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REZUMAT. În lucrare se prezintă familia de standarde ISO 9000 şi în special standardul ISO 9001 cu avantajele şi dezavantajele 
acestuia precum şi implementarea acestuia la calea ferată română. 
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ABSTRACT. In this work are presented ISO 9000 family standards and most special the ISO 9001 standard with he’s advantages 
and disadvantages, but even a way of implementation of it on Romanian Railway. 
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În acesta lucrare s-a realizat o analiză obiectivă 
asupra necesitaţii, în primul rând, acestor instalaţii de 
semnalizare şi automatizare de la calea ferată, ţinând 
cont de faptul că aceste instalaţii trebuie să asigure 
desfăşurarea activităţilor de transport pe calea ferată 
astfel încât să se realizeze, principalul obiectiv al 
acestei activităţii, adică transportul de bunuri materiale 
şi de călători, în cele mai bune condiţii atât din punct de 
vedere al eficientei economice, al asigurării transportu-
lui în cel mai scurt timp posibil, cât şi din punct de 
vedere al siguranţei bunurilor şi a călătorilor. 

Transporturile feroviare de călători şi mărfuri deci, 
trebuie să se desfăşoare în condiţii depline de re-
gularitate şi siguranţă. 

Deoarece trenurile au în general tonaje mari, circulă 
cu viteze ridicate, iar traseul este fix şi nu poate fi 
modificat în cazul apariţiei unui obstacol, trebuie luate 
măsuri speciale pentru a se evita situaţiile periculoase 
ca de exemplu: ciocniri de trenuri, acostări, deraieri, etc. 

Nerespectarea instrucţiilor, iar uneori oboseala, lipsa 
de atenţie a personalului, poate duce la accidente cu 
urmări deosebit de grave. 

Pentru evitarea acestor situaţii (evenimente) s-a 
căutat să se înlocuiască, pe cât posibil. într-o măsură 
cât mai mare, intervenţia directă a omului prin echi-
pamente şi instalaţii din ce în ce mai perfecţionate, 
având drept scop asigurarea siguranţei circulaţiei. 

Pentru atingerea acestor deziderate ce vizează buna 
desfăşurare a transportului pe calea ferata se are în 
vedere şi implementarea sistemelor de asigura o calitate 
deosebita în ceea ce priveste instalaţiile de comanda şi 
control a circulaţiei feroviare. 

Odată cu intrarea tarii noastre în comunitatea 
europeană şi impliocit şi integrarea retelei de cale 
ferată din ţara noastră la cea europeană, s-a pus şi 
problema implementării familiei de standarde 
ISO 9000. 

Acest concept îşi are însă originea în timpuri mai de 
demult şi acest fapt se poate evidenţia şi din următoarea 
cronologie: 

– MIL-Q-9858, MIL-I-4508 (furnizori pentru industria 
militară din SUA); 

– BS 5750:1979; 
– ISO 9000:1987; 
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– ISO 9001-3:1994; 
– ISO 9000:2000. 
Aceasta evoluţie a dus în cele din urma la formarea 

familiei de standarde 9000, care are următoarele com-
ponente: 

• ISO 9000 – Principii fundamentale şi vocabular; 
• ISO 9001 – Cerinţe; 
• ISO 9004 – Ghid pentru îmbunătăţirea perfor-

manţei; 
• ISO 10005 – Ghid pentru planificarea calităţii; 
• ISO 10011 - 1-3 –Audit; 
• ISO 10012 – Echipamente de măsurare; 
• ISO 10013 – Manualul calităţii. 
Familia de standarde ISO 9000 prezentată mai jos a 

fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile, de orice tip 
sau marime, să implementeze şi să conducă eficace 
sistemele de management al calităţii – ISO 9000 descrie 
principiile fundamentale ale sistemelor de management 
al calităţii  şi specifica terminologia pentru sistemele de 
management al calităţii: 

– ISO 9001 specifică cerinţe pentru un sistem de m-
anagement al calităţii  atunci când o organizaţie are nevoie 
să-şi demonstreze abilitatea de a funiza produse care 
îndeplinesc cerinţele clientului şi ale reglementărilor apli-
cabile şi urmăreşte să crească satisfacţia clientului; 

– ISO 9004 furnizeaza linii directoare care iau în 
considerare atât eficacitatea, cât şi eficienta sistemului 
de management al calităţii. Scopul acestui standard este 
îmbunătăţirea performantei organizaţiei şi satisfacţiei 
clientilor precum şi a altor parti interesate; 

– ISO 190011 furnizează îndrumări referitoare la audi-
tarea sistemelor de management al calităţii  şi al mediului. 

Împreună acestea formează un ansamblu coerent de 
standarde pentru sistemul de management al calităţii  care 
facilitează intlegerea mutuală în comerţul international 

În acest context, în ţara noastra au fost adoptate 
versiunile romanesti ale acestei familii de standarde, cu 
următoarea componenţă: 

– SR EN ISO 9000:2001; 
– SR EN ISO 9001:2001; 
– SR EN ISO 9004:2001; 
– SR ISO 10005:1999; 
– SR ISO 10011 – 1-3 :1993; 
– SR EN 30012-1:1995 (ISO 10012-1); 
– SR ISO 10012-2:2000; 
– SR ISO 10013:1997. 
Din aceasta familie de standarde cel mai important 

este standardul ISO 9001. Acest standard internaţional 
stabileşte cerinţele pentru un sistem de management al 
calităţii  atunci când o organizaţie: 

a) are nevoie să demonstreze capabilitatea sa de a 
furniza consecvent produse care satisfac cerinţele 
clientului şi cerinţele reglementărilor aplicabile; 

b) urmăreşte să crească satisfacţia clientului prin 
aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de 
îmbunătăţire continua a sistemului şi prin asigurarea 
conformitatii cu cerinţele clientului şi cu cele ale 
reglementărilor aplicabile 

Implementarea sistemului de calitate are următoarele 
avantaje: 

● Avantaje pe plan extern: 
–  avantaj competitiv în raport cu concurenţa ; 
–  punctaj mai mare în cazul participării la licitaţii 

sau a solicitării de credite; 
–  mărirea încrederii clienţilor; 
–  recunoaştere internaţională. 
● Avantaje pe plan intern: 
–  scade costul defectelor şi creşte beneficiul; 
–  structura şi modul de organizare al întreprinderii 

devin transparente; 
–  scăderea numarului de erori repetitive; 
–  evitarea conflictelor de competenţă şi clarificarea 

fluxului informaţional; 
–  sensibilizarea personalului către calitate. 
Calitatea se realizează la locul de muncă în timpul 

producţiei şi nu este rezultatul unei inspecţii severe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiar la nivel mondial, ca urmare a statisticilor 

efectuate s-a constatat că succesul diferitelor firme, fără 
a ţine cont de specific, este intr-o foarte mare legătu-
ră cu caliatea, indeferent dacă este vorba de calitatea 
serviciilor oferite potenţialilor clienţi, sau de calitatea 
managementului de care se bucură sistemul de orga-
nizare intern, ceea ce duce în cele din urmă tot la o 
calitate ridicată a serviciilor. 

De asemena nu este mai putin adevarat ca şi calitatea 
prezinta diferite forme, fiind reflectata prin prizma 
intelegerii diferitelor concepte ce privesc calitatea. 
Astfel se poate evidentia în cele ce urmează ca: 

– din punctul de vedere al marketingului: „Satisface-
rea cerinţelor clientului…” 

– din punctul de vedere al producătorului: „Confor-
mitatea cu cerinţele specificate…” 

–  din punctul de vedere al utilizării: „Aptitudinea de 
a fi utilizat…” 
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Importanţa  a diferiţi factori asupra succesului firmelor de top la 
nivel mondial 

 
Calitatea, la rândul ei, prezintă următoarele patru 

nivele: 
 

Succesul = conformitatea… 

… cu cerinţele standardelor 

… cu aptitudinea pentru utilizare 

… cu cerinţele specificate ale clientului 

… cu cerinţele nespecificate ale clientului 

 
 

Principalele concepte legate de calitate şi imple-
mentarea ei sunt: 

1. Managementul calităţii: activităţi coordonate 
pentru a orienta şi controla o organizaţie în ceea ce 
priveşte calitatea. 

2. Planificarea calităţii: parte a managementului cali-
tăţii concentrată pe stabilirea obiectivelor calităţii şi 
care specifică procesele operaţionale şi resursele afe-
rente necesare pentru a îndeplini obiectivele calităţii. 

3. Controlul calităţii: parte a managementului calită-
ţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la 
calitate. 

4. Asigurarea calităţii: parte a managementului ca-
lităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele 
referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

5. Sistem de management al calităţii: sistem de 
management prin care se orientează şi se controlează o 
organizaţie în ceea ce priveşte calitatea. 

6. Îmbunătăţirea calităţii: parte a managementului 
calităţii concentrată pe creşterea abilităţii de a îndeplini 
cerinţe ale calităţii. 

Totuşi nu întotdeauna implementarea unui sistem de 
calitate se desfăşoară fără probleme şi uneori mai apar 
şi neajunsuri cum ar fi: 

o În faza de proiectare: 
 Care sunt etapele necesare pentru certificare ISO 
9001? 

 Cum să interpreteze cerinţele Standardului ISO 
9001? 

o În faza de redactare a documentatiei 
 Cât de detaliate trebuie să fie procedurile? 
 Cum să evite birocratia? 

o În faza de implementare 
 Cum să invingem rezistenţa la schimbare? 
 Cum se planifică şi se realizează un audit efi-
cient? 

 Cum putem ţine sub control documentele şi 
înregistrarile 

o Dupa certificare 
 Cum să menţinem ceea ce am obţinut? 
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Este de la sine înteles că o astfel de abordare a adus 
şi cazul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. 
o nouă abordare în ceea ce priveste caliatea, atât în ceea 
ce priveste implementarea în reţea a unor instalaţii de 
înaltă eficienţă şi fiabilitate care să asigure transportul 
mărfurilor şi călătorie în cele mai bune condiţii, atât de 
confort, cât mai ales de siguranţă. 
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În aceste condiţii s-a avut în vedere ca la semnarea 
contractelor cu partenerii furnizori de astfel de instalaţii 
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să fie luate în discuţie doar oportunităţile de implemtare 
a instalaţiilor a căror folosire este de ultimă oră chiar în 
Uniunea Europeană. 

În strategia dezvoltării instalaţiilor de siguranţa circula-
ţiei la Calea Ferată Română sunt prevazute: centralizarea 
electronică a staţiilor mari, informatizarea postului de co-
mandă al impiegatului de miscare, înlocuirea instalaţiilor 
electromecanice şi mecanice cu instalaţii de centralizare 
electronică simple sau instalaţii CED simplificate, intro-
ducerea de numărătoare de osii pentru controlul stării de 
liber a liniei curente între două staţii pe distanţe fără bloc 
de linie, modernizarea trecerilor la nivel etc. 

Informatizarea postului de comandă al impiegatului 
de mişcare reprezintă, de fapt, comanda cu calculatorul 
a instalaţiei de centralizare clasice, cu relee. 

Dintre avantajele informatizarii enumeram: 
– staţia poate să fie integrată informatic cu alte 

sisteme; 
– posibilitatea rapida de a atasa statia respectiva la 

un dispecerat feroviar; 
– facilitati privind numarul trenului şi informatii pri-

vind compunerea trenului; 
– înregistrare cronologică a tranziţiilor din sistem; 
– facilităţi privind graficul de circulaţie; 
– facilităţi de evidenţă şi formularistică; 
– facilităţi de proiectare automată a sistemului; 
– reducerea unei cantităţi de cabluri din cupru; 
– eliminarea releelor din schemele de selecţie a par-

cursurilor; 
– marirea fiabilităţii sistemului de selecţie şi de afi-

şare a parcursurilor. 
Avantajele cele mai importante ale instalaţiilor de 

centralizare electronică sunt: 
• sporirea capacităţii de conducere a traficului; 
• sporirea capacităţii de executare a comenziilor şi 

mişcărilor de manevră; 
• îmbunătăţirea sistemului de informaţii referitoare 

la trafic 9train describer, memorarea unor chestiuni im-
portante etc.); 

• creşterea siguranţei circulaţiei; 
• mărirea fiabilităţii şi disponibilităţii instalaţiei, 

ceea ce va duce la scaderea volumului de mentenanţă 
preventivă şi a reparaţiilor; 

• îmbunătăţirea activităţii de mentenanta prin utiliza-
rea diagnozei şi a mentenantei asistate de calculator; 

• reducerea volumului de piesede rezerva necesare; 
• inregistrarea cronologica a tranzactiilor de pe 

interfata grafica ceea ce va oferii posibilitatea de a se 
realiza plai-back; 

• instalarea de facilitati de proiectare automata pentru 
software şi hardware; 

• posibilitatea de a efectua modificari ale configura-
ţiei staţiei în timpul operarii fără perioade de intrerupere 
semnificative. 

CONCLUZII 

Din aceasta analiza principala idee desprinsa o 
reprezinta, de departe preocuparea Companiei Nationale 
de Cale ferată „CFR” S.A. de a implementa sistemul de 
calitate prevazut de stadardele din familia ISO 9000, ca 
principal deziderat ce se vrea indeplinit pentru 
integrarea retelei de cale ferată romana în ansamblul 
retelei europene şi asigurarea unui transport pe calea 
ferata care sa asuigura confortul şi siguarnta calatorilor 
şi a marfurilor transportate. 

Din punct de vedere a instalaţiilor de comanda şi 
control a circulaţiei feroviare principalele doua com-
ponente ce se vor atinse în viitor sunt : 

• implementarea unor instalaţii de comanda şi con-
trol de inalta calitate, fiabilitate şi siguranta, pe reţeaua 
de cale ferată romana, în concordanta cu cele utilizate 
pe reţeaua unificata a europei; 

• asigurarea mentenantei acestor instalaţii utilizand un 
sistem de calitate şi management care sa asigura desfasu-
rarea transportului feroviar în cele mai bune conditii. 

În acest sens, aşa cum s-a aratat în lucrarea de faţă 
s-au facut paşi deosebit de importanţi, însă pe viitor 
lucrurile trebuie să aibă o continuitate în ceea ce 
priveşte, atât implementarea standardelor ISO 9000, 
cât şi urmărirea aplicării principiilor ce decurg din 
acest lucru. 

Cultura calităţii este promovată, în 166 de ţări, de 
Business Initiative Directions (BID), organizaţia care 
acordă premiile pentru excelenţă şi prestigiu în afaceri. 
BID se prezintă ca un pionier în domeniul calităţii co-
municării corporatiste, stabilind cadrul în care cei ce se 
integrează într-o companie să-şi unească fortele în re-
laţiile de muncă. Aceasta a permis organizaţiei să atingă 
două obiective fundamentale: dezvoltarea şi implantarea 
în întreaga lume a unuia dintre cele mai avansate sisteme 
de calitate a conducerii, unde sunt stabilite liniile di-
rectoare ale acestui proces, precum şi crearea unui 
premiu care simbolizează într-o formă imediată succesul 
şi reuşita companiei în promovarea calităţii. În cei peste 
25 de ani de când se acordă aceste premii, marile 
companii ale lumii au fost răsplatite pentru eforturile 
depuse în îmbunătăţirea calităţii conducerii. 
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