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4.2

Cerinţe referitoare la documentaţie

4.2.1 Generalităţi
Organizaţia a stabilit documentaţia sistemului de management al calităţii care include:
a) Declaraţia-angajament a Directorului General cu politica în domeniul calităţii
precum şi obiectivele calităţii:
b) Manualul calităţii MQ;
c) Procedurile de sistem documentate, cerute de standardul de referinţă;
d) Documentele necesare organizaţiei pentru a se asigura de planificarea, operarea şi
controlul eficace al proceselor:
• Proceduri de lucru
• Instrucţiuni de lucru
• Formulare.
e) Înregistrări cerute de standardul de referinţă şi alte înregistrări rezultate din
proiectarea SMC.
Documentaţia SMC se regăseşte pe suport de hârtie şi pe suport informatic.
4.2.2 Manualul calităţii
Organizaţia a stabilit şi menţine un manual al calităţii care include:
a) Domeniul SMC, care respectă întreaga structură a SR EN ISO 9001:2008;
b) Referire la procedurile documentate stabilite pentru SMC;
c) Descrierea interacţiunii dintre procesele SMC.
4.2.3 Controlul documentelor
1. Documentele cerute de SMC - atât cele pe suport de hârtie cât şi cele pe suport
informatic - sunt tratate în regim controlat.
2. Procedura documentată PS-4.2.3 – Controlul documentelor defineşte controalele
necesare pentru:
a) A aproba documentele înainte de emitere;
b) A analiza , actualiza, dacă este cazul, şi a reaproba documentele;
c) A se asigura că sunt identificate modificările şi stadiul revizuirilor curente ale
documentelor;
d) A se asigura că versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la
punctele de utilizare;
e) A se asigura că documentele ramân lizibile şi identificabile cu uşurinţă;
7.

REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI

7.1

Planificarea realizării serviciului de vânzări
Organizația planifică şi dezvoltă prin instruire procesele necesare pentru realizarea
serviciului de vânzări. Planificarea realizării serviciului de vânzări este compatibilă cu
cerinţele pentru celelalte procese ale sistemului de management al calităţii.
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7.2

La planificarea realizării serviciului de vânzări organizația determină următoarele:
a) obiectivele şi cerinţele serviciului;
b) necesitatea de a stabili procese, documente şi de a aloca resurse specifice
serviciului;
c) activităţile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspecţie şi încercare (testări)
specifice precum şi criteriile pentru acceptare;
d) înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare a vânzărilor
satisfac cerinţele.
Procese referitoare la relaţia cu clientul
Organizația determină:
a) cerinţele specificate de către clienți, inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de
livrare şi post-livrare;
b) cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru utilizarea specificată sau
intenţionată, atunci când aceasta este cunoscută;
c) cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produsele comercializate;
d) orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizație.

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs:
Organizaţia trebuie identifică:
a) Cerinţele specificate de client, inclusiv cele referitoare la activităţile de livrare, postlivrare;
b) Cerinţe nespecificate de către client dar necesare pentru utilizarea specificată sau
intenţionată, prin investigarea pieţei;
c) Cerinţe legale şi de reglementare referitoare la produs;
d) Orice alte cerinţe suplimentare, identificate de către organizaţie;
7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs
Cerinţele referitoare la produs transmise de către solicitant sunt analizate înainte de
prezentarea ofertelor, acceptarea comenzilor, a contractelor şi a modificărilor la acestea.
Prin acestă analiză, organizaţia se asigură că:
a) Cerinţele referitoare la produs sunt definite;
b) Cerinţele din comandă/contract care diferă de cele exprimate anterior sunt rezolvate;
7.4
Aprovizionare
Modul de desfăşurare a proceselui de aprovizionare este documentat în procedura
PL-7.4 – Aprovizionare. Organizaţia are definite şi implementate procesele de
aprovizionare în scopul asigurării eficienţei activităţilor de :
a) Identificare a necesităţilor şi specificăţiilor pentru produsul aprovizionat;
b) Selectare a furnizorilor prin evaluare;
c) Evaluare şi reevaluare periodică a capabilităţii furnizorului de a livra constant produse
de calitate;
d) Evaluare a condiţiilor de livrare;
e) Evaluare a condiţiilor de plată;
f) Evaluare a respectării termenelor de livrare.
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7.5

Producție și furnizare de servicii

7.5.1 Controlul producției și al furnizării serviciului
Organizația planifică şi realizează furnizarea serviciilor din domeniul declarat în condiţii
controlate. Condiţiile controlate includ:
a) disponibilitatea informaţiilor care descriu caracteristicile produsului;
b) disponibilitatea instrucţiunilor de lucru, dacă sunt necesare;
c) utilizarea echipamentului adecvat;
d) disponibilitatea şi utilizarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare;
e) implementarea monitorizării şi măsurării;
f) implementarea activităţilor de eliberare, livrare şi post-livrare.

7.5.3 Identificare și trasabilitate
Atunci când este cazul, organizația identifică stadiul în care se află procedura, folosind
mijloace adecvate pe durata realizării vânzărilor.
Organizația identifică stadiul vânzărilor în raport cu cerinţele de măsurare şi monitorizare.
Atunci când trasabilitatea este o cerinţă, se controlează şi înregistrează identificarea
unică a produsului pentru vânzare.
7.5.4 Proprietatea clientului
Organizația tratează cu grijă proprietatea clientului pe perioada în care aceasta se află
sub controlul organizației sau este utilizată de organizație. TEL TRADE identifică,
verifică, protejează și pune în siguranță proprietatea clientului pusă la dispoziție.
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ANEXA 2
10.

IDENTIFICARE PROCESE ŞI STABILIRE DOCUMENTARE

Denumirea
procesului

Cod
document

Titlu document
(dacă există)

Angajamentul managementului

MQ 01

Manualul calităţii

Orientare către client

MQ 01

Manualul calităţii

Politica şi obiectivele calităţii

MQ 01

Manualul calităţii

Planificarea SMQ

MQ 01

Manualul calităţii

Responsabilitate, autoritate şi
comunicare

MQ 01

Manualul calităţii

Asigurarea resurselor

MQ 01

Manualul calităţii

Resurse umane
Infrastructură
Sistemul de management al calităţii

PL-6.2.2

Competenţă, conştientizare,
instruire

MQ 01

Manualul calităţii

MQ 01

Manualul calităţii

PS-4.2.3

Controlul documentelor

PS-4.2.4

Controlul înregistrărilor

Planificarea realizării produsului

MQ 01

Manualul calităţii

Aprovizionare

PL-7.4

Aprovizionare

Măsurarea satisfacţiei clientului
Reclamaţii de la clienţi

PL-8.2.1

Satisfacţia clientului

Audit intern

PS-8.2.2

Audit intern

Monitorizarea şi măsurarea
proceselor

MQ 01

Manualul calităţii

Monitorizarea şi măsurarea produsului

MQ 01

Manualul calităţii

Controlul produsului neconform

PS-8.3

Controlul produsului neconform

Analiza datelor

MQ 01

Manualul calităţii

Îmbunătăţire continuă

MQ 01

Manualul calităţii

Acţiuni corective

PS-8.5.2

Acţiuni corective

Acţiuni preventive

PS.8.5.3

Acţiuni preventive
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Satisfacţia
clientului
PS-8.2.2

Monitorizare
a şi
măsurarea
produsului
MQ 01

Satisfacţia
clientului
PL-8.2.1

Monitorizare
a şi
măsurarea
proceselor
MQ 01
Analiza
datelor
MQ 01

Controlul
produsului
neconform
PS-8.3

MĂSURARE ŞI ANALIZĂ

Acţiune preventivă PS-8.5.2

Acţiune corectivă PS-8.5.1

Îmbunătăţire continuă MQ 01

ÎMBUNĂTĂŢIRE

N

MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

Mediu de lucru
MQ 01

I

Infrastructură
MQ 01

L

Competenţă,
instruire şi
conştientizare
PL-6.2.2

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Aprovizionare
MQ 01

Planificarea
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MQ 01

Relaţia cu clientul
MQ 01

Orientarea către
client
MQ 01

11.

Angajamentul
Managementului
MQ 01

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
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1. SCOP
Procedura descrie metodele utilizate şi responsabilităţile din cadrul organizaţiei pentru:
1. a elimina cauzele neconformităţilor, în scopul de a preveni reapariţia acestora,
2. a stabili acţiuni corective adecvate consecinţelor neconformităţilor apărute.
2.

DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică atât activităţilor interne ale societăţii cât şi la furnizori sau la clienţi în privinţa
dispunerii prompte, a implementării şi analizei eficienţei acţiunilor corective.
3.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. Documente de referinţă
3.1.1. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
3.1.2. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular
3.1.3. MQ - Manualul calităţii
3.1.4. PS 8.3 - Controlul produsului neconform
3.1.5. PS 4.2.4 - Controlul înregistrărilor
3.1.6. PS 8.5.3 - Acţiuni preventive
3.1.7. PL 8.2.1 - Satisfacţia clientului

4.

DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

4.1. Definiţii
4.1.1. Acţiune corectivă: acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei
situaţii nedorite. (SR EN ISO 9000:2006)
Nota 1. Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate.
Nota 2. Acţiunea corectivă este întreprinsă pentru a preveni reapariţia în timp ce acţiunea
preventivă este întreprinsă pentru a preveni apariţia.
Nota 3. Există o distincţie între corecţie şi acţiunea corectivă.
4.1.2. Corecţie : acţiune de eliminare a unei neconformităţi detectate. (ISO 9000 : 2000)
Nota 1. O corecţie poate fi efectuată împreună cu o acţiune corectivă.
Nota 2. O corecţie poate fi, de exemplu, reprelucrare sau reclasare.
4.2. Prescurtări
4.2.1. SMQ - Sistemul de management al calităţii
4.2.2. RNc - Raport de neconformitate
4.2.3. MQ - Manualul calităţii
4.2.4. PS - Procedura de sistem
4.2.5. PL - Procedura de lucru
5. PROCEDURA
5.1.

Generalităţi

5.1.1. Principalele cauze care pot genera acţiuni corective sunt :
a. neconformităţi ale materialelor, proceselor, echipamentelor, infrastructurii în care
produsele sunt executate, depozitate sau manipulate;
b. proceduri/instrucţiuni necorespunzătoare sau inexistente;
c. neconformităţi faţă de procedurile /instrucţiunile aplicabile;
d. controlul necorespunzător al procesului sau produsului;
e. planificare necorespunzătoare;
f. lipsa sau insuficienţa instruirii;
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Anexa 1

Diagrama procesului de implementare a acţiunilor corective
INTRĂRI

PROCESUL DE IMPLEMENTARE AL ACŢIUNILOR CORECTIVE

IEŞIRI

RNc
STOP
Registru
reclamaţii

Analiza
NC

Analiza
datelor
Rezultate
audituri

Legendă:
NC = neconformitate
AC = Acţiune corectivă
RNc = Raport de neconformitate

Determinare
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necesitate
AC

Determinare şi
implementare
AC

Verificare
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analiza AC

Determinare
AC

Verificare
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Iniţiere AC

Actualizare AC

Implementare
AC

Analiza AC

Acţiuni
corective
eficace

Înregistrarea
finalizării AC

