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Audituri la furnizori

Obiective:

Domenii acoperite:

Alte informaþii:

- auditarea de cãtre clien?i reprezintã o componentã importantã a procesului de evaluare a furnizorilor, 
proces ce are ca scop monitorizarea ºi mãsurarea performan?elor acestora, precum ºi prevenirea ºi 
reducerea riscurilor asociate 
- fie cã vorbim de audituri dedicate evaluãrii performan?elor sistemelor de management, de audituri 
concentrate pe calitatea ºi siguran?a produselor sau de audituri al cãror obiectiv este evaluarea îndeplinirii 
cerin?elor referitoare la aspecte de mediu, siguran?ã, securitate, sociale ºi etice, toate acestea vor conduce 
la asigurarea încrederii clien?ilor în capabilitatea furnizorilor de a le livra produse sau servicii, în cantitã?ile ºi 
la standardele de calitate ºi siguran?ã solicitate, respectând cerin?ele reglementãrilor în vigoare
- câteva aspecte cheie urmãrite pe parcursul auditurilor la furnizori:

- sunt definite ºi respectate specifica?iile tehnice ale produselor (ex. ca parte din contract)?
- sunt elaborate ºi aplicate planuri ºi mãsuri de control asupra proceselor, în toate etapele în care au 
fost definite caracteristici esen?iale de cãtre client?
- solicitã ºi ob?ine furnizorul acceptul clientului pentru modificãri aduse proceselor care pot afecta 
siguran?a ºi / sau calitatea produselor?
- aplicã furnizorul mãsuri adecvate de curã?enie ºi dezinfec?ie, pentru a preveni contaminarea 
produselor?
- monitorizeazã furnizorul consumurile de resurse (apã, energie electricã, gaz), în mãsura în care 
acestea afecteazã calitatea produselor?
- se aliniazã furnizorul cerin?elor legale în vigoare, în ceea ce prive?te aspectele legate de mediu, 
siguran?ã, securitate ºi responsabilitate socialã?

- reauditarea periodicã asigurã verificarea implementãrii tuturor ac?iunilor corective, stabilite la auditurile 
precedente, oferind astfel clientului garan?ia îmbunãtã?irii continue a performan?elor furnizorilor

- cerin?e generale pentru sistemele de management al calitã?ii (ISO 9001)
- dispozitive medicale (ISO 13485)
- lan ul de custodie a lemnului (FSC-STD-40-004)
- responsabilitate socialã (SA 8000, BSCI)
- cerin e de calitate i siguran?ã a produselor de uz casnic i de îngrijire personalã (ISO 22716, IFS HPC)

- durata acestor audituri variazã în funcþie de dimensiunile organizaþiei auditate, precum ºi în funcþie de 
complexitatea proceselor; în general, durata este de 1 zi (8 h) pentru fiecare loca?ie auditatã
- periodicitatea auditurilor la furnizori este decisã de cãtre client ºi depinde de mai mul?i factori, cum ar fi: 
impactul produselor furnizate asupra activitã?ii clientului, certificãrile de?inute de cãtre furnizori, rezultatele 
ob?inute de ace?tia la auditurile anterioare etc.; în general, se recomandã auditarea anualã a fiecarui furnizor
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