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EXPLICA II I INSTRUC IUNI DE COMPLETARE 
 
 

 Prezentul chestionar este destinat colect rii unor date i informa ii preliminare de identificare a 
solicitantului de certificare, a produsului pentru care se solicit  certificarea, a capabilit ii de 
realizare a produsului, în scopul stabilirii de c tre ONFR-AFER a num rului necesar de zile de 
audit, a programului specific de certificare, a laboratoarelor în care pot fi încercate produsele i a 
costurilor certific rii.  

 Informa iile con inute în acest chestionar se consider  confiden iale i nu vor fi divulgate unei 
ter e p i f  consim mântul solicitantului. 

 Completarea corect i exact  a chestionarului revine solicitantului i se verific  de ONFR-AFER 
în cadrul vizitei de evaluare preliminare. 

 Chestionarul trebuie completat de persoane competente, delegate în acest sens de conducerea 
organiza iei solicitante. 

 Dac  cererea de certificare se refer  la mai multe produse sau la mai multe locuri de fabrica ie, 
este necesar s  se completeze câte un formular pentru fiecare din acestea. 

 Sunte i rugat s  r spunde i la fiecare întrebare în parte. În situa ia în care întrebarea se refer  la 
o cerin  neaplicabil , v  rug m s  preciza i i eventual s  motiva i acest fapt. 

 Dac  spa iul destinat r spunsului la o întrebare este insuficient, se pot ad uga foi suplimentare. 
Acestea se vor numerota în ordine ca anexe la chestionar iar num rul fiec rei anexe se va 
men iona în rubricile corespondente ale chestionarului. 

 Chestionarul completat, împreun  cu anexele sale, se va returna la ONFR-AFER odat  cu cererea 
oficial  pentru certificare. 
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I. INFORMA II GENERALE DESPRE SOLICITANT   
Denumirea (organiza iei) solicitantului: ……………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresa complet : …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Produsul pentru care se solicit  certificarea (PSC): ……………………………………………………………………………… 
Nume/Func ie/Telefon 
persoane de contact 
responsabile pentru: 

Conducerea domeniului:  
- tehnic: ……………………………………………………………………………................................ 
- produc ie: ……………………………………………………………………....................................... 
- comercial: …………………………………………………………………………….......................... 
- calitate: ……………………………………………………………………………………………….. 
Compartimentele: 
- proiectare/dezvoltare: ……………………………………………………………………………........ 
- aprovizionare: …………………………………………………………………………….................... 
- tehnic: ……………………………………………………………………………................................ 
- produc ie: ……………………………………………………………………………........................... 
- asigurarea calit ii: ……………………………………………………………………………............. 
- laboratoare/inspec ii materiale: ………………………………………………………………………. 
- CTC: …………………………………………………………………………….................................. 
- metrologie intern : ……………………………………………………………………………............ 
- între inere echipamente: …………………………………………………………………………….... 
- depozite: ……………………………………………………………………………............................ 
- livrare: ……………………………………………………………………………............................... 

Lista principalelor 
produse furnizate 
pentru domeniul 
feroviar, anterior 
cererii de certificare: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Lista principalilor 
clien i ai organiza iei, 
pentru: 

domeniul feroviar: …………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………........................ 

alte domenii: …………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………........................ 

Lista complet  a 
subcontractan ilor 
implica i în realizarea 
PSC: 

Furnizor: 
(denumire, adres  complet , date de contact) 

Produs/serviciu furnizat: 
(denumire, tip, document de referin ) 

1. ……………………………………………………........................... 
2. ……………………………………………………........................... 
3. ……………………………………………………........................... 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

Nr. de repere procurate din colaborare/nr. total repere pe produs ? ……………………………….. 
Produsele respective au certificate de conformitate sau aptitudine de utilizare? DA     NU 

Lista licen elor 
software utilizate: 
(studii, proiectare/dezvoltare, 

aprovizionare, produc ie, 

sudur , etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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NOT : Listele men ionate în chestionar pot fi prezentate în anexe la prezentul document. 
 
II. ORGANIZARE (anexa i ORGANIGRAMA ORGANIZA IEI la chestionar, detaliat  cu num rul total de persoane 
pentru fiecare compartiment i cu precizarea principalelor atribu ii ale compartimentelor care concur  la realizarea 
produselor i/sau serviciilor)  
Nr. total de angaja i: ingineri: mai tri: 

în proiectare: în produc ie: 
asigurarea calit ii: CTC: Service: 

Nr. muncitori 
autoriza i pentru: 

sudur :  conform standard: emitent: 
control nedistructiv:  conform standard: emitent: 
alte procese:  
 

conform standard: emitent: 

Se lucreaz  în schimburi pentru realizarea PSC ?                                                                                
Dac  DA, în câte schimburi: ……………………………………………………………….. 

            DA              NU 
 

De ine i autoriza ie de furnizor feroviar ? 
Dac  DA, preciza i num rul i data de expirare a acesteia ……………………………….. 

            DA              NU 
 

 
III. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALIT II  
Este stabilit, documentat, implementat  i men inut un sistem de management al calit ii 
în cadrul organiza iei ?    
Dac  DA: preciza i data implement rii sale ………………………. 

            DA              NU 
 

Sistemul de management al calit ii este certificat ? 
Dac  DA, anexa i la prezentul chestionar certificatul/certificatele ob inut(e), în copie.    
Dac  NU – Preciza i i prezenta i în documenta ia tehnic  a produsului, Planul calit ii 
execu iei produsului,  întocmit conform SR ISO 10005:2007. 

            DA              NU 
 

Sistemul de management al calit ii din cadrul organiza iei,  este adaptat i evaluat 
intern în vederea realiz rii PSC ? 

            DA              NU 

În cazul în care a i identificat, la 
nivelul organiza iei, preciza i care 
sunt: 

„punctele tari”: ……………………………………………………....................... 
……………………………………………………....................... 

„punctele slabe”: ……………………………………………………....................... 
……………………………………………………....................... 

Enumera i ac iunile de îmbun ire în curs de 
desf urare la data complet rii chestionarului: 

……………………………………………………....................... 
……………………………………………………....................... 
……………………………………………………....................... 
……………………………………………………....................... 

 
IV. RESURSE: 
1.    UMANE 
Exist  preocup ri pentru calitatea for ei de munc  ?   
Dac  DA: preciza i cum se materializeaz : 
……………………………………………………....................................................................... 
……………………………………………………....................................................................... 

            DA              NU 
 

Personalul de execu ie a fost colarizat în problemele calit ii?             DA              NU 

Personalul de execu ie cunoa te documentele sistemului de management al calit ii/ 
planul calit ii ? 
Dac  DA: preciza i tipurile de documente care i-au fost difuzate 
……………………………………………………....................................................................... 
……………………………………………………....................................................................... 

            DA              NU 

 

Personalul de execu ie a fost instruit cu privire la tehnologia de execu ie i la riscurile 
asociate securit ii produsului? 

            DA              NU 

Pute i demonstra prin documente/eviden e experien a i preg tirea profesional  a             DA              NU 
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întregului personal implicat în realizarea PSC ? Dac  DA, preciza i care sunt acestea 
……………………………………………………....................................................................... 
……………………………………………………....................................................................... 

 

2.   UTILIT I ASOCIATE 

Lista cuprinzând principalele dot ri tehnice i tehnologice 
existente pentru realizarea PSC  
(denumire, tip, an de fabrica ie/achizi ie, performan e – unde este cazul) 

…………………………………………………….................... 
…………………………………………………….................... 
…………………………………………………….................... 

Lista cuprinzând laboratoarele,  standurile i dispozitivele 
speciale utilizate pentru determinarea caracteristicilor PSC 
(dac  este cazul, preciza i numerele autoriza iilor/atestatelor emise de AFER ) 

…………………………………………………….................... 
…………………………………………………….................... 
…………………………………………………….................... 

 

V . INFORMA II GENERALE DESPRE PRODUS (PSC) 

Denumirea 
produsului:   

 

Tip/tipo-variante/ 
tipo-dimensiuni/ 
nr. desen ansamblu:    

 

Cod CPSA (v. HG 53/1999):  ……………………………………………………………………………………………………….. 

HG aplicabil : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
List  standarde sau 
alte documente 
normative aplicabile: 
(cod, nr. edi ie / revizie, data) 

prev zute 
în STI 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

neprev zute 
în STI 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Exist  excluderi de la cerin ele standardelor sau altor documente normative aplicabile? 
Dac  DA, preciza i num rul documentului(elor) i al paragrafului(elor) exclus(e): 
……………………………………………………………………………………………….. 

            DA              NU 

 

Sunt stabilite condi iile de integrare a PSC în sistemul sau subsistemul feroviar vizat? 
Dac  DA, preciza i: domeniul de aplicare, condi iile/restric iile de utilizare i de 
func ionare, etc.   …………………………………………………………………………… 

            DA              NU 

 

Proiectul de execu ie al PSC a fost realizat prin surse proprii ?  
Dac  NU, preciza i datele de identificare ale organiza iei care a realizat proiectul i ale 
certific rilor acesteia ……………………………………………………………………….. 

            DA              NU 

 

Este stabilit  lista complet  a încerc rilor de tip prev zute în standarde sau alte 
documente normative aplicabile ? Dac  DA, ata i lista 

            DA              NU 
 

Au fost efectuate încerc rile de tip ale PSC ? Dac  DA, ata i rapoartele de încerc ri             DA              NU 
Produsul a mai constituit obiectul unei cereri de certificare ?   
Dac  DA, preciza i HG aplicabil i nr. / data emiterii/ emitentul documentului 
rezultat în urma ac iunii de evaluare efectuat  de organismul de certificare 
……………………………………………………………………………………………….. 

            DA              NU 

 

Produsul sau variante ale sale, au mai fost realizate anterior cererii de certificare ? 
Dac  DA, preciza i num rul/data emiterii i termenul de valabilitate al certificatului de 
omologare emis de AFER ……………………………………………………………… 

            DA              NU 

 

Au existat reclama ii privind calitatea produsului sau variantelor sale livrate anterior?             DA              NU 
Tip de produc ie 
prev zut pentru 
realizarea PSC: 

Unicat   DA        NU Capacitate de produc ie (buc/zi): 
Serie mic    DA        NU Produc ie preconizat  (nr. total buc): 
Serie mare   DA        NU Capacitate de stocare: 
Produc ie de mas    DA        NU Perioada total  preconizat  a produc iei (ani): 
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Livrarea PSC se va face: pe pia a intern  ?    DA        NU pe pia a extern  ?    DA        NU 
Produsele, subansamblurile constituente ale PSC, aprovizionate prin subcontractare, 
sunt certificate ? Dac  DA, ata i copii ale certificatelor produselor respective 

            DA              NU 

 

V . INFORMA II GENERALE DESPRE PRODUC IA PSC 
1. Organizare 
Exist  schema fluxului de fabrica ie ? Dac  DA, ata i-o la chestionar               DA              NU 

Produc ia este 
organizat : 

pe flux de fabrica ie ?             DA        NU pe linii de fabrica ie ?          DA        NU 
pe posturi de lucru ?               DA        NU în sedii multiple ?                 DA        NU 
mixt ?                                       DA        NU alte situa ii ? (se vor explicita în anex ) 

2. Documenta ie  

PSC se realizeaz  
pe baz  de: 

proiect de execu ie ? standard de produs ? asigurare a calit ii ? alte situa ii ? 
  DA              NU   DA              NU   DA              NU (se vor descrie) 

tehnologii simple ?    tehnologii detaliate ? fi e tehnologice ? planuri de opera ie ? 
  DA              NU   DA              NU   DA              NU   DA              NU 

fi e film  ? instruc iuni de lucru ? plan calitate ? alte cazuri ? 
  DA              NU   DA              NU   DA              NU (se vor descrie) 

Procesele de 
produc ie a PSC 
includ: 

prelucrare la cald ? prelucrare la rece ? tratare termic  ? tratare chimic  ? 
  DA              NU   DA              NU   DA              NU   DA              NU 

dozare compozi ie ? sudur  ? CND ? vopsire ? 
  DA              NU   DA              NU   DA              NU   DA              NU 

asambl ri presate ? alte procese speciale ? control intern ? montaj ? 
  DA              NU (se vor descrie)   DA              NU   DA              NU 

ambalare ? depozitare ? transport ? livrare/post-livrare  ?  
  DA              NU   DA              NU   DA              NU   DA              NU 

Documentele de produc ie asigur  trasabilitatea proceselor de fabrica ie ?   DA              NU 
3. Mentenan  
Sunt organizate i efectuate sistematic repara iile 
de între inere a utilajelor de fabrica ie? 

  DA 
  NU 

Sunt implementate proceduri pentru 
mentenan a mijloacelor de fabrica ie? 

  DA 
  NU 

Exist  un plan de investi ii i/sau reînnoire a 
mijloacelor de fabrica ie? 

  DA 
  NU AMC - urile sunt verificate periodic ?   

  DA 
  NU 

4. Control tehnic 

CTC-ul lucreaz  pe baz  de tehnologii de control?    DA 
  NU Este organizat controlul interfazic ?  

  DA 
  NU 

Trecerea reperelor de la o linie/etap  tehnologic  
la alta se face cu not  de predare de c tre CTC?  

  DA 
  NU 

Este organizat i asigurat controlul de calitate  
„FINAL” la cap de linie ?  

  DA 
  NU 

Fluxul de fabrica ie prevede încerc ri finale pe 
stand i completarea fi ei de stand de CTC?    

  DA 
  NU Este asigurat  supravegherea calit ii ?    DA 

  NU 
Produsele neconforme se trateaz , identific i se 
in  sub control conform unei proceduri  specifice?  

  DA 
  NU 

Este asigurat  recep ia calitativ  la furnizorii 
de materii prime i materiale?  

  DA 
  NU 

5. P strare PSC 

Exist  reguli de manipulare a produsului ?  
  DA 
  NU Exist  reguli de p strare/conservare a PSC?    DA 

  NU 
6. Livrare, post livrare 
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Produsele se livreaz  înso ite de documente de   
atestare a calit ii i garan ie i cu prescrip ii 
exprese  referitoare la restric iile din exploatare - 
contraindica ii ?   

  DA 
  NU Este asigurat "SERVICE"- ul ?    

  DA 
  NU 

 

7. Reclama ii cu privire la PSC 
Este organizat  activitatea de înregistrare i 
solu ionare a reclama iilor calitative ?  

  DA 
  NU 

Se analizeaz  cauzele reclama iilor calitative 
i dinamica acestora ?  

  DA 
  NU 

Analiza reclama iilor se finalizeaz  cu m suri 
corective ?    

  DA 
  NU 

 asigura i c  m surile corective întreprinse 
sunt eficiente ?  

  DA 
  NU 

Au existat neconformit i majore sau reclama ii 
privind siguran a PSC fabricate în ultimii 5 ani ?  

  DA 
  NU 

Sunt stabilite condi iile în care se înlocuiesc 
produsele reclamate calitativ i durata 
maxim  a repara iilor în termen de garan ie ?  

  DA 
  NU 

Sunt asigurate corespunz tor piesele de schimb ?   
  DA 
  NU Se culeg, adecvat i sistematic, date despre   

comportarea în exploatare a produselor ?   
  DA 
  NU 

 

DIVERSE 
Ave i în vedere modernizarea produsului?   
Dac  DA, peste cât timp? …………………………..                                 

  DA 
  NU Sunte i mul umit de calitatea produselor dvs.?                                  

  DA 
  NU 

Alte aspecte pe care dori i s  le preciza i:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoana responsabil  cu completarea acestui chestionar 
Nume, prenume: Func ie: 

 
 

Telefon: Fax:  
 

Chestionarul completat con ine …….. anexe i are un num r total de ……..  pagini 
 
 
 

NUME SI PRENUME REPREZENTANT LEGAL :  
Localitate : 
 
 
 

Data semn rii: Semn tura i tampila unit ii 

 


