F 08/PG-SIC-011/IC......Schema de timp
Schema de timp
pentru planificarea SIC 2018

1. Lansarea ofertei SIC: 10 mai 2018
2. Primirea acceptului de participare : până la 30 mai 2018
3. Identificarea numărului de participanţi pentru SIC ofertat: 5 – 11 iunie 2018
4. Întocmirea planului SIC: 11 iunie – 30 iulie 2018
5. Pregătirea şi caracterizarea OIC: iunie – 10 decembrie 2018 (unde este cazul)
6. Distribuirea OIC la participanţi: 2 - 3 octombrie 2018 (cf.adr.3860/10.05.2018)
7. Testarea OIC si transmiterea rezultatelor de către participanţi la FIC: în funcţie de
SIC, până la data de 10 decembrie 2018
8. Înregistrarea

şi

transmiterea

rezultatelor

participanţilor

de

la

secretariat

la

coordonatorii SIC: în prima zi lucrătoare după expirarea datei de transmitere a
rezultatelor, la solicitarea fiecărui coordonator SIC în parte
9. Centralizarea, analizarea rezultatelor, întocmirea şi transmiterea raportului preliminardupa caz: până la 8 februarie 2019
10. Primirea feed-back-ului de la participanţi prin completarea F01-PG-SIC 007: Formular
sesizare participanţi

(în cazul identificării de către participant a unor rezultate

neconcordante sau omisiuni din partea organizatorului): în trei zile de la primirea
raportului preliminar.
11. Redactarea şi transmiterea raportului final: aprilie 2019
12. Organizarea de scheme de încercare de competenţă de urmărire (SIC de urmarire
este organizată la solicitarea oficiala a participanților cu performanță nesatisfăcătoare
la runda curentă, in termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului
preliminar/final (după caz), este independentă de elaborarea raportului final şi se
finalizează cu un raport al SIC de urmărire.
13. Obţinerea feedback-ului de la participanţi prin completarea şi transmiterea F02-PGSIC 007:Formularul de satisfacţie a clientului”: până la 20 mai 2019
(formularul este transmis de către managerul RMC 17043, în momentul finalizării
tuturor schemelor organizate pentru runda respectivă, pe adresa oficială a fiecărui
participant, iar răspunsul va fi dat de către șeful de laborator, pentru toate SIC la care a
participat în runda respectivă, pe un singur formular, în termen de 2 săptămâni).

