CONSULTANłĂ în implementarea Sistemelor de Management
AVANTAJELE obŃinute prin implementarea unui sistem de management sunt:
• Asigurarea unei mai bune organizări interne, datorită alinierii la cerinŃele standardelor de referinŃă
şi a documentării activităŃilor proprii prin proceduri specifice;
• Creşterea imaginii organizaŃiei d-vs pe plan extern; ObŃinerea încrederii terŃilor (clienŃi, potenŃiali
clienti, instituŃii publice, etc) în organizaŃia d-vs;
• Răspunderea la diversele cerinŃe legale impuse în activitatea d-vs specifică, obŃinerea de diverse
avize şi autorizaŃii precum şi evitarea sancŃionării OrganizaŃiei d-vs de catre diverse autorităŃi cu
atribuŃii şi competenŃe generale (I.T.M., Garda Financiară, etc) sau autorităŃi cu atribuŃii şi
competenŃe specifice domeniului d-vs de activitate (I.S.C., I.S.C.I.R., A.N.R.E., C.N.A.S., Garda
de Mediu, PoliŃie, I.S.U., Curtea de Conturi, Accesarea de fonduri nerambursabile, etc);
• Îndeplinirea cadrului legal pentru participarea la licitaŃii, unde detinerea certificării ISO a devenit
obligatorie;
• ObŃinerea unui avantaj important în faŃa concurenŃei, menŃinerea pe o piaŃă concurenŃială;
• Pătrunderea pe noi pieŃe de desfacere, mărirea portofoliului de clienŃi;
• Evaluarea continuă şi corectă a furnizorilor; Evaluarea gradului de satisfacŃie al clienŃilor;
• Monitorizarea permanentă a performanŃelor Sistemului de Management prin Audituri;
• Responsabilizarea eficientă şi implicarea responsabilă a propriilor angajaŃi;
• Reducerea costurilor prin eficientizarea şi optimizarea propriei activităŃi;
Societatea noastră dispune de experienŃă şi personal calificat pentru implementarea în cel mai
scurt timp posibil a următoarelor Sisteme de Management :
SR EN ISO 9001:2008 - Sistem de Management al CalităŃii; SR EN ISO 14001:2005 - Sistem de
Management de Mediu; SR OHSAS 18001:2008 (OHSAS) - privind Securitatea OcupaŃională; SR EN
ISO 22000:2005
(HACCP) - privind SiguranŃa Alimentului; SA 8000:2008 - privind
Responsabilitatea Socială; SR ISO/CEI 27001:2006 - privind Securitatea InformaŃiei; Standarde
speciale: IFS, FSSC, BRC-Iop, GMP, etc; Sisteme de Management Integrat - în funcŃie de
aplicabilitatea acestora şi de necesitatea implementării lor în cadrul OrganizaŃiei-Client.
NOU: ObŃinerea certificării de produs şi a marcajului CE precum şi ÎNREGISTRARE MĂRCI
Vă propunem o colaborare concretizată în urmatoarele ETAPE:
1. Audit de diagnoză - vom efectua gratuit evaluarea iniŃială a OrganizaŃiei d-vs;
2. Proiectarea Sistemului de Management şi instruirea echipei manageriale;
3. Elaborarea documentaŃiei Sistemului de Management: manual, proceduri, etc;
4. Implementarea Sistemului de Management - etapă în cadrul căreia se vor desfăşura toate
activităŃile necesare obŃinerii certificării conform cerinŃelor specifice standardelor de referinŃă,
aplicarea corectă şi completă a documentaŃiei elaborate anterior;
5. Pregatirea OrganizaŃiei-Client în vederea susŃinerii Auditului de certificare;
6. SusŃinerea şi reprezentarea OrganizaŃiei-Client în cadrul Auditului de Certificare;
7. Închiderea împreună cu OrganizaŃia a eventualelor neconformităŃi constatate;
8. OpŃional, dupa obŃinerea certificării, asigurăm mentenanŃa Sistemelor de Management.

♦ PriviŃi certificarea ISO ca pe o investiŃie şi nu ca pe o cheltuială; ♣ Garantăm contractual
obŃinerea certificării; ♥ Negociem cu Organismele de Certificare obŃinerea celor mai avantajoase
oferte. ♠ Pentru a descoperi portofoliul clienŃilor noştri reprezentativi dar şi informaŃii suplimentare, vă
invităm să accesati pagina noastră de internet www.piramidal.ro sau office@piramidal.ro sau tel/fax
0268-250.335

