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1 SCOP  

 Prezenta procedură are drept scop stabilirea procesului de tratare a reclamaţiilor si 

apelurilor (primirea, evaluarea și luarea deciziilor) şi descrierea responsabilităţilor funcţiilor 

implicate. 

 

2 POLITICA 

Managementul CNCIR-OI acordă o atenţie deosebită reclamaţiilor şi apelurilor primite 
de la clienţii săi, considerându-le unul din principalele mijloace de obținere a feedback-ului 
de la aceştia.  
 
Reclamaţiile se rezolvă la nivelul managementului executiv.   
 
Apelurile, formulate cu privire la o decizie luată de organul de decizie al CNCIR-OI, sunt 
analizate şi rezolvate la nivelul managementului superior de către Comisia de Apel formată 
la nivelul CNCIR SA. Rezolvarea apelurilor împotriva inspecţiilor efectuate se aplică 
deoarece inspecţiile se efectuează sub autoritatea CNCIR SA .   
 

La tratarea reclamaţiilor şi apelurilor se ţine cont de următoarele aspecte: 
a) Clienţii CNCIR-OI nu sunt impiedicaţi sub nici o formă să facă uz de aceste căi de 

atac şi nici nu vor fi influenţaţi în sensul renunţării la ele; 
b) Reclamaţiile şi apelurile sunt primite şi înregistrate cu promptitudine. 
c) Analizarea şi rezolvarea lor se face în timp rezonabil; 
d) Persoanele nominalizate pentru a rezolva reclamațiile sau apelurile sunt 

competente şi total independente faţă de cauza judecată; 
e) Hotărârile luate ca urmare a analizei reclamaţiilor şi apelurilor sunt aduse la 

cunoştinta clientului in cel mai scurt timp posibil, in termeni clari şi fară echivoc, urmarindu-
se rezolvarea situaţiei conflictuale la nivelul CNCIR-OI. 

 
Rezultatele reclamaţiilor şi apelurilor sunt analizate periodic de către managementul CNCIR-
OI şi vor fi folosite ca bază pentru îmbunatatirea activităţii CNCIR-OI. 
 

3 DOMENIUL DE APLICARE 

 Procedura se aplică în procesul de tratare a reclamaţiilor şi apelurilor referitoare la: 
 a) Reclamaţii: 

- insuficienţa explicaţiilor din rapoartele de inspecţie sau din anexele acestora, 
- nerespectarea condiţiilor contractuale sau a celor prevăzute în comandă, 
- difuzarea de secrete sau date considerate confidenţiale, 
- implicarea personalului Organismului de Inspecţie (personalul care efectuează  
inspecţiile), în activităţi de consultanţă sau prospectare, concurente clientului. 

 b) Apeluri: 
- rezultatele inspecţiilor privind: inspecțiile efectuate în vederea autorizării funcţionării, 

permiterea funcţionării în continuare a echipametului / instalaţiilor inspectate, 
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4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

SR EN ISO/CEI 17020:2012 -Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcţionarea 
           diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii. 
SR EN ISO 9000:2015  –Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale 

şi vocabular  
ILAC P 15:07/2016                  - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of 
Inspection Bodies 

 

5 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

5.1 Definiţii 

Se aplică definiţiile din: SR EN ISO 9000: 2015 „Sisteme de management al calităţii. 
Principii fundamentale şi vocabular” şi următoarele definiţii specifice procedurii:  
 
Reclamaţie  - Exprimare a insatisfacţiei, alta decât apelul, de catre orice persoană sau 
organizaţie, față de un organism de inspecție, referitoare la activităţile acestui organism 
pentru care se asteaptă un răspuns 
 

Apel  - solicitare adresată organismului de inspecție de către furnizorul elementului 
inspectat pentru reconsiderarea de către acel organism a unei decizii pe care a luat-o în 
legătură cu acel element. 
 
Evaluarea conformitatii – Demonstrarea indeplinirii cerințelor specificate referitoare la 
produs, proces, sistem, persoană sau organism. 

 
Activitatea de evaluare a conformităţii de terţă parte – Activitatea de evaluare a 
conformităţii care este efectuată de o persoană sau un organism care este independentă 
(independent) de persoana sau organizaţia care furnizeaza obiectul şi de interesele 
utilizatorului faţă de acel obiect. 
 
Organism de evaluare a conformității - OEC – Organism care efectuează servicii de 
evaluare a Conformității. Ex.: un organism de inspecţie. 
 

5.2 Abrevieri 

MC-INSP Manualul Calităţii Sistemului de Management al Organismului de Inspecţie al 
CNCIR SA 

CNCIR SA Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și 
Recipientelor sub Presiune 

CNCIR-OI Organismul de Inspecţie al CNCIR SA 

DG   Directorul General al CNCIR SA; 

DG-OI Director General CNCIR-OI; 

DGA   Director General Adjunct 

RM Reprezentantul Managementului 

PG Procedură Generală de Sistem; 
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PIT Procedură de Inspecţie Tehnică; 

CL Caiet de Lucru 

RSI Responsabil Sistem de Management integrat la nivelul sucursalelor   CNCIR 
SA 

RMC Responsabil Managementul Calităţii la nivelul structurilor CNCIR-OI 

FNAC/AP Fişă neconformităţi , acţiuni corective/ preventive 

DMI Direcţia Management Intregrat 

D-DMI  Director Direcţia Management Intregrat 

 

6 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

6.1 Comunicarea informaţiilor referitoare la procesul de tratare a reclamaţiilor şi 
apelurilor 

Reprezentantul Managementului răspunde de comunicarea și publicarea pe pagina 
WEB a CNCIR SA, a informaţiilor privind modul de tratare a reclamațiilor şi apelurilor astfeI 
încât sa fie accesibile oricărui potenţial reclamant/ apelant sau altor părţi interesate. 
Reclamaţiile şi apelurile se fac în scris şi se transmit la sediul CNCIR SA prin poștă sau prin 
curier, sau altă formă care să asigure dovada comunicării. 
În situația în care reclamația se transmite/ depune la sucursalele CNCIR SA, directorul 
sucursalei, se consemnează în registrele specifice și transmite în cel mai scurt timp posibil 
(în aceeasi zi sau în maxim 24 de ore) reclamaţia la sediul central CNCIR. 
 

6.2 Tratarea reclamaţiilor. 

6.2.1  Validitatea reclamaţiei. 

Pentru a fi considerată validă, reclamaţia trebuie să conţină, cel puţin informaţiile: 

a) datele de identificare ale reclamantului, inclusiv telefon, fax, email,dacă 
reclamantul este persoană fizică; daca reclamantul este o organizaţie, reclamaţia este 
stampilată şi poartă antetul organizaţiei cu datele acesteia referitoare la codul unic de 
înregistrare şi numărul de ordine la Registrul Comerţului precum şi numele persoanei care 
reprezintă organizaţia; 

b) obiectul reclamaţiei se incadrează în categoriile valide, enumerate la domeniul de 
aplicare al prezentei proceduri, prevazut la cap.3, pct.a.; 

c) descrierea problemei, data apariţiei problemei, ataşarea, după caz, a probelor, 
documentelor relevante in limba română, care susţin reclamaţia; 

e) data depunerii reclamaţiei şi semnătura reclamantului. 
 

6.2.2 Primirea și înregistrarea reclamaţiilor. 

Reclamaţia transmisă, primeşte un număr de înregistrare, în „Registrul de intrare/ieșire” R 
01- modulul net.ERP.Registratură, aflat la registratura CNCIR S.A.  
Secretariatul transmite reclamaţia la DG al CNCIR SA și ulterior DG al CNCIR-OI. 
Directorul General al CNCIR/CNCIR-OI analizează reclamaţia şi stabileşte dacă reclamația 
este validă (obiectul acesteia se incadrează în domeniul de aplicare al prezentei proceduri, 
prevăzut la cap.3 pct.a.). 
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Dacă nu se incadrează, Directorul General CNCIR SA /al CNCIR OI respinge reclamaţia si 
formulează răspunsul argumentat. Răspunsul este înregistrat şi transmis reclamantului. 
 
Reprezentantul Managementului verifică dacă reclamaţia conţine informaţiile minim 
necesare, precizate la pct. 6.2.1. în caz contrar, înştiinţeaza în scris reclamantul asupra 
informaţiilor lipsă. 
Dacă reclamaţia este considerată validă, RM înregistrează reclamaţia în “Registrul de 
evidenţă reclamaţii şi apeluri” cod: FGI-PG-INSP-10-01 şi începând cu această dată care este 
comunicată şi reclamantului, se monitorizează termenul de răspuns la reclamaţie. 
 

6.2.3 Numirea comisiei de tratare a reclamaţiei. 

6.2.3.1 Directorul General numeşte prin decizie membrii Comisiei de tratare a reclamaţiei. 
Decizia este comunicată imediat fiecarui membru prin intermediul secretariatului CNCIR-OI 
6.2.3.2 Atunci când sunt numiţi membrii Comisiei de tratare a reclamaţiei, Directorul General 
respectă urmatoarele principii: 

- impartialitate (membrii comisiei sunt astfel numiţi încat să se evite conflictul de 
interese, respectiv din comisie nu fac parte persoanele reclamate sau persoanele a caror 
activitate face obiectul reclamaţiei); 

- competență, obiectivitate şi responsabilitate (membrii comisiei au competenţa 
necesară evaluării din punct de vedere tehnic şi formal, şi răspund pentru deciziile lor) ; 

- confidentialitate (membrii comisiei răspund de protejarea informaţiilor cu caracter 
personal referitoare la reclamant, în afara de cazul când reclamantul îşi exprimă 
consimţământul pentru difuzarea informaţiilor). 

Din Comisia de tratare a reclamaţiei fac parte obligatoriu, Consilier juridic în calitate 
de secretar, Reprezentantul Managementului și Director General CNCIR-OI, după caz un 
inspector, altul decât cel care a efectuat inspecția.  
 

6.2.4 Investigarea reclamaţiei. 

Comisia de tratare a reclamaţiei stabileşte dacă informaţiile sunt suficiente pentru a formula 
problema şi a analiza cauzele acesteia. Dacă informaţiile nu sunt suficiente, se reia 
comunicarea cu reclamantul. În cazul în care investigarea reclamaţiei nu se finalizează 
astfel încât să fie respectat termenul scadent, Comisia formulează un prim răspuns referitor 
la stadiul privind tratarea reclamaţiei, aprobat de Director General şi îl transmite 
reclamantului.  
De comun acord cu reclamantul, se stabileşte un nou termen de răspuns. 
Comisia parcurge urmatoarele etape în cercetarea reclamaţiilor: 

- identificarea problemei; 
- analiza cauzelor; 
- stabilirea modului de rezolvare 

În analiza cauzelor se iau în considerare aspecte cum ar fi: frecvenţa de apariţie, gravitatea 
efectelor şi necesitatea acţiunii imediate. 
Analiza reclamaţiei constă în : 

- a verifica dacă faptele relatate sunt demonstrate cu probe, solicitând reclamantului, 
dacă este cazul, probe suplimentare; 
- a identifica daca reclamaţia este fondată. 
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În urma analizei se stabileşte dacă reclamaţia este/nu este întemeiată şi se identifică 
neconformităţi în cazul în care reclamaţia este întemeiată. 

Eventualele neconformităţi şi acţiuni corective rezultate ca urmare a analizei  
reclamaţiilor se tratează conform procedurii „Controlul activităţilor de inspecţie neconforme, 
acțiuni corrective, acțiuni preventive” PG-INSP-06. 
 

6.2.5 Stabilirea măsurilor şi răspunsul la reclamaţii. 

Comisia de tratare a reclamaţiei propune măsurile necesare atât pentru diminuarea 
sau eliminarea efectului reclamaţiei cât şi pentru tratarea cauzelor acesteia şi formulează 
răspunsul către reclamant. 
Răspunsul către reclamant ar trebui să conţină măsurile întreprinse pentru tratarea 
reclamaţiei considerate relevante pentru reclamant. 
Directorul General aprobă răspunsul şi desemnează responsabilul cu implementarea 
măsurilor şi monitorizarea rezultatelor. 
Răspunsul este întocmit în două exemplare, din care: 

• exemplarul 1 este transmis reclamantului în maxim 15 zile calendaristice de la 
primirea reclamaţiei; atunci când reclamaţia este întemeiată, răspunsul cuprinde şi 
acţiunile corective întreprinse. 

• al 2-lea exemplar este reţinut în cadrul CNCIR-OI, înregistrat de către RM în 
“Registrul de evidenţă reclamaţii şi apeluri” cod: FGI-PG-INSP-10-01 şi îndosariat 
împreună cu reclamaţia şi toate documentele referitoare la reclamaţie, în dosarul 
corespunzător. 

Dacă reclamantul acceptă măsurile propuse, atunci aceste măsuri trebuie sa fie 
implementate. 
Dacă reclamantul respinge măsurile propuse, reclamaţia rămâne deschisă şi reclamantul 
are dreptul ca în 7 zile lucratoare să facă apel.  
 
Arhivarea acestor documente se face de către RM, iar perioada de păstrare este de 5 ani. 
Datele din “Registru de evidenţă reclamaţii” se utilizează la analiza Sistemului de 
management al calității efectuată de Directorul General. 
 

6.3 Tratarea apelurilor. 

6.3.1 Validitatea apelului. 

 Pentru a fi considerat valid, apelul trebuie sa conţină, cel puţin informaţiile: 
a) datele de identificare a apelantului (adresă, telefon, fax, nr. de înregistrare la 

registrul comerţului, cod fiscal, cont bancar, reprezentant legal) 
b) obiectul apelului (în descriere sintetică) 
c) prezentarea detaliată a argumentelor 
d) documente depuse în susţinerea apelului 
e) declaraţie că apelul nu a mai fost adresat unei alte entitităţi şi că apelantul nu 

se află în litigiu cu CNCIR-OI 
f) data 
g) semnătura reprezentantului legal. 
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6.3.2 Primirea apelurilor. 

 
6.3.2.1 Apelul se transmite/ depune la secretariatul CNCIR-OI în termen de cel mult 7 zile 
lucrătoare de la notificare sau de la data la care petentul a luat cunoştinţă de decizia sau 
situaţia contestată. 
Apelul se adresează direct Directorului General al CNCIR S.A. şi este transmis prin posta 
sau curier, sau prin alte modalități care să facă dovada comunicării. La depunere la 
registratură primeste un numar de inregistrare in „Registrul de intrare/iesire” cod: R 01 – 
modul net.ERP.Registratură cu menţiunea „urgent DG”. 
Secretariatul transmite reclamaţia la Directorul General al CNCIR SA.  
 
6.3.2.2 Directorul General al CNCIR S.A. analizează apelul şi stabileşte dacă obiectul 
acestuia se incadrează în domeniul de aplicare al prezentei proceduri, prevăzut la cap.3 
pct.b. Dacă nu se încadrează, DG respinge apelul şi formulează răspunsul argumentat. 
Răspunsul este înregistrat si transmis organizaţiei care a făcut apelul. 
 

6.3.2.3 Reprezentantul Managementului verifică dacă apelul conţine informaţiile minim 
necesare, precizate la pct. 6.2.1. În caz contrar, înştiintează în scris petentul asupra 
informaţiilor lipsă. 
Răspunsul la apel trebuie transmis petentului în cel mult 60 zile calendaristice de la 
înregistrarea la CNCIR S.A. 
 

6.3.3 Numirea comisiei de apel. 

 

Dacă obiectul apelului se încadrează în domeniul de aplicare (prevăzut în prezenta 
procedură, la cap.3 pct.b), Directorul General al CNCIR S.A. numeşte o Comisie de apel la 
nivelul CNCIR S.A. formată din minim 3 persoane, din care una este consilierul juridic care 
îndeplinește funcţia de secretar al comisiei, iar celelalte trebuie să aibă cunoştinţele şi 
expertiza necesară pentru rezolvarea apelului, ţinând cont de cerinţele precizate la pct. 
6.2.3.2. 
 
Reprezentantul Managementului comunică reclamantului componenţa comisiei. Apelantul 
poate transmite în termen de 3 zile lucratoare observaţiile sale cu privire la membrii 
comisiei. 
Observaţiile sunt adresate Directorului General al CNCIR S.A. DG Ie analizează şi decide 
menţinerea sau modificarea componenţei comisiei. 
 

6.3.4 Analiza apelului. 

6.3.4.1 Comisia de Apel analizează: 
- Documentele care au legătură cu obiectul apelului; 
- Înregistrări ale activităţilor; 
- Punctele de vedere ale tuturor funcţiilor implicate In luarea deciziei; 
- Orice alt document considerat necesar. 
 

6.3.4.2 În aceasta etapă, Comisia de apel decide asupra validităţii apelului. 
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6.3.4.3 În cazurile în care aspectele contestate au fost de natură strict tehnică se va apela la 
evaluarea lor de un specialist recunoscut pentru domeniu respectiv. 
Comisia de Apel, dacă consideră oportun, va invita petentul la şedinta de analiză a apelului 
pentru a-şi susţine punctul de vedere. 
 
6.3.4.4 După analiza tuturor informaţiilor, Comisia de Apel decide soluţia şi formulează 
concluziile și scrisoarea de răspuns pe care Ie transmite DG CNCIR. 
 
6.3.4.5 Copia scrisorii de răspuns este arhivată în dosarul apelului. 
 
6.3.4.5 Apelul şi concluziile sunt înregistrate şi în “Registrul de evidenţă  reclamaţii şi 
apeluri” cod FGI-PG-INSP-10-01. 
In cazul In care în urma analizei apelului sunt identificate neconformităţi în activitatea de 
inspecţie a CNCIR-OI acestea vor fi tratate conform procedurii „Controlul activităţilor de 
inspecţii neconforme, acțiuni corective, acțiuni preventive” cod: PG-INSP-06. 
 
 

7 RESPONSABILITĂŢI. 

 

7.1 Director General CNCIR S.A. 

• Analizează Apelul ; 

• Emite Decizia de numire a Comisiei de Apel; 

• Semnează scrisoarea de răspuns la apel către petent. 
 

7.2 Director General al CNCIR-OI 

• Analizează reclamaţia privind obiectul acesteia; 

• Emite Decizia de numire a Comisiei de Analiză a reclamaţiei; 

• Semnează scrisoarea de răspuns catre reclamant 
 

7.3 Reprezentantul Managementului 

 

• Verifică dacă reclamaţia conţine informaţiile minime procedurate, 

• Înregistreaza reclamatia sau apelul în “Registrul de evidenţă reclamaţii şi apeluri” FGI-

PG-INSP-10-01 

• Arhivează reclamaţia documentele legate de reclamaţie; 

• Transmite răspunsul la reclamant. 
 

7.4 Comisia de tratare a reclamaţiei sau apelului. 

• Realizează analiza reclamaţiei sau apelului; 

• Decide soluţia, concluziile şi formulează răspunsul către petent; 
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7.5 Secretariatul CNCIR S.A. 

• Înregistrează reclamaţia sau apelul în „Registrul de intrare/iesire” cod: R 01.  

• Transmite reclamaţia la DG al CNCIR-OI; 

• Transmite Apelul către DG; 

• Transmite Decizia de numire a Comisiei de apel către membrii comisiei 
 

7.6 Consilier juridic 

• Convoacă Comisia de apel; 

• Întocmeşte dosarul apelului şi arhivează documentele din acesta. 

• Asigură secretariatul comisiei 

• Transmite răspunsul la petent. 
 

7.7 Director Sucursală 

• Transmite reclamația la CNCIR sediul central, dacă reclamația a fost transmisă/ 
depusă la sucursală, respectând termenul specificat; 

• Transmite orice alte documente care au legătură cu obiectul reclamației şi sunt 
necesare pentru tratarea acesteia. 

 

8 ÎNREGISTRĂRI 

8.1. Documentul reclamantului 
8.2. „Registrul de intrare/iesire” cod: R 01- modul net.ERP.Registratură 
8.3. Adresă prin care se face apelul; 
8.4. Decizia de numire a Comisiei de tratare a reclamaţiei 
8.5. Decizia de numire a Comisiei de Apeluri. 
8.6. “Registrul de evidenţă reclamaţii şi apeluri” cod: FGI-PG-INSP-10-01; 
8.7. Dosarul apelului; 
8.8. Procesul verbal al şedintei Comisiei de tratare a reclamaţiei în care se analizează 

reclamaţia; 
8.9. Procesul verbal al şedintei Comisiei de Apel în care se analizează apelul; 
8.10. Scrisoarea de răspuns către petent. 

 

9 ANEXE 

9.1. Anexa 1- Registru de reclamaţii şi apeluri cod: FGI-PG-INSP-10-01 
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Anexa 1  

 
 

REGISTRU DE RECLAMAŢII ŞI APELURI 
 
 
 

Nr 
crt 

CLIENT CUI ADRESA DATA 
TIP 

RECLAMAŢIE 
CONTRACT 
COMANDA 

NR. 
SCRISOARE 
RĂSPUNS 

RECLAMAŢIE 

MOD DE 
REZOLVARE 

RĂSPUNS 
RECLAMAŢIE 

TERMEN OBS. 
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