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Scop

Scopul prezentei proceduri este reglementarea modului de tratare a obiecţiilor, reclamaţiilor,
apelurilor sosite în legătură cu activitatea de certificare sisteme a TÜV Rheinland România S.R.L.
2.

Domeniu de aplicare

Prezenta procedură se aplică în cadrul organismul de certificare al TÜV Rheinland România
S.R.L.
3.

Alte reglementări valabile şi documente de referinţă

PS 03

4.

Măsurarea satisfacţiei clientului, tratarea neconformităţilor, acţiuni corective
şi preventive
Inregistrari

F-TRR-05
5.

Registru obiectii, reclamatii, apeluri

Definiţii

Obiecţie: comunicarea directă sau indirectă – de obicei verbală – de către client a unei stări
negative apărute în relaţia dintre client şi TÜV Rheinland România S.R.L., cauzată de
comportamentul sau tratamentul prejudiciabil faţă de client sau considerată astfel de client. Aici
sunt incluse şi cazurile în care o terţă parte transmite o observaţie, o plângere faţă de un client
certificat de TÜV Rheinland România.
Obiecţie referitoare la organizaţia care dispune de un certificat emis de organismul de certificare:
comunicarea directă a unei stări negative apărute în relaţia dintre o organizaţie certificată şi
clientul acesteia, cauzată de comportamentul sau tratamentul prejudiciabil faţă de client sau
considerat astfel de client
Reclamaţie: plângere referitoare la activitatea angajaţilor, auditorilor, experţilor care reprezintă
organismul de certificare, sau referitoare la alte activităţi profesionale, documente, declaraţii care
lezează interesele clientului, pe care clientul le comunică direct, de obicei sub formă scrisă
organismului de certificare.
Apel: contestaţie prezentată în scris de către client, împotriva deciziilor luate pe parcursul
procesului de certificare.
6.

Atribuţii şi responsabilităţi

Persoana la care intră reclamaţia este responsabilă pentru transmiterea reclamaţiei către
Reprezentantul managementului pentru calitate.
Directorul organismului de certificare este responsabil pentru analiza obiecţiilor, reclamaţiilor,
apelurilor sosite, în funcţie de situaţie prin implicarea sectoarelor de activitate avizate, pentru
stabilirea şi implementarea acţiunilor corective necesare, respectiv pentru răspunsul oficial dat
reclamantului şi/sau factorilor vizaţi în ceea ce priveşte obiecţiile, reclamaţiile, apelurile primite.
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Datorită faptului că în general obiecţiile nu sosesc în scris raportate la activităţi concrete, deseori
fiind preluate în mod indirect, prin intermediar şi conţin uneori referiri neclare, ambigue,
prelucrarea acestora cere atenţie deosebită. În acelaşi timp însă, obiecţii referitoare la
organizaţiile certificate sunt acceptate numai sub forma scrisă. Dacă reclamantul doreşte în
continuare să transmită obiecţia sa sub forma verbală, Reprezentantul managementului pentru
calitate o consemnează în scris, o transmite la reclamant şi cere confirmarea documentată de la
acesta, că obiecţia a fost corect consemnată. În spatele obiecţiilor, de regulă se află clienţi
nemulţumiţi, dezamăgiţi, a căror păstrare este importantă în vederea obţinerii satisfacţiei clientului.
Obiecţia poate să ajungă la Directorul General, la Directorul organismului de certificare, la
coordonatorii sectoarelor de activitate, sau la oricare angajat, colaborator extern. În cazul primirii
unor obiecţii trebuie colectate cât mai multe informaţii concrete în ceea ce priveşte problema.
Trebuie asigurat reclamantul, că el nu va avea nimic de pierdut dacă ajută la detectarea cauzei
obiecţiei, iar Reprezentantul managementului pentru calitate trebuie să confirme în mod
corespunzător (prin telefon, mail, fax, scrisoare, confirmare de primire) faptul primirii obiecţiei şi
demararea acţiunilor.
Informaţiile obţinute trebuie comunicate după posibilităţi în scris către Directorul organismului de
certificare, care decide în funcţie de adecvarea, corectitudinea şi detalierea informaţiilor, dacă
problema va fi tratată ca o obiecţie, sau eventual ca o reclamaţie sau un apel. Obiecţiile sosite şi
modul de prelucrare a acestora trebuie consemnate în Registrul de obiecţii / reclamaţii / apeluri (FTRR-05).
Directorul organismului de certificare TÜV Rheinland România stabileşte persoanele care vor
analiza obiecţia primită. Obiecţia trebuie analizată de persoane care nu sunt direct implicate în
problema considerată.
Persoana, sau organizaţia care transmite o obiecţie faţă de auditori sau faţă de organismul de
certificare, sau care este în orice mod afectată de obiecţie (de exemplu persoana sau sectorul de
activitate obiectat) pe baza solicitării în scris primite de la Directorul organismului de certificare
trebuie să primească posibilitatea să transmite în scris sau verbal propria părere în ceea ce
priveşte obiecţia.
În termen de 30 zile de la prezentarea obiecţiei reclamantul va primi răspuns în scris de la
Directorul organismului de certificare în ceea ce priveşte analiza obiecţiei, despre decizia luată şi
justificarea deciziei.
7.2.

Tratarea reclamaţiilor

În toate situaţiile reclamaţiile sosite sunt consemnate în scris în Registrul de de obiecţii / reclamaţii
/ apeluri. Persoana la care a intrat reclamaţia trebuie să anunţe Reprezentantul managementului
calităţii, care va confirma în mod corespunzător reclamantului (prin telefon, mail, fax, scrisoare,
confirmare de primire) faptul primirii reclamaţiei şi demararea acţiunilor.
Persoana sau organizaţia care a înaintat reclamaţia faţă de auditorii sau faţă de organismul de
certificare, respectiv care este în orice mod afectată de reclamaţie (de exemplu persoana sau
sectorul de activitate obiectat) trebuie să primească posibilitatea să transmită în scris propria
părere în ceea ce priveşte reclamaţia. În termen de 30 zile de la prezentarea reclamaţiei
reclamantul va primi răspuns în scris de la Directorul organismului de certificare despre decizia
luată şi justificarea deciziei.

PS-04~1.0

Valabil de la: 15.10.2010

Pagina: 2 / 4

TÜV Rheinland România - Procedură

Ediţia: 1
Revizia: 0

Tratarea obiecţiilor, reclamaţiilor şi
a apelurilor

PS-04

Directorul organismului de certificare TÜV Rheinland România stabileşte persoanele care vor
analiza reclamaţia primită, respectiv decide dacă reclamaţia în funcţie de caracterul ei poate fi
considerată apel. Reclamaţia trebuie analizată de persoane care nu sunt direct implicate în
problema considerată.
Despre reclamaţiile foarte grave (de exemplu care vor fi soluţionate prin plata daunelor, sau care
pun în pericol imaginea TÜV Rheinland România) trebuie informat în mod obligatoriu Directorul
General, care la rândul său va informa Consiliul de Supraveghere respectiv reprezentanţii
proprietarilor.
În cazul în care reclamantul nu acceptă decizia TÜV Rheinland România, are dreptul să ceară
despăgubiri pe cale juridică în ceea ce priveşte rezolvarea reclamaţiei.
7.3.

Tratarea apelurilor

Apelurile sosite împotriva deciziei de certificare trebuie să ajungă la Reprezentantul
managementului pentru calitate, care le va consemna în Registrul de apeluri (F-TRR-05) .
Reprezentantul managementului pentru calitate confirmă în mod corespunzător (mail, fax,
scrisoare) primirea apelului şi demararea acţiunilor. Apelul se transmite mai departe către Comisia
de apel, care îl va analiza şi va lua decizia cuvenită, după caz cu iniţierea acţiunilor
corespunzătoare pentru prevenirea reapariţiei problemei similare. Reclamantul este informat în
scris despre decizia luată de către Comisia de apel. Dacă reclamantul nu acceptă decizia TÜV
Rheinland România, are dreptul să ceară despăgubiri pe cale juridică în ceea ce priveşte
rezolvarea apelului.
Componenţa Comisiei de Apel este: Directorul organismului de certificare TUV Rheinland Intercert
Budapesta, Auditor TUV Rheinland România, Expert tehnic.
Expertul tehnic ce va fi ales să facă parte din Comisia de Apel poate fi: expert cunoscător al
legislaţiei specifice domeniului apelului sau expert juridic, deasemenea cu cunoştinţe juridice
aprofundate în domeniul apelului.
Comisia de apel este structura organizatorică alcătuită din persoane diferite de cele care au
efectuat auditurile şi de cele care au luat decizia de certificare, persoane ce vor fi alese funcţie de
criteriile de competenţă enumerate în Anexa 1 a PS 08, Cerinţe referitoare la posturile implicate în
activitatea de certificare. Cei trei membri au rolul de a analiza apelurile transmise de
Reprezentantul Managementului şi de a decide acţiunile care se impun pentru rezolvarea acestora
şi prevenirea reapariţiei. Modalitatea de transmiterea a apelului are în vedere ca acesta să fie
trimis spre analiză către persoane care nu sunt direct implicate în problema considerată, în ordine
ierarhică. Reprezentantul managementului pentru calitate al organismului de certificare va furniza
apelantului rapoarte referitoare la tratarea apelului şi la rezultat, precum şi decizia persoanei din
Comisia de Apel neimplicată anterior în subiectul apelului.
Desemnarea membrilor Comisiei de Apel se face prin decizie a Directorului organismului de
certificare al TUV Rheinland România.
7.4.

Stabilirea corecţiilor, a acţiunilor corective

Dacă pe baza obiecţiilor, reclamaţiilor, apelurilor trebuie iniţiate corecţii şi acţiuni corective în
vederea prevenirii reapariţiei problemelor similare, Directorul General, Directorul organismului de
certificare şi coordonatorii sectoarelor de activitate implicaţi stabilesc în comun acţiunile necesare,
definesc persoanele responsabile şi termenele de execuţie. În funcţie de caracterul problemelor şi
de acţiunile necesare, decizia legată de implementarea acţiunilor va fi luată de Directorul General
sau de Directorul organismului de certificare.
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Reprezentantul managementului pentru calitate urmăreşte implementarea şi evaluează
eficacitatea acţiunilor corective.
În urma apariţiei repetate, sau în mod sistematic al anumitor obiecţii, reclamaţii, Directorul
organismului de certificare poate lua decizia efectuării unui audit, iar Reprezentantul
managementului pentru calitate va analiza cauzele problemei apărute. În funcţie de rezultatele
aflate, funcţiile implicate vor întreprinde acţiunile corective necesare.
Sfârşitul reglementării

PS-04~1.0

Valabil de la: 15.10.2010

Pagina: 4 / 4

