
ACORDAREA CERTIFICATULUI ŞI MENŢINEREA CERTIFICĂRII 

Certificatele eliberate de SUCERT-RO sunt valabile trei ani de la data emiterii sub condiţia 

efectuării auditurilor de supraveghere. Certificatele se avizează anual, după efectuarea auditului de 

supraveghere. 

Data emiterii certificatului va fi data ultimei evaluări din cadrul procesului de certificare iniţială sau 

recertificare, după caz. 

Pe perioada de valabilitate a certificatului sunt prevăzute audituri de supraveghere programate 

pentru verificarea menţinerii condiţiilor pentru care s-a acordat certificare. Perioada între două audituri de 

supraveghere nu va depăşi un an. Nerespectarea acestei perioade atrage decizia de suspendare a 

certificării. 

Organizaţia certificată i se aduce la cunoştinţă că trebuie să anunţe managementul SUCERT-RO 

asupra oricăror modificări ale structurii organizatorice şi/sau ale sistemului / sistemelor de management 

certificate şi că trebuie să furnizeze documentaţia corespunzătoare (statut, organigramă, manual şi 

proceduri revizuite, lista documentelor în vigoare etc.). Managementul SUCERT-RO îşi rezervă dreptul de 

a iniţia, în asemenea cazuri, acţiuni de supraveghere neprogramate. 

Se va emite un singur certificat / înregistrare cu numele si adresa sediului central al organizaţiei. 

O lista cu toate locaţiile la care se referă certificatul / înregistrarea va fi cuprinsa chiar în certificat / 

înregistrare sau într-o anexa sau într-un alt mod la care se face referire în certificat / înregistrare.  

Domeniul sau alte menţiuni din certificat / înregistrare este de a pune în evidenţă ca activităţile 

certificate / înregistrate sunt realizate în reţeaua de locaţii cuprinse în listă. Dacă domeniul certificării / 

înregistrării locaţiilor este emis numai ca parte a domeniului general, aplicabilitatea sa la toate locaţiile va 

fi clar menţionata în certificat / înregistrare şi în fiecare anexă. 

Poate fi emis organizaţiei Un sub-certificat / înregistrare pentru fiecare locaţie acoperită de 

certificare / înregistrare cu condiţia ca ea să aibă acelaşi domeniu sau subdomeniu al acelui domeniu şi 

să includă o referinţă clară la certificatul / înregistrarea principală. 

Managementul SUCERT-RO va cere organizaţiei pentru actualizarea locaţiilor să-l informeze 

despre închiderea oricăreia dintre locaţii. Încercarea de a nu furniza aceste informaţii va fi considerată de 

către managementul SUCERT-RO ca o folosire abuzivă a certificatului / înregistrării şi va acţiona în 

consecinţă. 

Se pot adăuga locaţii suplimentare la un certificat existent ca rezultat al activităţilor de 

supraveghere / reevaluare. 

În cazul certificării sistemului de management al organizaţiei care a solicitat transferul de la alt 

organism de certificare, se va elibera un certificat cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii sub 

condiţia efectuării auditurilor de supraveghere. 

 


