
 
 
 
 
 

DOMENIUL DE APLICARE AL  
SISTEMULUI INTEGRAT CALITATE – MEDIU–
SANATATE  SI SECURITATE OCUPATIONALA 

 
 
 
Sistemul integrat al calităţii,  mediului  si SSO face referire la toate cerinţele 
standardelor ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001 toate 
aceste cerinţe fiind aplicabile organizaţiei noastre astfel: 
ISO 9001 - pentru domeniul de realizare a pieselor si componentelor din întreaga 

gamă de fabricaţie: 
- Dezvoltarea, fabricaţia, vânzarea şi service-ul de piese şi componente pentru domeniul auto şi 

alte domenii;  
- Fabricaţia de scule, dispozitive, verificatoare şi piese de schimb pentru acestea; 
- Fabricaţia de componente pt. Instalaţii de aer Condiţionat; 
- Service transmisii cardanice; 
- Ascuţire scule. 
 
IATF 16949 - pentru domeniul de realizare a pieselor si componentelor auto: 
- Proiectare şi fabricaţie de piese si componente auto pentru următoarele grupe de produse:  
turbocompresoare, sisteme de injecţie si pompe pentru motoare, ştergătoare de parbriz, coloane si 
casete de direcţie, amortizoare, arcuri, piese ştanţate, forjate si prelucrate, componente sistem de 
transmisie, ansamble mecano-sudate. 
 

ISO 14001 - pentru toate produsele, procesele şi activităţile societăţii noastre: 
Dezvoltarea, fabricaţia, vânzarea si service-ul de piese si componente din domeniu auto si alte 
domenii ; fabricaţia de scule, dispozitive, verificatoare şi piese de schimb pentru acestea; fabricaţia 
de componente pentru sisteme de aer condiţionat, ascuţire scule, service cardane. 
 
OHSAS 18001 - pentru toate produsele, procesele şi activităţile societăţii noastre: 
Dezvoltarea, fabricaţia, vânzarea si service-ul de piese si componente din domeniu auto si alte 
domenii ; fabricaţia de scule, dispozitive, verificatoare şi piese de schimb pentru acestea; fabricaţia 
de componente pentru sisteme de aer condiţionat, ascuţire scule, service cardane. 
 
Sistemul integrat al calităţii şi mediului se aplică tuturor activităţilor, mijloacelor şi 

resurselor care concură la realizarea calităţii în cadrul Societăţii, la sediul din strada         
H. Coandă, precum şi întregului personal din cadrul departamentelor operaţionale de 
fabricaţie şi din cadrul celorlalte structuri organizatorice: birouri, servicii, fabrici şi direcţii, 
care este implicat în cadrul acestui sistem după cum este prezentat în capitolele 
manualului integrat. 

 
Sistemul integrat al calităţii şi mediului include cerinţele specifice ale clienţilor, după 

cum este precizat în  „Matricea cerinţelor specifice clienţilor”. 


