunătăţire); 

-orientarea către client (identificarea cerinţelor 

clientului, îndeplinirea acestora, monitorizarea 

satisfacţiei clientului, stabilire măsuri pentru 

creşterea satisfacţiei clientului); 

-responsabilitate, autoritate şi comunicare - 

organizarea organizaţiei (alocare de 

responsabilităţi, de autoritate, de resurse, numirea 

RM, punerea în practică a acestora, verificarea 

eficienţei şi eficacităţii, stabilirea de măsuri de 

îmbunătăţire); 

-analiza efectuată de management (planificare, 

raportare, analiză, măsuri). 

-procese de asigurare a resurselor: 

-resurse umane, instruire (identificare necesităţi / 

planificare, asigurare / efectuare instruiri, evaluare 

cunoştinţe, stabilire măsuri); 

-infrastructură (identificare necesităţi, asigurare, 

monitorizare/măsurare, stabilire măsuri); 

-mediu de lucru (stabilire, asigurare, monitorizare, 

stabilire măsuri de îmbunătăţire). 

-procese de realizare a produsului / prestare a 

serviciului: 

-planificarea realizarii produsului (elaborare 

tehnologii de executie, aplicare, verificarea 

aplicării, stabilire măsuri de îmbunătăţire); 

-procese referitoare la relatia cu clientul 

(planificare, efectuare, control, măsuri de 

îmbunătăţire); 

-proiectare dezvoltare - N/A; 

-aprovizionare (planificare, efectuare, control, 

măsuri de îmbunătăţire); 

-controlul fabricarii produselor si al prestarii 

serviciului  (planificare, efectuare, control, măsuri 

de îmbunătăţire), cuprinde urmatoarele 

subprocese; 

 Prelucrari mecanice (debitari, rectificari, 

strunjiri, prelucrai complexe pe utilaje 

cu comanda numerica etc.); 

 Tratamente termice (CIF – calire cu 

curenti de inalta frecventa); 

 Sudarea metalelor; 

 Depozitare materii prime si produse; 

 Conservare si ambalare. 

-controlul EMM (planificare, efectuare, control, 

măsuri de îmbunătăţire). 

-procese de măsurare: 

-satisfacţia clienţilor (cercetare piaţă - marketing, 

stabilire indicatori, evaluarea satisfacţiei, stabilire 

măsuri de creştere a acesteia); 

-audit intern (planificare, efectuare şi raportare, 

analiză rezultate, stabilire măsuri de îmbunătăţire); 

-monitorizarea şi măsurarea proceselor, a 

produsului, a aspectelor de mediu (planificarea 

monitorizării, efectuarea acesteia, analiza 

rezultatelor, stabilire de măsuri de îmbunătăţire); 

-analiza datelor (stabilire necesităţi, colectare date, 

analiză, stabilire măsuri de îmbunătăţire); 

-îmbunătăţire continuă (identificare necesităţi, 

aplicare tehnici de îmbunătăţire, evaluare 

rezultate, stabilire măsuri); 

-acţiuni corective şi acţiuni preventive 

(identificare necesităţi, stabilire acţiuni corective 

şi acţiuni preventive, verificare eficienţă, stabilire 

măsuri de îmbunătăţire). 

 Procese externe care pot influenta conformitatea 

produselor este procesul de incercari fizico-

chimice al materialelor metalice si procesul de 

verificari ale echipamentelor de monitorizare si 

masurare. Controlul acestor procese se face la 
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evaluarea initiala a furnizorilor, iar printre 

criteriile de evaluare se enumera: acreditarea SR 

EN ISO/CEI 17021 sau autorizarea ca 

laborator/personal calificat metrologic. 

2.1.4 Definirea responsabilităților 

Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile 

conducerii şi compartimentelor din SC 

VALVES SRL sunt definite prin fise ale 

postului si decizii ale conducerii. 

Structura organizatorica a SC VALVES SRL 

este stabilita prin organigrama firmei, care 

este actualizată / aprobată. 

2.1.5 Definirea documentatiei 

Structura documentelor SMC al SC VALVES 

SRL este următoarea: 

-declaraţia Directorului General cu privire la 

politica din domeniul calităţii; 

-manualul sistemului de management; 

-proceduri de sistem de management calitate; 

-inregistrări, 

3 PLANIFICAREA PROCESELOR  

Directorul General al SC VALVES SRL prin 

Directorul Calitate / Mediu asigură:- 

planificarea  sistemului  de  management  se  

face  în  “Planul  de  îmbunătăţire  a  calităţii”  

care  se elaborează  de  Resp.  AC. 

Pentru a urmari  planul se vor stabili obiective 

la nivel de companie, pentru a urmari 

atingerea acestora precum si imbunatatirea, 

dupa caz, Fig.1. 

3.1 Planificarea obiectivelor la nivelul 

departamentului Asigurarea Calitatii 

1.Obtinerea unui timp de raspuns pentru 

Cotatii( RFQ/On Base) de 2 zile  Department 

Objective.(Fig.2) 

 

2.Finalizarea in 96% din cazuri a planurilor de 

Calitate cu o saptamana mai devreme.(Fig.3) 

 

3.Timpul de inchidere pentru actiuni corective 

< 120 zile, pentru min 90% din cazuri.(Fig.4) 

 

4.Minimum 90 % din rapoartele pentru actiuni 

corrective sa fie inchise la timp printr-o mai 

buna planificare si comunicare interna.(Fig.5) 

 

4 ANALIZA, MĂSURAREA PRECUM SI 

IMBUNATATIREA PROCESELOR 

În cadrul SC VALVES SRL sunt planificate şi 

implementate procese necesare monitorizării, 

măsurării, analizei şi îmbunătăţirii pentru: 

- demonstrarea conformităţii produselor şi 

serviciilor; 

- asigurarea conformităţii sistemului de 

management al calităţii; 

- îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului 

de management al calităţii. 

- Aceste procese includ determinarea metodelor 

aplicabile, utilizarea tehnicilor statistice şi 

amploarea utilizării lor. 

Pentru a identifica statutul actual de 

performanta, au fost analizate obiectivele 

stabilite in anul anterior. 

In urma analizei s-a stabilit neindeplinirea 

targetului in zona Rapoartelor 

corrective.(Fig.5) 

Dupa analiza procesului actual (Fig.6) s-a 

decis folosirea unor instrumente de Six Sigma 

pentru imbunatatirea procesului, dupa cum 

urmeaza: 

- Diagrama fishbone (Fig.7) 

- FMEA (Fig.8),(Fig.9) 

- Casa Calitatii (Fig.10) 

Dupa folosirea instrumentelor de mai sus se 

poate observa harta procesului imbunatatit 

(Fig.11) 

 

CONCLUZII 

Avantajele proiectului de imbunatatire 

reprezinta o: 

-Crestere a satisfactiei clientului 

-Crestere a calitatii produselor datorita unei 

investigatii adecvate. 

Organizațiile trebuie să examineze cu atenție 

care dintre metodele de îmbunătățire să fie 

adoptate și firește că nu se pune problema să 

fie adoptate toate metodele menționate. 

Standardul SR EN ISO 9004:2001 prezintă 

unele linii directoare pentru metodele de 

îmbunătățire a calității, astfel ca printr-o buna 

planificare si cu instrumentele necesare se 

poate implementa un sistem de management al 

calitatii de success.această parte, vor fi 

subliniate contribuţiile originale din cadrul 

lucrării şi viitoarele cercetări în domeniu.  
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Figuri folosite:   

 

 

 

Fig.1 

 

 

 

 

 

Fig.2 
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Fig.3 

        Fig.4 
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Fig.5 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 
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Fig.7 

 

 

Fig.8 
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Fig.9 

 

Fig.10 
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Fig .11 
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7 NOTAŢII 

Următoarele simboluri sunt utilizate în cadrul lucrării: 

ISO = organizatia internationala de standardizate; 

SMC = Sistem de management al calitatii; 

CIF=Calire cu curenti de inalta frecventa; 

RM=Responsabil de management; 

Resp AC=Responsabil Asigurarea Calitatii; 

CPAR=Raport pentru actiuni corective/ preventive; 


