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Prin sistem de management 
se întelege, conform ISO 

9000, un sistem prin care se stabi-
lesc politica și obiectivele și prin 
care se realizează acele obiective.

Sistemul de management al ca-
litatii este definit, tot in ISO 9000, 
ca fiind un sistem de management 
prin care se orientează și se con-
trolează o organizație, în ceea ce 
privește calitatea.

Pentru facilitarea întelegerii tu-
turor cerințelor standardului și, în 
general, a unui sistem de manage-
ment al calității, sugerăm celui în 
cauză (cititorului), să-și pună între-
bările următoare și să încerce să gă-
sească răspunsurile în urma gâdirii 
logice și a realității laboratorului:

“ce” – întrebarea va da •	
informații generale;

“de ce”? – întrebarea va •	
conduce către întelegerea unei 
motivații;

“când”? – întrebarea va arăta •	
succesiunea activităților;

“cum”? - întrebarea va pune •	
în evidență procesul;

“unde”? - întrebarea va da •	
lămuriri despre locul în care se face 
ceva;

“cine”? - întrebarea va arăta •	
responsabilitățile funcțiilor / per-
soanelor care fac activitățile de-
scrise în document.

Care ar fi avantajele imple-
mentării unui sistem de manage-
mentul calității? În primul rând, o 

organizare clară, în cadrul acestu-
ia fiind bine definite autoritățile și 
responsabilitățile fiecăruia, pe baza 
procedurilor documentate. 

În al doilea rând, să nu uităm că 
ne găsim într-o organizație (con-
form ISO 9000, organizația este 
un grup de persoane și facilități, cu 
un ansamblu de responsabilități, 
autorități și relații). Organizația 
este construită pe funcții, acestea 
fiind ocupate de persoane. Me-
canismul trebuie să funcționeze 
chiar dacă “rotițele interioare” se 
cunosc sau nu. La înlocuirea unei 
persoane cu o alta avizată, meca-
nismul trebuie să-și îndeplinească 
funcțiile pentru care există. De 
aici și importanța procedurilor. 
Prin aplicarea lor se crează o ordi-
ne cu un nivel ridicat.

În al treilea rând, o problemă de 
imagine. Într-un fel poate fi privi-
tă o organizație care obține niște 
rezultate bune, dar dacă aceasta 
garantează obținerea acestora în 
urma aplicării unor reguli riguroa-
se, reproductibile, este cu atât mai 
bună imaginea, cu atât mai credibi-
lă organizația.

Nu putem spune că o organizație 
care are aplicat un sistem de mana-
gementul calității, nu poate greși, 
însă ideea este ca într-un astfel de 
sistem, posibilitățile de identificare 
a greșelilor și de tratare a lor într-un 
mod adecvat sunt mai mari, cu mai 
multe șanse de reușită, simultan cu 

descreșterea probabilității apariției 
/ reapariției unor probleme.

Structura unui SM poate fi pre-
zentată într-o structură piramidală, 
în funcție de importanța și funcțiile 
fiecărei trepte a acesteia.

Mergând dinspre vârful pira-
midei către bază, un exemplu de 
structură ar putea cuprinde:

Strategia organizației sau a •	
laboratorului

Strategia organizației sau o 
a laboratorului înseamnă o de-
terminare a direcției principale a 
acțiunilor laboratorului în stabili-
rea sarcinilor fundamentale pentru 
atingerea obiectivelor propuse. 

Politicile acestuia •	
reprezintă intențiile declara-o 

te cu privire la domeniul la care se 
referă, respectiv domeniul calității;

trebuie susținute de obiective.o 
Manualul de management •	

(manualul calitatii)
document cu caracter gene-o 

ral, care face trimitere către alte do-
cumente care detaliază activitățile, 
denumite proceduri generale;

poate fi utilizat pentru infor-o 
marea cititorului asupra activităților 
desfașurate, pentru demonstrarea 
teoretică a competenței laboratoru-
lui în fața clienților, a autorităților 
sau, în funcție de opțiune, a orga-
nismului de acreditare national.

Proceduri generale•	
ISO 17000 definește proce-o 

dura ca fiind o modalitate specifica-
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tă de realizare a unei activități sau a 
unui proces.

Sunt documente care descriu o 
cadrul în care se desfașoară diferi-
tele activități și modul în care aces-
tea se fac. Nu trebuie confundate cu 
procedurile specifice, care descriu 
modul de efectuare concret al dife-
ritelor activități (de exemplu, încer-
cări). 

documentare completă a sis-o 
temului calității înseamnă acoperirea 
cu proceduri a tuturor activităților.

Proceduri specifice•	
sunt documente care descriu o 

modul efectiv în care se desfasoară 
activitățile. 

În martie 2018 a avut loc schim-
barea (actualizarea) referențialului 
pentru laboratoare de încercări. 

Schimbările aduse în noua 
ediție:

Domeniul de aplicare a fost •	
revizuit în așa fel încât să ia în con-
siderare toate activitățile de labora-
tor (încercări, etalonări și prelevări 
asociate cu încercările/etalonările 
ulterioare);

A fost adoptată o nouă struc-•	
tură pentru a o alinia cu structurile 
celorlalte standarde din domeniul 
evaluării conformității, de ex., cele 
din seria 17000;

Abordarea pe bază de proce-•	
se este similară celei din standardele 
ISO 9001 (managementul calității), 
ISO 15189 (cerințe pentru calita-
te și competență) și seria ISO/IEC 
17000 (standard pentru activitățile 
de evaluare a conformității), punând 
accentul pe rezultatele unui proces, 
în loc de descrierea detaliată a sarci-
nilor și pașilor acestuia;

Standardul se concen-•	
trează mai mult pe tehnologiile 
informaționale. Ca urmare, înregis-
trările și rapoartele tipărite încep să 
fie eliminate, în favoarea versiunilor 
electronice; acestea includ utilizarea 
sistemelor informatice, a înregistră-
rilor electronice și generarea de re-
zultate și rapoarte electronice.

O nouă secțiune a fost adau-•	
gată, introducând conceptul de gân-
dire bazată pe risc; 

Terminologia a fost actuali-•	
zată. Exemplele includ schimbările 
din VIM (vocabular internațional 
de metrologie) și alinierea cu termi-
nologia ISO/IEC, care are un set de 
definiții și termeni comuni tuturor 
standardelor utilizate în evaluarea 
conformității.

Importanța și beneficiile parti-
cipării la schemele de încercări de 
competență

Așa cum este de așteptat, una 
dintre preocupările cele mai impor-
tante ale laboratoarelor de încercări, 
este asigurarea validității rezultate-
lor furnizate clienților.

După cum este cunoscut, există 
mai multe metode adoptate de la-
boratoare, pentru realizarea acestei 
cerințe. 

Aceste metode pot include, fară 
a se limita, la:

Utilizarea materialelor de •	
referință;

Utilizarea etaloanelor de lu-•	
cru, cu diagrame de control, atunci 
când este aplicabil;

Reincercarea eșantioanelor •	
păstrate;

Corelarea rezultatelor pen-•	
tru diferitele caracteristici ale unui 
obiect;

Încercarea eșantioanelor oar-•	
be și, nu în ultimul rând, comparări 
între laboratoare.

Asa cum este exprimată această 
cerință în referențialul pentru labo-
ratoarele de încercări/etalonări, SR 
EN ISO/IEC 17025:2018, este o ne-
cesitate, și nu o opțiune. Ca urma-
re, laboratorul trebuie să-și țină sub 
control permanent performanțele, 
iar una dintre metodele cele mai efi-
cace, este participarea la încercări 
între laboratoare, atunci când aces-
tea sunt disponibile și adecvate.

Standardul ISO 17043:2010 – 
Cerințele generale pentru încercări-
le de competență stabilesc cadrul de 
organizare și realizarea încercărilor 
de competență, prezentând cerințele 
de natură tehnică, dar și pe cele de 
management.

Scopurile schemelor de încercări 
de competență (încercările între la-
boratoare) sunt:

Evaluarea performanțelor la-•	
boratoarelor pentru încercările efec-
tuate;

monitorizarea continuă a •	
performanțelor laboratoarelor;

identificarea problemelor în •	
laboratoare și inițierea de acțiuni 
corective sau preventive, de exem-
plu, în urma obținerii unor rezultate 
nesatisfăcătoare sau discutabile, se 
pot identifica astfel de acțiuni cu 
referire la proceduri de încercări 
inadecvate, eficacitatea instruirii și 
supervizării personalului;

stabilirea eficacității și a ca-•	
racterului comparabil al metodelor 
de încercare;

furnizarea unui plus de încre-•	
dere clienților laboratoarelor;

instruirea laboratoarelor par-•	
ticipante, pe baza rezultatelor unor 
astfel de comparări;

evaluarea caracteristicilor de •	
performanță ale unei metode;

atribuirea de valori materia-•	
lelor de referință și evaluarea adec-
varii acestora pentru a fi utilizate în 
proceduri specifice de încercare.

Nevoia continuă de încredere 
în performanța laboratorului este 
esențială nu numai pentru labora-
toare și clienți, ci și pentru alte părți 
interesate, cum ar fi autoritățile de 
reglementare, organismele care 
acordă recunoaștere (acreditare) la-
boratoarelor și alte organizații care 
specifică cerințe pentru laboratoare.

Laboratoarele acreditate, dar și 
cele în curs de acreditare, trebuie să 
cunoască și să aplice cerințele or-
ganismului de acreditare, prin care 
se stabilește necesitatea participării 
la încercările de competență, atunci 
când acestea sunt disponibile și 
adecvate.

În cazul în care schemele de în-
cercări de competență sunt disponi-
bile și adecvate domeniului de acre-
ditare, laboratoarele au responsabi-
litatea planificării participărilor la 
acestea, tinând cont de celelalte mă-
suri de control al calității implemen-
tate, de riscul prezentat de laborator 
și de frecvența minima stabilită  de 
organismul de acreditare national.


