DECLARAŢIA DE POLITICĂ PRIVIND CALITATEA
Laboratorul de metrologie aparţinând SYSCALTEST S.R.L, reprezentată legal prin directorul
general – ing. Nicolae Preda, îşi propune prin prezenta declaraţie să prezinte intenţiile sale,
acestea subsumându-se obiectivelor principale: satisfacerea cerinţelor clienţilor şi depăşirea
aşteptărilor acestora in raport cu serviciile furnizate, respectiv activitati de testari si analize tehnice
- etalonari pentru mijloacele de masurare a urmatoarelor marimi:
-

marimi mecanice (presiune, debite-volume);

-

marimi dimensionale (lungime);

-

marimi electromagnetice (curent, tensiune);

-

marimi termice si optice (temperatura, lumina si radiatii electromagnetice conexe-coeficient
de absorbtie liniara);

-

marimi fizico-chimice (masa volumica, densitate de masa, densitate, umiditate gaze, fractie
masica, fractie volumetrica, fractie molara a unui constituent, pH).

Managementul de vârf ţinând seama de importanţa etalonărilor efectuate în cadrul laboratorului
de metrologie, adoptă prezenta politică prin care urmăreşte:
1. Menţinerea nivelului calitativ al etalonărilor executate la nivelul cerinţelor standardelor de
referinţă/reglementărilor în vigoare;
2. Menţinerea unui sistem de management al calităţii (SMC) eficient şi eficace, care să
îndeplinească cerinţele din standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 privind competenţa
laboratoarelor de etalonări şi încercări, cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 privind
managementul sistemului calitatii şi să satisfacă cerinţele clienţilor, ale partilor interesate
(BRML, MRC, etc.) şi alte cerinţe de reglementare;
3.

Imbunatatirea continua a SMC prin stabilirea si aplicarea unor masuri adecvate in scopul
atingerii obiectivelor planificate.

4. Familiarizarea personalului cu documentaţia SMC şi implementarea politicilor şi
procedurilor proprii in activitatea lor;
5. Determinarea partilor interesate si a cerintelor acestora relevante pentru sistemul de
management al calitatii. Satisfacerea aşteptărilor şi menţinerea încrederii beneficiarilor
etalonărilor;
6. Asigurarea independenţei, imparţialităţii, integrităţii personalului laboratorului de metrologie
prin realizarea unei structuri organizatorice şi manageriale viabile, cu autorităţi şi
responsabilităţi clar definite, cât şi prin remunerarea personalului care nu este condiţionată
de numărul şi rezultatele etalonărilor efectuate;

7. Asigurarea protecţiei informaţiilor confidenţiale, precum şi a drepturilor de proprietate ale
clienţilor;
8. Identificarea necesităţilor de instruire şi instruirea personalului în scopul creşterii
competenţei acestuia;
9. Alocarea de resurse materiale şi umane necesare realizării obiectivelor SMC;
10. Dotarea laboratorului la nivelul standardelor;
11. Îndeplinirea tuturor obligaţiilor care rezultă din utilizarea atestării de catre BRML si
certificarii de catre MRC;
12. Monitorizarea si analiza tuturor aspectelor externe si interne relevante pentru scopul si
strategia SYSCALTEST S.R.L ;
13. Cooperarea si comunicarea cu clienţii, cu BRML, MRC, precum şi cu alte laboratoare care
efectuează etalonări similare celor desfăşurate de SYSCALTEST S.R.L;
14. Comunicarea in cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, precum si
a cerinţelor legale si a celor de reglementare;
15. Calitatea serviciilor de etalonare bazatǎ pe buna practicǎ profesionalǎ a personalului
laboratorului;
16. Prevenirea, reducerea şi chiar eliminarea neconformitǎţilor şi a reclamaţiilor în activitatea
laboratorului;
17. Identificarea, analiza, evaluarea si tratarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor
specifice si strategice ale SMC ;
18. Promptitudine în efectuarea etalonărilor prin rezolvarea solicitărilor la termenele stabilite în
contracte/comenzi;
19. Etalonǎri efectuate in conformitate cu metodele declarate si cu cerinţele clienţilor;
20. Pastrarea integrităţii sistemului de management atunci cand sunt planificate şi
implementate modificări ale SMC.
Managementul de vârf este responsabil pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea
prezentei politici. In acest sens managementul a stabilit responsabilităţi şi atribuţii pentru Adina
Borangic - manager calitate (MC), respectiv Nicolae Preda - şef laborator (SL).
MC are acces la cel mai înalt nivel al managementului, unde se iau decizii privind resursele
laboratorului şi politica în domeniul calităţii.
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