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1. SCOP 

Prezenta procedură stabileşte responsabilităţile pentru următoarele procese: 

 Recepţionarea la depozit a materialelor necesare pentru prestarea serviciilor de 
instruire; 

 Încărcarea-descărcarea, păstrarea şi livrarea materialelor, necesare pentru  prestarea 
serviciilor de instruire şi necesităţile administrative. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura PP 7.5.5 se aplică de către personalul ASEM, care participă în procesele de 
recepţie, încărcare-descărcare, depozitare şi păstrare a bunurilor, livrate de către furnizori. 

3. TERMINOLOGIE SI ABREVIERI UTILIZATE 

Terminologie  

Proces = ansamblu de activitati correlate sau in interactiune, care transforma  elementele de 
intrare in elementele de iesire. 

Produs = rezultat al unui proces. 

  Abrevieri utilizate 

ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova 

SMC – Sistemul de Management al Calităţii 

MC – Manualul Calităţii 

PMC – Procedură a Sistemului de Management al Calităţii 

RMC – Reprezentantul managementului pentru calitate 

DMCDC – Departamentul de management al calitatii si dezvoltare curriculara 

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

4.1  PRINCIPII GENERALE 

ASEM dispune de încăperi corespunzătoare pentru păstrarea conformităţii materialelor 
achiziţionate. 
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Materialele  achiziţionate sunt recepţionate de către depozitar în baza documentelor de 
însoţire: factura fiscală, certificat de conformitate sau declaraţie de calitate. 
Responsabilitatea pentru recepţia şi asigurarea condiţiilor de păstrare a bunurilor materiale o 
poartă Şeful depozitului. 
Recepţia se efectuiază în conformitate cu documentele normative pentru materialele intrate. 
În cazul depistării abaterilor de la parametrii stabiliţi în documentele de însoţire se 
informează Serviciul dotare-aprovizionare, care contacteaza furnizorul si schimbă produsul 
neconform sau înlătură neconformitatea. 

4.2 ÎNCĂRCAREA-DESCĂRCAREA MATERIALELOR ACHIZITIONATE  

Încărcarea-descărcarea materialelor  achizitionate se realizează în corespundere cu cerinţele 
normative în vigoare şi instrucţiunile  respective de securitate a muncii pentru prevenirea 
influentei negative asupra caracteristicilor calităţii materialelor. 

Materialele achizitionate sunt transportate cu mijloace de transport ale furnizorilor sau cu 
mijloace de transport ale ASEM. 

Şeful Depozitului poartă responsabilitatea pentru încărcarea-descărcarea mărfurilor 
procurate la depozitul central.  

Încărcarea-descărcarea se efectuează manual de către personal instruit, care asigură protejarea 
de deteriorare a materialelor. 

Pentru  eliberarea materialelor se utilizează principiul FIFO (first in, first out - materialele 
se elibereaza în ordinea întrării lor la depozit).  

4.3 PĂSTRAREA  

Păstrarea materialelor şi utilajului trebuie executată în corespundere cu cerinţele standardelor, 
instrucţiunilor de lucru şi conform recomandărilor producătorilor. 

Materiale, intrate sau păstrate la depozit, trebuie protejate de la deteriorare, separate una de 
alta şi marcate, pentru excluderea utilizării lor neîntenţionate. Loturile de materiale pastrate în 
depozit se identifică cu Cartele de identificare – formular CIM 7.5.5. 

La păstrarea îndelungată a materialelor se reverifică periodic corespunderea cu parametrii 
stabiliţi în documentele normtive sau în specificaţiile producătorilor.       

Materialele neconforme sunt izolate în locuri special destinate, marcate cu inscriptia 
„PRODUS NECONFORM” pînă la luarea deciziei ulterioare despre folosire, casare sau 
utilizare. Decizia finală este luată de către managerul Departamentului Dotare-
Aprovizionare, cu implicarea, în caz de necesitate, a  subdiviziunilor corespunzătoare şi 
aplicarea procedurii PS 8.5.2 ACŢIUNI CORECTIVE.  
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Materialele şi articolele trebuie depozitate în asemenea mod încît  să poată fi uşor accesate. 

4.4 MONITORINGUL CONDIŢIILOR DE PĂSTRARE  

Şeful depozitului poartă responsabilitatea pentru măsurarea la timp a parametrilor mediului 
ambiant în încăperile de depozitare (temperatura, umiditatea aerului). 

4.5 EVIDENŢA PRODUCŢIEI LA DEPOZITE  

Marfă, primită la depozit se înregistrează în FISE DE MAGAZIE (formular tipizat M17). În 
fise se reflectă: 

- Data primirii şi eliberării mărfurilor; 
- Denumirea şi codul mărfii; 
- Cantitatea; 
- Preţul şi suma; 
- Semnatura persoanei care a primit şi a eliberat marfa; 
- Semnatura persoanei, care a verificat soldul  

Depozitele eliberează marfa în dependenţă de necesităţile subdiviziunilor ASEM in baza 
facturilor. 

Eliberarea mărfurilor se înregistrează în REGISTRUL EVIDENŢII DE DEPOZIT A 
MĂRFURILOR REM 7.5.5. 
  

5. SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

Pentru efectuarea activităţilor prevăzute de procedura PP 7.5.5 PĂSTRAREA CONFORMITĂŢII 
MATERIALELOR ACHIZIŢIONATE sunt stabilite următoarele autoritati şi responsabilităţi: 

ŞEFUL DE DEPOZIT 

 Primirea producţiei la depozit în baza documentelor de însoţire;  

 Asigurarea condiţiilor necesare pentru păstrarea producţiei; 

 Monitoringul condiţiilor de păstrare a producţiei; 

 Organizarea lucrărilor de încărcare-descărcare; 

 Evidenţa producţiei la depozit. 

SERVICIUL DOTARE APROVIZIONARE: 

 Controlul selectiv a respectării condiţiilor de păstrare; 

 Contactarea clientului în cazul depistării abaterilor de la parametrii stabiliţi în 
documentele de însoţire; 
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 Aplicarea în caz de necesitate a procedurii PS 8.5.2 ACŢIUNI CORECTIVE. 

 
PRORECTORUL ÎN PROBLEME DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIE 

  Elaborarea PP 7.5.5 şi a modificărilor ulterioare; 

 Asigurarea resurselor pentru  crearea conditiilor  necesare de pastrare a produselor. 

6. REFERINŢE 

Procedura PP 7.5.5 PĂSTRAREA CONFORMITĂŢII MATERIALELOR ACHIZITIONATE are 
legătură cu următoarele documente ale Sistemului de Management al Caltăţii:  

 MANUALUL CALITĂŢII  Capitolul 7  
 PS 4.2.3 Controlul documentelor 

 PS 4.2.4 Controlul inregistrarilor 

 PP 7.4 – Aprovizionarea 

 PS 8.5.2 Actiuni corective 

 Standardul ISO 9001:2000  
 

7. DISTRIBUIRE 

Procedura de proces PP 7.5.5  PĂSTRAREA CONFORMITĂŢII MATERIALELOR 
ACHIZITIONATE este distribuită de către  Secretariatul ASEM  în conformitate cu Lista de 
distribuire elaborată de DMCDC. 
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