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Exista trei componente de valoare ale unei clădiri:

2 - valoarea bunurilor din ea

1 – viața oamenilor din ea

3 - valoarea clădirii propriu-zise
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Obligatiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt

următoarele:

- să asigurați securitatea salariaților dvs., a utilizatorilor și a echipelor de intervenție și

să evitați pierderile de vieți omenești;

- să vă protejați proprietatea și să asigurați continuitatea activității instituției sau

operatorului economic pe care îl conduceți;

- să protejați mediul înconjurător prin eliminarea efectelor unui incendiu asupra apei, 

aerului, faunei și florei.



Întrebare:

Când aleg un sistem de securitate la incendiu pentru o clădire , clientul îmi solicită adesea
un preț cat mai bun si, ca s-o spunem drept, de fapt, cât mai mic – chiar fără să se
gândească prea mult în viitor. Totuși, cum pot fi sigur că-i voi putea asigura un sistem
satisfăcător acum, dar care să-mi permită și o extindere ulterioară – care, sunt sigur că va fi
solicitată?



Ca instalator, prima mea responsabilitate este să fac o instalatie de foarte bună
calitate. Pe de altă parte, interesul meu principal este de a-mi controla foarte bine 
costurile de producție – terminând treaba cât se poate de repede.

1. Cerința clientului

- de regulă este sub forma unei nevoi/necesități

- are formulare simplă

- nu conține toate datele necesare întocmirii soluției

Actiuni QM: Checklist, vizită inițială



2. Bugetare/Ofertare

- pe baza checklist și datelor trimise de client 

- analiză, întrebări, răspunsuri, negociere, oferta finală

- comandă, contract,

3. Vizita specialist

- preluare date execuție, trasee, echipamente și utilaje necesare, etc.



Activități specifice

4. Proiect execuție:                   

- WBS, GANT, antecalcul, schiță, proceduri, 

trasee, utilaje

- acceptul clientului

- stabilire termene de executie

5. Execuție:

- cablare

- montaj echipamente

- conexiuni

- software

- PIF

- test



Obiectivele soluției

• eliminarea riscurilor de apariție a incendiilor

• păstrarea integrității activelor societății: bunuri materiale și informații

• creșterea siguranței la locul de muncă

Valoare adusă clientului

• diminuarea cuantumului poliței de asigurare

• eliminarea costurilor de recuperare în urma incendiilor

• eliminarea penalităților prin respectarea normativelor și a legislației în vigoare 
pentru obiectivele cu risc (legea nr. 333/2003)



Ce ne califică:

Prin parteneriatele directe cu liderii mondiali de tehnologie aducem clienților cele mai moderne
soluții care asigură performanța și eficiența proiectelor implementate. Suntem certificați și
acționăm respectând sistemul integrat de management al calității, mediului, siguranței și sănătății
în muncă precum și sistemul de management al securității informațiilor. Investim permanent în
oameni.

Instruirea și certificarea personalului este unul dintre factorii de succes ai companiei și creează
premisele unei dezvoltari solide și de durată.

Experiența, inovarea, competența și pasiunea cu care abordăm fiecare proiect sunt atuurile
noastre prin care vă oferim cele mai potrivite soluții, iar succesul dumneavoastră reprezintă cartea
noastră de vizită.Pornind de la tehnologia informației și comunicațiile de date, Quartz Matrix a
adunat competențe și a dezvoltat parteneriate strategice pentru a livra clienților soluții integrate si
personalizate, orientate pe calitate, eficienta si reducerea costurilor, dezvoltarea companiei fiind
astazi concretizata în trei direcții de competență.


