PROCEDURILE SISTEMULUI
CALITATII
MANUALUL CALITATII

CAMPREDO CONSTRUCT SRL

MANUALUL CALITATII

PROCEDURILE SISTEMULUI
CALITATII
MANUALUL CALITATII

CUPRINS
Manualul Calitatii – Generalitati





Generalitati
Confidentialitate
Scopul si domeniul
Documente de referinta

Manualul Calitatii – Descrierea organizatiei





Descrierea organizatiei
Infiintare
Obiect de activitate
Clienti

Manualul Calitatii – Definitii si prescurtari
 Definitii
 Prescurtari
Manualul Calitatii – Sistem de management al calitatii







Cerinte generale
Cerinte referitoare la documentatie
Generalitati
Manualul Calitatii
Controlul documentelor
Controlul inregistrarilor

Manualul Calitatii – Responsabilitatea managementului














Angajamentul managementului
Orientarea catre client
Politica in domeniul calitatii
Planificare
Planificare obiectivele calitatii
Planificarea sistemului de management al calitatii
Responsabilitate, autoritate si comunicare
Responsabilitate si autoritate
Asociatul Unic
Reprezentantul Managementului cu Calitatea
Coordonator productie si desfacere
Responsabil Resurse Umane
Comunicare interna

CAMPREDO CONSTRUCT SRL

PROCEDURILE SISTEMULUI
CALITATII
MANUALUL CALITATII

CAMPREDO CONSTRUCT SRL

 Analiza efectuata de management
Manualul Calitatii – Managementul resurselor







Asigurarea resurselor
Resurse umane
Generalitati
Competenta, constientizare si instruire
Infrastructura
Mediul de lucru

Manualul Calitatii – Realizarea produsului / serviciului
Planificarea realizarii produsului
 Procese referitoare la relatia cu clientul
» Determinarea cerintelor referitoare la produs
» Analiza cerintelor referitoare la produs
» Comunicarea cu clientul
 Proiectare si dezvoltare
Acest subcapitol este prezent in cadrul sistemului de management al calitatii ISO
9001 cand societatea desfasoara activitati de proiectare.
 Aprovizionare
» Procesul de aprovizionare
» » Informatii referitoare la aprovizionare
» » Verificarea produsului aprovizionat
 Productie si furnizare de servicii
» » Controlul productiei si furnizarii serviciului
» » Identificare si trasabilitate
» » Proprietatea clientului
Acest subcapitol este prezent in cadrul sistemului de management al calitatii ISO
9001 numai atunci cand exista produse in proprietatea clientului care sa fie
incorporate in produs.
» » Pastrarea si conformitatea produsului
 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
Manualul Calitatii – Masurare, analiza, imbunatatire
 Generalitati masurare, analiza, imbunatatire
» Monitorizare si masurare
» » Satisfactia clientului
» » Audit intern

PROCEDURILE SISTEMULUI
CALITATII
MANUALUL CALITATII

» » Monitorizarea si masurarea proceselor
» » Monitorizarea si masurarea produsului
 Controlul produsului neconform
» Analiza datelor
» Imbunatatire
» » Imbunatatirea continua
» » Actiune corectiva
» » Actiune preventiva

CAMPREDO CONSTRUCT SRL

PROCEDURILE SISTEMULUI
CALITATII
MANUALUL CALITATII

CAMPREDO CONSTRUCT SRL

Domeniul de activitare al S CAMPREDO CONSTRUCT SRL este: Lucrari de constructii a
proiectelor utilitare pentru fluide.
Confidentialitate
Acest manual al managementului calitati este proprietatea exclusiva a S CAMPREDO
CONSTRUCT SRL, organizatie cu sediul in Municipiul Bistritam Str. Muscatei, nr. 28, jud.
Bistrita-Nasaud
Multiplicarea, transmiterea sau comunicarea continutului prezentului MC nu este permisa
fara aprobarea scrisa a asociatilor (sau Asociatului Unic) ai (al) organizatiei sau a
Responsabilului Managementul Calitatii (RMC).
Incalcarea acestei prevederi permite proprietarului actionarea in instanta a celor aflati in
culpa, pentru recuperarea daunelor materiale si morale produse. Prezentul manual al calitatii
intra sub incidenta Legii Drepturilor de Autor nr. 8/1996.
Scopul si domeniul
Prezentul MANUAL AL MANAGEMENTULUI CALITATII (MC) prevede conditii
referitoare la sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015, pentru a
demonstra capabilitatea CAMPREDO CONSTRUCT SRL Bistrita de a realiza servicii
conforme cu cerintele clientilor.
Prin sistemul de management al calitatii se doreste imbunatatirea eficacitatii proceselor
desfasurate in cadrul organizatiei si de asemenea se doreste a se da clientilor organizatiei
garantia ca se livreaza constant calitatea dorita.
Prezentul MC este utilizat atat in procesul de instruire a personalului organizatiei, in procesul
de certificare a sistemului de management al calitatii, cat si in relatia cu clientii.
Manualul calitatii ISO constituie cerinte obligatorii pentru intreaga organizatie si pentru
fiecare angajat.
Acest manual este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor, cu exceptia cazurilor in care
acestea din urma au prevederi diferite. Prevederile din comanda / contract au prioritate fata de
cele din manualul calitatii.
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Descrierea organizatiei: S CAMPREDO CONSTRUCT SRL a fost infiintata in anul 2014,
inregistrata la Camera de Comert si Industrie din Bistrita cu nr. J6/116/2014, CUI:
RO32852736
* Obiect de activitate : 4221, CAEN: Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru
fluide S CAMPREDO CONSTRUCT SRL beneficiaza de un personal calificat cu o inalta
pregatire profesionala, ceea ce a permis societatii sa-si faca un cerc de clienti fideli.
Seriozitatea si promptitudinea de care da dovada sunt insusiri care o caracterizeaza. Printre
clientii societatii: AQUABIS SA, COMUNA SALVA, COMUNA BUDESTI, UM02032
CLUJ.
In cadrul S CAMPREDO CONSTRUCT SRL functioneaza un sistem de management al
calitatii planificat si documentat in conformitate cu referentialul ales si anume SR EN ISO
9001: 2015.
Sistemul de management al calitatii cuprinde:
• identificarea proceselor necesare sistemului de management al calitatii (procesele de
management al activitatilor, de asigurare a resurselor, de furnizare a serviciilor, de masurare,
analiza si imbunatatire);
• determinarea succesiunii si interactiunii acestor procese;
• determinarea criteriilor si a metodelor necesare prin care se asigura ca atat efectuarea cat si
controlul acestor procese sunt eficace;
• asigurarea disponibilitatii resurselor si informatiilor nescesare in vederea executiei si
monitorizarii acestor procese;
• monitorizarea, masurarea si analiza acestor procese;
• implementarea de actiuni necesare in vederea realizarii rezultatelor planificate si
imbunatatirea continua a acestor procese; aceste procese sunt conduse in conformitate cu
cerintele standardului de referinta.
Sistemul de management al calitatii existent in S CAMPREDO CONSTRUCT SRL este
bazat pe procese care sunt, in principiu, de trei feluri :
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1) Procese principale, de realizare a produsului – sunt procesele pentru care clientul plateste,
care creaza valoare, determina calitatea produselor ;
2) Procese suport, ajutatoare – sunt procesele care sustin procesele principale si procesele
manageriale, carora le asigura functionarea normala, fara pierderi ;
3) Procese manageriale – sunt procesele care coordoneaza derularea proceselor principale si
proceselor suport.
Sistemul de management al calitatii este un sistem de procese, care poate fi reprezentat
schematic astfel:
Cerinte client => Procesele de realizare a produselor au ca obiectiv generarea de valoare
pentru client => satisfactia clientului
Procesele de realizare a produselor sunt generate de:
• Procesele manageriale care au ca obiectiv asigurarea ca procesele de furnizare a produselor
genereaza si eficienta (valoare pentru proprietar);
• Procesele suport, inclusiv procesele de management al resurselor si de management al
activitatilor, impaca valoarea pentru client cu valoarea pentru proprietar.
Procesele de realizare a produselor / serviciilor, presupun:
• relatia cu clientul;
• controlul furnizarii produsului;
• controlul produsului neconform.
Procesele suport:
• Controlul documentelor;
• Controlul inregistrarilor;
• Aprovizionarea;
• Planificarea furnizarii produsului/serviciului;
• Identificare si trasabilitate ;
• Competenta, constientizare si instruire;
• Analiza datelor;
• Evaluarea gradului de satisfactie al clientului;
• Actiuni corective;
• Actiuni preventive.
Procese manageriale:
• Stabilirea politicii si obiectivelor in domeniul calitatii;
• Planificarea sistemului de management al calitatii;
• Asigurarea resurselor materiale si umane;
• Monitorizarea si masurarea proceselor;
• Audituri interne ale calitatii;
• Analiza efectuata de management.
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Sistemul de management al calitatii adoptat de organizatie este perfectionat continuu pentru a
fi apt sa realizeze efectiv politica si obiectivele calitatii stabilite si adoptate de conducerea
organizatiei.
Se pune accentul mai mult pe prevenire decat pe solutionarea neconformitatilor dupa aparitia
lor. Sistemul de management al calitatii este astfel organizat incat exercita (prin auditurile
interne) un control exigent si continuu al tuturor activitatilor cu efect asupra calitatii.

Documentatia sistemului de management al calitatii din S CAMPREDO CONSTRUCT SRL
este alcatuita din mai multe procese. Acestea cuprind:
• politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii;
• obiectivele calitatii;
• manualul de management al calitatii cod MC;
• proceduri documentate cerute de standardul de referinta;
• proceduri de sistem stabilite pentru a se asigura de planificarea, operarea si tinerea sub
control a proceselor care se desfasoara in S CAMPREDO CONSTRUCT SRL.
• documente utilizate in activitatea curenta desfasurata de S CAMPREDO CONSTRUCT
SRL.
• specificatii prin care se precizeaza cerinte (R.I., fise de post);
• instructiuni de lucru, documentatie (care furnizeaza informatii asupra modului in care se
realizeaza produse/servicii si procese);
• inregistrari necesare sistemului de management al calitatii pentru a furniza dovezi ale
implementarii si mentinerii SMC.
Elaborarea, difuzarea si gestiunea acestora sunt prezentate in procedura generala „Controlul
inregistrarilor ” cod PG II.
Documentele controlate
Documentele controlate ale sistemului de management al calitatii al S CAMPREDO
CONSTRUCT SRL (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri generale, instructiuni
de lucru, formulare, inregistrari) sunt precizate in “Lista de referinta a documentelor
sistemului de management al calitatii”.
Acestea sunt difuzate controlat conform listei de difuzare/evidenta revizii, lista intocmita si
actualizata de catre Responsabilul Managementul Calitatii.
Modul de elaborare, difuzare si tinere sub control a documentelor sunt prezentate in
procedura de sistem „Controlul documentelor” cod PG I.
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Documentele sistemului de management al calitatii al S CAMPREDO CONSTRUCT SRL
sunt analizate si actualizate, ori de cate ori situatia o impune.
Actualizarea documentelor
Actualizarea documentelor SMC este necesara in urmatoarele situatii:
• schimbari organizatorice sau de alta natura in cadrul organizatiei;
• aspecte neconcordante ale documentelor, identificate in urma analizelor efectuate;
• modificari ale legislatiei sau reglementarilor aplicabile;
• imbunatatiri aduse sistemului de management al calitatii, rezultate in urma auditurilor
interne sau rezultate din supravegherea functionarii organizatiei.

Organizarea manualului calitatii
Manualul calitatii este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2015 (Sisteme de
management al calitatii – Cerinte)
Acesta cuprinde urmatoarele capitole:
1. Generalitati
2. Descrierea organizatiei
3. Definitii si abrevieri
4. Sistem de management al calitatii
5. Responsabilitatea managementului
6. Managementul resurselor
7. Realizarea produsului/serviciului
8. Masurare, analiza si imbunatatire
9. Anexe
Elaborare, aprobare si administrare a Manualului Calitatii
Manualul Managementului Calitatii (MC) reprezinta documentul de baza pentru aplicarea
sistemului de management al calitatii. MC descrie metodele aplicate in cadrul S
CAMPREDO CONSTRUCT SRL pentru elaborarea, implementarea, mentinerea si
dezvoltarea sistemului de management al calitatii.
Manualul calitatii descrie politica si obiectivele in domeniul calitatii ale S CAMPREDO
CONSTRUCT SRL.
MC descrie in linii generale organizarea S CAMPREDO CONSTRUCT SRL cu
responsabilitatile, autoritatile si interdependentele personalului care initiaza, efectueaza,
verifica si aproba activitati ce influenteaza calitatea.
MC face referire la proceduri documentate ale sistemului de management al calitatii.
Manualul calitatii (MC) este utilizat de managementul de varf al organizatiei, potentiali
clienti, furnizori, organisme de certificare, alte parti interesate.
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Manualul Managementului Calitatii este elaborat de catre Reprezentantul Managementul
Calitatii in colaborare cu coordonatorii compartimentelor organizatiei, in conformitate cu SR
EN ISO 9001:2015. Reprezentantul Managementul Calitatii are sarcina difuzarii si mentinerii
sub control a manualului managementului calitatii.
Exemplarul original al MC este detinut de Reprezentantul Managementul Calitatii care mai
detine si o copie de lucru pe suport informatic pentru efectuarea actualizarilor. MC este
verificat si aprobat de Asociatul Unicl al S CAMPREDO CONSTRUCT SRL, care semneaza
“Pagina de aprobare” (prima pagina). Codificarea manualului managementului calitatii se
face astfel:
MC-x unde: MC – reprezinta abrevierea manualului managementului calitatii;x – numarul
editiei.
Prevederile manualului managementului calitatii se aplica in toate compartimentele din S
CAMPREDO CONSTRUCT SRL, atat in relatii contractuale, cat si in relatii necontractuale
in domeniile de activitate mentionate.
Prevederile manualului managementului calitatii, a procedurilor generale si de sistem, cat si a
instructiunilor de lucru asociate prezentate in acest manual sunt obligatorii de a fi aplicate de
catre toti angajatii organizatiei de la data aprobarii acestora.

Actualizare MANUALUL CALITATII
Actualizarea manualului calitatii se face ori de cate ori necesitatile impun acest lucru si
anume:
• schimbari organizatorice sau de alta natura in cadrul organizatiei;
• aspecte neconcordante ale documentelor, identificate in urma analizelor efectuate;
• imbunatatiri aduse sistemului de management al calitatii, rezultate in urma auditurilor
interne sau rezultate din supravegherea functionarii organizatiei;
• interventii in text necesare pentru efectuarea unor corectii si/ sau precizari de forma de
exprimare;
• modificari de standarde, legislatie, reglementari aplicabile etc.
Actualizarile MC sunt descrise in „Lista de control a reviziilor”, lista care este completata de
Reprezentantul Managementului Calitatii si aprobata de Asociatul Unic al organizatiei.
Reeditare Manualul Calitatii
Reeditarea MC se face prin trecerea la o noua editie a acestuia, iar evidentierea editiei si a
actualizarii se face in antetul fiecarei pagini.
O noua editie se realizeaza in cazul unor modificari importante ale MC, sau dupa maximum 3
revizii si este decisa de catre Asociatul Unic al organizatiei.
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Difuzare Manualul Calitatii
Difuzarea Manualului calitatii se face de catre Reprezentantul Managementului Calitatii.
Originalul se pastreaza la acesta.
Exemplarele perimate sunt retrase, apoi distruse prin rupere, exceptie facand exemplarul
original care se pastreaza la Reprezentantul Managementului Calitatii.
Fiecare exemplar este numerotat, semnat si stampilat pe prima pagina.
In cadrul S CAMPREDO CONSTRUCT SRL se distribuie numai copii controlate.
Exemplarele difuzate sunt proprietatea S CAMPREDO CONSTRUCT SRL si nu pot fi
transmise unei terte parti in alt scop decat cel pentru care sunt destinate, fara aprobarea
Asociatului Unic al organizatiei.
Copiile difuzate in afara organizatiei sunt inregistrate tot in lista de difuzare, dar sunt
inscriptionate cu “copie necontrolata” (cu exceptia copiilor difuzate organismului de
certificare).
Controlul inregistrarilor si pastrarea inregistrarilor
Toate inregistrarile privind calitatea sunt pastrate in scopul de a dovedi ca:
• produsele/serviciile livrate sunt conforme cu cerintele specificate;
• procesele sistemului de management al calitatii se deruleaza corespunzator, iar daca nu, sunt
intreprinse masuri pentru corectarea deficientelor;
• evaluarea si supravegherea furnizorilor este efectuata in conformitate cu cerintele prevazute.
Personalul compartimentelor care completeaza inregistrari ale calitatii raspunde de indexarea,
arhivarea corespunzatoare in vederea prevenirii deteriorarii acestora astfel incât la cerere sa
fie usor regasibile.
Tipurile de inregistrari ale calitatii elaborate de S CAMPREDO CONSTRUCT SRL, durata
si locul de pastrare sunt prezentate in fiecare procedura a SMC.
Daca este convenit prin contract, inregistrarile calitatii sunt disponibile pentru client, pe
perioada de timp solicitata, in vederea evaluarii lor.
Privitor la angajamentul managementului, asociatii (sau asociatul unic) al S CAMPREDO
CONSTRUCT SRL l-a desemnat pe dl. GALAN MARIUS DANIEL pentru a detine
autoritatea deplina pentru managementul calitatii in domeniul de activitate corespunzator
profilului organizatiei, raspunde de indeplinirea obiectivele prezentate in declaratia de
politica, raspunde de asigurarea conditiilor necesare ca toate procesele sistemului de
management al calitatii sa se desfasoare controlat.
RMC al organizatiei asigura conditiile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal
a cerintelor de management al calitatii prevazute si descrise in prezentul manual si in
procedurile si instructiunile asociate precum si a importantei satisfacerii cerintelor clientilor.
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Asociatii sau Asociatul Unic al organizatiei asigura resursele materiale si umane necesare
angajamentului managementului pentru realizarea obiectivelor calitatii, asigura organizarea si
efectuarea activitatilor de control si verificare a calitatii produselor livrate, precum si a
auditurilor sistemului de management al calitatii.
Procese referitoare la orientarea catre client
• identificarea clientilor si clasificarea lor pe categorii;
• definirea pietelor pe care concureaza organizatia;
• identificarea si evaluarea competitorilor de pe piata;
• determinarea caracteristicilor cheie ale produselor/serviciilor si a valorii lor relative pentru
clienti;
• identificarea oportunitatilor, punctelor slabe si a avantajelor competitive viitoare.
Inaintea prezentarii unei oferte sau a acceptarii unei comenzi sau contract, oferta / comanda /
contract sunt analizate conform procedurii de sistem “relatia cu clientul”, asigurandu-se de:
• conditiile sunt definite si documentate în mod adecvat;
• sunt solutionate diferentele aparute pe parcurs între conditiile contractului/comenzii si
conditiile initiale formulate în oferta;
• CAMPREDO CONSTRUCT SRL are capabilitatea de a satisface cerintele clientului
Prin controlul proceselor ulterioare, functiile responsabile din cadrul CAMPREDO
CONSTRUCT SRL înregistreaza si analizeaza orice observatie, reclamatie, sugestie privind
produsul livrat, formulate de catre clienti, pentru a îndeparta sau preveni eventualele
deficiente.
in urma analizei celor de mai sus, functiile responsabile din cadrul CAMPREDO
CONSTRUCT SRL.
Managementul de varf al CAMPREDO CONSTRUCT SRL a definit si documentat politica
in domeniul managementului calitatii.
Aceasta este implementata si aplicata la toate nivelurile structurii organizatorice ale
organizatiei, respectand cerintele prevazute in standardul de referinta SR EN ISO 9001:2015
si a cerintelor prevazute in comenzi / contracte.
Obiectivele referitoare la managementul calitatii sunt clar definite si stabilite de catre
managementul de varf al organizatiei si au alocate toate resursele necesare pentru indeplinire.
Toti angajatii organizatiei, inclusiv noii angajati, sunt instruiti asa incat sa inteleaga politica si
obiectivele in domeniul calitatii si angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective.
Managementul de varf asigura ca aceasta politica este inteleasa, pusa in aplicare si mentinuta
la toate nivelurile in organizatie.
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Politica si obiectivele in domeniul calitatii, precum si responsabilitatile si mijloacele pentru
indeplinirea acestora sunt „produsele” pe care le „executa” managementul de varf al
organizatiei, dar le pune in aplicare intregul personal al organizatiei.
Politica in domeniul calitatii – Elemente
Atunci cand a stabilit politica in domeniul calitatii, managementul de varf a tinut cont de
urmatoarele elemente:
• nivelul si tipul imbunatatirilor viitoare necesare pentru ca organizatia sa aiba succes;
• nivelul asteptat sau dorit al satisfactiei clientului;
• dezvoltarea angajatilor;
• resursele necesare pentru a depasi cerintele SR EN ISO 9001:2015;
• contributia potentiala a furnizorilor la succesul organizatiei.
Gradul de adecvare al politicii in domeniul calitatii este analizat in cadrul sedintelor de
analiza efectuata de management, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor
calitatii.
Obiectivele sistemului de management al calitatii sunt formulate de asociati / asociatul unic al
organizatiei si reflecta preocuparea constanta a CAMPREDO CONSTRUCT SRL in
cresterea calitatii produselor furnizate, in primul rand prin implicarea tuturor angajatilor la
imbunatatirea si supravegherea continua a calitatii activitatilor organizatiei.
Obiectivele si indicatorii de performanta sunt periodic analizati in cadrul sedintelor de analiza
efectuate de management.
Pentru realizarea obiectivelor calitatii, au fost definite responsabilitati corespunzatoare pentru
toate compartimentele organizatiei.
Obiectivele in domeniul calitatii sunt masurabile si compatibile cu politica in domeniul
calitatii.
Pentru stabilirea obiectivelor sunt luate in considerare rezultatele analizelor efectuate de
management, feedback-ul de la clienti, etc.
Obiectivele generale si indicatorii de performanta sunt stabilite de catre managementul de
varf al CAMPREDO CONSTRUCT SRL impreuna cu fiecare proprietar de proces si sunt
precizate in anexa denumita lista proceselor si a indicatorilor de performanta.
CAMPREDO CONSTRUCT SRL defineste si documenteaza in MC si in procedurile
aferente modul in care cerintele referitoare la calitate sunt satisfacute.
Planificarea sistemului de management al calitatii este efectuata in scopul indeplinirii
cerintelor prevazute la pct. anterior, precum si a obiectivelor calitatii.
Activitati pentru planificarea sistemului de management al calitatii
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a) elaborarea documentelor de realizare a produsului, in functie de cerintele clientilor;
b) analiza capabilitatii organizatiei de a satisface cerintele clientului;
c) asigurarea resurselor in conformitate cu specificatiile;
d) realizarea de inregistrari care sa aduca dovezi obiective asupra modului de realizare a
calitatii solicitate de client pentru produs sau serviciu.
In CAMPREDO CONSTRUCT SRL planificarea sistemului de management al calitatii se
realizeaza in acord cu conditiile referitoare la sistemul adoptat. Documentele de planificare a
managementului calitatii sunt cele prevazute in procedurile sistemului de management al
calitatii.
Planificarea calitatii este o parte a managementului calitatii focalizata pe stabilirea si
interpretarea politicii calitatii, obiectivelor calitatii si cerintelor calitatii si pe specificarea
modului in care acestea pot fi realizate.
Planificarea calitatii asigura identificarea, definirea si realizarea proceselor si resursele
necesare pentru realizarea obiectivelor / indicatorilor de performanta
Elementele de intrare utilizate pentru planificarea eficace a sistemului de management
• strategiile organizatiei;
• obiectivele definite ale oganizatiei;
• nevoile si asteptarile clientilor;
• evaluarea datelor referitoare la performanta proceselor;
• lectiile invatate din experientele anterioare;
• oportunitatile de imbunatatire.
Elementele de iesire ale planificarii definesc:
• abilitatile si cunostintele necesare;
• responsabilitatile si autoritatile pentru implementarea planurilor de imbunatatire a
proceselor;
• resursele necesare, cum ar fi cele financiare sau de infrastructura;
• nevoile de imbunatatire, inclusiv metode si instrumente;
• necesitatea de documentare, inclusiv inregistrarile necesare.
Responsabilitatea si angajamentul cu privire la politica pentru calitate apartin Asociatului
Unic si RMC. Asociatul Unic a definit si documentat responsabilitatile, autoritatile si
interdependenta personalului care conduce, efectueaza si verifica activitatile care influenteaza
calitatea.
Asociatul Unic a acordat persoanelor din compartimentele implicate in stabilirea,
implementarea, mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii si asigurarea
calitatii libertatea si autoritatea organizatorica necesara luarii deciziilor in domeniul in care
acestea au responsabilitati.
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Structura organizatorica este documentata in organigrama prezentata in Anexa aprobata de
Asociatul Unic, precum si in fisele posturilor.
Persoanele cu responsabilitati in structura organizatorica pot delega competentele pentru
efectuarea unor activitati special desemnate sau efectuate in lipsa titularului.
Persoana care a delegat competentele isi mentine responsabilitatile pentru efectuarea
corespunzatoare a activitatii delegate.
Persoana care a delegat competentele se asigura ca persoana delegata este instruita, calificata
corespunzator pentru desfasurarea activitatii respective si poate demonstra acest lucru.
Responsabilitatile in cadrul sistemului de management al calitatii ale principalelor functii din
CAMPREDO CONSTRUCT SRL sunt prezentate in sumar in continuare:
ASOCIAT UNIC
• stabileste politica si obiectivele in domeniul calitatii ale organizatiei;
• aproba organigrama organizatiei;
• asigura resursele necesare derularii optime a tuturor proceselor din cadrul organizatiei;
• numeste reprezentantul managementului cu calitatea;
• aproba manualul calitatii, procedurile de sistem, procedurile operationale;
• participa la analizele efectuate de catre management asupra sistemului de management al
calitatii pentru a se asigura continua adecvare si eficacitate ale acestuia;
• aproba actiunile preventive/de imbunatatire necesare, rezultate in urma analizelor efectuate
de management;
• aproba graficul anual de efectuare a auditurilor interne;
• aproba programul anual de instruire;
• aproba comanda de aprovizionare cu produse necesare desfasurarii procesului de productie;
• analizeaza ofertele si aproba contracte/comenzi;
REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI CU CALITATEA
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• Asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite,
implementate si mentinute;
• Raporteaza Asociatului Unic despre functionarea sistemului de management al calitatii si
despre orice necesitate de imbunatatire.
• Asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele
clientului.
• Reprezinta organizatia in relatia cu parti externe in chestiuni legate de sistemul de
management al calitatii.
• Elaboreaza, in colaborare cu coordonatorii de compartimente implicate, documentele
sistemului de management al calitatii (MC, PS, PO, IL), coordoneaza actualizarea acestora.
• Coordoneaza activitatea de intocmire, inregistrare si difuzare a rapoartelor de
neconformitate.
• Coordoneaza activitatea de verificare a efectuarii si eficacitatii actiunilor corective stabilite
in rapoartele de neconformitate.
• Reprezentantul managementului cu calitatea verifica documentele auditurilor interne.
• Coordoneaza si urmareste efectuarea auditurilor interne.
• Gestioneaza documentele auditurilor de calitate.
• Intocmeste programele anuale de instruire pe teme de calitate.
• Asigura instruirea pe teme de managementul calitatii a personalului organizatiei.
• Organizeaza periodic sedinte de analiza a sistemului de management al calitatii cu
managementul de varf al organizatiei, propune actiunile corective/preventive/de imbunatatire
necesare.
• Reprezentantul managementului cu calitatea intocmeste procesul verbal de analiza a
managementului.
• Inregistreaza si difuzeaza rezultatele analizelor efectuate de management asupra sistemului
de management al calitatii.
COORDONATOR PRODUCTIE SI DESFACERE
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• Stabileste obiectivele calitatii specifice activitatilor coordonate si urmareste indeplinirea
acestora;
• Determina resursele necesare desfasurarii activitatilor coordonate;
• Coordoneaza activitatea (programare, livrare, control);
• Asigura resursele necesare pentru indeplinirea conditiilor de manipulare, depozitare si
conservare a produselor aprovizionate.;
• Coordoneaza activitatea de livrare a produselor specifice activitatii;
• Asigura activitatea de mentenanta a utilajelor si echipamentelor utilizate in activitatile
firmei;
• Analizeaza cauzele care genereaza neconformitati in activitatile coordonate si stabileste
masurile necesare;
• Dispune oprirea activitatilor si aplicarea masurilor corective atunci cand abaterile de la
cerintele specificate pot afecta calitatea produselor executate
RESPONSABIL RESURSE UMANE
Responsabilul cu resursele umane are o serie de indatoriri.
Printre acestea, cele mai importante sunt:
• tine evidenta si urmareste procesul de recrutare de personal in functie de nevoile si
exigentele S CAMPREDO CONSTRUCT SRL
• coordoneaza evaluarea semestriala a performantelor profesionale ale personalului.
• identifica necesarul de instruire pentru personalul organizatiei si intocmeste planul anul de
instruire.
• coordoneaza organizarea cursurilor de instruire interna.
• coordoneaza activitatea de elaborare a fiselor de post.
COMUNICARE INTERNA IN MANUALUL CALITATII
In interiorul organizatiei se comunica o serie de factori.
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Printre acestia se numara:
• politica si obiectivele in domeniul calitatii;
• importanta satisfacerii cerintelor clientilor;
• cerintele clientului, explicite si implicite;
• responsabilitatile si autoritatilor angajatilor implicate in activitati ce influenteaza calitatea;
• produsele/serviciile furnizate;
• informatii privind eficacitatea sistemului de management al calitatii (reclamatii de la clienti,
rapoarte de neconformitate, rapoarte de audit etc).
Metode de comunicare interna
Metodele utilizate in S CAMPREDO CONSTRUCT SRL de realizare a comunicarii sunt:
• prezentari individuale sau de grup in cadrul unor reuniuni de analiza;
• metode informatice si audio-vizuale;
Comunicarea interna este utilizata conform modalitatilor definite de catre managementul de
varf si proprietarii de proces.
Comunicarea interna permite intelegerea si punerea in aplicare a politicii in domeniul
calitatii.
In procedurile calitatii sunt descrise modalitatile de avertizare si informare in cazul constatarii
unor neconformitati.
In cadrul discutiilor deschise interne, toata comunicarea dintre persoanele interesate
referitoare la sistemul de management al calitatii al organizatiei este receptionata, tratata si
documentata.
Comunicarea interna este un important instrument pentru evaluarea continua si imbunatatirea
sistemului de management al calitatii.
ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
Analiza efectuata de management este evaluarea oficiala efectuata de managementul de varf
asupra stadiului si adecvarii sistemului de management al calitatii in raport cu politica in
domeniul calitatii si cu obiectivele stabilite.
Procesul se desfasoara conform procedurii Analiza efectuata de management.
Datele de intrare trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile esentiale:
• sa contina cat mai multe informatii;
• sa fie prezentate intr-un mod cat mai sintetic, pentru a usura prelucrarea lor;
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• sa fie bazate pe dovezi obiective;
• sa fie oferite in timp real, pentru a-si dovedi utilitatea.
Datele de intrare pentru analiza efectuata de management includ informatii referitoare la:
• rezultatele auditurilor interne, notele de neconformitate;
• rezultatele auditurilor externe;
• planul de actiuni (masuri) corective/preventive rezultat in urma analizei precedente;
• reclamatiile si sesizarile primite de la clienti;
• rapoartele de neconformitati;
• adecvarea politicii in domeniul calitatii;
• modul de indeplinire al angajamentelor asumate de management, inclusiv gradul de
realizare al obiectivelor in domeniul calitatii;
• adecvarea frecventei analizelor efectuate de management;
• schimbari care ar putea sa influenteze sistemul de management al calitatii;
• recomandari pentru imbunatatire.
Datele de iesire ale analizei efectuate de management includ decizii si actiuni referitoare la:
• imbunatatirea eficacitatii sistemului de management al calitatii si a proceselor sale;
• imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului;
• resursele necesare.
Rezultatele analizelor efectuate de management sunt inregistrate in procese verbale (rapoarte)
de analiza si sunt pastrate de catre Reprezentantul Managementului Calitatii.
Modul de desfasurare a analizelor efectuate de management este detaliat in procedura de
sistem Analiza efectuata de management.
ASIGURAREA RESURSELOR SI MANAGEMENTUL RESURSELOR
Managementul de varf al S CAMPREDO CONSTRUCT SRL asigura resursele umane,
materiale si financiare necesare pentru:
a) a mentine si a imbunatati continuu sistemul de management al calitatii;
b) a asigura satisfacerea cerintelor clientilor.
Resursele necesare derularii optime a tuturor proceselor din cadrul S CAMPREDO
CONSTRUCT SRL, respectiv a indeplinirii obiectivelor propuse, presupun:
• asigurarea de personal instruit si calificat pentru activitatile in domeniul calitatii;
• asigurarea de personal calificat pentru efectuarea auditurile interne ale calitatii;
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• completarea experientei prin instruirea periodica a intregului personal participant la
realizarea proceselor din cadrul SMC;
• numirea in functiile de conducere si in cele de executie numai a personalului cu experienta
in domeniu;
• elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitatilor cu influenta asupra
calitatii;
• alocarea timpului necesar derularii optime a proceselor pentru toate categoriile de personal;
• asigurarea de utilaje si echipamente adecvate;
• asigurarea de produse auxiliare(materii prime si materiale tehnologice) necesare desfasurarii
corespunzatoare a proceselor.
Necesitatea asigurarii resurselor, cand si cum trebuie achizitionate rezulta din planificarea
sistemului de management al calitatii si al livrarii produselor, care constituie date de intrare
pentru acest proces.
S CAMPREDO CONSTRUCT SRL dispune de personal de conducere, cat si de executie
competent atat din punct de vedere al pregatirii profesionale, al instruirii, cat si din punct de
vedere al experientei.
COMPETENTA, CONSTIENTIZARE SI INSTRUIRE IN MANAGEMENTUL
RESURSELOR
Personalul de conducere, cat si cel de executie care prin activitatea desfasurata influenteaza
calitatea produselor livrate, a fost selectat pe baza studiilor efectuate, al instruirii, calificarii si
a experientei in domeniu si in conformitate cu cerintele functiei formulate in fisa postului.
Fisa postului se intocmeste de catre Responsabilul Resurse Umane, se aproba de Asociatul
Unic si se semneaza de luare la cunostinta de titularul postului.
Fisa postului se actualizeaza/completeaza , dupa caz, cu atributii noi prevazute pentru postul
respectiv, de catre aceleasi functii care au intocmit initial fisa postului.
Instruirea personalului se realizeaza in baza “Programului de instruire pe anul…”, intocmit de
Responsabilul Resurse Umane ca urmare a necesitatilor de instruire identificate in
organizatie.
Programul de instruire prevede :
• domeniul de instruire ;
• numarul de persoane propuse de compartimente ;
• perioada de instruire ;
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• lectorul / firma care va asigura instruire ;
• costurile estimative ale instruirii pentru situatiile cand aceste instruiri nu se fac de catre
lectori din cadrul organizatiei.
« Programului de instruire pe anul… » astfel documentat este aprobat de Asociatul Unic.
Urmarirea realizarii acestui program este asigurata de responsabilul Resurse Umane.
Pentru cursurile de instruire profesionala, lectorul de curs efectueaza
observatii,calificative,aprecieri asupra personalului care a participat la instruire.
Calificativele /aprecierile date de responsabilul de curs cursantilor, reprezinta evaluarea
gradului de insusire de catre acestia a materialului prezentat.
Evaluarea cursantilor se poate face prin discutii interactive in timpul cursului sau prin
testare.In cazul testarii, testele sunt anexate la programul anual de instruire si sunt pastrate de
responsabilul Resurse Umane, 3 ani.
Personalul organizatiei care isi desfasoara activitatea in domeniul managementului calitatii
este instruit prin colaborare cu firme specializate in domeniu, pe baza Programului de
instruire pe anul 2020
Evaluarea cursurilor de instruire in managementul calitatii facute cu firme specializate se face
de catre responsabilul de curs, prin discutii interactive in timpul cursului sau prin testare, iar
rezultatele sunt mentionate in procesele verbale de instruire.
Instruirea in domeniul managementului calitatii privind documentatia SMC se face de catre
RMC, de regula o data pe an si ori de cate ori este necesar si anume :
• cand sunt elaborate proceduri noi sau sunt modificate cele existente ;
• ca urmare a auditurilor interne/externe ;
• ca urmare a depistarii unor neconformitati de proces/produs;
• ca urmare a sedintelor de analiza efectuata de management .
Inregistrarile referitoare la aceste instruiri in domeniul managementului calitatii efectuate prin
forte proprii organizatiei, sunt pastrate de catre RMC pe o perioada de 3 ani.
Gestionarea inregistrarilor privind studiile, instruirile, calificarile personalului organizatiei
este asigurata de Responsabilul Resurse Umane.
Sunt efectuate evaluari semestriale ale rezultatelor profesionale pe baza carora personalul este
promovat sau sanctionat.
In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de
cursuri de instruire, participari la simpozioane cu caracter profesional, expozitii,conferinte de
specialitate.
Adecvarea resurselor este analizata in cadrul analizelor efectuate de management.
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Angajatii de la orice functie sau nivel relevant sunt constientizati fata de:
• importanta conformitatii cu politica in domeniul calitatii si cu cerintele sistemului de
management al calitatii;
• impactul semnificativ, real sau potential, pe care il are activitatea lor asupra calitatii;
• beneficiile pe care le aduce imbunatatirea performantei individuale;
• rolul si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica si procedurile calitatii si
cu cerintele sistemului de management al calitatii;
• consecintele potentiale ale nerespectarii procedurilor specifice.
INFRASTRUCTURA – MANAGEMENTUL RESURSELOR
Pentru furnizarea serviciilor solicitate de catre clienti, este asigurata infrastructura necesara.
Aceasta cuprinde:
• cladirile si spatiile de lucru;
• utilitatile asociate acestor spatii de lucru (sursa de energie electrica, de ventilatie, apa,
caldura, retea canalizare ape menajere si ape pluviale,daca este cazul, grup PSI);
• spatii de depozitare care asigura o protectie corespunzatoare a produselor;
• utilaje si echipamente folosite in procesul de furnizare a produsului/serviciului.
• birouri;
• fax;
• telefoane mobile;
• calculatoare.
Dupa caz sunt asigurate activitati de intretinere a infrastructurii prin mijloace proprii sau
servicii prestate de firme specializate.
Managementul de varf se preocupa ca procesele din cadrul organizatiei sa se desfasoare in
conditii de siguranta.
MEDIUL DE LUCRU IN MANAGEMENTUL RESURSELOR
In S CAMPREDO CONSTRUCT SRL este asigurat un mediu de lucru corespunzator,
respectandu-se conformitatea cu prevederile normelor de protectia muncii, respectiv de
prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat furnizarea produselor sa se realizeze conform
cerintelor clientului.
Personalul beneficiaza dupa caz:
• de ecrane de protectie contra radiatiilor monitoarelor;
• de birouri si fotolii de birou ergonomice;
• echipamente de lucru adecvate;
• de orice alte mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii.
Activitatea se desfasoara intr-un mediu adecvat, iar responsabilitatea pastrarii igienei si
curateniei la locul de munca revine fiecarui angajat.
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Spatiile de lucru si echipamentele sunt dispuse de o astfel maniera incat ofera personalului
care deruleaza diferite activitati, cele mai bune conditii de lucru, securitate si igiena.
S CAMPREDO CONSTRUCT SRL defineste si documenteaza in procedurile aferente,
modul in care cerintele referitoare la calitate sunt satisfacute.
Planificarea calitatii pentru produsele furnizate de organizatie este compatibila cu toate
cerintele referitoare la sistemul de management al calitatii descrise in documentele aferente.
In scopul asigurarii calitatii produselor furnizate, personalul calificat si abilitat din cadrul S
CAMPREDO CONSTRUCT SRL realizeaza sistematic si constant urmatoarele activitati:
• stabilirea si planificarea proceselor de furnizare a produselor in concordanta cu politica si
obiectivele stabilite de organizatie;
• analiza cerintelor impuse de furnizare a produselor;
• completarea conditiilor specificate cu prevederile legale si de reglementare aplicate;
• analiza capabilitatii organizatiei de a satisface cerintele specificate;
• elaborarea planurilor calitatii , dupa caz;
• Asigurarea resurselor materiale si umane necesare;
• Monitorizarea serviciilor.
Rezultatul acestor activitati se consemneaza in documentele si inregistrarile specifice ale
sistemului de management al calitatii.
DETERMINAREA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS – MANUALUL
CALITATII
Inca de la primirea cererii de oferta sau a comenzii, functiile responsabile cu analiza
cerintelor clientului, determina anumite cerinte.
Acestea cerinte sunt:
a) cerintele specificate de catre client referitoare la produs;
b) cerintele nespecificate de catre client dar necesare realizarii produsului;
c) cerintele legale si de reglementare referitoare la produs (dupa caz);
d) orice alte cerinte suplimentare identificate de catre organizatie
ANALIZA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS
Asociatul unic si seful de sectie analizeaza posibilitatea satisfacerii integrale a cerintelor
clientului.
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Inainte de angajamentul organizatiei de a furniza un produs serviciu clientului (de
transmiterea de oferte, acceptarea unor comenzi, acceptarea unor modificari ale comenzilor),
functiile implicate se asigura ca:
• cerintele referitoare la produs sunt definite;
• cerintele din comanda / contract care difera de cele exprimate anterior sunt solutionate;
• organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite.
Sunt mentinute inregistrari ale rezultatelor analizei cerintelor clientului referitoare la produs.
Dupa semnarea comenzii / contractului fara obiectii sau cu concilierea divergentelor, se trece
la demararea si urmarirea derularii procesului de furnizare a produsului.
Eventualele modificari la comanda/contract sunt analizate si semnate de aceeasi factori
responsabili care au analizat si semnat comanda initiala.
Atunci cand cerintele referitoare la produs sunt modificate, functia responsabila se asigura ca
documentele relevante sunt modificate, respectiv ca modificarile cerintelor sunt aduse la
cunostinta personalului implicat.
Modul de determinare si analiza a cerintelor clientului este prezentat in procedura de sistem
„Relatia cu clientul”.
COMUNICAREA CU CLIENTUL, CONFORM MC
Pentru optimizarea relatiilor cu clientii, respectiv cresterea satisfactiei acestora, personalul
organizatiei cu responsabilitate, comunica permanent cu clientii referitor la:
• informatii despre produsele solicitate;
• formularea ofertelor tinand seama de cerintele si conditiile specifice ale fiecarui client;
• negocierea conditiilor referitoare la produs;
• tratarea reclamatiilor primite de la clienti;
• informatii referitoare la gradul de satisfactie al clientilor.
PROCESUL DE PROVIZIONARE
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Pentru stabilirea capacitatii furnizorilor referitor la satisfacerea cerintelor specificate pentru
materiile prime si materialele tehnologice aprovizionate, se efectueaza evaluarea acestora si
se intocmeste Lista furnizorilor acceptati.
Evaluarea furnizorilor
Evaluarea furnizorilor de produse se face pe baza unui Chestionar de evaluare a furnizorului
care asigura selectarea acestora pe baza aptitudinii lor de a satisface conditiile specificate in
comenzile de aprovizionare.
Furnizorii acceptati sunt inscrisi in “Lista furnizorilor acceptati” pe baza rezultatelor din
„Fisa de apreciere furnizor”.
In functie de tipul produselor aprovizionate si in functie de impactul pe care acestea il au
asupra calitatii produselor furnizate si de constatarile anterioare de la evaluarea furnizorilor,
coordonatorul compartimentului calitate stabileste amploarea controlului la receptie.
Modul de analiza a procesului este prezentat in procedura de sistem „Aprovizionarea”.
Pe baza necesarului intocmit pentru fiecare comanda facuta de un client, functia responsabila
asigura materialele tehnologice.
Comanda de aprovizionare
Comanda de aprovizionare se intocmeste trimestrial si ramane deschisa pe aceasta perioada.
Aprovizionarea cu materiale se face esalonat, in functie de necesarul stabilit pentru fiecare
comanda de produs.
Documentele de aprovizionare
Documentele de aprovizionare descriu in detaliu produsul aprovizionat, fac referiri la
standarde de produs, standarde de firma, caiete de sarcini, iar atunci cand este cazul,
formuleaza cerinte privind sistemul de management al calitatii.
Inainte de transmiterea catre furnizor, documentele de aprovizionare sunt analizate si
aprobate de Asociatul Unic.
Produsele aprovizionate se verifica cantitativ si calitativ la sediul societatii, de catre personal
specializat si competent, in conformitate cu documentele de aprovizionare, si documentele
insotitoare.
CONTROLUL PRODUCTIEI SI FURNIZARII SERVICIULUI
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Controlul productiei si furnizarii produselor este realizat de catre S CAMPREDO
CONSTRUCT SRL printr-o serie de factori.
Acestia includ:
• asigurarea disponibilitatii informatiilor ce descriu caracteristicile produsului;
• asigurarea instructiunilor care definesc modul de lucru si responsabilitatile persoanelor/
functiilor implicate;
• utilizarea echipamentelor corespunzatoare si asigurarea mentenantei acestora;
• utilizarea personalului calificat corespunzator;
• asigurarea infrastructurii necesare;
• supravegherea/ monitorizarea proceselor .
Activitatea de tinere sub control a productiei si furnizare de servicii este documentata in
procedura de sistem Controlul furnizarii produsului
IDENTIFICARE SI TRASABILITATEA PRODUSELOR
Identificarea produselor aprovizionate
se face in raport cu comanda si cu documentele de certificare a calitatii insotitoare.
Datele de identificare sunt mentinute in toate documentele de evidenta pentru a face posibila
regasirea atunci cand se impune.
Trasabilitatea produselor
in timpul procesul de productie se asigura prin inscrierea datelor care contin denumirea
clientului, numarul comenzii, denumire produs, cantitate si termen de livrare, in inregistrarile
emise pana la livrare.
Marcajele de identificare a produselor
(etichete) permit distingerea produselor identice dar executate in alte conditii sau cu
neconformitati, pe tot parcursul procesului de productie.
Produsele conforme sunt etichetate cu etiheta de provenienta iar produsele neconforme sunt
identificate prin eticheta Produs Neconform conform Controlului produsului neconform.
Identificarea produselor neconforme cu eticheta corespunzatoare este asigurata decatre RMC
si seful de sectie, dupa caz.
PASTRAREA PRODUSULUI, CONFORMITATEA PRODUSULUI
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S CAMPREDO CONSTRUCT SRL asigura conformitatea produsului pe parcursul derularii
procesului si livrarii catre client.
Sunt prevazute zone pentru depozitare a produselor.
Spatiile pentru depozitare sunt construite si dotate in asa fel incat sa asigure pastrarea in bune
conditii a produselor.
Metodele de pastrare sunt stabilite astfel incat sa asigure integritatea produselor pana la client
si conformitatea cu cerintele specificate.
CONTROLL DISPOZITIVE DE MASURARE SI MONITORIZARE
Organizatia trebuie sa determine monitorizarile si masurarile care trebuie efectuate si
dispozitivele demasurare si monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformitatii
produsului cu cerintele determinate.
Dispozitivele de masurare trebuiesc:
• identificate;
• etalonate sau verificate la intervalle specificate sau inainte de intrebuintare;
• protejate in timpul manipularii si depozitarii impotriva degradarilor si deteriorarilor.

MASURARE, ANALIZA, IMBUNATATIRE
Managementul S CAMPREDO CONSTRUCT SRL planifica si implementeaza procesele
necesare de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire o serie de factori.
Printre acestia se numara:
• demonstrarea conformitatii produselor fata de cerintele clientului si cerintele legale si de
reglementare aplicabile;
• asigurarea conformitatii SMC fata de cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001;
• asigurarea imbunatatirii continue a eficacitatii SMC.
Procesele de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire implementate pentru a
demonstra conformitatea produsului cu cerintele specificate sunt efectuate de personal instruit
corespunzator si competent.
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SATISFACTIA CLIENTULUI, MONITORIZARE SI MASURARE
S CAMPREDO CONSTRUCT SRL a stabilit ca una din modalitatile de masurare a
performantei sistemului de management al calitatii o reprezinta monitorizarea informatiilor
privind perceptia clientului asupra satisfacerii cerintelor sale.
Pentru a monitoriza permanent gradul de satisfactie al clientilor privind produsele furnizate
sau relatiile stabilite, organizatia colecteaza si analizeaza urmatoarele informatii:
• reclamatiile, sugestiile clientilor;
• chestionarele de evaluare a gradului de satisfactie al clientilor;
• comunicarea directa cu clientul;
• informatii referitoare la nevoile pietei;
• informatii referitoare la concurenta.
Pentru colectarea informatiilor referitoare la gradul de satisfactie a clientului, se utilizeaza
“Chestionarul privind evaluarea satisfactiei clientului”.
Acesta este elaborat de catre RMC si transmis clientilor dupa efectuarea prestarii serviciului.
Informatiile referitoare la satisfactia clientului colectate prin acest chestionar, sunt utilizate ca
date de intrare pentru analiza efectuata de management, in vederea stabilirii masurilor
necesare cresterii satisfactiei si increderii clientilor in produsele furnizate de organizatie.
Inregistrarile referitoare la satisfactia clientului sunt pastrate 3 ani, prin grija RMC.
AUDIT INTERN IN MANUALUL CALITATII
Procedura de sistem „Audit intern ” stabileste principiile, criteriile si practicile de baza ale
auditurilor interne efectuate in scopul de a determina daca sistemul de management al calitatii
este conform cu masurile planificate referitoare la standardul de referinta si daca este
implementat si mentinut eficace.
Pentru evaluarea implementarii si eficacitatii sistemului de management al calitatii S
CAMPREDO CONSTRUCT SRL aplica prin Reprezentantul Managementului Calitatii un
sistem planificat si documentat de audituri interne.
Auditurile interne se desfasoara pe baza unui grafic anual, elaborat de Reprezentantul
Managementul Calitatii si aprobat de Asociatul Unic.
Personalul care efectueaza audituri interne este calificat si instruit corespunzator.
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Pentru a asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit, auditorii nu isi auditeaza
propria lor activitate.
Rezultatele auditurilor sunt consemnate in rapoarte de audit si sunt aduse la cunostiinta
coordonatorilor compartimentelor auditate.
Neconformitatile constatate se descriu in note de neconformitati suficient de detaliat pentru a
permite coordonatorilor compartimentelor auditate sa stabileasca si implementeze actiuni
corective necesare.
Verificarea implementarii si eficacitatii actiunilor corective se face prin audituri de
supraveghere.
Raportele de audit constituie date de intrare pentru analizele efectuate de management.
MONITORIZAREA PROCESELOR, MASURAREA PROCESELOR
In cadrul S CAMPREDO CONSTRUCT SRL sunt aplicate metode corespunzatoare pentru
monitorizarea si masurarea proceselor sistemului de management al calitatii, astfel incat sa se
demonstreze ca prin tinerea sub control a proceselor se obtin rezultatele planificate.
In cazul in care nu se obtin rezultatele planificate, sunt intreprinse actiuni corective pentru ca,
in final sa se obtina conformitatea proceselor si a produselor cu documentatia SMC ,
respectiv cu cerintele clientului.
Monitorizarea si masurarea proceselor se realizeaza prin urmatoarele metode:
• inspectii efectuate de catre Reprezentantul Managementului Calitatii pentru verificarea
respectarii documentelor SMC in desfasurarea proceselor;
• verificari efectuate de personal specializat prin audituri interne;
• analizari periodice a stadiului de implementare a SMC efectuate de managementul de varf
al organizatiei;
• evaluari efectuate de clienti;
• sedinte operative, in cadrul carora se analizeaza:
a) stadiul derularii comenzilor/contractelor;
b) necesarul de echipamente
c) asigurarea conditiilor de munca;
d) rezolvarea operativa a problemelor aparute.
Monitorizarea proceselor se realizeaza prin urmarirea si prelucrarea de catre functiile
implicate a datelor aferente proceselor, respectiv compararea acestora cu indicatorii de
performanta stabiliti.
ANALIZA DATELOR
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Pentru demonstrarea adecvarii si eficacitatii sistemului de management al calitatii, precum si
in vederea evaluarii locurilor in care se pot aplica masuri de imbunatatire a eficacitatii
sistemului de management al calitatii, S CAMPREDO CONSTRUCT SRL a stabilit un
sistem de colectare si de analiza a datelor.
Deciziile luate de catre managementul de varf se bazeaza pe analiza datelor obtinute din
masurarile si informatiile colectate din diverse surse (SMC, clienti, furnizori).
Datele sunt analizate in raport cu obiectivele in domeniul calitatii, respectiv cu indicatorii de
performanta ai proceselor.
Analiza datelor furnizeaza informatii privind:
• satisfacerea cerintelor clientului;
• conformitatea produselor livrate cu cerintele clientului;
• initierea de actiuni preventive in vederea tinerii sub control a calitatii si performantelor
produselor.
IMBUNATATIRE CONTINUA IN MANUALUL CALITATII
Managementul de varf al S CAMPREDO CONSTRUCT SRL cauta continuu sa
imbunatateasca eficacitatea proceselor organizatiei, in loc sa astepte aparitia unor probleme
care sa indice oportunitatile de imbunatatire.
In cadrul S CAMPREDO CONSTRUCT SRL este asigurata imbunatatirea continua a
eficacitatii sistemului de management al calitatii prin valorificarea:
• rezultatelor analizei datelor;
• rezultalelor auditurilor interne si externe;
• oportunitatilor de imbunatatire identificate prin audituri sau propuse de angajati;
• rezultatelor analizelor efectuate de management, respectiv prin aplicarea de actiuni
corective/preventive.
Imbunatatirile intreprinse difera ca amploare si complexitate, de la imbunatatirile continue cu
pasi mici pana la proiecte strategice de imbunatatire radicala.
Acestea au ca rezultat modificarea produselor, proceselor sau chiar a SMC.
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ACTIUNE CORECTIVA
Eliminarea cauzelor care au generat neconformitatile se realizeaza prin actiuni corective.
Managementul de varf se asigura ca actiunile corective sunt utilizate ca instrumente de
imbunatatire.
Modul de stabilire si efectuare a actiunilor corective este descris in procedura de sistem
Actiuni corective in care se stabilesc cerinte pentru:
• analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor);
• determinarea cauzelor neconformitatilor;
• evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni reaparitia neconformitatilor;
• determinarea si implementarea actiunilor necesare;
• inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse;
• analiza actiunilor corective intreprinse.
Sursele de informatii pentru a intreprinde actiuni corective includ:
• reclamatiile clientilor;
• rapoartele de neconformitate, notele de neconformitate;
• rapoartele de audit intern si extern;
• datele de iesire ale analizelor efectuate de management;
• personalul organizatiei;
• monitorizarea proceselor etc.
ACTIUNE PREVENTIVA
Eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora, se
realizeaza prin actiuni preventive.
Modul de stabilire si efectuare a actiunilor preventive este descris in procedura de sistem
Actiuni preventive in care se stabilesc cerinte pentru:
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• determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
• evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
• determinarea si implementarea actiunilor necesare;
• inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse;
• analiza actiunilor preventive intreprinse.
Sursele de informatii pentru a intreprinde actiuni preventive includ:
• analiza necesitatilor si asteptarilor clientilor;
• masurari ale satisfactiei clientilor;
• rapoartele de audit intern si extern;
• datele de iesire ale analizelor efectuate de management;
• monitorizarea proceselor;
• analiza pietii;
• concluzii rezultate din experiente anterioare etc.
Actiunile preventive propuse pot fi:
• revizuirea unor proceduri ale SMC, respectiv unor instructiuni de lucru;
• revizuirea sistemului de management al calitatii;
• instruirea suplimentara a personalului organizatiei;
• evaluarea permanenta a performantelor furnizorilor.

