
www.tuv.com

Verificarea calităţii şi a conformităţii

PROCEDURA DE AUDIT A FURNIZORULUI

Un audit tehnic este efectuat ca parte a evaluării furnizorului.  
Acest audit este efectuat pe baza cerinţelor specifice ale 
clientului sau ale proiectelor şi/sau în conformitate cu 
sistemul propriu de evaluare al TÜV Rheinland. În plus, o 
versiune detaliată a auditului furnizorului poate include o 
evaluare a sistemului de management al calităţii furnizorului. 

BENEFICI I

Serviciile TÜV Rheinland pentru evaluarea furnizorului oferă:

 · Informaţii detaliate asupra capacităţilor existente sau 
potenţiale ale furnizorilor.

 · Cunoştinţe speciale bazate pe istoricul şi experienţa 
noastră de lungă durată.

 · Experienţă vastă obţinută din proiecte internaţionale din 
peste 60 de ţări.

 · Rezultate care vor fi livrate într-un raport de audit şi în-
tr-un certificat de capacitate a furnizorului.

Evaluarea furnizorului 

Pentru a verifica siguranța și fiabilitatea mărfurilor sau 
a echipamentelor achiziționate, cumpărătorii trebuie 
să fie siguri că furnizorii respectă cerințele de calitate 
și că procesele de fabricație sunt în conformitate cu 
reglementările și standardele aplicabile.

În lumea de astăzi, interconectată la nivel global, furnizorii 
și subcontractorii internaționali oferă produse și servicii 
clienților aflați la mii de kilometri distanță, îngreunând 
evaluarea de către cumpărătorii străini a proceselor de 
fabricație care au loc pe diferite continente. Vă sprijinim 
cu audituri ale furnizorilor și subcontractanților menite să 
demonstreze fiabilitatea furnizorilor potențiali și actuali. 
Serviciile noastre de evaluare a furnizorilor pe teren vă ajută 
să fiți siguri că cerinţele dvs. de calitate și de conformitate 
sunt respectate la nivel global și de-a lungul întregului lanț 
de aprovizionare.

În calitate de parte independentă, experţii noştri de la TÜV 
Rheinland se pot asigura că furnizorul este capabil să livreze 
la timp produse care îndeplinesc calitatea necesară şi care 

Fiind una dintre cele mai bune companii de testare, 
inspecţie şi certificare cu sedii în peste 65 de ţări 
la nivel mondial, cu o reţea globală de auditori şi 
inspectori, TÜV Rheinland a efectuat servicii de 
evaluare a furnizorilori pentru cea mai mare topitorie 
de aluminiu cu o singură locaţie în Abu Dhabi. Experţii 
noştri au oferit sfaturi tehnice la depistarea la timp 
a posibilelor probleme, astfel încât defecţiunile şi 
întârzierile din timpul etapei de construcţie să fie 
evitate.

E X PE R I E N ŢA N OAS T R Ă -  B E N E F I C I U L DVS.

TÜV Rheinland este un lider global în serviciile de 
inspecţie independente, fondat în 1872. Experţii 
noştri inspectează echipamente tehnice, produse şi 
servicii, supraveghează proiecte şi ajută la modelarea 
proceselor pentru companii.

În 2006, TÜV Rheinland a devenit membru al Pactului 
Global al Naţiunilor Unite cu scopul de a promova 
sustenabilitatea şi de a combate corupţia
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1.  PR EG ĂT I R E

Împreună cu cumpărătorul, completăm un chestionar tehnic 
bazat pe profilul fiecărui furnizor, referințe și o listă de 
caracteristici specifice.
Fiecare chestionar se bazează dar nu se limitează la:

 · Profilul şi referinţele companiei

 · Domeniul și procesele de producție

 · Competenţa şi capacitatea de producţie

 · Resursele

 · Infrastructură și transport

2 .  E VA LUA R E

După o planificare și coordonare minuțioasă, auditorii noştri
evaluează următoare aspecte la locaţiile furnizorului:

 · Sistemele de management al calității

 · Structurile organizaţionale

 · Personalul şi calificările

 · Procesele de fabricaţie/ proceduri standard de operare 

 · Facilităţile şi tehnicile atelierului de lucru

 · Proiectarea

 · Controlul materialelor şi al produselor

 · Testarea nedistructivă (NDT)

PREGĂTIREA 
CHESTIONARULUI

 Profilul companiei

 Domeniul și procesele   
     de producție

 Resurse și capacități

 Infrastructură și 
     transport

 Sistem MC

 Structuri
     organizaționale

 Personal

 Proceduri operaționale

 Facilități

 Material

 NDT

  Matricea de evaluare

  Clasificarea furnizorilor

      În funcție de:

  Performanță

  Risc potențial

  Puncte slabe

EVALUAREA 
FURNIZORULUI

EVALUARE ȘI 
CERTIFICARE

PRECALIFICAREA 
FURNIZORULUI

3 .  E VA LUA R E Ş I  C E R T I F I CA R E

Conform rezultatelor auditurilor furnizorului, oferim o 
matrice de evaluare personalizată bazată pe un model usor 
de urmărit și nediscriminatoriu, cu scopul de a clasifica 
furnizorii în funcție de performanțele lor și de a evidenția 
zonele potențiale de slabiciune și blocaje. Modelul de 
evaluare oferă următoarele date:

 · Furnizori clasificaţi în funcţie de performanţă

 · Evidenţierea riscurilor potenţiale din timpul etapei de 
precalificare

 · Sinteza detaliată a performanţei companiilor

 · Identificarea punctelor slabe şi a posibilelor blocaje.

4 .  C O N C LUZ I E

Experții noștri precalifică furnizorii globali pe baza matricei 
de evaluare, pregătind ofertantului o lista scurtă a 
furnizorilor capabili înainte de achiziție. În plus, este posibil 
să se identifice furnizorii care nu corespund și să se ofere 
recomandări care să-i ajute să îmbunătățească calitatea la un 
nivel acceptabil.

EVALUAREA VÂNZĂTORULUI - O CAPODOPERĂ SOFISTICATĂ


