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Multe organizaţii atît din sectorul public, cît şi din cel privat utilizează 
standardele şi participă la elaborarea acestora. Însă puţine dintre aceste 
organizaţii văd standardizarea ca fiind direct legată de nucleul strategiei 
sale de afaceri. Unii abordează standardizarea într-un mod extrem de 
organizat şi au o percepţie clară a impactului standardelor asupra 
activităţii şi performanţei lor. Alţii pot utiliza standardele dintr-o 
perspectivă limitată, pentru activităţi sau procese specifice. Majoritatea 
dintre ei conştientizează că standardele aduc beneficii organizaţiilor, cu 
toate acestea nivelul de conştientizare şi percepere a acestor beneficii 
variază considerabil. 
Există însă şi alte categorii de organizaţii care utilizează superficial 
standardele sau nu le utilizează în general. Sînt, de asemenea,  companii 
care consideră standardele o povară – ceva ce nu poate fi evitat uneori, 
percepîndu-le drept cost suplimentar sau obligaţie cu un impact negativ 
asupra activităţii lor. Există și organizații care nici măcar nu iau în 
considerare participarea la elaborarea standardelor sau care nu sînt 
conştiente de beneficiile potenţiale pe care le-ar putea oferi 
implementarea standardelor activității lor. Una dintre aspectele-cheie ale 
misiunii organismelor naţionale de standardizare este de  a media cu 
organizaţiile din toate grupurile de părţi interesate, de a-i implica în 
activitatea de standardizare şi de a-i ajuta să obţină numeroase beneficii 
în urma utilizării standardelor. Prin urmare, este esenţial ca organismele 
naţionale  de standardizare să fie capabile să demonstreze beneficiile 
reale pe care standardele le oferă organizaţiilor – şi, în general, oamenilor 
şi societăţii.
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Prezenta publicație a fost creată cu scopul de a ajuta membrii ISO în 
realizarea acestei sarcini prin:

• Evidențierea modului în care standardele sporesc valoarea 
organizațiilor ce le utilizează, precum și modalitatea în care calculăm 
valoarea standardelor;
Realizarea unor fișe cu studii de caz care cuantifică beneficiile 
standardelor pentru companii din diverse sectoare din peste 20 de țări.

Acest material poate fi difuzat către factorii de decizie și reprezentanții 
părților interesate pentru a demonstra multiple exemple concrete ale 

valorii standardelor.  Materialul este completat cu alte surse de 
informații cu privire la valoarea standardelor disponibile pe site-ul ISO – 
cum ar fi videoclipuri, prezentări, versiuni complete ale studiilor de caz, 

Metodologia ISO pentru evaluarea beneficiilor economice ale 
standardelor bazate pe consens, „Metodologia ISO pentru utilizarea 
setului de instrumente”, repozitoriul ISO al studiilor de caz cu privire la 

beneficiile standardelor – care poate fi utilizat de membrii ISO pentru a 
comunica cu părțile interesate sau pentru a elabora noi studii în țările 

lor.
Elaborarea acestei surse impresionante de informații nu ar fi fost posibilă 
fără contribuția entuziastă a multor persoane ce activează în cadrul 

organismelor naționale de standardizare, companiilor care au fost 
evaluate, profesorilor universitari, studenților și consultanților care 
participă activ la elaborarea studiilor de caz – împreună cu noi la 

Secretariatul Central ISO. Acesta este rezultatul unui efort colectiv imens 
și dorim să exprimăm recunoștința noastră profundă tuturor celor care 

au contribuit la realizarea prezentului material.

Daniele Gerundino, Director cercetare

Reinhard Weissinger, Expert principal cercetare și educație  

Jennifer Grosfort, Asistent executiv

Xela Damond, Designer grafic

• 
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Persoanele implicate în activitatea de standardizare sînt convinse că 
munca lor generează beneficii considerabile pentru organizații, piețe 
și societate.
Cu toate acestea, fundamentarea și cuantificarea valorii în lumea reală 
a standardelor voluntare nu este o sarcină ușoară.

Iată motivul pentru care ISO a elaborat „Metodologia ISO” , o abordare
coerentă a măsurării acestei valori, care a fost testată în aproximativ
30 de studii de caz ale companiilor din peste 20 de țări din întreaga
lume. Rezultatele vorbesc de la sine: standardele sporesc valoarea 
organizațiilor care le folosesc și aceasta poate fi cuantificată.
Următorul rezumat descrie, pe scurt, cum cuantificăm valoarea 
economică a aplicării standardelor.

 

 

Obiectivele Metodologiei ISO

Metodologia ISO își propune să identifice și să cuantifice beneficiile 
microeconomice ale standardelor, și anume contribuția economică pe 
care o aduce utilizarea standardelor la profitul companiei sau la 
costurile/veniturile unei organizații. 
Toate standardele evaluate în această abordare – chiar dacă sînt niște 
standarde internaționale, regionale sau naționale, publicate de 
organizațiile care elaborează standarde, grupuri industriale sau alte 
consorții – sînt rezultatul unui proces deschis, bazat pe consens și sînt 
puse la dispoziția publicului. 

 

 

Rezumatul Metodologiei

Cuantificarea 
beneficiilor economice

ale standardelor
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„Măsurarea și cuantificarea beneficiilor aduse de standarde organizației noastre și 
clienților noștri sînt inestimabile, acestea permițîndu-ne să identificăm sectoarele în care 
am activat bine, sectoarele pe care le putem îmbunătăți și, cel mai mult, lacunele pe care 

trebuie să le evităm."

Gerry Lee, Director General (Grupuri de afaceri)  
NTUC FairPrice (Singapore)

Concentrarea asupra lanțului de valori
Metodologia ISO se bazează pe lanțul de valori, care împarte 

operațiunile unei companii într-un număr de funcții-cheie de afaceri (a 

se vedea figura 1) care, la rîndul lor, grupează împreună anumite 

activități.

A – Management & Administrare

B – Cercetare & Dezvoltare

C – Inginerie

D – Achiziții

E – Logistică  
Internă

F – Producere /  
Operațiuni

G – Logistică
Externă

H – Marketing  
& Vînzări

I – Deservire

Figura 1 – Analiza lanțului de valori al companiei.

Etapele evaluării
Este utilizată o abordare ce conține patru etape pentru evaluarea 
impactului standardelor asupra unei organizații. Ținînd cont de faptul că 
majoritatea evaluărilor efectuate pînă în prezent au vizat companiile, ne 
vom referi în continuare la „companii" (în loc de „organizații").

Asemenea standarde sînt adesea numite „standarde externe" de către 
utilizatorii standardelor. Standardele „interne" ale companiei, care sînt 
elaborate de însăși compania și care, de obicei, nu sînt distribuite către alte 
părți interesate, nu au fost incluse în această evaluare.
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Etapa 1: Conștientizarea lanțului de valori

Prima etapă constă în poziționarea companiei în contextul lanțului 
larg de valori al industriei. Lanțul de valori al companiei trebuie apoi 
să fie înțeles în termeni de procese-cheie de afaceri și activitățile 
acestora ce sporesc valoarea de bază. Definirea domeniului de 
aplicare al evaluării este, în acest stadiu, cea mai importantă decizie: 
Ar trebui oare aceasta să cuprindă întreaga companie? Ar trebui 
limitată la una sau mai multe funcții de afaceri ale acesteia? Răspunsul 
va depinde de complexitatea companiei și de timpul și resursele 
disponibile.

 
 

Etapa 2 : Identificarea impactului standardelor
Cea de-a doua etapă constă în determinarea funcțiilor de afaceri și a 
activităților în lanțul de valori al companiei, în cadrul cărora standardele 
joacă un rol important.
Documentația existentă a companiei (de exemplu, manualul de calitate, 
schemele ce țin de procese și organigrama, alte documente corporative 
sau departamentale) ar trebui să fie utilizate pentru a înțelege procesele, 
funcțiile de afaceri și activitățile principale incluse în fiecare funcție de 
afaceri. La această etapă, experții companiei sînt intervievați pentru a 
stabili care standarde (sau grupuri de standarde) sînt aplicate și căror 
activități din cadrul funcțiilor de afaceri selectate.

Etapa 3 : Analiza promotorilor de valoare și stabilirea 
indicatorilor operaționali

La această etapă se analizează promotorii de valoare ai companiei 
(de exemplu, punctele sale forte competitive) și se stabilesc 
indicatorii operaționali care vor fi aplicați pentru a măsura impactul 
standardelor.

1.  Promotorii de   valoare

Promotorii de valoare reprezintă capacitățile organizatorice esențiale 
care oferă companiei un avantaj competitiv. În cazul în care impactul 
standardelor poate fi evaluat în activitățile strîns legate de promotorii 
de valoare, efectul lor asupra creării valorii poate fi semnificativ mai 
mare decît pentru alte activități (a se vedea figura 2) și ar trebui să fie 
considerat ca alegere primară.
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De exemplu, dacă „fabricația ieftină" este un promotor de valoare al 
companiei, se presupune că un impact mai mare îl au standardele 
utilizate în procesele de producție, ele contribuind în mod direct la 
această capacitate. În mod similar, în cazul în care „produsele 
inovatoare de calitate superioară" reprezintă un promotor de valoare 
al companiei, un impact mai mare îl au standardele utilizate în 
inginerie, cercetare și dezvoltare, ele contribuind la realizarea acestui 
obiectiv, și așa mai departe. În următorul grafic, intersecția reprezintă 
zona în care standardele contribuie la, și susțin, promotorii de valoare 
și activitățile-cheie.

Funcții de afaceri și 
activități care utilizează 

standarde

Domeniile de operațiuni în 
care există promotori de 

valoare

Figura 2 – Intersecția: standardele vor genera beneficii și mai mari 
dacă vor susține promotorii de valoare

În cazul în care o astfel de intersecție nu poate fi găsită sau este 
relativ limitată, toate celelalte activități ce sînt afectate de standarde 
ar trebui să fie considerate drept o alegere secundară.

2. Indicatorii operaționali
Unul sau mai mulți indicatori operaționali trebuie să fie identificați 
pentru a evalua impactul în urma utilizării standardelor. Indicatorii 
operaționali sînt cantități măsurabile asociate cu activitățile 
companiei care arată o îmbunătățire sau scădere a performanței (de 
exemplu, timpul și costurile, numărul de defecte, deșeurile, vînzările, 
satisfacția clienților etc.). Indicatorii operaționali pe care îi alegeți 
trebuie să fie relevanți – adică, aceștia trebuie să capteze aspecte 
esențiale ale activităților analizate, pentru care impactul standardelor 
să poată fi observat și măsurat. Acolo unde este posibil, acestea ar 
trebui să fie asociate cu promotorii de valoare ai companiei.
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Etapa 4 :  Evaluarea și calcularea rezultatelor

Scopul întregului proces de evaluare este de a:

1. Cuantifica impactul standardelor, utilizînd indicatorii operaționali și 
de a cumula aceste impacturi pentru fiecare funcție de afaceri 
selectată.

2. 

3. 

Transforma beneficiile obținute din utilizarea standardelor pentru 
fiecare dintre funcțiile de afaceri selectate în cifre financiare.

Suma cifrele pentru toate funcțiile de afaceri selectate, la o 
anumită perioadă de timp, pentru a determina contribuția totală 
a standardelor la profitul brut al companiei sau EBIT-ul acesteia 
(profitul înainte de a extrage dobînzile și impozitarea) (a se vedea 
figura 3).

EBIT

Impactul standardelor

C&D / Inginerie

Achiziții

Logistică internă

Producere

Logistică externă

Marketing & vînzări 

Deservire 

Administrare 

Standarde Impact (descriere succintă)
 -

•  
 
Care este impactul 
standardelor, în special 
asupra promotorilor de 
valoare?

Conștientizarea

 -

• În care funcție de afacere 
pot fi identificați 
promotorii de valoare și 
unde standardele au un 
impact-cheie?

 
 
 

Selectarea

• Care indicatori 
operaționali trebuie 
utilizați pentru a măsura 
impactul? 

- Operaționalizarea

Figura 3 – Relația dintre funcțiile de afaceri asupra cărora standardele au impact și calcularea 
efectului lor asupra creării valorii companiei, exprimată ca o contribuție la EBIT

„Cînd am primit [cartea] Beneficiile economice ale standardelor, nu am putut să o las 
pînă cînd nu am terminat-o de citit. [...] Abordarea sa științifică, aplicabilitatea și 

credibilitatea nu poate fi înlocuită cu oricare altă metodă."

Prof. Li Chuntian (China)

Valori generate 
de standarde

Venituri

Cheltuieli
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Studii de caz de succes
Începînd cu anul 2010, ISO și membrii săi au realizat studii de caz ale 
companiilor din mai mult de 20 de țări din întreaga lume, prin aplicarea 
metodologiei ISO. Majoritatea organizațiilor selectate sînt companii 
producătoare, ceea ce de fapt nu este o surpriză, avînd în vedere 
relevanța istorică a standardelor tehnice pentru producere.

La efectuarea studiilor, datele-cheie au fost obținute prin cercetarea de 
birou și prin cea a datelor disponibile din industrie. Dar cele mai multe 
informații despre companie au fost obținute prin interviuri și grupuri de 
lucru cu reprezentanții companiei, precum și din publicațiile companiei, 
cum ar fi rapoartele anuale și alte documente (de exemplu, manuale ale 
sistemelor de management al calității).

Aplicarea metodologiei 

Metodologia ISO a fost încercată și testată pe un anumit număr de organizații.
În prezent, studiile de caz cuprind aproximativ 15 ramuri industriale diferite din 21 de țări, 

acoperind domenii cum ar fi afacerile din domeniile agroalimentar, industria chimică, construcții și 
materiale de construcții, aparate electrice, transmiterea energiei electrice, vînzarea și logistica 

alimentelor, energia termică, ventilație și aer condiționat, echipamente de automatizări 
industriale, informații și telecomunicații, țevi și sisteme de conducte, construcții navale și 

alimentare cu apă.

Puteți consulta biblioteca noastră de studii de caz pe site-ul ISO la adresa
www.iso.org/benefits_of_standards.
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Rezultate convingătoare

 
 
 

 

Studiile de caz cuprind întreprinderi de diferite dimensiuni, de la 
companii mici de 25 de angajați, cu un venit anual din vînzări de 
aproximativ 4,5 milioane de dolari pînă la conglomerate mari de cîteva 
mii de angajați, avînd un venit anual de peste 2,5 miliarde de dolari. În 
ciuda diferențelor impunătoare de mărime, rezultatele demonstrează în 
mod constant că și companiile obțin beneficii concrete din utilizarea 
standardelor.
Studiile de caz ale companiilor evidențiază trei tipuri principale de 
beneficii obținute în urma utilizării standardelor:

Beneficiul-cheie 1: Eficientizarea operațiunilor interne

O constatare esențială este că standardele pot fi utilizate pentru 
eficientizarea proceselor interne ale unei companii, de exemplu, prin 
reducerea timpului necesar pentru a efectua activități specifice în 
diferite funcții de afaceri, prin scăderea deșeurilor, reducerea costurilor 
de achiziție și creșterea productivității. Studiile de caz raportează în 
mod constant că aportul standardelor la profitul brut al companiilor 
variază între 0,15% și 5% din veniturile anuale provenite din vînzări.

Beneficiul-cheie 2: Inovarea și extinderea operațiunilor

Unele studii de caz oferă exemple în care standardele au servit drept 
bază pentru procesele de afaceri inovatoare, care permit companiilor să 
extindă rețeaua lor de furnizori sau să introducă și să gestioneze noi linii 
de produse în mod eficient. În alte cazuri, standardele au contribuit la 

reducerea riscului pentru companii la momentul introducerii noilor 
produse pe piețele naționale.

Beneficiul-cheie 3: Crearea sau intrarea pe noi piețe

 
 
 

Standardele au fost utilizate ca bază pentru dezvoltarea de noi produse, 
penetrarea pe noi piețe (atît interne, cît și de export), sprijinind intrarea 
pe piață a produselor, și chiar crearea de piețe. În cazuri excepționale, 
impactul standardelor depășește cu mult cifra de mai sus, prin 
intermediul companiilor care au atins un aport la profitul brut de pînă la 
33% din venitul lor anual, care i-a ajutat să se poziționeze ca lideri în 
domeniul lor, cel puțin pe o anumită perioadă de timp.
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Deci, ce ne demonstrează acest lucru? Numeroasele studii de caz 
realizate de-a lungul anilor oferă dovezi substanțiale cu privire la 
beneficiile pe care companiile le pot obține în urma utilizării 
standardelor. Rezultatele obținute în urma abordării analitice publicate 
în Metodologia ISO sînt convingătoare. Evaluarea în patru etape oferă 
un instrument practic pentru companii (și organizații, în general) de a 
înțelege mai bine impactul standardelor asupra activităților și 
proceselor lor, precum și de a maximiza beneficiile obținute în urma 
utilizării acestora. Mai multe informații despre Metodologia ISO puteți 
găsi în: Beneficiile economice ale standardelor. Metodologia ISO 2.0, 

Organizația Internațională de Standardizare (2013), Geneva (poate fi 
descărcat la adresa www.iso.org/benefits_of_standards).

„Am fost foarte mulțumiți și impresionați de capacitatea dumneavoastră de a ne 
ajuta să transformăm în cifre lucruri pe care le credeam imposibile."

Fernando Mascarenhas,
Coordonator Documentație tehnică,

Festo Brasil (Brazilia)



Studii de caz



PT Wijaya Karya Beton
Standardele contribuie la obţinerea performanţei în domeniul 

producerii betonului

PT Wijaya Karya Beton (WIKA BETON) este una dintre filialele PT Wijaya Karya (Persero) (WIKA), 
un conglomerat indonezian activ în afacerile din domeniul construcţii, industrial, mecanic, 
electric, imobiliar şi comercial. WIKA BETON este lider pe piaţa indoneziană în producerea 
betonului preturnat şi acoperă o gamă largă de produse.

Denumirea  companiei:  PT Wijaya 
Karya (WIKA) Beton

Țara:  Indonezia

Ramura industrială: Construcții &
 

Nr. de angajați:  911

Venit/profit: 
244,5 miliarde IDR/17,5 miliarde IDR  

în 2009

Principalele produse/servicii: 

 
structuri de beton folosite în construcţii, 
precum şi stîlpi de beton precomprimat 
pentru linii de distribuție a energiei și 
piloți PC, canale deschise de beton, 
traverse de cale ferată din beton, grinzi de pod, palplanse, ţevi, plăci pentru platforme și 
diverse elemente de construcţii. 
Principalele direcţii de utilizare a standardelor:
• cercetare și dezvoltare/inginerie
• achiziții de materie primă
• testarea produsului final
• managementul operațiunilor/producției
• vînzări, marketing și comunicare cu clienții

Standarde de bază utilizate:
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii

materiale de construcții 

(26,9 milioane USD/1,9 milioane USD)



Care au fost beneficiile majore pentru compania PT Wijaya Karya 

obţinute în urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis companiei PT Wijaya Karya:

• Să îmbunătățească procesul de evaluare și selectare pentru furnizori
• Să economisească resursele şi să optimizeze rezultatele în cercetare şi dezvoltare
• Să optimizeze transferul de informaţie prin intermediul specificaţiilor unificate şi 

captarea de informaţii armonizate 
• Să asigure furnizări de înaltă calitate
• Să optimizeze procesul de producere
• Să obţină beneficii în negocierile ce ţin de vînzări prin facerea unor referinţe la standarde 

și să evite neînțelegerile 

Aceste beneficii transpuse în contribuţia anuală la profitul brut al companiei constituie 
1,05 miliarde IDR.

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

În cadrul unui sistem unificat de management al calității bazat pe ISO 9001, au fost 
integrate și optimizate operațiunile ce ţin de diferite funcţii ale afacerii. Deosebit de 
relevante sînt economiile de timp în afacerile cu profil ingineresc datorită difuzării 
informațiilor standardizate (de exemplu, pentru specificaţiile materiale, specificațiile ce ţin 
de proces și de standardizarea produsului). Această informaţie este, de asemenea, 
utilizată pentru a defini mai bine instrucţiunile de lucru şi procedurile operaţionale, ceea 
ce duce la sporirea eficienţei unor procese de producţie. Astfel de dezvoltări, de 
asemenea, au contribuit la obţinerea unei calităţi mai înalte a produsului, sporind atît 
încrederea clienților, cît şi veniturile din vînzări.

• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
• Diverse standarde ASTM pentru beton şi ciment
• Diverse standarde industriale japoneze (JISC) pentru oţel şi fire de oţel
• Standarde naţionale indoneziene (SNI) pentru beton
• Standarde ale Institutului American de Beton (ACI)

Beneficii economice generate de standarde: 1,05 miliarde IDR (115 000 USD) 
(anual), care se estimează la aproximativ 0,43% din venitul vînzărilor anuale şi la 
aproape 6% din EBIT-ul anual.

Beneficii-cheie de calitate: Un sistem de management unificat permite operaţiuni 
de înaltă calitate, rezultînd în sporirea încrederii clienților.

*  1IDR =  0.00011 USD (2009-12-31)



NTUC FairPrice
Standardele contribuie la îmbunătăţirea procesului

NTUC FairPrice este cea mai mare reţea de supermarkete din Singapore, cu o cotă de 
piaţă de peste 50%. Aceasta a fost fondată în anul 1973 de către mişcarea pentru 
ocuparea forţei de muncă, avînd o misiune socială de a modera costul vieţii în 
Singapore. La momentul efectuării studiului NTUC FairPrice avea peste 240 de 
magazine.

Denumirea   companiei :  NTUC FairPrice

Țara:  Singapore

Ramura industrială: Centre comerciale 
alimentare/logistica produselor alimentare

Nr. de angajați:  Peste 7 000

Venit/profit :  2 miliarde SGD/
peste 120 milioane SGD 
(1,4 miliarde USD/85,3 milioane USD) 
(în anul 2010)
 

Principalele   produse/servicii: toate 
tipurile de produse alimentare

Evaluarea s-a axat, în special 
pe prelucrarea:  
• cărnii de porc congelate
• laptelui şi produselor lactate
• legumelor proaspete

Principalele direcţii de utilizare a standardelor:
• achiziţii
• depozitare (inclusiv un sistem de sortare automată) şi transport
• livrare şi întreţinere la magazine 

Standardele de bază utilizate: 
• SS CP 95:2002 Managementul lanţului de produse reci – Lapte şi produse lactate
• SS CP 552:2009 Managementul lanţului de produse reci – Carne de porc refrigerată
• ISO 6780:2003 şi SS 334:2010 Palete plane pentru manipularea materialului
• EAN 13; ISO/IEC 16390:2007; ITF-14 etc. Standarde pentru coduri de bare
NTUC este certificată conform HACCP şi ISO 9001.

Beneficii economice generate de standarde: 
4,5 milioane SGD (3,2 milioane USD) (anual)



Care au fost beneficiile majore pentru NTUC obţinute în urma 
utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis reţelei NTUC:

• Să dubleze volumul de mărfuri manipulate păstrînd în același timp numărul de 
angajați, ceea ce a condus la creșterea veniturilor 

• Să îmbunătățească eficienţa procesului
• Să mărească reţeaua de furnizori
• Să sporească şi să menţină nivelul de calitate al produselor
• Să sporească nivelul de încredere şi loialitate al consumatorului 

Aceste beneficii transpuse în economiile anuale sînt de aproximativ 4,5 milioane SGD    
(3,2 milioane USD), pe lîngă acestea a mai avut loc şi promovarea unei culturi de 
îmbunătățire continuă în cadrul companiei.

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Principalele clase de standarde care au fost analizate în acest studiu sînt standardele 
pentru palete, standardele pentru codurile de bare şi standardele pentru lanţurile de 
produse reci pentru carne de porc refrigerată, lapte şi produse lactate. Paletele 
standardizate au ajutat companiei să sistematizeze manipularea bunurilor, făcînd 
optimală utilizarea depozitului şi a spaţiului de depozitare, reducînd costurile de livrare 
şi facilitînd automatizarea operațiunilor de depozitare.
În plus, codurile de bare pentru carton standardizate, care au fost introduse în 2000, au 
contribuit la îmbunătăţirea eficienţei operaţionale, la precizia informaţiei şi livrarea 
produselor de la centrele lor de distribuție. Înainte de utilizarea codurilor de bare pentru 
carton, compania înregistra manual informaţiile despre produs, ceea ce însemna atît 
consum de timp, cît şi o sursă pentru erori. Aceste măsuri întreprinse au permis 
companiei să poată manipula mai multe produse (ceea ce a dus la dublarea numărului 
de magazine şi la creşterea vînzărilor de fructe proaspete), fără să crească semnificativ 
forța de muncă.
Utilizarea standardelor pentru lanţurile de produse reci atît pentru carnea de porc, cît şi 
pentru lapte şi produse lactate au ajutat compania să asigure gestionarea adecvată a 
produselor din carne de porc, lapte şi produse lactate pe durata producerii, depozitării, 
transportării, fabricării, distribuirii, manipulării şi comercializării. Utilizarea standardelor a 
garantat, de asemenea, o calitate bună a produselor, pierderi scăzute, încredere sporită 
a clienţilor, ceea ce a oferit posibilitatea companiei NTUC FairPrice de a vinde bunuri de 
valoare înaltă, astfel sporindu-şi venitul şi mai mult.

Beneficiile obţinute în urma utilizării standardelor în perioada 1999-2009: 

13,6 milioane SGD (9,7 milioane USD)

Beneficii-cheie de calitate: Promovarea unei culturi de îmbunătățire continuă.

* 1 SGD = 0.71153 USD (2009-12-31)
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PTT Chemicals
Standardele asigură operaţiuni stabile şi eficiente

PTT Chemical Public Company Limited (PTTCH) este cea mai mare companie 
petrochimică din Tailanda. Aceasta activează în mare parte în cadrul sectorului 
chimic, şi principalele sale produse sînt olefina și derivaţii acesteia, produse de 
performanţă pe bază de oxid de etilenă şi polimeri.
PTTCH produce polietilenă pentru industria prelucrătoare din Tailanda, care produce 
echipamente și rășini din material plastic utilizate în viața de zi cu zi. Prin urmare, 
compania PTTCH a contribuit la reducerea importurilor de rășini din plastic, 
participînd astfel la dezvoltarea economiei naționale.

Denumirea   companiei:  PTT Chemical 
Public Company (PTTCH)

Țara:  Tailanda

Ramura industrială:  Industria chimică

Nr. de angajați:  1 360

Venit/profit:  
103,2 miliarde THB/10,7 miliarde THB (3,1 miliarde 
USD/321 milioane USD) (pe întreaga companie 
PTTCH) (în anul 2010)
 

Principalele produse/servicii:  
Diverse produse chimice (olefină, produse 
polimerice, produse pe bază de EO, produse 
oleochimice, etilenă, propilenă etc.).

 

Evaluarea s-a axat pe producerea polietilenei de înaltă densitate (HDPE) și, în special, pe 
activitatea uneia dintre cele mai mari fabrici a companiei PTTCH (cu denumirea HDPE I-1), 
care utilizează tehnologia de proces licențiată a companiei Mitsui Chemical Inc., din Japonia. 
 

Principalele direcţii de utilizare a standardelor:
• producere/operațiuni
• inginerie



Care au fost beneficiile majore pentru compania PTTCH obţinute în 
urma utilizării standardelor?

Utilizarea standardelor a permis companiei PTTCH să gestioneze activitatea fabricii 
într-un mod stabil și consistent, care să-i permită să ajungă la nivelul său maxim de 
rezultate.

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?
Sistemul de management al calităţii, bazat pe standardul ISO 9001, a avut un rol 
esenţial la definirea liniilor directoare fundamentale pentru buna practică de fabricație, 
sprijinirea introducerii unor măsuri cu un impact cuantificabil asupra celor patru 
indicatori-cheie utilizaţi de compania PTTCH pentru evaluarea performanței 
proceselor de producție: fiabilitatea echipamentelor (abaterea de la capacitatea 
optimă de producţie), necorespunderea specificaţiilor (procent din produsele care nu 
corespund specificaţiilor), consumul de etilenă (procent din produsul final) și indicele 
de energie (utilizarea de energie pentru o tonă de produs).
Alte standarde (de exemplu, pentru caracteristicile de testare și de produs) au fost 
integrate în sistemul de management general, precum și beneficiile derivate din 
utilizarea standardelor au fost evaluate în baza impactului lor asupra celor patru 
indicatori-cheie.

Standardele de bază utilizate:
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• OHSAS 18001:1999 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

• ISO/IEC 17025:2005 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări 
şi etalonări

• Diverse standarde tehnice pentru caracteristicile de testare și de produse (JIS, 
ASTM şi altele)

Beneficii economice generate de standarde:  9,4 milioane USD anual, care se 
estimează la aproximativ 3% din veniturile provenite din vînzările anuale atribuite 
fabricii HDPE l-1.
Beneficii-cheie de calitate:  Efectul combinat al standardelor sistemului de 
management și standardelor de produs/de testare a condus la o creștere 
constantă a producției fabricii. Impactul specific al standardului ISO/IEC 17025 
de certificare pentru centrul de servicii de testare al PTTCH nu a putut fi 
cuantificat. Totuşi, acesta a contribuit în mod semnificativ la asigurarea 
eficienței și coerenței testărilor de laborator pentru materiile prime și produsele 
finite.

* 1 THB = 0.02989 USD (2009-12-31)



VINAKIP
Standardele îmbunătățesc calitatea și procesele de afaceri

Înfiinţată în anul 1967, compania VINAKIP este o filială a Corporaţiei de echipament 
electric din Vietnam, aceasta este o companie publică din care 36,03 % sînt deținute  de 
către Ministerul Industriei și Comerțului și 63,97% de către acționarii din sectorul privat. 

Denumirea  companiei:  Societatea pe 
acţiuni nr. 1 pentru aparate electrice 
(VINAKIP) 
Țara:  Vietnam

Ramura industrială: Aparate electrice

Nr. de angajați:  540

Venit/profit:  196 miliarde VND/nimic
 (9,8 milioane USD/niciunul) (în anul 2010)

Principalele produse/servicii: 
Prize, fire și cabluri, balasturi  
electromagnetice, comutatoare, dulii 
pentru lămpi, plăci electrice, 
întrerupătoare, contactoare magnetice și 
fitile.
Evaluarea s-a axat pe două tipuri de 
produse: prize, fire și cabluri.

Principalele direcții de utilizare a standardelor:

Standarde de bază utilizate: 

• achiziţii, inclusiv testarea materialelor achiziţionate
• producere
• cercetare și dezvoltare
• marketing și vînzări

• TCVN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• Diverse standarde naționale pentru testarea produselor (TCVN), majoritatea 

dintre ele sînt standarde preluate de la ISO sau IEC



Care au fost beneficiile majore pentru compania 

VINAKI obţinute în urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis companiei VINAKIP:
• Să reducă liniile de produse la un număr limitat de produse standardizate
• Să îmbunătăţească controlul asupra materialelor livrate de furnizori, asigurînd astfel

calitatea produselor

• Să simplifice managementul furnizorilor, insistînd asupra utilizării standardelor
• Să facă schimb eficient de informații între departamentele interne
• Să reducă costurile pentru producere și să limiteze formarea deșeurilor
• Să îmbunătățească instruirile angajaţilor, prin referirea la standarde
• Să unifice documentele, practicile de ambalare și etichetare pentru majoritatea 

produselor sale
• Să promoveze o cultură de îmbunătățire continuă în cadrul companiei

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Sistemul de management al calității bazat pe standardul ISO 9001 a ajutat compania 
VINAKIP să definească procesele sale de afaceri în mod clar și să împărtășească 
informații cu privire la caracteristicile produsului, activitățile-cheie, indicatorii de 
performanță și bunele practici. Acest lucru a dus la îmbunătățirea generală a proceselor, 
reducerea varietăţii produselor și la o cooperare mai bună cu furnizorii, ceea ce a 
rezultat cu furnizări de calitate superioară, mai puține deșeuri și un număr mai mic de 
reparaţii. Utilizarea pe scară largă a standardelor de produs și de testare a permis 
companiei VINAKIP să satisfacă așteptările clienților și cerințele legale, în timp ce 
certificarea conform standardului ISO 9001 a consolidat reputația companiei și 
încrederea clienților în produsele sale.

Beneficii economice generate de standarde:  7,49 miliarde VND anual (370 500 USD), 
care se estimează la aproximativ 3,8 % din veniturile provenite din vînzările anuale.

Beneficii-cheie de calitate:  Standardele au contribuit la dezvoltarea unei culturi de 
îmbunătățire continuă.

* 1VND = 0,00005 USD (2009-12-31)



Festo Brasil
Standardele susţin ingineria și calitatea producerii 

Festo Brazil este filiala braziliană a companiei germane Festo, un important furnizor mondial 
de tehnologie de acționare electrică și pneumatică, sisteme integrate, și servicii pentru fabrici  
și automatizarea proceselor. Festo Brasil este una dintre cele mai mari companii ale grupului 
Festo și produce o gamă largă de produse pentru piața braziliană și pentru export către alte 
filiale Festo, precum și către compania-mamă. 

Denumirea   companiei:   Festo Brasil

Țara:  Brazilia

Ramura industrială:  Echipamente pentru
 automatizări industriale 

Nr. de angajați:  503

Venit/profit:  
239 milioane BRL/nimic  
(143 milioane USD/nimic) (anul 2010)
Principalele    produse/servicii : 
Peste 40 000 de produse, de la supape pînă la 
echipamente complexe pentru automatizări 
industriale, utilizate în toate sectoarele 
i mportante ale industriei: auto, produse 
a limentare, ambalaje, materiale plastice, 
electronice etc. 
Principalele direcții de utilizare a standardelor:   
• Inginerie
• Achiziții
• Producere
Standarde de bază utilizate: 
• ISO 9001:2000 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale



Care au fost beneficiile majore pentru compania Festo Brasil 
obţinute în urma utilizării standardelor?

Utilizarea standardelor a permis companiei Festo Brasil:

• Să implementeze un proces de achiziții eficient care a dus la reducerea semnificativă a 
acţiunilor ce necesitau a fi întreprinse

• Să reducă 30% din operațiunile sale de achiziție prin procurarea unor oferte standardizate
• Să optimizeze perioadele de proiectare pentru ingineri și să reducă timpul pentru 

plasarea pe piaţă
• Să îmbunătățească comunicarea între diferitele departamente tehnice în cadrul companiei

• Să implementeze un proces de îmbunătățire continuă la nivel de companie  care a 
simplificat producerea și a adus economii semnificative

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?
Fiind o companie inovatoare, care pune accent pe echipament sofisticat de înaltă 
calitate și pe posibilitatea de a adapta echipamentul la nevoile utilizatorilor, compania 
Festo Brasil utilizează standarde în toate procesele-cheie de afaceri. Aplicînd 
standardele în achizițiile publice și concentrîndu-se pe achiziționarea pieselor bazate pe 
standarde, aceasta a economisit aproximativ 30% din costurile anuale. Sectorul achiziții, 
care constituie aproximativ 80% din cîștigurile cantitative, este cel care a obţinut cele 
mai multe beneficii în urma aplicării standardelor. Datorită utilizării inteligente a 
standardelor vechi, timpul de proiectare pentru ingineri, precum și timpul de ansamblu 
al proiectului, au putut fi reduse, permițînd produselor noi sau personalizate de a 
ajunge pe piață într-un interval de timp mai scurt decît ar fi fost posibil în caz contrar. 
Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, combinată cu îmbunătățirile 
organizatorice, manageriale și tehnice, a reprezentat factorul de promovare a calităţii și 
productivității în industria producerii, ceea ce a permis companiei Festo Brasil să devină 
un producător de clasă mondială pentru o parte semnificativă de produse din 
portofoliul său.

• ISO/TS 16949  Aplicarea standardului ISO 9001 în industria automatizată
• VDA 6.4 Sistemul de management al calității pentru furnizorii de componente din

industria auto
• Multe alte standarde pentru materiale, de testare, de produse și de proiectare

elaborate de ISO, DIN, EN, SAE, UL, AISI și alții

Beneficii economice generate de standarde:  4,5 milioane BRL anual (2,7 milioane USD), 
care se estimează la aproximativ 1,9 % din veniturile provenite din vînzările anuale.

Beneficii-cheie de calitate:  Standardele sînt considerate o componentă esențială a 
bunelor practici de inginerie și de fabricație, cu un potențial care nu a fost încă pe 
deplin exploatat.

* 1BLR = 0,57163 USD (2010-12-31)



Gerfor
Standardele creează un avantaj competitiv

Gerfor este o companie columbiană activă în domeniul materialelor plastice și fibrelor  
sintetice, sector al industriei petrochimice. Este una dintre cele mai importante  
companii din America de Sud care se ocupă de producerea și comercializarea 
robinetelor, conductelor și accesoriilor din PVC și CPVC. 

Denumirea   companiei:     Gerfor

Țara:  Columbia

Ramura industrială:  Robinete, ţevi şi  
sisteme de conducte 

Nr. de angajați:  850

Venit/profit :  
104,5 milioane USD/14,3  milioane 
USD (în 2010)
Principalele   produse/servicii : 
Țevi şi accesorii din PVC și CPVC pentru 
construcții și sisteme de  canalizare, 
gresie, nvelitoare din PVC, robinete de 
uz casnic, ciment solvent.  
Principalele direcţii de utilizare a 
standardelor:
• îmbunătățirea continuă în

producere și operațiuni
• accesul pe piaţă

(marketing şi vînzări)
• proiectarea unor noi produse
• inspecția calităţii produselor

Standardele de bază utilizate:  Au fost utilizate peste 200 de standarde: standarde 
naţionale columbiene (NTC), standarde ale ISO, ASTM, ASME, standarde europene etc.

Beneficii economice generate de standarde:  8 051 919 USD anual, care se 
estimează la aproximativ 7,7 % din veniturile companiei.



Care au fost beneficiile majore pentru compania Gerfor 
obţinute în urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis companiei Gerfor:
• Să se extindă rapid pe piața internă, respectînd și tinzînd spre îndeplinirea cererii 

pentru produse de calitate 

• Să aibă acces la piețele internaționale prin îndeplinirea condițiilor de intrare pe piață
• Să optimizeze operațiunile interne
• Să asigure calitatea furnizărilor

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Compania Gerfor implementează activ standardele de produse și de testare și 
contribuie la elaborarea lor prin participarea activă la activitatea comitetelor tehnice 
de standardizare la nivel național și internațional.
Compania a participat la promovarea calității în Columbia, prin elaborarea 
standardelor pentru țevi din PVC și alte produse. Conformitatea cu aceste standarde a 
devenit treptat o cerință esențială pentru majoritatea proiectelor mari (atît în sectorul 
privat, cît și cel public). Acest lucru a rezultat cu un avantaj competitiv semnificativ 
pentru toate companiile care sînt capabile să certifice calitatea produselor și să 
demonstreze conformitatea. (Toate produsele companiei Gerfor sînt proiectate și 
certificate în conformitate cu standardele columbiene.)
Compania Gerfor la moment îşi îndreaptă atenția către piața internațională, către 
producerea produselor care să corespundă cerințelor de încercare existente și 
emergente din alte țări.
Gerfor a fost, de asemenea, foarte activ în implementarea standardelor de 
management, implementînd sistemele de management ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 
18001, care au contribuit la eficientizarea proceselor sale și la creșterea calităţii și fiabilităţii.

Beneficii-cheie de calitate:  Pe lîngă efectele cuantificate, de asemenea, sînt 
considerate substanțiale beneficiile pentru cercetare, dezvoltare și inginerie.



Danper
Standardele facilitează exportul pe pieţele de desfacere

Fondată în 1994, compania Danper este una dintre cele mai mari companii agricole  
exportatoare din Peru, avînd venituri totale de 88 milioane de dolari în 2010, 
provenite  aproape toate din export (în SUA, Europa şi alte pieţe). Sparanghelul (alb și 
verde) și  anghinarea sînt cele mai importante plante produse de compania Danper, 
iar activitatea sa cuprinde trei linii principale: bunuri conservate (aproximativ 77% din  
vînzări), produse proaspete (21% din vînzări) și produse congelate (2% din vînzări). 

Denumirea  companiei:  Danper Trujilo 

Țara: Peru

Ramura industrială:  Produse agroalimentare

Nr. de angajați:  6 000

Venit/profit :  
88 milioane USD/nimic (în anul 2010)

Principalele produse/servicii:   
Sparanghel (alb și verde), anghinarea,   
ardei, fasole, mango, papaia – legume și 
fructe conservate, proaspete și congelate. 
Evaluarea s-a axat doar pe direcţia ce ţine 
de cultivarea sparanghelului.

Principalele direcţii de utilizare
a standardelor:: 
• Recoltare (producere)
• Eşantionare
• Depozitare
• Marketing şi vînzări
• Livrare/transportare

Standardele de bază utilizate:
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management al mediului
Standarde naţionale peruane (NTP) pentru sparanghel, precum:



Care au fost beneficiile majore pentru compania 

Danper obţinute în urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor (şi a certificării) a permis companiei Danper:

• să îmbunătățească continuu abilitățile sale și să pună în aplicare un sistem de 
producere eficient şi sigur 

• să gestioneze un sistem de răcire extrem de eficient şi un serviciu de livrare pentru 
produsele proaspete, asigurîndu-se că cerințele de calitate pentru produse sînt 
respectate în piețele din întreaga lume

• să demonstreze clienților din întreaga lume capacitatea sa de a produce și livra produse 
sigure, de înaltă calitate și să îi determine pe cumpărători să îl califice drept un 
furnizor sigur

• să exporte aproape 100% din produsele sale și să pătrundă pe noi piețe prin respectarea 
cerințelor şi prin obţinerea încrederii principalilor comercianți internaționali

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Compania Danper consideră că utilizarea standardelor existente și implementarea 
proactivă a noilor standarde sînt esențiale pentru îmbunătățirea producerii, achizițiilor 
publice, agriculturii și proceselor logistice. Demonstrarea conformităţii cu standardele 
și obţinerea certificării a fost de neprețuit pentru stabilirea credibilității și reputației 
companiei Dapner pe piața internațională. Astfel de posibilități reprezintă un atu 
pentru flexibilitatea companiei, modul de abordare a produselor inovatoare și 
capacitatea sa de a corespunde cererii clientului. Toţi managerii companiei care au fost 
intervievați au evidențiat rolul esențial al standardelor și certificării pentru accesul la 
piețele de export.

• NTP 011.109 (2008) Sparanghel – Sparanghel proaspăt – Cerințe
• NTP 011.116 (1991) Sparanghel – Ghid pentru transportarea frigorifică
• NTP 209.401 (2001) Sparanghel – Practici igienice pentru prelucrarea sparanghelului

proaspăt
• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
• HACCP (FAO / Codex Alimentarius)
• SA 8000 Răspundere socială
• GlobalGap (versiunea 03) și US GAP (versiunea 08.06) Agricultură sigură și durabilă
• Basc 03-2008 Alianța de Afaceri pentru Comerț Sigur
• Reglementări din diverse țări și regiuni (Peru, UE, Marea Britanie)

Beneficii economice generate de standarde:  648 158 USD anual, care se estimează 
la aproximativ 0,73 % din veniturile provenite din vînzările anuale.

Beneficii-cheie de calitate:  Standardele au contribuit la promovarea unei culturi de 
îmbunătățire continuă în cadrul companiei.



Lobatse Clay Works
Standardele contribuie la eficientizarea procesului

Compania Lobatse Clay Works (LCW) și-a început activitatea în 1992 în calitate de  
intermediar între Corporaţia pentru Dezvoltare din Botswana (BDC) și o companie  
americană, Inter-Kiln. În 2004, compania Inter-Kiln s-a divizat și BDC a obținut dreptul de  
proprietate totală aupra companiei LCW. Compania produce, în principal, cărămizi 
pentru faţade, precum şi glafuri, pavele, care sînt clasificate drept cărămizi speciale. LCW 
are o  putere de producere de peste 30 de milioane de articole pe an și a fost un 
partener important în construirea infrastructurii Botswanei. 

Denumirea companiei :  Lobatse Clay 
Works (PTY) SRL (LCW) 

Țara:  Botswana

Ramura industrială:  Construcţii şi 
materiale de construcţii 

Nr. de angajați:  175

Venit/profit :  
64 milioane BWP/34 milioane BWP  
(9,73 milioane USD/ 4,6 milioane USD)
(în anul 2010) 

Principalele produse/servicii:   
Cărămizi (cărămizi pentru 
faţade, pavele, glafuri)

Principalele direcţii de utilizare a standardelor:  
Standardele au fost utilizate pe scară largă în producere, funcția de afaceri care a 
fost studiată.  

Standardele de bază utilizate: 
• BOS 28 Elemente de zidărie din argilă arsă (în baza standardului naţional sud- african 

SANS 227), care defineşte cerinţele pentru caracteristicile produsului şi metodele de testare
• BOS ISO 9001 Sisteme de management al calităţii
• BOS OHSAS 18001 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
(La momentul evaluării, compania LCW se pregătea pentru efectuarea certificării 
în conformitate cu standardul ISO 9001).



Care au fost beneficiile majore pentru compania LCW obţinute în 
urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis companiei LCW:

• Să calibreze echipamentele și să le mențină în stare bună de funcționare
• Să sporească rata de conformitate a materiei prime primite de la furnizori
• Să îmbunătățească procesul de producere, să minimizeze numărul de produse cu defecțiuni
• Să reducă numărul de incidente care provoacă probleme de sănătate și securitate

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Standardele au contribuit la focusarea operațiunilor companiei LCW asupra unui 
număr limitat de tipuri de cărămidă, care să fie produsă constant de înaltă calitate. 
Procedurile de calitate care definesc procesele sale, începînd cu excavarea lutului din 
sol şi terminînd cu producerea finală a cărămizilor, ambalarea, stocarea și livrarea lor 
către consumatori, au contribuit la eficientizarea proceselor de producere și la 
optimizarea ciclurilor de producere prin intermediul unor setări fixe ale 
echipamentului. Utilizarea standardului BOS 28, care defineşte specificaţii pentru 
diferite tipuri de cărămizi, a stat la baza asigurării unei calități constante.

Beneficii economice generate de standarde:  1 685 289 BWP (256 213 USD) anual, 
care se estimează la aproximativ 2,63 % din veniturile provenite din vînzările 
anuale sau la 4,96 % din EBIT-ul companiei (în anul 2010).

Beneficii-cheie de calitate:  Reducerea numărului de produse a sporit eficiența; 
a fost facilitată comunicarea în cadrul unității de producere a companiei 
LCW și a fost îmbunătățită instruirea personalului cu referire la standarde.

* 1 BWP = 0.15203 USD (2010-12-31)



PPC Cement
Standardele susţin reputația companiei prin calitate

Compania producătoare de ciment Pretoria Portland (PPC) a fost înființată în anul 
1892,  cînd a fost creat primul echipament de producere a cimentului în Africa de Sud 
pentru a  contracara costul ridicat pentru cimentul importat din Europa. Astăzi, PPC 
este lider în  furnizarea cimentului din Africa de Sud. Datorită celor opt instalații de 
producere de ciment și trei depozite de frezat din Africa de Sud, Botswana și 
Zimbabwe, compania are  capacitatea de a produce aproximativ opt milioane de tone 
de produse din ciment în  fiecare an. PPC produce, de asemenea, agregate, var pentru 
industria metalurgică,  dolomită arsă și calcar prin intermediul firmelor asupra cărora 
deţine controlul: PPC-Agregat, Cariere Pty și PPC-Lime. 

Denumirea   companiei :  Pretoria Portland 
Cement Company Limited (PPC Cement) 

Țara:  Africa de Sud

Ramura industrială:  Construcţii şi 
materiale de construcţii 

Nr. de angajați:  aproximativ 3 200

Venit/profit : 
5,9 miliarde ZAR/nimic (795 milioane 
USD/nimic) (în anul 2009)

Principalele   produse/servicii :   
Diverse tipuri de ciment pentru 
uz general sau specializat

Principalele direcții de utilizare a standardelor:   
Evaluarea s-a axat pe funcțiile de afaceri  care 
au o rată înaltă de utilizare 
a standardelor: 
• Cercetare și dezvoltare (R & D)
• Achiziții
• Producere
• Marketing şi vînzări



Care au fost beneficiile majore pentru compania PPC Cement 
obţinute în urma utilizării standardelor?

Utilizarea standardelor a permis companiei PPC Cement:
• Să sporească competența forței de muncă
• Să reducă deșeurile, consumul de energie, emisiile și defectele produsului
• Să eficientizeze procesele de producție și să obţină costuri de producție mai mici
• Să reducă numărul de incidente care provoacă probleme de sănătate și securitate
• Să îmbunătăţească managementul riscului în operațiunile sale
• Să cîştige contracte și să se extindă pe piețe prin respectarea cerințelor faţă de 

produse, avînd certificarea acestora obținută anterior

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?
Standardele au fost utilizate de către unitatea responsabilă de cercetare și dezvoltare 
pentru a se asigura că procesele de fabricație sînt compatibile cu, și modernizate 
constant pentru, noua tehnologie, conducînd astfel la un proces de fabricaţie mult mai 
eficient. 
Standardele au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării angajaţilor, reducînd timpul 
alocat pentru instruirea şi încurajarea personalului să utilizeze standardele drept un 
instrument obişnuit pe parcursul efectuării operaţiunilor. De asemenea, au contribuit 
la reducerea timpului necesar pentru a încheia acorduri și contracte cu clienții și 
furnizorii.
În cele din urmă, standardele au oferit un impuls vînzărilor, căci produsele 
standardizate au constant o calitate fiabilă şi sporesc încrederea consumatorului.

Standarde de bază utilizate: 
• SANS 50197  Compoziţie şi specificaţii pentru ciment
• SANS 50196 Metode de testare a cimentului
• SANS 9001: 2008 Sisteme de management al calităţii
• SANS 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• SANS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
• SANS 17025 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări 

și etalonări
• SANS 1841 Cerinţe generale pentru conţinutul ambalajelor

Beneficii economice generate de standarde:  147, 5 milioane ZAR (19,8 milioane 
USD) anual, care constituie aproximativ 2,5% din veniturile provenite din vînzările 
companiei.

Beneficii-cheie de calitate:  A fost implementată în întreaga companie o cultură 
a calităţii.

* 1 ZAR = 0,13482 USD (2009-12-31)
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Siemens
Standardele susţin inovarea produselor

Compania de talie mondială cunoscută astăzi ca Siemens AG a fost fondată în anul 
1847 sub denumirea Firma pentru construcţii telegrafice ale Siemens & Halske la 
Berlin, Germania. Ulterior compania a devenit lider mondial în domeniul 
electrotehnologiei, ca mai tîrziu să-şi diversifice activitatea producînd dispozitive 
medicale și aparate de uz casnic.
Astăzi, compania Siemens AG este împărțită în trei sectoare: industrie, sănătate și 
energetică.
Siemens Energy este lider mondial în producerea şi furnizarea echipamentelor 
energetice pentru producerea, transportarea și distribuția energiei. Evaluarea s-a 
axat pe tehnologii de comutare, un domeniu de afaceri ce aparține ramurii 
energetice a companiei Siemens.

Denumirea companiei:  Siemens AG 
Sectorul tehnologii de comutare 
Ţara: Germania

Ramura industrială: Transmisie de energie electrică

Numărul de angajaţi: Numărul total de angajaţi ai
companiei Siemens AG este de 405 000 

Venit/Profit: Venitul total al companiei 
Siemens AG este de 75,98 miliarde EUR/
profitul net 4 miliarde EUR (100,68 
miliarde USD/profit net 5,3 miliarde 
USD) (în anul 2010)*

Principalele   produse/servicii: 
Întrerupătoare de putere și aparataj electric de conexiuni. Acestea includ 
întrerupătoare de înaltă tensiune utilizate predominant la  cutiile de transmisie a 
puterii și la cele cu tensiune mijlocie utilizate la distribuția energiei electrice. 
Portofoliul de întrerupătoare al companiei Siemens include întrerupătoare pentru 
interior şi exterior, întrerupătoare cu izolaţie pentru aer şi gaz, precum şi 
întrerupătoare, separatoare de curent şi întrerupătoare de împămîntare.

Principalele direcţii de utilizare a standardelor   
Proiectarea, producerea şi comercializarea întrerupătoarelor de putere



Care au fost beneficiile majore pentru compania Siemens 
obţinute în urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis companiei Siemens :

• Să fie conştientă de modificările introduse la procedurile de elaborare și 
aprobare a întrerupătoarelor

• Să implementeze modificările la cerințele tehnice pentru întrerupătoare și cutii de 
distribuție 

• Să respecte cerinţele pentru calitate şi servicii
• Să adopte modificările la valorile recomandate și la cele obligatorii, în special cele 

relevante pentru cererea de ofertă

• Să întreprindă măsuri anticipate de implementare a standardelor în moduri 
rentabile și să dobîndească astfel o poziție de lider în raport cu concurenții săi

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Prin participarea activă la elaborarea standardelor, compania Siemens este capabilă să 
influențeze conținutul lor și să fie informată cu privire la orice modificări viitoare în 
noile ediții. Prin urmare, compania are posibilitatea să ia măsuri anticipate pentru a 
racorda modificările și pentru a găsi modalități rentabile de punere în aplicare a 
acestora pentru produsele sale.
Prin implementarea din timp a noii ediții a seriei de standarde DIN EN 62271, Siemens 
a fost capabilă să facă economii și să obțină profituri, în special atunci cînd concurenții 
săi abia se confruntau cu trecerea la noile standarde.

Standardele de bază utilizate: Compania Siemens are o istorie lungă cu privire la 
utilizarea standardelor și o vastă experiență în domeniul standardizării. Toate 
dispozitivele de întrerupere Siemens corespund sau depășesc standardele 
existente (în primul rînd, standardele DIN EN), și sînt cunoscute pe piață pentru 
nivelul lor înalt de siguranță, fiabilitate și durabilitate.
Din acest motiv, evaluarea a fost axată pe beneficiile incrementale ale companiei 
Siemens obţinute în urma trecerii la utilizarea ultimei ediții a unei anumite serii de 
standarde, seria DIN EN 62271 pentru aparate şi întrerupătoare de înaltă tensiune.

Beneficii economice generate de standarde:  Între 1,1 % şi 2,8 % din EBIT-ul 
unităților de afaceri relevante ale companiei Siemens.

Beneficii-cheie de calitate:  Standardele au adus o schimbare importantă în 
cultura de management.

* 1 EUR = 1,32515 USD (2010-12-31)



Nanotron
Standardele creează un avantaj competitiv

Nanotron este o companie mică, de profil ingineresc, fondată în anul 1991, la Berlin,  
Germania. Aceasta este activă în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) la  
nivel mondial.  Avînd sprijinul capitalului de risc, compania Nanotron în anul 2001 a pornit  
dezvoltarea propriilor tehnologii și a fost capabilă să construiască o tehnologie patentată 
bazată pe CSS (spectru larg de sunete), o tehnică de răspîndire a spectrului care utilizează 
impulsuri de sunete modulate pe o bandă largă de frecvențe liniare pentru a codifica 
i nformații. Primul său produs, nanometrul, a fost introdus în 2004 pentru a permite 
punerea în aplicare a rețelelor fără fir. 

Denumirea   companiei:  
Nanotron Technologies GmbH

Țara:  Germania

Ramura industrială:  Tehnologia 
Informaţiei şi telecomunicaţiilor

Nr. de angajați:  25
Venit/Profit:  
4,5 milioane USD/nu există date (în anul 
2010)
Principalele produse/servicii:   
Portofoliul de produse curent al 
companiei Nanotron se concentrează 
pe localizarea poziției fizice: produse 
fără fir care ajută la protejarea și 
depistarea oamenilor, animalelor și 
bunurilor de valoare prin transmiterea 
informației cu privire la locația lor.

Principalele direcţii de utilizare a standardelor: 
• Proiectarea produsului
• Marketing şi vînzări

Standardele de bază utilizate: 
• ISO/IEC 24730 Sisteme de detectare în timp real



Care au fost beneficiile majore pentru compania 
Nanotron obţinute în urma utilizării standardelor?

Utilizarea standardelor a permis companiei Nanotron:

• Să devină lider în industria teledetecției și a dispozitivelor de localizare în timp real
• Să specifice cerințele pentru produse în baza standardelor
• Să sporească încrederea clienților în produsele Nanotron prin producerea lor 

conform standardelor

• Să reducă costurile de dezvoltare a produselor
• Să crească exactitatea descrierii produselor și documentației tehnice
• Să optimizeze procesele interne ale companiei

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Prin implicarea în elaborarea standardelor, compania Nanotron a avut posibilitatea să 
contribuie la îmbunătăţirea tehnologiei sale, inclusiv a brevetelor, şi la activitatea de 
standardizare, prin urmare, la modelarea conținutului viitoarelor standarde. În același 
timp, aceasta a fost capabilă să aducă evoluțiile sale interne în conformitate cu 
elaborarea noilor standarde.
Un portofoliu de produse bazate pe standardele internaționale permite companiei 
Nanotron – care este o companie mică – să asigure potențialii clienți cu privire la 
fiabilitatea pe termen lung a tehnologiilor sale și să genereze încrederea de a investi în 
produsele sale. Compania Nanotron a reușit să confirme imaginea sa de lider tehnic și 
rețeaua de relații pe care a dezvoltat-o prin activitatea sa de standardizare, care a 
favorizat stabilirea unor relații comerciale și licențierea tehnologiilor de rînd cu alte 
companii mari multinaționale.

• IEEE 802.15.4 Reţele personale fără fir cu rată mică
• DIN EN ISO 9001 Sisteme de management al calităţii

Beneficii economice generate de standarde:  1,48 milioane USD (aproximativ 
33% din vînzările anuale în 2010).

Beneficii-cheie de calitate:  Implicarea în elaborarea standardelor și adoptarea 
timpurie a standardelor oferă companiei poziţia de lider în ceea ce ţine de 
tehnologie în domeniul său de activitate.



PPP PSL
Standardele susțin inovația și creează lideri de piață 

Compania PPP PSL face parte din grupul de companii Desbro, un conglomerat 
activ în domeniul producerii și comercializării în diverse sectoare în Mauritius, 
Reunion, Madagascar, Africa de Sud, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychelles și 
Emiratele Arabe Unite.
PPP PSL produce țevi din material plastic și fitinguri din PVC-U de dimensiuni ce 
variază între 20 și 250 mm. PPP PSL produce, de asemenea, țevi corugate din 
polipropilenă (PP) cu un singur perete, de dimensiuni mici, pentru aplicații ale 
conductelor electrice, de asemenea, are o filială implicată în fabricarea țevilor de 
polietilenă (PE).

 
 

 

Denumirea companiei:  Fabrica de țevi  
din material plastic și sisteme de 
conducte (PPP PSL) 
Țara:  Mauritius

Ramura industrială:  Țevi și sisteme 
de conducte
Nr . de angajați:  140

Venit/profit:   
241.3 milioane MUR/24.1 milioane MUR 
(8 milioane USD/800 000 USD) (în 2011)
Principalele produse/servicii:   Țevi 
și fitinguri din plastic pentru 
alimentarea cu apă, canalizare, 
drenaj și conducte pentru cabluri 
electrice. Țevi cu perete dublu 
pentru lucrări de canalizare și 
telecomunicații.
Principalele direcţii de utilizare a standardelor: 
• Achiziții, inclusiv testarea materiei prime
• Producere și monitorizarea procesului
• Inspecție finală



Care au fost beneficiile majore pentru compania PPP PSL obţinute în 
urma utilizării standardelor?
Utilizarea  standardelor  a  permis  companiei    PPP PSL:

• Să reducă costurile prin reducerea deșeurilor și numărului de produse respinse și prelucrate
• Să folosească eficient energia și să aplice practici eficiente de achiziții publice
• Să opereze cu un lanț de producere extrem de fiabil

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

PPP PSL utilizează standardele în mod sistematic, în scopul de a ajunge la un proces de 
producție stabil și de a economisi materialele, prin reducerea deșeurilor, precum și a 
altor resurse, cum ar fi energia. Aceste economii contribuie la creșterea profitului brut. 
Fiind prima companie în acest domeniul în Mauritius, PPP PSL a aplicat standarde 
europene pentru țevile cu pereți structurați care le-a permis să producă țevi cu perete 
dublu structurat, economisind materialele și menținînd același nivel de performanță și 
fiabilitate ca și la conductele tradiționale. Utilizarea standardelor a permis companiei 
PPP PSL să treacă cu succes de certificare și să obțină mărci de calitate pentru 
produsele sale care, la rîndul lor, contribuie la stabilirea poziției sale ferme pe piață. 
Acest lucru a devenit tot mai important în Mauritius, unde piața a devenit extrem de 
competitivă, în special din cauza importurilor ieftine din Asia de Est. Compania PPP PSL 
este un participant activ în comitetele de standardizare în Mauritius. Acest lucru îi 
permite să influențeze elaborarea și adoptarea de noi standarde și în același timp să 
urmărească progresele realizate în domeniul standardizării la nivel internațional.

Standardele de bază utilizate:  
Diverse standarde cu specificații pentru produse și metode de testare, cum ar fi:
• ISO 1452 Sisteme de conducte din material plastic pentru alimentare cu apă și canalizare
• ISO 3633 Sisteme de conducte din material plastic pentru sol și evacuare
• ISO 4435 și EN 13476 Sisteme de conducte din material plastic pentru drenaj 

subteran și canalizare
• ISO 9001 Sistemul de management al calității
• Alte standarde cu privire la cerințele de produs și de testare

Beneficii economice generate de standarde: 5,4 milioane MUR (177 700 USD), 
fără țevile cu pereți structurați și 11,1 milioane MUR (364 300 USD) împreună cu 
țevile cu pereți structurați. Prima cifră se estimează la 4,5% din venituri, cea din 
urmă la 9,2%.

Beneficii-cheie de calitate: Standardele au permis companiei PSL PPP să fie 
permanent inovatoare și lider pe piața internă.

* 1 MUR = 0,03273 USD (2011-12-31)



Juhayna
Standardele garantează siguranţa alimentelor și susțin 
producția automatizată de înaltă calitate 

Compania Juhayna este cel mai mare producător din industria alimentară din Egipt, 
specializată în producerea, prelucrarea și ambalarea laptelui, iaurtului, sucului și 
sucului concentrat.
La momentul înfiinţării companiei în anul 1983, fondatorul ei Safwan Thabet avea 
viziunea de a produce produse lactate și sucuri de cea mai înaltă calitate prin 
aplicarea celor mai moderne tehnologii. Compania a continuat să se reinventeze ca 
răspuns atît la tendințele globale, cît și la nevoile pieței locale, devenind un lider pe 
piața egipteană și un important exportator regional.

 
 

 

Denumirea  companiei:  Juhayna 
Food Industries S.A.E.
Țara:  Egipt

Ramura industrială:  Produse agroalimentare
Nr. de angajați:  3 860
Venit/Profit: 2 miliarde EGP/nu există 
date (285 milioane USD/nu există 
date) (media venitului anual pentru 
perioada 2009-2012)

Principalele direcţii de utilizare a standardelor: 
• Achiziții (lanț de aprovizionare)
• Testarea produselor (lanț de aprovizionare)
• Fabricare
• Distribuire

Standardele de bază utilizate: 
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 22000:2005 Sisteme de management al siguranţei alimentelor

Principalele produse/servicii: Lapte, 
suc de fructe și iaurt. Evaluarea s-a 
axat pe producția de sucuri de fructe 
ambalate.



Care au fost beneficiile majore pentru compania 
Juhayna obţinute în urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis companiei Juhayna să pună în aplicare un sistem de 
management extrem de eficient şi să obţină îmbunătăţiri funcţionale specifice:
• Să consolideze comunicarea cu furnizorii
• Să aplice un sistem automatizat, minimizînd erorile umane
• Să reducă costurile pentru prelucrare și înlocuirea ca urmare a calității deficitare
• Să garanteze siguranţa produselor
• Să obţină un volum mai mare de producţie şi să îmbunătăţească eficienţa
• Să reducă deșeurile și resturile și să îmbunătățească performanța mediului
• Să mărească cota de piaţă

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Sucurile produse de companie sînt fabricate la noua sa fabrică cu tehnologii de ultimă 
generaţie El-Dawleya. Această fabrică, proiectată și construită în conformitate cu 
standardele internaționale pentru produse alimentare și igienă, pune în aplicare un 
proces complet automatizat care controlează recepția de materii prime, precum și 
procesul de amestecare, împachetare și paletizare a produsului final prin intermediul 
sistemelor computerizate.
Standardele de testare, de producere şi de management oferă un cadru solid, 
obiective-ţintă și criterii clare. În plus, acestea susțin documentarea, schimbul de 
informații și transferul de cunoștințe și creează o bază pe care să se stabilească 
indicatori de performanță, elemente care sînt indispensabile pentru rularea proceselor 
complet automatizate și respectarea cerințelor de calitate și siguranță.

• Bune practici de fabricație (Liniile directoare ale UE și SUA)
• ISO 17025:2005 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de testare şi 

de etalonare
• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale
• HACCP (FAO/Codex Alimentarius)
• Diverse standarde naționale egiptene, în special pentru cerințe faţă de produs și 

etichetare
Beneficii economice generate de standarde:  66,7 milioane EGP anual (12 milioane 
USD în 2010), care se estimează la aproximativ 3,3% din venitul mediu anual.
Beneficii-cheie de calitate:  Implementarea standardelor a favorizat menţinerea unei 
calităţi înalte a produselor  şi a sporit performanțele de mediu și reducerea costurilor 
datorită economiilor de materiale. Instruirea furnizorilor a ajutat la îmbunătățirea 
performanței acestora.

* 1 EGP = 0,18116 USD (2009-12-31)



Petra
Standardele stau la baza construirii competitivității internaționale

Compania industrială de profil ingineresc Petra este o companie lider în industria 
termică, ventilație și aer condiționat (HVAC), din Iordania. Aceasta a fost fondată în 
1987, cu scopul de a produce o gamă largă de echipamente care să corespundă 
cerințelor tuturor piețelor, treptat compania s-a extins semnificativ. Astăzi, aproximativ 
75% din vînzările sale totale provin din exporturi, în primul rînd în Orientul Mijlociu, 
dar, şi în SUA și în alte țări.

 
 

Denumirea companiei :  Petra Engineering 
Industries

Țara: Iordania

Ramura industrială:  Energie termică, 
ventilaţie, aer condiţionat (HVAC) 

Nr. de angajați:  Peste 1 500 
(în 2011)

Venit/Profit:  Nu există date

Principalele produse/servicii:   Deţine 
un portofoliu larg de produse termice, 
pentru ventilaţie şi aer condiţionat

Principalele direcţii de utilizare a standardelor: 
• Cercetare şi dezvoltare
• Achiziţii
• Producere, asigurarea calităţii
• Marketing şi vînzări

Standardele de bază utilizate: 
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• Standardele AHRI (Institutul de refrigerare, energie termică şi aer condiţionat), 

precum AHRI 260, AHRI 350, AHRI 430 şi AHRI 440
• Standardele ANSI/ASHRAE în special pentru metode de testare



Care au fost beneficiile majore pentru compania 
Petra obţinute în urma utilizării standardelor?

Utilizarea standardelor a permis companiei Petra:

• Să economisească în baza testării materiei prime, achiziţionînd doar de la furnizorii 
care dețin certificat de conformitate

• Să obţină fiablilitate/calitate înaltă a produselor prin utilizarea componentelor 
standardizate

Materialele şi piesele fiabile de înaltă calitate sînt o condiție prealabilă pentru 
măiestria şi reputaţia producției companiei Petra.

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Standardele au fost utilizate în mod sistematic în prima instanţă la testarea 
materialelor. La această etapă, compania Petra a trecut la achiziţionarea materialelor 
doar de la furnizorii ce deţin certificate de conformitate.
Cu ajutorul sistemului de management al calității ISO 9001, compania Petra a fost 
capabilă să asigure un control strict asupra proceselor de producție, ceea ce a dus la 
construirea reputației sale ca fiind un producător de produse de înaltă calitate. 
Compania a avut, de asemenea, succes în obținerea diverselor certificate recunoscute 
pe plan internațional. Standardele și mărcile de certificare reprezintă un element 
fundamental în cataloagele de produse ale companiei Petra, subliniind importanța pe 
care compania o atribuie standardelor ca fiind un mijloc de forjare a unei reputaţii 
internaționale  şi de intrare pe piețele externe.

• Diverse standarde europene (EN) în special pentru metode de testare
• Standardele UL pentru echipament de încălzire şi răcire

Beneficii economice generate de standarde:  4,2 % din venitul mediu pe 
vînzări ale companiei în perioada 2006-2010.

Beneficii-cheie de calitate:  Îmbunătăţirea managementului de mediu şi de 
siguranţă a consolidat reputaţia companiei, în acelaşi timp serviciile eficiente au 
sporit satisfacţia clienţilor.



Holcim Liban
Standarde pentru reducerea riscurilor și acceptarea pe piață

Compania Holcim Liban S.A.L. (HL) a fost înfiinţată în Liban în 1929 ca fiind o filială a 
companiei elvețiene Holcim Ltd., unul dintre cei mai mari producători de ciment din 
lume. Compania produce şi comercializează ciment alb și gri și alte produse din 

 beton pentru construcţii. Aceasta se concentrează pe oferirea unor produse de înaltă 
calitate și îmbunătățirea imaginii sale în faţa clienților ca fiind o organizație 
responsabilă de mediu. HL este cel mai important producător de ciment din Liban.

Denumirea  companiei : 
Holcim Liban S.A.L.

Țara: Liban

Ramura industrială:  Construcții și materiale 
de construcții 

Nr. de angajați:  Aproximativ 300

Venit/Profit :  
media pentru anii 2002-2010: 
131,7 milioane USD/48,2 milioane USD 

Principalele produse/servicii:   Deţine 
un portofoliu larg de produse din ciment
Principalele direcţii de utilizare a 
standardelor: Confecţionarea cimentului

Standardele de bază utilizate:
• ISO 9001:2008 Sisteme de 

management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de 

management de mediu
• NL 53:1999 Ciment – Tipuri de ciment Portland 

(standard național libanez)
• Standarde europene privind compoziția și testarea cimentului
• Diverse standarde ASTM pentru ciment



Care au fost beneficiile majore pentru compania Holcim 
Liban obţinute în urma utilizării standardelor?

Utilizarea standardelor a permis companiei Holcim Liban:
• Să asigure nivelurile de calitate, performanță și impactul asupra mediului pentru diverse 

companii ce aparţin Grupului Holcim 
• Să promoveze acceptarea produselor cu un factor de clincher redus pe piaţa 

libaneză. Să reducă mărimea costurilor de producţie pentru produsele cu clincher 
redus și să îmbunătățească performanțele de mediu (prin reducerea emisiilor de 
CO2 în timpul procesului de producere). Holcim Liban a creat tehnologia de 
producere a cimentului cu un factor de clincher redus și a obţinut profit din 
creșterea acceptării pe piaţă a acestor tipuri de cimenturi.

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Standardele tehnice și de management naționale și internaționale sînt implementate 
într-o companie mare prin intermediul unui sistem intern de proceduri, metode și 
cerințe care sînt obligatorii pentru toate companiile din grupul Holcim. Implementarea 
acestora sprijină performanța generală a grupului.
Standardul libanez NL 53 a jucat un rol-cheie în promovarea acceptării pe piaţă a 
cimentului cu un factor de clincher redus, mai mult decît în cazul cimentului Portland 
tradițional care a dominat piața libaneză pînă la sfîrșitul anilor 1990. Contribuția de 
bază a acestui standard, derivat din standardul european EN 197, a fost de a asigura 
jucătorii de pe piață cu privire la performanța și fiabilitatea acestor tipuri de ciment. 
Pentru compania Holcim Liban, standardul menționat a redus riscul introducerii 
acestui tip de ciment pe piața libaneză și a ajutat să convingă clienții de posibilitatea 
utilizării sale pentru diferite scopuri.

Beneficii  economice  generate  de  standarde:  1,1 milioane USD anual (pentru 
perioada 2001-2011), care constituie 0,84 % din venitul anual şi 2,3 % din EBIT

Beneficii-cheie  de  calitate:  Standardele au ajutat compania Holcim să dezvolte o 
cultură şi o responsabilitate socială și de mediu, care conduce la o producție 
responsabilă în domeniul său în Liban.



MAGA Engineering
Standardele sînt un mijloc de a capta și transfera experiențe

Compania MAGA și-a început activitatea în anul 1984 ca fiind o companie de construcții, 
colaborînd cu mai mulți antreprenori internaționali a executat multiple proiecte în Sri 
Lanka. De atunci, compania a făcut incursiuni semnificative în industria construcțiilor atît la 
nivel local, cît și internațional, și a cîștigat cele mai prestigioase premii pentru calitate 
oferite de Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Construcții (ICTAD) din Sri Lanka.

Denumirea  companiei :  
MAGA Engineering (Pvt) 

Țara:  Sri Lanka

Ramura industrială:  Construcții și 
materiale de construcții 

Nr. de angajați:  9 161 
(din care 6 691 sînt angajați de bază)

Venit/Profit:  
11,6 miliarde LKR (101.9 milioane USD) 
Veniturile din construcția clădirilor: 
3.17 miliarde LKR (27.8 milioane USD) 
(în 2011)

  

Principalele produse/servicii: 
• Un portofoliu amplu de clădiri 

rezidențiale, birouri, spitale, etc. 
de diferite dimensiuni

• Construcții de infrastructură 
(de exemplu, poduri, autostrăzi)

Studiul s-a axat pe sectorul construcției clădirilor, 
iar proiectele de infrastructură au fost excluse 
(precum podurile sau autostrăzile)

Principalele direcţii de utilizare a standardelor: 
• Achiziții, inclusiv testarea furnizărilor
• Producere



Care au fost beneficiile majore pentru compania MAGA obţinute în 
urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis companiei  MAGA:

• Să sporească eficiența în ceea ce ține de achiziționarea de la furnizori
• Să verifice dacă furnizările satisfac cerințele și prin urmare să asigure calitatea
• Să îmbunătățească coerența în evaluarea și selectarea furnizorilor
• Să sporească calitatea construcțiilor și să reducă necesitatea de prelucrare a acestora

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Sistemul de management al calității bazat pe standardul ISO 9001 a permis companiei 
MAGA să dezvolte o abordare integrată a gestionării proceselor sale cheie, precum și 
să transfere experiența și bunele practici sistematic de la un proiect la altul. Acest lucru 
a contribuit la sporirea eficienței, la crearea unei experiențe bogate și la promovarea 
instruirii și perfecționării continue în cadrul companiei.

Standarde de bază utilizate: 
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale
• Diverse standarde naționale ale statului Sri Lanka, în special pentru materiale de 

construcții
Beneficii economice generate de standarde:  17 145 720 LKR (150 367 USD), 
estimîndu-se la 0,54% din venitul mediu anual.

Beneficii-cheie de calitate:  Managementul proceselor de cumpărare, evaluare a 
furnizorilor și depozitare a devenit mai eficient odată cu implementarea 
standardului   ISO 9001. 

* 1 LKR = 0,00877 USD (2011-12-31)



Compania de construcții 
navale Dalian

Standardele sînt un instrument pentru inovare și respectare a legislației 

Compania de construcții navale Dalian, situată în orașul Dalian, provincia Liaoning, China, 
este cea mai mare întreprindere de construcții navale din China. Aceasta face parte din 
Corporația pentru Construcții Navale din China (CSIC), una dintre cele două corporații de 
stat pentru construcții navale. Fiind un pilon al industriei construcțiilor navale, Compania 
Dalian (în continuare - DISC) este o companie modernă de profil ingineresc ce se ocupă 
cu asamblarea finală care acoperă cinci ramuri industriale – construcții navale, apărare, 
i nginerie ocean, reparații de nave (inclusiv dezmembrarea navelor) și producere în 
industria grea (de exemplu, echipament pentru nave maritime). 

Denumirea  companiei:   Compania 
de construcții navale Dalian (DISC) 
Țara:  China

Ramura industrială:  Construcții navale

Nr. de angajați: total în companie – 7 600, 
cercetare și dezvoltare – 867

Venit/profit: din cercetare și dezvoltare: 
150,8 milioane CNY/nu există date 
(22,7 milioane USD/nu există date); 
venitul total al companiei: 
22,7 miliarde CNY (3,4 miliarde USD) (în 
2010)

Principalele  produse/servicii:   
Evaluarea s-a axat pe funcția de cercetare și dezvoltare a construcțiilor navale. 
Produsele din ramura construcțiilor navale sînt împărțite în petroliere, vrachiere, 
nave container și nave speciale.

Principalele direcţii de utilizare a standardelor:  Industria construcțiilor navale 
utilizează o varietate de tehnologii, iar procesele sale sînt foarte complexe, care 
necesită un număr mare de standarde (peste 100 000 de standarde chineze și 
internaționale). Cele mai importante pentru cercetare și dezvoltare sînt standardele 
de testare și de produse utilizate pentru proiectarea unor nave întregi, subsisteme 
și părți ale acestora.



Care au fost beneficiile majore pentru compania DISC 
obţinute în urma utilizării standardelor?

• Să îmbunătățească proiectarea unor nave și componente în baza cerințelor clientului
• Să reducă numărul erorilor de proiectare și să garanteze siguranța produselor
• Să promoveze încrederea clienților prin utilizarea pe scară largă a standardelor
• Să reducă timpul de negociere prin referirea la standarde
• Să asigure respectarea cerințelor de reglementare
• Să unifice și să reutilizeze documentația de proiectare
• Să colaboreze mai facil cu furnizorii prin utilizarea standardelor ce oferă soluții bazate pe consens

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Standardele sînt aplicate pe scară largă de către toate sectoarele inginerești ale 
companiei DISC. Acestea permit referirea la soluții dovedite, contribuind la reducerea 
riscului și la scurtarea ciclurilor de proiectare. De asemenea, ele facilitează reutilizarea 
soluțiilor dezvoltate în alte proiecte și aplicarea acestora la noile proiecte. Standardele 
facilitează compilarea instrucțiunilor tehnice pentru contracte, permițînd o mai mare 
acuratețe în determinarea parametrilor tehnici și reducerea timpului necesar pentru a 
ajunge la un acord cu proprietarii de nave. Elaborarea fișierelor de testare se face 
conform regulilor și modelelor standardizate, care îmbunătățesc eficiența muncii și 
calitatea designului. Standardele facilitează procesul de selectare a proiectării, ceea ce 
duce la simplificarea fabricării și instalării echipamentelor și componentelor, care 
contribuie, de asemenea, la sporirea calității proiectării și eficienței muncii. În cele din 
urmă, acestea stabilesc cerințe specifice pentru indicatori, făcînd pregătirea 
documentelor mai rapidă și mai simplă.

Standarde de bază utilizate: 
• Convenții ale Organizației Maritime Internaționale (OMI)
• Standarde naționale chineze
• Standarde chineze pentru industria navală
• Unele standarde ISO (ISO 9001, ISO 14001 și standardele ISO/TC 8)
• OHSAS 18001: 2007 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale
• Diverse reglementări tehnice și standarde obligatorii în China

Beneficii economice generate de standarde:  13,3 milioane CNY (2 milioane 
USD) anual (aproximativ 12 % din venitul provenit din cercetare și dezvoltare)

Beneficii-cheie de calitate:  A fost îmbunătățit schimbul de informații atît în 
interiorul companiei DISC, cît și cu furnizorii acesteia.

* 1 CNY = 0.15124 USD  (2010-12-31)

Utilizarea standardelor a permis companiei DISC:



Fabrica de țevi din fontă ductilă 
Xinxing

Standardele sporesc eficiența procesului

Compania și-a început activitatea în anul 1971, ca fiind o fabrică de oțel cu profil 
militar, aceasta a fost în lista Bursei de Valori Shenzhen din anul 1997 și aparține 
grupului internațional Xinxing Cathay, fiind sub conducerea Comisiei de Stat pentru 
Supraveghere și Administrație a Activelor din China. Compania Xinxing este cel mai 
mare producător de țevi din fontă ductilă și conducte de oțel din China, deținînd peste 
45% din piața internă. Compania, de asemenea, acoperă și o rată substanțială pe piața 
mondială, exportînd către aproximativ 100 de țări, ceea ce îi aduce 30% din veniturile 
sale. 

Denumirea companiei:  Fabrica de țevi
din fontă ductilă Xinxing 
Țara:  China
Ramura industrială:  Țevi și 
sisteme de conducte

Venit/Profit:  
Pe sectorul studiat: 10 miliarde CNY/  
488 milioane CNY (1,5 miliarde USD/ 
73,8 milioane USD)
Venit total: 37,6 miliarde CNY 
(5,7 miliarde USD) (în 2010)

Principalele   produse/servicii:   
Țevi din fier și oțel pentru utilizare în alimentarea cu apă și la sisteme industriale de 
eliminare a deșeurilor, comunicații, energie electrică, petrol și alte sectoare. 
Evaluarea s-a axat pe două fabrici ale companiei Xinxing din zona industrială Wuan 
a orașului Handan, provincia Hebei, care produc țevi turnate și fabricate din oțel.

Principalele direcții de utilizare a standardelor:  Standardele sînt utilizate în toate 
operațiunile companiei, influențînd primordial următoarele domenii:
• Producere
• Marketing și vînzări

Nr. de angajați:  Cei ce țin de 
scopul studiului: 5276 (din totalul 
de 17 499)



Care au fost beneficiile majore pentru compania Xinxing obţinute în 
urma utilizării standardelor?
Conformitatea cu un anumit număr de standarde, precum și corespunderea unui 
număr mare de produse cu cerințele specificate în reglementări și standarde 
obligatorii este o condiție prealabilă pentru obținerea licenței de producere. Utilizarea 
standardelor, de asemenea, a permis companiei Xinxing:

• Să producă produse ieftine, de înaltă calitate, care să fie competitive
• Să asigure constant calitatea produselor sale din fier și oțel
• Să obțină eficiență prin implementarea unor soluții dovedite, reducînd erorile și 

reutilizînd soluțiile de proiectare dezvoltate pentru proiectele anterioare 
• Să obțină reduceri de costuri în domeniul achizițiilor
• Să simplifice ofertele
• Să corespundă cerințelor la certificarea produselor

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Compania Xinxing a utilizat standardele sistemului de management drept cadru 
pentru organizarea proiectelor și integrarea operațiunilor într-o abordare comună. 
Aceasta fiind o precondiție pentru producerea țevilor ieftine, de înaltă calitate care pot 
fi aplicate pe scară largă. Prin raționalizarea operațiunilor și reducerea costurilor inutile, 
compania Xinxing a fost capabilă să-și mențină poziția de lider pe o piață extrem de 
competitivă. În acest sens, standardele s-au dovedit a fi un instrument esențial pentru 
asigurarea acestei poziții, prin furnizarea de soluții testate și larg acceptate.

• Achiziții, inclusiv testarea furnizărilor
• Inginerie
• Cercetare și dezvoltare

Standarde de bază utilizate: 
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• OHSAS 18001: 2007 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale
• Diverse standarde naționale chineze din sectorul industrial pentru cerințe de proiectare, 

cerințe față de produs, materie primă și testare
• Diverse reglementări tehnice și standarde obligatorii chineze

Beneficii economice generate de standarde:  68 milioane CNY anual (10,3 milioane 
USD), estimîndu-se la aproximativ 0,68% din venitul vînzărilor anuale și la 
aproximativ 14% din EBIT-ul unităților de afaceri studiate.

Beneficii-cheie de calitate:  Standardele îmbunătățesc integrarea și eficientizarea 
operațiunilor companiei

* 1 CNY=0,15124 USD (2010-12-31)



Chococam
Standardele garantează siguranța alimentelor și calitatea produselor

Compania Chococam (Produse de cofetărie din ciocolată Camerun) și-a început 
activitatea în 1967 ca parte a grupului elvețian Barry Callebaut, numărul unu mondial 
producător de ciocolată în vrac. În august 2008, majoritatea acțiunilor Barry Callebaut 
au fost achiziționate de către Brands Group Tiger, un brand dinamic de bunuri de 
consum ambalate care activează în principal în Africa de Sud și în unele piețe 
emergente.

Denumirea   companiei :  Chococam 
Țara: Camerun

Ramura industrială: Industria agroalimentară

Nr. de angajați:  470 (dintre care 
168 sînt angajaţi temporar sau parţial)

Venit/Profit:  19 miliarde XAF (37,6 
milioane USD)/nu există date (în 2010)

Principalele  produse/servicii:  
produse de cofetărie, ciocolată în vrac 
şi alte produse, ciocolată lichidă
Principalele direcții de utilizare a 
standardelor:
• Achiziții, inclusiv testarea furnizărilor
• Managementul stocurilor
• Producere și operațiuni
• Întreținerea echipamentului

Standarde de bază utilizate:

• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• Diverse standarde ISO pentru analizele microbiologice, precum ISO 7402, 

ISO 4833, ISO 7954, ISO 6579
• NC 04:2000-20 Etichetarea produselor alimentare preambalate (standard Camerunez)
• Diverse standarde FAO/Codex Alimentarius



Care au fost beneficiile majore pentru compania Chococam 
obţinute în urma utilizării standardelor?

Utilizarea standardelor a permis companiei Chococam:

• Să îmbunătățească rata de detecţie a livrărilor neconforme
• Să livreze constant produse de înaltă calitate, contribuind la consolidarea satisfacţiei 

clientului 

• Să reducă costurile printr-un management de stoc mult mai eficient
• Să optimizeze operațiunile și să gestioneze procesele într-un mod sistematic
• Să sporească competențele angajaţilor prin instruire
• Să reducă costurile de întreținere a echipamentelor

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Introducerea sistemului de management al calității ISO 9001 a reprezentat nucleul 
beneficiilor generate de standarde. Acesta a asigurat compania Chococam cu o 
abordare sistematică a managementului, ceea ce a dus la îmbunătăţirea proceselor 
fundamentale, cum ar fi achizițiile și verificarea furnizărilor, contribuind la o mai bună 
detectare a neconformităților și o calitate de ansamblu mai înaltă. Standardul a ajutat 
cel mai mult la eficientizarea procesului de producție și a oferit o definire mai clară a 
funcţiilor  şiresponsabilităţilor angajaţilor. În acest sens, au fost organizate instruiri 
pentru a îmbunătăți abilitățile angajaților. Toate aceste măsuri au generat creşterea 
satisfacției clienților, venituri mai mari provenite din vînzări și economii substanţiale din 
costurile de întreținere  şi păstrare a stocurilor.

• Reglementările Comisiei Europene
• Bune practici de igienă europene

Beneficii economice generate de standarde:  991 milioane XAF (1,96 milioane USD) 
anual (5,2 % din totalul vînzărilor anuale).

Beneficii-cheie de calitate:  Standardele contribuie la crearea unei culturi de calitate 
conștientizată la toate nivelurile companiei.

* 1 XAF = 0.00198 USD (2010-12-31)



Water Senegal
Standardele oferă o abordare unitară a managementului

Fondată în decembrie 1995 în capitala Senegalului Dakar, Sénégalaise des Eaux (ESE) este 
o companie privată, care a avut un rol esențial în crearea unui sistem urban viabil de apă 
potabilă pentru țara sa și reprezintă o referință pentru serviciile de apă potabilă în Africa. 
SDE funcționează în cadrul instituțional ca fiind un „parteneriat public-privat", ceea ce 
înseamnă că această companie este obligată să guverneze agențiile printr-un contract de 
performanță, care are ca scop îmbunătăţirea serviciilor publice de apă în Senegal, și să 
stabilească obiectivele de performanţă tehnice și financiare ce trebuie realizate. 

Denumirea  companiei :  Water 
Senegal/Sénégalaise des Eaux (SDE)
Țara:  Senegal

Ramura industrială:  Alimentare cu apă 

Nr. de angajați:  1 139

Venit/Profit: 73,1 miliarde XOF/nu 
există date (144,7 milioane USD/nu 
există date) (în 2010)

Principalele produse/servicii: Servicii 
de alimentare cu apă potabilă

Principalele direcţii de utilizare a 
standardelor: Standardele au fost 
utilizate pentru a simplifica operațiunile 
în serviciile de alimentare cu apă potabilă

Standarde de bază utilizate: 
• ISO 9001:2008 Sisteme de 

management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de 

management de mediu
• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management 

al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
• Diverse standarde naţionale franceze pentru testarea calității apei

Sénégalaise 
Des Eaux



Care au fost beneficiile majore pentru compania SDE obţinute în 
urma utilizării standardelor?
Utilizarea standardelor a permis companiei SDE:
• Să stabilească clar legăturile bine definite între direcțiile strategice ale companiei și 

implementarea acestora „ prin proces" și funcția de afaceri, astfel încît să îndeplinească 
obiectivele de performanță și să promoveze o cultură de îmbunătățire continuă

• Să participe la satisfacerea nevoilor populației senegaleze de a avea acces la apă potabilă 
(satisfacția sporită a clientului) 

• Să îmbunătățească eficiența per ansamblu a operațiunilor

• Să asigure condiţii bune de sănătate şi siguranţă la locul de muncă pentru  angajaţii 
companiei şi furnizori 

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Introducerea unui sistem de management integrat care cuprinde cele mai bune practici 
din mai multe standarde a fost cheia pentru a permite o abordare sistematică a 
managementului și punerea bazelor pentru o cultură bazată pe îmbunătățirea continuă.
„Scrisoarea publică de angajament", emisă de CEO la începutul fiecărui an, joacă un rol 
esențial în stabilirea obiectivelor și politicilor-cheie ale companiei și servește ca bază 
pentru definirea obiectivelor și sarcinilor specifice a fiecărei unităţi organizaționale. 
Acestea sînt mai tîrziu operaționalizate prin indicatori de performanță care sînt 
monitorizaţi lunar și săptămînal pentru a măsura progresul dacă are loc așa cum este 
prevăzut.
Această abordare a contribuit la sporirea eficienţei procesului și la identificarea 
oportunităților de dezvoltare în viitor.
Pentru a se asigura că volumele necesare de apă sînt livrate și îndeplinesc nivelurile de 
calitate convenite sînt folosite alte standarde de calitate și de testare a apei.

• Diverse standarde naţionale senegaleze pentru evacuarea apelor şi poluarea aerului

Beneficii economice generate de standarde:  1,4 miliarde XOF (2,77 milioane USD) 
anual, estimate la 1,9 % din venitul vînzărilor anuale.

Beneficii-cheie de calitate:  Standardele au contribuit la gestionarea mai fiabilă şi 
mai eficientă a operaţiunilor de afaceri.

* 1 XOF = 0.00198 USD  (2010-12-31)



Mapei
Standardele promovează calitatea și reprezintă calea de 
expansiune la nivel internațional 

Fondată în 1937, compania Mapei era un foarte mic producător de emailuri și agenți de 
impermeabilizare. Mai tîrziu aceasta și-a diversificat activitatea prin producerea adezivilor 
pentru pardoseli și a tapetelor pentru pereți, introducînd un set de produse inovatoare. 
Astăzi, Grupul Mapei este cel mai mare producător din lume de mortare, adezivi, chituri, 
material de etanșare, agenți de impermeabilizare, aditivi pentru beton și alte produse de 
specialitate pentru construcții.
Grupul cuprinde 68 de filiale, 18 centre principale de cercetare și dezvoltare, și 60 de 
unități de producție în peste 27 de țări.

Denumirea   companiei:  Mapei

Țara:  Italia

Ramura industrială: Construcții și 
materiale de construcții 
Nr. de angajați:  7 500
Venit/Profit :  
1,8 miliarde EUR/73 milioane EUR 
(2,4 miliarde USD/96,7 milioane USD) 
(Grupul Mapei) (în 2010) 
Principalele produse/servicii:   Produse 
chimice pentru construcții, cum ar fi 
adezivi, mortare, materiale de etanșare, 
emailuri etc.
Evaluarea s-a axat pe unitățile de 
producere a adezivilor pentru podea și a 
faianței pentru pereți, care reprezintă 
aproximativ 40% din vînzările totale ale 
Grupului.

Principalele  domenii de  utilizare a standardelor: 
• Cercetare, dezvoltare și asistență tehnică
• Producere, inclusiv asigurarea calității
• Marketing și vînzări



Care au fost beneficiile majore pentru Grupul Mapei obţinute în 
urma utilizării standardelor?

Utilizarea standardelor a permis Grupului Mapei:

• Să comunice pieței valoarea sporită a produselor sale
• Să mențină expansiunea sa progresivă pe plan internațional prin utilizarea consistentă 

a sistemelor de management pentru transferarea cunoștințelor, bunelor practici și a 
procedurilor operaționale

• Să mențină o rată înaltă de inovare a produselor

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Implementarea unui sistem de management integrat bazat pe standardele 
internaționale (pentru calitate, siguranță și aspecte legate de mediu) a stat la baza 
strategiei Grupului Mapei, contribuind la structurarea și armonizarea proceselor de 
afaceri în conformitate cu obiectivele de dezvoltare a pieței și combinarea cerințelor 
locale specifice cu cunoștințele și experiențele achiziționate la nivel global. Standardele 
de produs (în special standardul internațional ISO 13007 sau cel european EN 12004) și 
practica marcajului european CE au jucat un rol important în diseminarea informațiilor 
clare și obiective privind performanța adezivilor, deschizînd astfel calea pentru produsele 
de înaltă calitate, care au beneficii considerabile pentru utilizatori în ceea ce privește 
ușurința și viteza de instalare. Acest lucru a fost extrem de benefic pentru Grupul Mapei, 
al cărei ofertă primară s-a axat pe produsele inovatoare de înaltă calitate. O condiție-
cheie a succesului Grupului Mapei în implementarea standardelor este participarea sa 
activă în procesul de elaborare a standardelor, căci aceasta oferă posibilitatea de a 
influența conținutul standardelor, precum și de a obține de la sursa primară a 
informațiilor despre noile tendințe în dezvoltarea industriei tehnologice.

Standarde de bază utilizate: 
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale
• SA 8000, Răspundere socială
• ISO 10002: 2004, Satisfacția clienților și a reclamațiilor acestora
• Diverse standarde EN și ISO ce definesc cerințele pentru produse, metode de testare etc. 

(de exemplu, ISO 13007, EN 12004)
Beneficii  economice  generate  de  standarde:  2,12 milioane EUR (2,8 milioane 
USD) estimîndu-se la aproximativ 0,12 % din venit și 2,9% din EBIT-ul Grupului Mapei.

Beneficii-cheie  de  calitate:  Standardele contribuie la armonizarea practicilor de 
management și a proceselor de afaceri în toate filialele Grupului.

* 1 EUR =  1.32515 USD  (2010-12-31)



Baltika Breweries

Întreprinderea rusă de Stat de bere Baltika a fost înființată în 1990, fiind privatizată în 1992. 
Viziunea fabricii de bere Baltika inițial a fost de a produce bere europeană de înaltă calitate 
folosind tehnologia tradiţională. Compania a început expansiunea regională în 1997 și s-a 
fuzionat cu alte fabrici de bere, schimbîndu-şi numele în Baltika Breweries. Mai apoi a fost 
achiziționată în 2012 de către Grupul Carlsberg (Danemarca), unul dintre cei mai mari 
producători de bere din lume. Astăzi, Baltika este lider de brand de bere în Federația Rusă 
cu o cotă de piață de 38,2% și una dintre cele mai mari şi mai rapide în dezvoltare 
companii de bunuri de larg consum din Rusia. 

Denumirea   companiei:  Baltika Breweries

Țara:  Federaţia Rusă

Ramura industrială:  Producere de bere/
Fabrici de bere

Venit/profit:  
89,2 miliarde RUB/6,28 miliarde RUB 
(2,7 miliarde USD/194,8 milioane USD) 
(în 2012) 
Principalele produse/servicii:   
Un vast asortiment de bere 
(şi diverse băuturi nealcoolice)
Principalele direcţii de utilizare a standardelor: 
• Achiziţii
• Testarea materialelor achiziţionate
• Producere
• Distribuţie
• Servicii post-vînzare

Standarde de bază utilizate:
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
• HACCP Analiza riscurilor și puncte de control critice

Standardele susţin calitatea şi eficienţa proceselor

Nr. de angajați:  8 840



Care au fost beneficiile majore pentru compania Baltika obţinute în 
urma utilizării standardelor?
Utilizarea  standardelor  a  permis  companiei  Baltika:
• Să sporească productivitatea muncii
• Să obţină costuri mai mici pentru achiziționarea materiilor prime utilizate în fabricarea berii
• Să scadă influenţa asupra mediului prin economisirea energiei electrice, apei și altor resurse
• Să-și construiască reputația, fiind considerată un producător de bere de înaltă calitate cu un 

portofoliu larg de produse
• Să ofere suport unei largi rețele de distribuție cu magazine în întreaga Federație Rusă

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Punerea în aplicare a standardelor utilizate pe scară largă ale Convenției Europene de 
bere a permis companiei Baltika să achiziţioneze materie primă de pe piața 
internațională la un preț mai mic. Acest lucru nu a fost posibil înainte, în perioada cînd 
compania Baltika se baza exclusiv pe standardele de achiziții GOST. Prin solicitarea 
acestui fapt, furnizorii ei au pus în aplicare un sistem robust de management al calității, 
astfel compania Baltika a fost capabilă să asigure constant livrări de calitate înaltă, care a 
făcut posibilă reducerea frecvenței de testare în laborator și transferarea unui număr de 
angajaţi din laborator pentru efectuarea altor operațiuni. Sistemul de management al 
companiei Baltika, bazat pe ISO 9001 și ISO 14001, a contribuit la procesele de 
raționalizare, integrare a companiilor achiziționate și optimizarea cooperării dintre 
fabrici, rezultînd cu o creștere semnificativă a productivității muncii. Standardele au fost, 
de asemenea, utilizate la pregătirea vagoanelor de cale ferată necesare pentru livrarea 
produselor, aceasta fiind o condiție prealabilă pentru operarea unui sistem național de 
magazine.
În cele din urmă, prin întoarcerea la standardul ISO 10002 pentru satisfacția clienților și a 
reclamațiilor acestora, compania Baltika a fost capabilă să îmbunătăţească operațiunile 
sale prin încurajarea clienților, să identifice punctele slabe ale companiei, să ofere 
sugestii şi să-şi exprime preferințele.

• FSSC 22000 Certificarea siguranței sistemului alimentar bazat pe ISO 22000
• ISO 10002: 2004 Satisfacția clienților și a reclamațiilor acestora
• Standardele Convenției Europene de bere (pentru malț și bere)
• Diverse standarde GOST (pentru malț și bere, depozitare, servicii post-vînzare)
• Reglementări federale pentru transportul de alimente și băuturi

Beneficii economice generate de standarde:  3,4 % din venitul anual (3 miliarde RUB 
sau 94,1 milioane USD )

Beneficii-cheie  de  calitate:  Standardele contribuie la stabilirea eficienţei fabricației 
de înaltă calitate și a mărcii de produs, precum și la crearea unei rețele de distribuție 
extinsă.

* 1 RUB = 0.03103 USD (2010-12-31)



City Square Mall

City Square Mall (CSM) este primul eco-mall din Singapore, fiind deschis în 2009. 
Construit, deținut și gestionat de City Developments Limited, unul dintre cele mai 
mari  conglomerate internaţionale de hoteluri şi de imobile din Singapore, CSM este 
conceput ca o miniatură „în centrul orașului", care prevede decorul perfect pentru 
societate, locul unde oamenii pot să se întîlnească, să se joace și să facă cumpărături. 
CSM dispune de peste  65 000 m2 de spațiu comercial total, repartizat în 5 etaje, două 
subsoluri și patru niveluri de servicii pentru diferite stiluri de viață. Cuprinzînd 
aproximativ 200 de magazine, mall-ul oferă o gamă largă de mărfuri și servicii, 
activități de promovare, precum şi produse fast food, dar și bucate ce ţin de bucătăria 
internațională. 

Ramura industrială:  Centru comercial – 
Shopping mall
Nr. de angajați:  Cîteva mii
Venit/profit :  –
Principalele   produse/servicii : 
CSM este o facilitate publică în centrul 
orașului Singapore cuprinzînd magazine 
care comercializează multe tipuri de 
bunuri și servicii.
Principalele direcţii de utilizare a 
standardelor : 
Studiul s-a axat pe implementarea de 
către CSM a standardului singaporez SS 
530 pentru reducerea consumului de 
energie a sistemului de aer condiţionat, 
care reprezintă de la 30% pînă la 50 % din 
consumul de energie electrică.
Standarde de bază utilizate: 
• Standardul singaporez SS 530:2006 Eficienţă energetică pentru servicii şi 

echipamente de construcţii

Standardele contribuie la reducerea consumului de energie

Denumirea  companiei:  City 
Square Mall (CSM), Singapore

Țara:  Singapore



Care au fost beneficiile majore pentru City Square Mall 
obţinute în urma utilizării standardelor?

• Să proiecteze şi să construiască un mall eco-eficient care utilizează semnificativ mai 
puțină energie decît mall-urile tradiționale 

• Să analizeze sistematic consumul de energie în clădirile sale și să identifice funcțiile 
care consumă cea mai mare cantitate de energie, cum ar fi echipamentele de aer 
condiţionat

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Standardele singaporeze SS 530 și SS 553 au fost implementate în faza de proiectare a 
noului mall, care a fost planificat să fie eficient energetic și favorabil unui mediu 
ecologic atractiv pentru toate categoriile de cumpărători și familii. Ţinînd cont de 
principiile și liniile directoare ale standardelor au fost integrate în design controlul 
tratării aerului de înaltă performanță, iluminatul, securitatea în caz de incendiu, 
sistemele de ventilație și ascensoarele mecanice, ceea ce a permis economisirea 
semnificativă de energie. Un furnizor extern de servicii specializat a fost angajat să 
monitorizeze consumul de energie și să asigure funcționarea optimă a sistemului de 
climatizare.
Toate aceste inițiative fac centrul comercial City Square Mall să fie primul eco-mall din 
Singapore și un exemplu inovator pentru facilităţi și proiecte similare.

• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu
• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
• SS 553:2009 Aer condiționat și ventilație mecanică în clădiri
• Standardele ARI (Institutul de Refrigerare și Aer Condiționat)

Beneficii  economice  generate  de  standarde:  economii anuale de 320 000 SGD 
obținute din costurile pentru electricitate (aproximativ 262 000 USD)*

Beneficii-cheie de calitate:  Standardele au contribuit la plasarea în top a centrului 
comercial CMS, fiind considerat un exemplu pentru instalațiile similare în 
Singapore și dincolo de hotarele lui, în ceea ce ține de eco-eficienţă, performanță și 
economii de costuri.

* 1 SGD = 0.81695 USD (2010-12-31)

Utilizarea standardului SS 530 pentru eficienţă energetică în construcţii a 
permis centrului comercial City Square Mall:



Teckwah

Fondată în 1968, compania Teckwah a evoluat de la un producător de cutii de hîrtie 
obișnuită pînă la cel mai mare furnizor de soluţii pentru serviciile de management ale 
lanțului de aprovizionare.
Compania oferă o varietate de produse şi servicii, inclusiv o nouă soluţie de ambalare 
neupack, servicii de externalizare a proceselor de afaceri, e-comerţ, achiziții bazate pe 
Web și soluții realizabile printr-un click, prestatori de servicii de logistică și soluții 
logistice inverse.

Denumirea companiei:  
Corporația Industrială Teckwah  
Țara:  Singapore

Ramura industrială:  Soluţii de printare 
şi ambalare, servicii logistice 
Nr. de angajaţi:  1 300

Venit/profit:  
nu există date/13,5 milioane SGD 
(nu există date/11 milioane USD) (EBIT în 
2011)* 
Principalele produse/servicii:   Deţine 
un portofoliu amplu de soluţii pentru 
ambalare (inclusiv ambalare pentru 
scopuri speciale)
Principalele direcţii de utilizare a standardelor:  
• Achiziţii
• Servicii IT
• Producere
• Dezvoltarea afacerii (marketing şi vînzări)

Standardele de bază utilizate:  
Compania Teckwah utilizează o varietate de standarde inclusiv:
• ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii
• ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu

Standardele participă la construirea unei companii rezistente



Care au fost beneficiile majore pentru compania Techwah 

obţinute în urma utilizării standardelor?
Utilizarea  standardului  singaporez   SS 540   a  permis  companiei   Teckwah:

• Să construiască rezistența organizațională prin identificarea riscurilor-cheie care ar 
putea duce la eşuarea afacerii

• Să menţină continuitatea afacerii, prin transferarea aceleeaşi informații operaționale 
interne și externe între compania Teckwah și furnizorii, clienții săi.

• Să asigure continuitatea aprovizionării și fluxului de materii prime
• Să se asigure cu contracte importante, fiind o companie certificată în managementul 

continuităţii afacerii, prin creșterea încrederii clienților în capacitatea companiei 
Teckwah de a evita sau atenua impactul de incidente perturbatoare

Cum au contribuit standardele la obţinerea acestor beneficii?

Punerea în aplicare a standardului SS 540 managementul continuităţii afacerii a 
început cu analiza sistematică a impactului asupra afacerii pentru a identifica 
efectele  potențiale pe care le-ar putea avea un incident perturbator asupra 
companiei Teckwah. Compania se bazează foarte mult pe servicii IT și a decis să 
mute oficiul de servere în afara sediului său, într-o locație fizică mai sigură. 
Frecvența datelor de rezervă a fost, de asemenea, modificată de la transferarea o 
dată la trei zile la o dată pe zi pentru a limita eventualele pierderi de date. În cele din 
urmă, personalul de producție a fost instruit, fiecare conform atribuţiilor și 
responsabilităților pe care le deţine, pentru a executa planurile de continuitate a 
afacerii, oferindu-se pentru aceasta resursele corespunzătoare.

• OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
• ISO 28000:2007 Managementul securităţii lanţului de aprovizionare
• ISO 12647-2:2004 Certificarea proceselor litografice

Evaluarea s-a axat pe impactul standardului singaporez SS 540:2008, 
Managementul continuității afacerii (BCM).

Beneficii  economice  generate  de  standarde:  1,45 milioane SGD (1,08 milioane USD) 
anual, reprezentînd 10,6 % din EBIT.

Beneficii-cheie  de  calitate:  Standardele au contribuit la consolidarea capacităţii 
companiei Teckwah şi a ţării în general de a construi o societate viguroasă.

* 1 SGD  =  0.81695 USD  (2012-12-31)



Anexă

Standardele enumerate mai jos sînt date cu ultimul lor an de publicare.  Pentru ediția 
aplicată de o anumită companie, vă rugăm să consultați studiul de caz respectiv. 

Titlurile complete ale standardelor la care s-a făcut referință în studiile de caz

Indicativul
ISO 3633:2002 

Titlul
Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru sol și evacuarea deșeurilor (tem-
peratură scăzută și ridicată) din interiorul clădirilor. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U)

ISO 4435:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru drenaj subteran şi canalizare fără 
presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U)

ISO 4833-1:2013 Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru enumerarea microorga-
nismelor. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor la 30 °С prin metoda turnării în plăci 

ISO 4833-2:2013 Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru enumerarea microorganismelor. 
Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor la 30 °С prin metoda însămînţării la suprafaţa plăcii

ISO 6579:2002 Microbiologia produselor alimentare şi furajere. Metodă orizontală pentru detectarea 
bacteriilor din genul Salmonella 
Palete plane pentru manipularea intercontinentală a mărfurilor. Dimensiuni principale şi toleranţe

ISO 7402:1993 Microbiologie. Directive generale pentru numărarea Enterobacteriaceae fără resuscitare. 
Tehnica MPN și tehnica numărării coloniilor 

ISO 7954:1987 Microbiologie. Directive generale pentru numărarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Tehnica 
numărării coloniilor la 25 ° C 

ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității. Cerințe

ISO 10002:2004 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamaţiilor 
în cadrul organizaţiilor 

ISO 12647-2:2013 Tehnologie grafică. Controlul procesului pentru producerea separațiilor de culoare raster, 
printuri de probă și de producere. Partea 2:  Procesul de tipar offset

ISO 13007 Plăci ceramice. Chituri și adezivi

ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare

ISO 1452 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă și pentru drenaj și 
canalizare sub presiune deasupra și sub pămînt. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U)

ISO 22000:2005 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerințe pentru orice organizaţie din 
lanţul alimentar

ISO 28000:2007 Specificaţii pentru sisteme de management al securităţii pentru lanţul de furnizare

ISO/TS 16949:2009 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2008 în 
organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente

ISO/IEC 16390:2007 Tehnologia informației. Tehnici de identificare și de captură de date automate. 
Specificația simbolicii codului de bare 2/5 intercalate

ISO/IEC 17025:2005 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

ISO/IEC 24730 Tehnologia informației. Sisteme de poziționare în timp real (RTLS) 
AHRI 260-2001 Evaluarea sunetului de mișcare a aerului propulsat și echipamente pentru aer condiționat 

ISO 6780:2003



Indicativul
AHRI 350-2008

Titlu

AHRI 430-2007 Evaluarea performanței unităților stației centrale de tratare a aerului

ANSI/AHRI 440-2002 Evaluarea performanței ventiloconvectoarelor de cameră

BASC 03-2008 Standardul Alianței de Afaceri pentru Comerț Sigur

BOS 28 Elemente de zidărie din argilă arsă (în baza standardului SANS 227)

DIN EN 
ISO 9001:2008-12

Sisteme de management al calității. Cerințe 

EAN 13 Numărul Articolului Internațional (inițial Numărul Articolului European,  dar acum 
redenumit) cu un cod de bare de 13 cifre

EN 12004:2012 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea conformității, clasificare și notare

EN 13476  Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru drenaj subteran și canalizare fără 
presiune. Sisteme de canalizare cu perete structurat  din policlorură de vinil neplastifiat 
(PVC-U), polipropilenă (PP) și polietilenă (PE)

Global GAP Version 03 Bune Practici Agricole pentru agricultură sigură și durabilă

HACCP Analiza riscurilor și puncte critice de control

IEEE 802.15.4:2011 Standardul IEEE  pentru rețele locale și metropolitane. Partea 15.4 : Reţele personale fără 
fir cu rată mică (LR-WPANs)

ITF 14 2/5 intercalate. Implementarea GS1 a codului de bare 2/5 intercalate pentru a codifica 
numărul unui articol de comerț de talie mondială cu 14 cifre

NC 04:2000-20 Etichetarea produselor alimentare preambalate 

NL 53:1999 Ciment .  Ciment Portland de tip P, ciment Portland compozit de tip  Pa cu aditivi, 
ciment compozit de tip C 

NTP 011.109:2008 ESPÁRRAGO. Espárrago fresco. Requisitos 
(Sparanghel – Sparanghel proaspăt – Cerințe)

NTP 011.116:1991 ESPÁRRAGOS. Guía para el transporte refrigerado 
(Sparanghel – Ghid pentru transportarea frigorifică)

NTP 209.401:2001 ESPÁRRAGOS. Prácticas de higiene para procesamiento de espárrago fresco 
(Sparanghel – Practici igienice pentru prelucrarea sparanghelului proaspăt)

OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe 
SA 8000:2008 Răspundere socială (de la Social Accountability International)

SANS 227:2007 Elemente de zidărie din argilă arsă

SANS 1841:2008 Verificarea cantității conținutului pachetelor preambalate conform prescripțiilor de 
metrologie legală

SANS 50196 Metode de testare a cimentului. Partea 1:  Determinarea rezistenței

SANS 50197-1:2013 Ciment. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate pentru cimenturi obișnuite

SANS 50197-2:2000 Ciment. Partea 2: Evaluarea conformității

SS 334:2010 Specificații pentru palete plane pentru manipularea mărfurilor

SS 530:2005 Eficienţă energetică pentru servicii şi echipamente de construcţii

SS 540:2008 Managementul continuității afacerii (BCM)

SS 553 : 2009 Aer condiționat și ventilație mecanică în clădiri

SS CP 95:2002 Cod de bună practică în domeniul managementului lanțului de produse reci. Lapte și produse lactate

SS CP 552:2009  Cod de bună practică în domeniul managementului lanţului de produse reci. Carne de porc refrigerată
UL Laboratoare Underwriters

US GAP U.S. Bune practici de fabricație

VDA Volume 6, Part 4 Sistemul de management al calității pentru furnizorii de componente din industria auto

Evaluarea sunetului echipamentului pentru aer condiționat nepropulsat pentru interior
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