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1. SCOP SI PRINCIPII  
 

1.1 Prezentul regulament a fost elaborat in scopul de a asigura derularea activitatii de 
certificare a sistemului de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii 
ocupationale de catre SC QUALITY CERT SAă ă ină domeniileă ă deăcompeten ăpentruă careă
este acreditat,  in conformitate cu cerintele standardului de referinta SR EN ISO/CEI 17021-
1:2015. 

Pentru simplificarea redactarii si intelegerii se va utiliza in cadrul prezentului regulament 
forma prescurtata QUALITY CERT - pentru activitatea de certificare a sistemului de 
management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale desfasurata de SC 
QUALITY CERT SA organism de certificare, de terta parte. 

1.2. Pentru aceasta,  QUALITY CERT  si-a construit si dezvoltat un sistem de certificare de 
ter ă parte,ă ină conformitateă cuă standardulă SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - ,,Evaluarea 
conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de 
management’’  siăcuăăpropriileăsaleăreguliădeăprocedur ăşiăconducere aliniate la prevederile 
standardului, avand ca scop stabilirea conformitatii sistemelor de management ale 
operatoriilor economici cu prevederile din standardul de referinta SR EN ISO 9001:2015 / 
SR EN ISO 14001:2015 / SR OHSAS 18001:2008.  

1.3. Scopul sistemului de management adoptat de QUALITY CERT este de a furniza 
incredere tuturor partilor ca un sistem de management satisface cerintele specificate. 

1.4 QUALITY  CERT  îşiădesf şoar ăactivitateaăcuăpreponderentaăinădomeniulăconstructiiloră
(ă siă ină domeniiă conexeă acestuia),ă înă concordan ă cuă prevederileă legisla ieiă interna ionale,ă
europeneă câtă şiă aă legisla ieiă specificeă aplicabile,ă inclusivă aă celeiă aferenteă domeniiloră
reglementate. 
 
1.5. Principiile aplicate pentru furnizarea increderii sunt cele nominalizate in standardul SR 
EN ISO/CEI 17021-1:2015 si anume: impartialitate, competenta, responsabilitate, 
deschidere, confidentialitate, capacitate de raspuns la reclamatii, abordare bazata pe risc. 

 
1.6. In vederea aplicarii acestor principii QUALITY CERT şi-aăpropusăs ăofereăşiăs ăconducaă
unăsistemăclarăşiăeficientăpentruăcertificareaăsistemuluiădeămanagementăalăcalitatii / mediului / 
sanatatii si securitatii ocupationale,ă careă s ă in ă seamaă deă principiile certificării,ă aşaă cumă
sunt ele înscrise în standardeă şiă înă oricareă alteă documenteă aplicabile, prin adoptarea de 
masuri care sa asigure: 

 independen ăfa ădeăposibilaăpredominareăaăoric rorăintereseăspecifice; 
 deschidere si func ionareădup ăpoliticiăşiăproceduriănediscriminatoriiăsiăadministrateăînă

mod nediscriminatoriu; 

 structur ă careă garanteaz ă impar ialitateaă ină derularea procesului de certificare 
(separarea activitatilor  de audit, evaluare si decizie); 

 competenta si responsabilitateă pentruă deciziileă legateă deă acordarea,ă men inerea,ă
suspendareaăşiăretragereaăcertific rii; 

 accesul public sau difuzarea catre public, in mod adecvat si oportun, a informatiilor 
referitoare la procesele de audit si de certificare, cele referitoare la statutul certificarii 
oricarei organizatii; 

 respectarea confidentialitatii cu privire la procesul de certificare; 
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 capacitate de raspuns la reclamatii ; 

 abordarea pe baza de risc. 
 

1.7. Pentru aplicarea acestor principii QUALITY CERT a luat masuri de implementare a 
unei politici si de atingere de obiective care sa asigure eficacitatea sistemului de 
management cu respectarea stricta a principiilor enumerate in standardul de referinta din 
care enumeram : 
1.7.1. Pentru asigurarea impartilitatii QUALITY CERT a luat masuri de efectuare de 
certificari care sa furnizeze incredere prin : 
1.7.1.1. Asigurarea prevederii prin contracte, a platii anticipate a activitatilor derulate, 
asigura ca rezultatul certificarii sa nu poata fi influentat de client. 
1.7.1.2. Intregul proces de certificare se bazeaza pe analiza dovezilor obiective ale 
conformitatii, de catre specialisti (auditori,experti,evaluatori) impartiali, care indeplinesc 
conditiile de probitate etica si profesionala, independente, de operatorii economici certificati 
si care indeplinesc cerintele stabilite pentru acestia prin standardul SREN ISO 19011:2011. 
1.7.1.3. In vederea asigurarii conditiei de impartialitate QUALITY CERT a luat masuri care 
sa permita tinerea sub control a conditiilor de impartialitate la nivelul prevederilor art. 4.2.4. 
din standardul SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 privind interesele personale, autoevaluare, 
familiarizate, intimidare, masurile luate regasindu-se in procedurile PSG-01 “Evaluarea 
personalului utilizat in activitatea de certificare”, PSS-04 “Auditarea in vderea certificarii 
sistemului de management”, PSS-05 “Evaluarea si decizia finala privind certificarea 
sistemului de management”. 
 
1.7.2.  Pentru asigurarea conditiilor de competenta QUALITY CERT a introdus proceduri 
si criterii clare prin procedura PSG-01 “Evaluarea personalului utilizat in activitatea de 
certificare”. 
 
1.7.3.  Pentru asigurarea conditiilor de responsabilitate QUALITY CERT a stabilit 
proceduri, responsabilitati si criterii clare privind evaluarea dovezilor obiective pe baza 
carora se acorda decizia de certificare, respectiv neacordarii certificarii, ex: PSS-05 
Evaluarea si decizia finala privind certificarea sistemelor de management. 
 
1.7.4. Pentru asigurarea deschiderii QUALITY CERT pune la dispozitia eventualilor clienti, 
pe suport hartie sau suport informatic a mapei de documente informative MDI  precum si 
datele publicate pe site-ul organismului. 
 
1.7.5. Conditia de confidentilitate este una din conditiile principale pe care trebuie sa o 
indeplineasca personalul permanent si colaborator precum si operatorii economici certificati. 
In aceste sens tot personalul utilizat de QUALITY CERT semneaza, inainte de prima 
actiune efectuata in numele organismului, un Cod deontologic Cod FPSG 01.05. 
 
1.7.6. Pentru asigurarea capacitatii de raspuns la reclamatii la nivel QUALITY CERT 
functioneaza un Colegiu de Apel format din personalitati independente de organizare si are 
elaborat si implementat regulamentul RFA - “Regulamentul de functionare a Colegiului de 
Apel”.  
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1.7.7. Pentru asigurarea abordarii pe baza de risc QUALITY CERT a identificat riscurile 
asociate cu activitatile de certificare astfel incat acestea sa fie competente, coerente si 
impartiale. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
 
 2.1ăCerin eăprivindăcertificarea 
 
2.1.1 Prevederile prezentului regulament se aplicã in procesul de certificare  a sistemului de 
management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale derulat de catre 
QUALITY CERT, activitate ce se finalizeazã cu: 

- emiterea documentului de certificare: Certificatul de Conformitate; 
- acordarea dreptului  organizatiei certificate  de utilizare a siglei QUALITY CERT. 
 

2.1.2ăDovezileăprezentateălaăpct.ă2.1.1,ăăatest ăconformitatea sistemului de management al 
calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale implementat de operatorul economic 
cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015 / SR EN ISO 14001:2015 / SR OHSAS 
18001:2008 la data emiterii certificatului de conformitate si demonstreaza indeplinirea  
cerin elorădefiniteăaleăsistemuluiădeăcertificareăspecificăalăQUALITY CERT. 

 
2.1.3ă Cerin eleă pentruă conformitateaă sistemuluiă deă managementă ală calitatii / mediului / 
sanatatii si securitatii ocupationale,  sunt cele înscrise în standardul SR EN ISO 9001:2015 / 
SR EN ISO 14001:2015 / SR OHSAS 18001:2008, cunoasterea, aplicarea si respectarea 
reglement rilorăaplicabile reprezinta responsabilitatea organizatiei.  
 
2.1.4ăInăabsen aăcerin elorălegateădeăactivitatea/activitatileăsolicitateăpentruăcertificare,ădup ă
cumă suntă men ionateă laă art.2.1.3,ă sau,ă dacaă exist ă oă nevoieă evident ă deă cerin eă
suplimentare sau diferite pentru activitatea/le respective, acestea vor fi descrise In 
documente specifice emise de QUALITY CERT cu respectarea prevederilor din standardul 
de referinta, legislatie si reglementarile aplicabile. 
 
3. DEFINITII SI PRESCURTARI 
 
3.1. Definitii 
 

Semnifica iaă termeniloră dină prezentulă regulament şiă dină documentele sistemului de 
management al QUALITY - CERT este cea din standardul SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme 
de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. 

 
3.2. Prescurtari 
 
SMC – Sistemul de Management al Calitatii 
SMM – Sistemul de Management de Mediu 
SMSSO – Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale 
 
4.ăETAPELEăCERTIFIC RII 
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A - CERTIFICAREAăINI IAL  
 

Certificarea initiala se deruleaza cu respectarea prevederilor standardelor EN ISO 17021, a 
procedurilor specifice PSS 01- PSS 08 si a instructiunilor de lucru. 
 
4.1 . FAZAă1ă:ăIni iereaăcertific rii 

 
4.1.1. La solicitarea unei organizatii, QUALITY CERT   va furniza toate datele necesare 
pentru informarea sa ( Mapa cu documente informative – MDI – ), va pune la dispozitia 
solicitantului formularele pentru activitatile precontractuale, precum si documentele cu 
privire la datele de identificare a solicitantului (chestionar de autoevaluare), schema de 
certificare, tarife si alte informatii utile acestuia.  
 
Atunci când este necesar,ăpotăaveaălocădiscu iiăcuăsolicitantulăcuăscopulădeăa-i furniza toate 
informa iileăsolicitate . 
 
4.1.2. QUALITY CERT  informeaza solicitantul prin punerea la dispozitie a Mapei de 
documente informative si dupa caz, la cererea solicitantului in scris sau prin comunicare 
directa ( telefonic, intalniri ) inca din faza de primire a cererii de certificare care sunt 
obligatiileăceărevinăacestuiaăpeăperioadaăevalu riiăşiăcertific riiăinăspecialăcuăprivireăla :  

a) Indeplinirea la termen si  în mod permanent aă prevederiloră corespunz toare din 
reglementarile aplicabile contract si din programul  de certificare a responsabilitatilor 
ce ii revin ; 

b) luareaă ă m suriloră necesareă pentruă efectuareaă evalu rii,ă inclusivă preg tireaă pentruă
examinareaă documenta ieiă şiă accesulă înă toateă zonele,ă laă înregistr riă (inclusivă
rapoarteă deă audită intern)ă şiă laă personal,ă pentruă scopurileă evalu riiă (ex.ă evaluareă ,ă
supraveghere, reevaluare)ăşiălaăsolu ionareaăreclama iilor; 

c) formulareaă deă revendic riă privindă certificareaă numaiă referitoareă la domeniul pentru 
careăaceastaăaăfostăacordat ; 

d) folosireaă certificariiă obtinutaă înă aşaă felă încâtă s ă nuă aduc ă prejudicii imaginii 
organismului QUALITY CERT şiă s ă nuă fac ă niciă oă declara ieă referitoareă laă
certificarea sistemului de management, pe care QUALITY CERT   o poate 
consideraăabuziv ăsauăneautorizat ; 

e) incetareaă utilizariiă întreguluiă materială publicitară careă con ineă vreoă referireă laă
certificare,ălaăsuspendareaăsauăanulareaăcertificariiăşiăs ăreturnezeăoriceădocumenteă
de certificare acordate deăc treăQUALITY CERT; 

f) utilizarea certificarii numai pentru domeniile evaluate; 
g) nefolosirea in mod abuziv a documentului de certificare; 
h) efectuarea de referiri cu privire la certificarea sistemului de management al calitatii  / 

mediului / sanatatii si securitatii ocupationale prin mijloace de comunicare (cum sunt 
documente,ăbroşuriă sauă reclam ,ănumaiă cuă indeplinireaăconditiilor stabilite prin SR 
EN ISO/CEI 17030 :2009 - Evaluareaăconformit ii.ăCerin eăgeneraleăpentruăm rciădeă
conformitateădeăter ăparte. 

 
4.2.ăFAZAă2ă:ăContractareaăcertific rii 
 

4.2.1.ă Dup ă primireaă deă laă solicitant,ă aă cererii de certificare (corectă completat ă siă care 
constituieăoăcomand ăferm )ăşiăaăchestionarului de identificare şi autoevaluare semnate de 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=46053266
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=46053266
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persoanele autorizate din cadrul organizatiei, Presedintele QUALITY CERT  le repartizeaza 
Departamentului Secretariat-Administrativ din QUALITY CERT,ă iară dac ă suntă întruniteă
condi iileă necesare,ă transmite solicitantului (proiectul de) contract incheiat prin grija 
Departamentului  Secretariat Administrativ înăvedereaăcertific riiăconformit ii.ă 
QUALITY CERT  stabileste în contract, prin consultare cu solicitantul, un program cadru 
pentruăactivit ileăde certificare. 
 
4.2.2.QUALITY CERT nu trebuie sa permita sa se dea unor terte parti vreo informatie cu 
privire la vreo solicitare si/ sau analiza despre aceasta, cu exceptia cazului in care exista 
permisiunea scrisa a organizatiei implicate. 
 
4.2.3.ă Odat ă cu Contractul semnată înă vedereaă certific riiă conformit iiă sistemuluiă deă
management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale, solicitantul  va  
transmite la Directorul de zona si, dupa caz direct, la QUALITY CERT  : 

 Dosarul cu documentele care definesc activitatea societatii si sistemul de 
management al calitatii implementat (conform ANEXA 3 din MDI): 

 Documente de identificare ale firmei (documente constitutive, document de 
înregistrareă laăRegistrulăComer ului,ă codă fiscal,ă copieădup ăprimaăpagin ăaăultimuluiă
bilan ăcontabilăetc.). 

 Manualul ; 

 Procedurile de sistem (PS);  

 Proceduri generale (pentru activitatile identificate  in cadrul societatii) – PG/PO; 

 Proceduri specifice sistemului de management calitate / mediu / sanatate si 
securitate ocupatioanala  
 

4.2.4. Solicitantul nu poate utiliza numele QUALITY CERT  înăleg tur ăcuăactivitatileăpentruă
careăaăfostăsolicitat ăcertificareaăatâtaătimpăcâtăContractulădeăCertificareănu a fost semnat de 
ambele parti, si nu au fost initiate primele actiuni in vederea certificarii care sa justifice ca 
operatorul economic respectiv este in curs de certificare. 
 
4.2.5. Etapele procesului de certificare se deruleaza in conformitate cu programul stabilit . 
Conditiile contractuale cu privire la termen raman valabile pe perioada derularii contractului 
termenelor contractuale, putand fi decalate cu respectarea prevederilor mentionate in 
contractul de certificare. 

 
4.3.ăFAZAă3ă:ăAc iuniăpreliminareădeăevaluare 
  
4.3.1.ă Înă cadrulă preg tiriiă pentruă evaluareă QUALITY CERT analizeaza Cererea si 
Chestionarul  de autoevaluare. 
In cadrul analizei solicitarii QUALITY CERT solicita date, care sa permita derularea 
actiunilor preliminarii, necuprinse sau neelucidate suficient in cererea si chestionarul de 
certificare privind : 

 Organizarea clientului si sistemului de management adoptat pentru determinarea 
capabilitatii acestuia, 

 Eventualele neclaritati cu privire la definirea cerintelor de certificare, 

 Rezolvarea oricarei diferente cunoscute de intelegere dintre QUALITY CERT si client, 

 Competenta QUALITY CERT pentru efectuarea certificarii, 
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 Domeniul de certificare locatia/locatiile, timpul necesar pentru finalizarea auditurilor si 
orice elemente care influenteaza activitatea de certificare, 

 Indeplinirea de QUALITY CERT  a tuturor cerintelor pentru a derula procesul  de 
certificareă ină domeniulă solicitată şi,ă dac ă esteă cazul,ă laă loculă deă amplasareă ală
solicitantului (si/sau punctele de lucruădeclarate)ăşiăînăoriceăcondi iiăspeciale,ăcumăarăfiă
limbaăfolosit ăînărela iaăcuăsolicitantul. 

 
4.3.2. De asemenea in cadrul actiunilor preliminarii si a schimbului de informatii se 
efectueaza de Departamentul Secretariat Administrativ o verificare a completitudinii 
documentatiei depuse de client si se asigura obtinerea eventualelor documente care sa se 
constituie in date de intrare pentru certificare. 
 
4.3.3. In vederea pregatirii pentru trecerea la faza de audit Departamentul de Certificare 
efectueaza dupa caz, un schimb de informatii cu clientul care sa-i permita sa stabileasca 
mai bine domeniul de certificare dorit, informatii suplimentare privind organizatia clientului, 
relevante domeniului de certificare solicitat, informatii cu privire la subcontractarea de 
activitati de catre client, standarde fata de care clientul doreste certificarea, cu privire la 
utilizarea de catre acesta a consultantei etc. 
 
4.3.4.In baza datelor si informatiilor obtinute  precum si a existentei datelor de intrare 
necesare pregatirii pentru trecerea la faza de auditare  QUALITY CERT stabileşteă
programulădeădesf şurareăaăăactivit ilorăpentruăevaluare,ăăcondi iileăpentruăbunaădesfasurareă
aăactivitatilorăşiăresurseleănecesareă/ăpersonală(auditori,ăexper i)ăcareăurmeaz ăs ădesf şoareă
activit ileădeăevaluareăăşiăs ăfurnizezeăraportulădeăevaluare. 
Programul de audit pentru certificarea initiala va include un audit initial in 2 etape, audituri 
de supraveghere in primul si in al 2-lea an dupa luarea deciziei de certificare, un audit de 
recertificare in anul 3 – inainte de expirarea certificarii. 
Evenualele modificari aduse programului de audit trebuie sa ia in considerare marimea 
organizatiei, domeniul de aplicare, complexitatea sistemului de management, produsele, 
procesele si nivelul demonstrat de eficacitate a sistemului de management. 
 
4.3.5  Personalul (conducator echipa de audit, auditori, experti) , inclusiv cel  care  
îndeplinesteă functiiă manageriale,ă vaă puteaă fiă desemnată pentruă efectuareaă activit iloră
specificeăevalu riiă sauăs ăconduc ăoăevaluare,ăcaăparteăaăprocesuluiădeăcertificare,ănumai 
dac ăindeplineste conditiile stabilite prin standardul SR EN ISO/CEI 17021-1:2015. 
 
4.3.6. Responsabilul de contract de certificare din partea QUALITY CERT, sau functia 
desemnata pentru a instrumenta certificarea (Directorul de Departament, Directorul 
Executiv, Directorul de Zona,etc) efectueaz ă preg tireaă pentruă evaluareă şiă ob ineă acordulă
solicitantului pentru programul de audit  stabilit, conform cu regulile sistemului de certificare 
ale QUALITY CERT.  Înăaceast ăetap ă seă faceă şiă ă examinareaă ă Dosarului  de certificare 
solicitantului respectiv, constituit . Pentru asigurarea conditiei de identificare si trasabilitate 
in cadrul QUALITY CERT numarul Dosarului  de certificare este acelasi cu numarul 
Contractului de certificare incheiat cu solicitantul. 
  
4.4. FAZA 4 : Auditul de certifcare initiala  
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4.4.1. Auditul de certificare initiala se face pe baza datelor de intrare continute in 
documentatia clientului ; cu respectarea prevederilor din standardul EN ISO/CEI 17021-
1:2015,  precum si a documentatiei sistemului de management adoptat de QUALITY CERT 
cu privire la certificare/auditare: 
 •  audit de certificare initiala etapa 1 a. 
•  audit certificare initiala etapa 2 a. 
•  audit suplimentar (dupa caz). 
 
4.4.2. Auditul de certificare initiala etapa 1 are drept obiective: 
•  auditarea documentatiei (la sediul QUALITY CERT sau la sediul solicitantului) 
•  evaluare la sediul societatii a conditiilor specifice 
•  derularea de discutii cu personalul pentru determinarea nivelului de pregatire pentru etapa 
a doua a auditului 
•  analizarea situatiei clientului si a intelegerii de catre acesta a cerintelor standardului 
(identificarea performantelor, proceselor, obiectivelor si operatiunilor semnificative 
sistemului de management) 
•  colectarea informatiilor necesare referitoare la domeniul SMC / SMM / SMSSO 
            ex: - locatia / locatiile clientului;  

- procesele utilizate; 
- echipamentele utilizate; 
- nivelurile controalelor stabilite (in cazul locatiilor multiple); 
- cerintele legale si de reglementare aplicabile. 

•  analiza alocarii de resurse pentru trecerea la etapa 2 
•  furnizarea unui punct de plecare pentru planificarea etapei a 2a 
•  evaluarea eficacitatii planificarii si efectuarii auditurilor interne si a analizei de 
management 

 identificarea nivelului de implementare al sistemului de management 
•  identificarea orcarui subiect care poate fi susceptibil de a fi clasificat ca neconformitate 

 informarea clientului cu privire la rezultatele etapei 1 si daca acestea conduc la 
amanarea sau anularea etapei 2. 

Constatarile auditului din etapa 1 trebuie sa fie documentate si se aduc la cunostinta 
clientului. 
 
4.4.3. Auditul de certificare etapa a 2 a se organizeaza la termene puse de acord cu 
clientul, care sa permita acestuia sa rezolve subiectele susceptibile a fi incadrate ca 
neconformitati identificate in etapa 1 a auditului. 
4.4.3.1. Auditul de certificare etapa a 2a, are loc la sediul solicitantului si are drept obiectiv 
verificarea conformitatii SMC / SMM / SMSSO adoptat de solicitant cu referentialul, gradul 
de implementare si eficacitatea acestuia. 
4.4.3.2. In vederea indeplinirii obiectivelor auditului de certificare initiala etapa 2 trebuie sa 
includa cel putin urmatoarele : 
•  informatii si dovezi privind conformitatea SMC / SMM / SMSSO implementat cu toate 
cerintele referentialului  
•  monitorizarea, masurarea, raportarea si analizarea performantei in raport cu politica , 
obiectivele cheie si tintele de performanta 
•  capabilitatea si performanta sistemului de management al clientului privind indeplinirea 
cerintelor legale, reglementate si contractuale aplicabile 
•  controlul operational al proceselor clientului 
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•  auditarea interna si analiza efectuata de management 
•  responsabilitatea managementului pentru politicile clientului 
•  legatura intre obiective, politici obiective, cerinte normative, si nivele de performanta 
•  analizarea informatiilor din auditurile etapa 1 si etapa 2 si sa convina concluziile auditului. 

 
4.4.4. Auditul de certificare initiala include cel putin: 
 
- evaluarea performantelor sistemului de management al calităţii / mediului / sanatatii si 
securitatii ocupationale, prin efectuarea de verificari, culegerea de informatii, consultarea si 
evaluarea datelor de intrare din : 

 manualulăşiăprocedurileăsistemuluiăcalit iiă/ mediului / sanatatii si securitatii ocupationale 
utilizate de personal; 

 documente si inregistrari privind activitatea de planificare atat pentru obiective cat si 
pentru procesele principale derulate; 

 documente si inregistrari aleăărezultatelorăinspec iiloră/activitatilorădeăcontrol operational şiă
rezultatele în sine; 

 proceduraădeăac iuniăcorective,ăaplicabil ăatunciăcândăseăg sescăneconformit i; 
 proceduraădeătratareăaăreclama iilor,ăalteădocumenteăconsiderateănecesareăinăprocesulădeă

evaluare. 
 
- evaluarea activitatilor (conform solicitarii din Cerere/Chestionar si in conformitate 
cu prevederile contractuale), respectiv puncte sau sectoare de activitate (santiere, ateliere, 
sectii de productie etc). Activitatile evaluate, respectiv santiere/puncte de 
lucru/ateliere/sectii de productie sunt cele prezentate in Planul de audit 

 
4.4.5. Auditatul trebuie sa prezinte echipei de audit documentele si inregistrarile detinute in 
vederea sustinerii cererii de certificare, cu detalierea datelor pentru toate domeniile/ 
subdomeniile solicitate din care cel putin : 

 lista obiectivelor si Programul privind planificarea acestora; 

 lista reglementarilor/legilor/normativelor aplicabile; 

 documente si inregistrari care demonstreaza respectarea legislatiei (Avize, Certificate 
de atestare , Autorizatii etc) pentru resurse ; 

 listele cu echipamentele/utilajele si dovezi privind activitatea de mentenanta; 

 documente si inregistrari cu privire la resurse, competenta, constientizare, 
comunicare; 

 documente si inregistrari cu privire la planificare si control operational cerinte pentru 
produse si servicii, planificarea proiectarii si dezvoltarii ; 

 documente si inregistrari cu privire la controlul proceselor, produselor, serviciilor 
furnizate din exterior, productie si furnizare de servicii, eliberarea produselor si 
serviciilor, controlul elementalor de iesire neconforme ; 

 echipamenteădeăinspec iiăsiăîncercare,ăcalibrareăşiăstadiulăîntre ineriiăacestora; 
 evaluarea performantei, audit intern, analiza efectuata de management, imbunatatire; 

 alte documente si date considerate necesare de catre echipa de audit. 
 
4.4.6. Personalul desemnatăs ăevaluezeăconformitateaăsistemuluiădeămanagementăalăcalitatiiă 
/ mediului / sanatatii si securitatii ocupationale cuăreferentialulădeclarat,ăfurnizeaz ăQUALITY 
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CERT  unăraportădeăaudităcareăcontineătoateăconstat rileăechipeiădeăaudit,ăă înăconformitate 
cu procedurile de  certificare ale organismului. 
 
4.4.7. QUALITY CERT  transmite solicitantului raportul de audit complet privind rezultatele 
evalu rii,ă identificândă oriceă neconformit iă careă trebuieă rezolvateă pentruă aă seă îndeplini 
condi iileădeăcertificare. 
 
4.4.8. In cazul in care este necesara planificarea unui audit suplimentar pentru verificarea 
rezolvarii neconformitatilor QUALITY CERT  il planifica, la termene convenite cu clientul, 
trecerea la faza de evaluare si decizie finala, aceasta urmand a se face daca solicitantul  
poateă demonstraă c ă auă fostă luateă şiă aplicateă toateă ac iunileă corectiveă stabiliteă pentruă
neconformitatile identificate la auditul de certificare. 
 
4.4.9. QUALITY CERT va lua masuri si va informa clientul daca pentru verificarea 
eficacitatii corectiei si a actiunilor corective, vor fi necesare un audit suplimentar complet,  
limitat sau dovezi documentate care trebuie sa fie confirmate la auditurile de supraveghere. 
 
4.4.10. Inainte de transmiterea dosarului la Departamentul de Evaluare in vederea evaluarii, 
Departamentul de Certificare trebuie sa verifice si sa confirme prin Sinteza intocmita ca : 
•ă ă ă informatiileă furnizateădeăechipaădeăaudităsuntăsuficienteă (prină trecereaă inădreptulă formeiă
neconformitati a modului de rezolvare a actiunii corective, corectiei aplicate) 
•ăăaăanalizat,ăacceptat,ăverificatăeficacitateaăcorectieiăsiăactiunilorăcorectiveăsauăaăanalizatăsiă
acceptat corectiile, actiunile corective planificate de client (prin semnarea documentului de 
sinteza) 

 
     4.5. FAZA 5 EVALUAREAăŞIăDECIZIAăFINAL  

 

4.5.1. Evaluarea finala, se efectueaza de catre: 
- departamentul certificare, pentru activitatile derulate de departament, sub aspectul 
existentei dovezilor obiective si a indeplinirii conditiilor pentru transmiterea documentelor 
detinute la Departamentul de Evaluare. 
- de catre Departamentul de Evaluare, prin Comitetul Tehnic pe domeniul de 
certificare sau expertul care indeplineste conditiile de competenta.    
 

4.5.2. Comitetul Tehnic / expertul care evalueaza conformitatea SMC / SMM / SMSSO cu 
prevederile referentialului, eficacitatea SMC / SMM / SMSSO etc. analizeaza datele de 
intrare furnizate de Departamentul de Certificare luand in considerare la formularea 
propunerii din Raportul tehnic cel putin informatiile: 
•  rezultate din rapoarte de audit. 
•  privind neconformitatile, actiunile corective intreprinse de client 
•  confirmarea, atunci cand este cazul a unor informatii de catre Departamentul de 
Certificare. 
4.5.3. Pe baza datelor detinute si evaluate, Departamentul de Evaluare face recomandarea 
de acordare/neacordare a certificarii impreuna cu toate conditiile sau observatiile formulate.  
 
4.5.4. Hotararea privind certificarea sistemului de management seăacord ădeăc treăConsiliul 
de Certificare, pentru domeniul/le din codul NACE identificate pentru activitatea / procesul 
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evaluat/e, numai in baza Raportului Tehnic favorabil intocmit de Comitetul Tehnic/expertul 
care a instrumentat evaluarea dosarului de certificare. 
 
4.5.5. Consiliul de Certificare al QUALITY CERT,ă asigur ă prină componen aă saă
reprezentareaăechilibrat ăaă intereseloră implicateă înă certificare.ă Consiliul de Certificare este 
unicaăform ăorganizatoric ăautorizat ăpentruăaălua,ăprintreăaltele,ădeciziaăasupraăcertific rii. 
   
4.5.6. Hotararea privind certificarea se ia  numai de persoane diferite de cele care au 
efectuat evaluarea, in conformitate cu procedurile QUALITY CERT. 
 
4.5.7. Hotarare deăacordare/neacordareăaăcertificariiăesteăluat ădeăConsiliul de Certificare pe 
bazaădovezilor/datelorăculeseă înă timpulăprocesuluiădeăevaluareăşiăaăoric rorăaltoră informa iiă
relevante pe care responsabilul cu certificarea le va include în Dosarul de certificare 
finalizat.  
 
4.5.8. Hotararea asupraă certific riiă esteă pozitiv ,ă acordându-se certificarea, numai in 
conditiileă ă îndepliniriiă deă c treă solicitantă aă tututoră condi iiloră deă certificare,ă confirmateă prină
raportul Comitetului Tehnic. 
 
4.5.9. Clasificarea neconformitatilor: neconformitati majore, minore, observatii 
Trecerea de la o etapa la alta  se efectueaza numai in conditiile in care nu sunt inregistrate 
neconformitati majore. Acordarea certificarii este conditionata  de rezolvarea 
neconformitatilor majore/minore care necesita organizarea unui audit suplimentar. Pentru 
observatiile constatate, solicitantul va deschide Rapoarte de Actiuni Corective (RAC) interne 
care vor fi evaluate de catre organismul de certificare. 

 
neconformitate  - neindeplinirea unei cerinte 
 
neconformitate majora – neconformitate care afecteaza capacitatea sistemului de 
management de a realiza rezultatele intentionate 
NOTA: Neconformitatile pot fi clasificate ca majore in urmatoarele situatii: 

- daca exista o indoiala semnificativa ca procesul eficace de control este aplicat sau ca produsele sau 
serviciile vor indeplini cerintele specificate; 

- un numar de neconformitati minore asociate cu aceeasi cerinta sau problema ar putea demonstra 
un esec sistemic si astfel constituie o neconformitate majora. 

 

neconformitate  minora – neconformitate care nu afecteaza capacitatea sistemului de 
management de a realiza rezultatele intentionate 
 
observatii – deficiente care pot genera neconformitati daca nu sunt gestionate 
corespunzator si care trebuie tratate cu atentie de catre organizatie. Observatiile pot  
evidentia aspecte care daca sunt tratate corespunzator pot conduce la imbunatatiri ale SMC 
/ SMM / SSO. 
 
4.6. FAZA 6 : Emiterea Certificatului de Conformitate pentru certificarea sistemului de 
management al calit ii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale 
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4.6.1.ăăÎnăsitua iaăînăcareăhotararea asupraăcertific riiăesteăpozitiv ,ăQUALITY CERT  acord ă
Certificatul de Conformitate si dreptul de utilizare a siglei QUALITY CERT  dup ăcumăesteă
prev zutăîn procedura de certificare.  
 
4.6.2. Agentul economic certificat este înscris în banca de date a organismului de certificare 
precizându-seă dateleă luiă deă identificare,ă domeniileă deă activitateă certificate,ă num rulă
certificatului de conformitate si perioada deăvalabilitateăaăcertific rii.  
 
4.6.3.ă QUALITYă ă CERTă ă asigur ă publicareaă periodic ă aă agen iloră economiciă certifica iă cuă
precizarea datelor cuprinse in evidenta organismului.  

 
B - Supravegherea  agentului economic certificat 
 

4.7. Actiunile de Supraveghere cuprind audituri la fata locului, dezvoltand activitati de 
audit in zonele si functiile reprezentative, care sa acopere domeniul de activitate SMC  
/ SMM / SMSSO in conditiile asigurarii monitorizarii in mod regulat a acesteia si luare 
in considerare schimbarilor aparute in SMC / SMM / SMSSO. 
 
Actiunile de supraveghere se deruleaza cu respectarea prevederilor standardului EN 
ISO/CEI 17021-1:2015 precum si a procedurilor specifice de certificare a sistemului de 
management  (PSS 01-PSS 08) si  a instructiunilor  de lucru. 
 
4.7.1. Declanşareaăac iunilorădeăsupraveghereăaăagentuluiăeconomicăcertificatăseăface:ă 
 

a) Anual - la intervale de timp stabilite conform procedurii specifice QUALITY-CERT  
şi/sauă laă dateleă stabiliteă prină actulă adi ională laă contractă pentruă derulareaă ac iuniloră deă
supraveghere la cel mult 12 luni (supraveghere 1) si 24 luni(supraveghere 2) de la ultima zi 
a etapei 2 de audit de certificare initial. 

b) La solicitarea agentului economic - caăurmareăaăunorămodific riăimportanteăprivindă
structura organizatoric ăsauăaăsistemuluiăcalit iiăadoptatăşiăimplementat. 

c) La solicitarea agentului economic - privind restrângerea/extinderea domeniului 
certificat, 

d) La iniţiativa QUALITY  CERT  sau la solicitarea agentului economic ca urmare a 
unoră reclama iiă privind activit ileă derulateă înă domeniulă certificată sauă laă apari iaă unoră
neconformit iămajoreăcareăconducălaăblocareaăfunc ion riiăacestuia. 
  
4.7.2. Atunci cand  pe toata durata de valabilitate a Certificatului: 
- nu au fost inregistrate in timpul vizitelor de supraveghere neconformitati majore sau  
- reclamatii de la beneficiarii serviciilor/activitatilor prestate,  
- nu au aparut modificari majore in structura organizatiei titularului certificatului, QUALITY 
CERT  se poate ca sa nu planifice audituri  complete de sistem de management ci numai 
pentru acele elemente de sistem care asigura confirmarea ca sunt indeplinite cerintele si se 
asigura eficacitate sistemului de management. 
 
Ac iunileă organizateă înă perioadaă deă supraveghere,ă seă efectueaz ă înă bazaă unoră acteă
adi ionaleălaăcontractulădeăcertificare. 
Programul auditului de supraveghere trebuie sa includa cel putin: 
•  auditurile interne si analiza de management 
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•  analiza actiunilor intreprinse pentru neconformitatile identificate in timpul auditului anterior 

 auditarea locatiilor la care au fost identificate neconformitati la auditul anterior 
•  tratarea reclamatiilor  

 eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor si a 
rezultatelor intentionate ale sistemului de management 

•  evolutia activitatilor planificate pentru imbunatatirea continua 
•  continuitatea controlului operational  
•  analiza orcarei modificari 
•  utilizarea logo-ului QUALITY CERT si a certificatului de conformitate cat si a altor referiri 
la certificare. 
  
 C – Recertificarea agentului economic certificat  
 
4.8.1. Auditul de recertificare se planifica si se efectueaza pentru a evalua continuitatea 
indeplinirii tuturor cerintelor standardului sistemului de management sau a altor  documente 
normative relevante , precum si pentru confirmarea eficacitatii sistemului de management 
implementat de client, tinand cont de performanta SMC / SMM / SMSSO in timp. 
 
4.8.2. Auditul de recertificare include un audit la fata locului care se refera la : 
 - eficacitatea sistemului de management in totalitatea sa, tinand cont de modificarile interne 
/ externe si aplicabilitatea lui continua in cadrul domeniului certificat ; 
- angajamentul demonstrat de mentinere a eficacitatii si imbunatatirii sistemului de 
management in scopul cresterii performantei globale ; 
- eficacitatea sistemului de management privind indeplinirea obiectivelor si a rezultatelor 
intentionate ale sistemului de management. 
 
4.8.3.Programul auditului de recertificare cuprinde trecerea in revista a sistemului de 
management in totalitatea sa. 
 
4.8.4. Detalierea si responsabilitatile privind recertificarea se prezinta in Procedura specifica 
pentru certifcarea sistemului de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii 
ocupationale si instructiunile de lucru. 
 
5. Certificatul de Conformitate /sigla QUALITY CERT 
 
5.1. Certificatul QUALITY CERT 
 

5.1.1 Certificatul de Conformitate pentru sistemul de management al calităţii / mediului / 
sanatatii si securitatii ocupationale (cod FRUC 01) este proprietatea  organismului de 
certificare QUALITY-CERT.ăAcestaănuăpoateăfiăconcesionat,ăînstr inatăşi/sauăutilizatădecâtăînă
domeniile pentru care s-aă ob inută certificareaă şiă cuă respectarea/men inerea sistemului de 
managementăalăcalit ii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale,ăcelăpu inălaănivelulădeă
implementareăconstatatăcuăocaziaăcertific rii/recertificarii. 
 
5.1.2. Certificatul de Conformitate acordat pentru sistemul de management al calitatii / 
mediului / sanatatii si securitatii ocupationale, este prezentat in  Regulamentul de utilizare 
a certificatului pentru sistemul de management al calit ii / mediului / sanatatii si 
securitatii ocupationale (cod RUC). 
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5.1.3. Certificatul de Conformitate cuprinde urmatoarele informatii: 

 
- sigla QUALITY CERT; 
- sigla RENAR si numarul contractului de acreditare al QUALITY CERT 
- numarul Certificatului de Conformitate, numar identic cu numarul Contractului de 

certificare (incheiat de QUALITY CERT cu organizatia certificata); 
- numele si localizarea geografica a clientului certificat, a sediului central si a oricarei 

locatii(in cazul certificarii in locatii multiple) 
- standardul sistemului de management de referinta si/sau alt act normative, inclusiv 

numarul editiei si/sau reviziei utilizate 
- domeniile certificate, identificate conform cod NACE, pentru care s-a acordat 

certificarea corespunzator fiecarei locatii; 
- data certificarii initiale/a extinderii/ a reducerii domeniului certificarii sau a reinnoirii 

certificarii; 
- data expirarii sau data prevazuta pentru recertificare; 
- cod unic de identificare; 
- numele, adresa si marca QUALITY CERT; 
- semnaturile autorizate. 

 
5.1.4. Certificatul de conformitate emis trebuie sa contina  desemnarea de date privind : 

- subdomeniul certificat ; 
- statutul juridic si sediul social al entitatii certificate ; 
- unitati operative (locatii,divizii,etc)  dupa caz ; 
- date privind valabilitatea, data emiterii urmata de fraza “Valabilitatea prezentului 
certificat este conditionata de supravegheri periodice la 12 luni si 24 de luni de la data 
ultimei zile a auditului de certificare initiala etapa 2 si reevaluarea completa a 
SMC/SMM/SMSSO cu o periodicitate stabilita de 3 ani. 

 
5.1.5  Certificatul de conformitate este necesar sa faca referire detaliata la lista domeniilor 
sistemului de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale care a 
fost auditat in vederea certificarii, lista respectiva fiind documentata in sistemul de 
management. In certificat descrierea domeniilor trebuie facuta cu utilizarea terminologiei 
cele mai adecvate, nu excesiv generica dar nici chiar foarte detaliata.   ??? 
 
5.1.6. Obiectul certificarii poate contine limitari, precizari, care sa evite riscul de a interpreta 
incorect capacitatile reale ale organizatiei supuse certificarii. 
 
5.1.7. In cazul organizatiilor care au mai multe filiale/puncte de lucru distincte QUALITY 
CERT se va putea redacta cate un Certificat de Conformitate pentru fiecare dintre acestea, 
identificand corect activitatile/procesele evaluate. 
 
5.2. Sigla QUALITY CERT 
 
5.2. 1.  Sigla   QUALITY-CERT  - identifica titularul Certificatului de Conformitate, asigurand 
identificarea si trasabilitatea de la Certificatul acordat pana la Cererea initiala de certificare, 
prin pastrarea numarului Contractului de Certificare. 
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Siglaăseăprezint ăînădou ăculori,ăroşuăşiănegru,ăf r ădreptădeămodificareăaăacesteiaădeăc treă
utilizator – prin aceasta intelegandu-se: proportiile dintre diferitele campuri, aranjarea 
informatiilor, pastrarea partiala a informatiilor, schimbarea culorilor . 
 
Se accepta numai prezentarea intr-o singura culoare, negru, atunci cand din lipsa unei 
imprimante color sau prin necesitatea multiplicarii, sigla rezulta monocolor dar cu conditia 
respectarii proportiilor. 
 
5.2.3. Organizatiaăăcertificataăesteăobligataăs ăutilizezeăCertificatul de Conformitate si sigla 
QUALITY CERT cu respectarea Regulamentului de utilizare a certificatului pentru sistemul 
de management si in concordanta cu, respectarea prevederilor SR ISO/CEI 17030 :2009.  
Oriceă modificareă ă vaă fiă posibil ă numaiă prină consultareă cu,ă şiă dup ă ceă esteă aprobat ă deă
QUALITY CERT. 
 
5.2.4.ăOriceăac iuniădeăprotejareăaăCertificatului de Conformitate si a siglei QUALITY CERT  
sunt rezervate numai QUALITY CERT.  
 
 

6. DREPTURILE SI OBLIGA IILEăSOLICITANTULUI 
 
6.1 Drepturi 

 
 6.1.1ă Pân ă laă ob inereaă certific riiă sistemuluiă deă managementă ală calitatii / mediului / 
sanatatii si securitatii ocupationale solicitantulăareăurm toareleădrepturi: 
a) deăaăfiăpeădeplinăşiăcorectăinformatăînăvederea prezent riiăuneiăsolicit riăpentruăăcertificareaă

sistemului de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale; 
b) deăaăfiăconsultatăprivindătermeneleăînăstabilireaăprogramuluiăcadruăalăcertific rii;ă 
c) deăaăiăseăasiguraăconfiden ialitateaăprivindăinforma iileăfurnizateăşiădeăaăiăseăcereăacordulăînă

situa iaăînăcareăesteănecesar ăfurnizareaădinăacesteăinforma iiăuneiăter eăp r i; 
d) deă aă fiă consultată cuă privireă laă programulă deă preg tireă aă evalu rii,ă s ă recuzeă justificată

membri ai echipei de evaluare; 
e)ăs ăcear ăoprireaăderul riiăcertific rii; 
e) de a fi consultat pe parcurs, în cazul în care apar neconformitati pe parcursul evaluarii; 
f) s ădemonstrezeăaplicareaădeăac iuniăcorectiveăpentruăaăîndepliniăcondi iileădeăcertificare. 
 
6.1.2ăDup ăob inereaăcertificariiăăsolicitantulăareăăurm toareleădrepturi: 
 

a) S ăfoloseasca,ăînăbazaăCertificatului de Conformitate acordat, sigla QUALITY CERT 
(conform RUC - Regulament de utilizare a certificatului pentru sistemul de 
management); 

b) S ă agreezeă planulă activit iloră deă supraveghere in conditiile respectarii prevederilor 
standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si al documentului organismului de 
acreditare; 

c) S ărenun eăînăoriceămomentălaăcertificareăcuăplataăsumelorădatorateăQUALITY CERT; 
d) S ă publiceă c ă iă s-a acordat Certificatul  de Conformitate şiă c ă esteă autorizată s -l 

foloseasc ă ,ă îns ă exprimândă cuă claritateă laă ceă domeniiă deă activitateă seă refer ă
Certificatul.  
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6.2 Obliga ii 

 
6.2.1ăPân ă laăob inereaăcertific riiăsistemuluiădeămanagement, solicitantulăareăurm toarele 
obliga ii: 
a) S ăseăconformezeădeclara ieiăădateă; 
b) S ăfurnizezeăQUALITY CERT informa iileăsolicitate; 
c) S ănuă foloseasc ănumeleă QUALITY CERT înă leg tur ă cuăactivitatileăpentruă careăaă fostă

solicitat ă certificarea, atâtaă timpă câtă nuă aă fostă luat ă oă decizieă afirmativ , în ceea ce 
priveşteăacordareaăcertific riiăşiănuăaăfostăîncheiat ,ăîntreăQUALITY CERT  şiăsolicitant,ăun 
document oficial privind acordarea Certificatului de Conformitate  şiădreptulădeăutilizareăaă
siglei QUALITY CERT; 

d) S -şiă deaă acordul,ă dup ă ce a fost consultat, pentru cele stabilite la capitolul 4 privind 
activitatea de evaluare; 

e) S ăpun ăălaădispozi ieătoateădovezile/dateleănecesareăinăprocesulădeăevaluare; 
f) S ă achiteă QUALITY CERT toateă costurileă pentruă activit tileă saleă dejaă efectuateă şiă caă

urmare a angajamentelor contractuale asumate. 
 
6.2.2ă Dup ă ob inereaă certificariiă ă sistemuluiă deă managementă solicitantulă areă ă urm toareleă
obliga ii: 
a)ăS ăseăconformezeădeclara ieiăădateă; 
b)ăS ărespecteăobliga iileăăasumate;ă 
c)ăS ărespecteăRegulamentul de utilizare a Certificatului de Conformitate pentru certificarea 
sistemului de management (cod RUC); 
d)ăS ămen in ăcondi iileăcertific riiăinitiale; 
e)ăS ăpun ălaădispozi iaăQUALITY CERT situa iaăreal ăaăreclama iilorăprimiteăreferitoareălaă
activitatea/le  certificate; 
f)ă S ă autorizeze la termenele stabilite, toateă activit ileă deă supraveghereă programateă sauă
neprogramate cooperând cu echipa de audit, cu asigurarea documentelor, acceselor 
necesareăşiăsecurit iiăechipei; 
g)ă S -şiă asumeă r spundereaă derulariiă activitatilor, respectand prevederile standardului/ 
procedurilor de referinta; 
h)ă S ă pun ă laă dispozi iaă fiec ruiă client, la cererea acestora, oă copieă dup ă Certificatulă deă
Conformitate; 
i)ăS ă informezeăQUALITY CERT despreă inten iaădeăaăpuneă înăpractic ămodific ri care pot 
afecta calitatea activitatilor derulate; 
j)ă S ă pl teasc ă QUALITY CERT  tariful pentru dreptul de a folosi Certificatul de 
Conformitate. 

 
7.ăăDREPTURILEăSIăOBLIGA IILEăQUALITY CERT 
 

7.1.1. Drepturile  QUALITY-CERT: 
a) S ă ă apliceă prevederileă legisla iei,ă reglement rilor,ă standardeloră şiă aă proceduriloră deă
certificareăadecvate,ăpeătoat ădurataăşiăînătoateăac iunileăaferenteăprocesuluiădeăcertificareăşiă
de supravehere. 
b) S ăîncasezeăînăavansăsumeleăaferenteăfiec reiăfazeădeăcertificare. 
c) S ă ini iezeă ac iuni de audituri speciale,neprogramate, în caz de sesizare / 
autosesizareăăprivindănerespectareaăcondi iilorăavuteăînăvedereălaăcertificareăsauăaăproduceriiă
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unoră modific riă cuă impactă majoră înă legisla ie,ă sistemulă de management sau organizatoric, 
adoptat de agentul economic solicitant/certificat; in cazul in care organziatia client a avut 
accidente de mediu sau incidente de munca comunicate in media sau in cazul oricaror altor 
informatii ce pun sub semnul intrebarii eficacitatea sistemului de management certificat. 
d) S ă iaă m suriă de restrangere a domeniului certificat, suspendare sau de anulare a 
certificatuluiă înă cazulă cândă nuă suntă îndepliniteă deă solicitantă condi iileă stabiliteă pentruă
men inereaăcertific rii. 
e) S ăiaăm suriăăînăcazădeăutilizareăăabuziv ăaăcertificatului QUALITY-CERT     
 
7.1.2. Obligatiile QUALITY - CERT  
a) S ăasigureăcondi iileădeăsecuritateăşiăconfiden ialitate. 
b) S ă stabileasc ă corectă conformitateaă sistemuluiă calit iiă aă solicitantuluiă fa ă deă

condi iileădinăreferen ial. 
c) S ăefectuezeăactivit ileădeăcertificareăăînăconcordan ăcuăprevederileăreglement riloră

şiăaăprocedurilorăăQUALITY-CERT    aplicabile. 
d) S ă utilizezeă înă activitateaă deă certificareă exper i,ă auditoriă califica iă accepta iă deă

solicitant. 
e) S ă informezeă înă timpă utilă solicitantulă cuă privireă laă modificarea metodologiei sau a 

legisla ieiăaplicabile. 
f) S ărestituie,ălaăcerere,ăînăcazulărezilieriiăcontractuluiăsumeleăîncasateăinăavansăpentruă

activit ileăneefectuateăpân ălaădataăintr riiăînăvigoareăaărezilierii. 
g) S ăpubliceădateleădeăidentificareăşiădomeniulădeăactivitateăcertificatăpentruăde in toriiă

de certificare  QUALITY-CERTăprivindă“Certificarea sistemului de management al calităţii 
/ mediului / sanatatii si securitatii ocupationale” inclusivămodific rileăsurvenite.   
 

8. SANCTIUNI 
 

8.1. Orice nerespectare, de catre un titular a modului de utilizare a Certificatului de 
Conformitate ,a prezentului regulament si a procedurilor este pasibila de urmatoarele 
sanctiuni 
 
a) Avertisment - cu sau fara cresterea severitatii controlului de supraveghere si plata 

activitatilor suplimentare.  
b) Suspendarea - dreptului de utilizare a Certificatului de Conformitate pe o perioada 

limitata. 
c) Retragerea  certificãrii - anularea dreptului de utilizare a Certificatului de Conformitate. 

 
8.2. QUALITY CERT suspenda certificarea in cazurile cand : 

- SMC / SMM / SSO al operatorului economic certificat are esecuri repetate si serioase 
in indeplinirea cerintelor certificarii ; 
- Clientul certificat nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere sau recertificare  
-  Clientul certificat cere voluntar sa fie suspendat. 

Pe durata suspendarii certificare SMC / SMM / SSO al clientului este temporar invalida. 
Dupa primirea deciziei de suspendare a certificatului, operatorul economic are obligatia sa 
returneze organismului de certificare, in original, Certificatul de conformitate. 
 
8.3. Inainte de aplicarea unei sanctiuni, titularul Certificatului, va fi invitat sa prezinte  
explicatii. In caz de refuz, sanctiunea va fi aplicata si adusa la cunostinta celor interesati. 
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8.4. QUALITY CERT are prevederi in Angajamentul semnat de clientul certificat la preluarea 
certificatului de conformitate cu privire la intreruperea utilizarii acestuia in toate materialele 
de promovare care fac referire la certificare.  
 
8.5. Esecul rezolvarii problemelor care au avut ca rezultat suspendare, in timpul stabilit de 
organismul de certificare are ca rezultat retragerea sau restrangerea domeniului certificarii. 
Restrangerea domeniului de certificare excluzand partile care nu indeplinesc cerintele 
atunci cand clientul a esuat in mod repetat si serios in indeplinirea cerintelor acelei parti al 
domeniului certificarii. 

 
9. INCETAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A CERTIFICATULUI DE 

CONFORMITATE   in alte cazuri decât sanctiunile 
9.1. Dreptul de utilizare a Certificatului de Conformitate inceteaza in urmatoarele cazuri: 
-standardelele/documentele de referinta isi inceteaza valabilitatea, 
-in urma revizuirii standardului/documentului de referinta, titularul nu mai este interesat de 
certificarea sistemului de management cu noul standard/document de referinta, 
-la expirarea termenului de valabilitate a Certificatului de Conformitate, de 3 ani; 
-in cazul renuntarii titularului la acest drept. 
-in cazul neasigurarii pe perioada de valabilitate a certificatului, a mentinerii conditiilor avute 
in vederea la certificare sanctionate cu suspendarea, retragerea certificatului. 
 

10. UTILIZAREA ABUZIVA 
10.1. In afara sanctiunilor prevazute la cap. 8, orice utilizare abuziva a Certificatului de 
Conformitate de catre un titular, da dreptul QUALITY CERT sa inainteze, conform cadrului 
legislativ in vigoare, orice actiune juridica pe care o considera necesara. 
10.2. Se considera utilizare abuziva, urmatoarele situatii: 
a - utilizarea Certificatului de Conformitate de catre cei care nu au acest drept; 
b - utilizarea Certificatului de Conformitate   in legatura cu procese pentru care cererea de 
acordare a Certificatului de Conformitate este in curs de instrumentare; 
c - utilizarea Certificatului de Conformitate in legatura cu activitati realizate de catre titular,   
altele decat cele pentru care a obtinut dreptul de utilizare a Certificatului de Conformitate; 
d - utilizarea Certificatului de Conformitate  pentru aceleasi activitati, dupa ce a expirat 
termenul de valabilitate al acesteia sauin perioada de suspendare; 
e - utilizarea Certificatului de Conformitate de catre titular pentru alte activitati decat cele 
prezentate. 

 
11. APELURI, RECLAMATII SI LITIGII 

 
11.1 Apelurile/reclamatiile pot fi formulate de clientul certificat in cazul in care titularul 
Certificatului de Conformitate nu este de acord cu o masura care il afecteaza, poate 
prezenta o contestatie la Consiliul de Certificare sau Colegiul de Apel. 
11.1.1. Contestatia trebuie prezentata in termen de 15 zile de la data comunicarii masurii 
respective si trebuie sa fie insotita de dovada achitarii  tarifului de contestatie. 
11.1.2. Decizia de rezolvare a contestatiei se ia de catre Colegiul de Apel. Prezentarea 
contestatiei are/nu are  ca efect suspendarea deciziei contestate (dupa caz). 
11.2. QUALITY CERT are un proces documentat de primire,evaluare si luare a deciziei la 
apeluri si este reponsabil pentru toate  decizile luate la toate nivelurile de tratare a apelurilor 
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conform prevederilor proceduri PSG-03 si are descriere a procesului de tratare a apelurilor 
care devine publica prin predarea mapei de documente informative MDI la clienti. 
11.3. Tratarea apelurilor care se face de Colegiul de apel, nu trebuie sa aiba nicio actiune 
discriminatorie. Procesul de tratare a apelurilor include stabilirea proceduri privind 
primirea,validarea, investigarea, inregistrarea, intreprinderea corectiilor si actiunilor 
corective, confirmarea primirii si transmiterea oficiala a deciziei la apelant. 
11.4. Tratarea reclamatiilor se face de catre QUALITY CERT, modul de tratare fiind facut 
accesibil public prin prevederile mapei MDI. 
11.5. La primirea reclamatiei QUALITY CERT trebuie sa confirme daca reclamatia se refera 
la certificare.Orice reclamatie despre un client certificat se aduce la cunostiinta acestuia. 
11.6. QUALITY CERT are un sistem documentat de primire, evaluare, luare a deciziilor, 
procesul de tratare incluzand elementele/metodele inclusiv a actiunilor corective si 
corectiilor. 

12. CONFIDENTIALITATE 
 
Toti factorii care intervin in procesul de certificare a sistemului de management al calitatii / 
mediului / sanatatii si securitatii ocupationale trebuie sa pastreze confidentialitatea 
informatiilor. 
Personalul propriu si colaborator al QUALITY CERT, inainte de prima actiune la care 
participa din partea organismului, semneaza codul deontologic FPSG 01.05. in care se 
includ conditii privind asigurarea conditiilor de confidentialitate. 

 
13. REGLEMENTARI SPECIALE 

 
Pentru fiecare activitate referitoare la certificarea sistemului de management, QUALITY 
CERT utilizeaza proceduri specifice. 
 

14.  REGULI DE MODIFICARE 
 

14.1 Durata prezentului regulament este nelimitata. 
 
14.2. Prezentul regulament poate fi modificat in urmatoarele situatii: 
a - la propunerea Consiliului de Certificare; 
b - la propunerea Comitetelor Tehnice; 
c - la propunerea agentilor economici interesati in obtinerea Certificatului de 
Conformitate; 
d - la aparitia unor noi reglementari in domeniile de activitate derulate de titularul 
Certificatului de Conformitate; 
e - din initiativa proprie de catre QUALITY CERT; 
 
 Modificarile se aproba cu aceeasi procedura cu care a fost aprobat prezentul 
regulament. 
 

15. APROBAREA REGULAMENTULUI 
 

Prezentul regulament se aproba in cadrul reuniunii Consiliului de Certificare si se 
semneaza de Presedintele acestuia si Presedintele  QUALITY CERT. 
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