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1. SCOP 

Obținerea încrederii tuturor părților interesate că CertRom este responsabil și își păstrează 
autoritatea pentru deciziile referitoare la certificare, inclusiv acordarea, neacordarea, menținerea 
certificării, extinderea sau reducerea domeniului certificării, reînnoirea, suspendarea, ridicarea 
suspendării și retragerea certificării. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Prevederile prezentei politici se aplică în cadrul CertRom pentru stabilirea responsabilității și 
autorității pentru deciziile referitoare la certificare, inclusiv acordarea, neacordarea, menținerea 
certificării, extinderea sau reducerea domeniului certificării, reînnoirea, suspendarea, ridicarea 
suspendării și retragerea certificării. 

3. POLITICA  

Politica CertRom privind desfășurarea procesului de stabilire a conformității sistemul de 
management al clientului cu cerințele pentru certificare stabilite de referențialele aplicabile este 
fundamentat pe respectarea principiului separării activităților de: 

- execuție - evaluare prin audit a sistemelor de management; 
- decizie privind certificarea - evaluarea auditurilor si a rezultatelor acestora și luarea 

deciziei privind certificarea. 

Procesul decizional privind certificarea sistemului de management (acordarea, neacordarea, 
extinderea sau reducerea domeniului certificării, reînnoirea,  suspendarea, ridicarea suspendării și 
retragerea certificării) este în responsabilitatea Comitetului de Certificare CertRom care își 
desfășoară activitatea pe baza regulilor stabilite prin documentația propriului sistem de management. 

Procesul decizional privind certificarea sistemului de management este astfel conceput încât să 
se asigure că nu este arbitrar, respectându-se cerințele stabilite și documentate în cadrul CertRom. 

Procesul decizional se desfășoară în două etape: etapa de evaluare tehnică a rapoartelor de audit 
și etapa de luare a deciziei privind certificarea. 

Etapa de evaluare tehnică se realizează de către membrii Comitetului de Certificare - evaluatori 
dosare certificare și cuprinde activități de evaluare a proceselor de audit (desfășurare conform 
prevederilor procedurilor stabilite de CertRom) și recomandările corespunzătoare ale echipei de audit 
(rezultatele activităților de audit privind îndeplinirea condițiilor de certificare). 

Decizia privind certificarea este atributul Președintelui Comitetului de Certificare și reprezintă 
activitatea prin care CertRom dovedește imparțialitatea, responsabilitatea și păstrarea autorității 
pentru deciziile referitoare la certificare sși documentează existența încrederii adecvate că un sistem 
de management certificat este în conformitate cu unul sau mai multe standarde de referință aplicabile.  

4. OBIECTIVE 

Obiectivele strategice ale politicii privind responsabilitatea și păstrarea autorității pentru 
deciziile referitoare la certificare sunt: 

- dezvoltarea continuă a compețentelor factorului de decizie al CertRom privind 
certificarea, inclusiv acordarea, neacordarea, menținerea certificării, extinderea sau reducerea 
domeniului certificării, reînnoirea, suspendarea, ridicarea suspendării și retragerea certificării 
sistemelor de management ale clienților; 

- asigurarea luarii deciziei referitoare la certificare numai pe baza unei evaluari competente 
și independente a constatărilor și concluziilor auditului și oricaror altor informații relevante. 
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5. ANGAJAMENT 

În calitate de Director General al CERTROM S.R.L. solicit întregului personal implicat in 
luarea deciziei referitoare la certificare: 

- să depună toate eforturile pentru creșterea nivelului de competență; 
- să desfășoare procesele aflate în responsabilitate cu obiectivitate și impartțalitate. 

Pentru realizarea politicii declarate si a obiectivelor stabilite mă angajez să asigur toate 
resursele necesare desfășurării proceselor de evaluare și luare a deciziei privind certificarea. 

Asigur toate părțile interesate în serviciile de audit și certificare furnizate de CertRom, și în 
același timp mă angajez în fața acestora, că CertRom este responsabil și iși păstrează autoritatea 
pentru deciziile sale referitoare la certificare, inclusiv acordarea, neacordarea, menținerea certificării, 
extinderea sau reducerea domeniului certificării, reînnoirea, suspendarea, ridicarea suspendării și 
retragerea certificării. 
 
 

Data: 15.06.2021 Director General 
 DINU Laurențiu-Mihai 

______________________ 


