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I. FUNDAMENTAREA POLITICII 

 

Politica stabileşte modul de asigurare a imparţialităţii şi evitarea conflictelor de interese în activitatea 

de certificare desfăşurată de management, personalul operativ intern şi de către colaboratori. 

 

II. FORMULAREA POLITICII 

 

SUCERT-RO are o structură organizatorică pentru luare deciziei de certificare, Comitetul pentru 

Asigurarea Imparţialităţii (CAI), care reprezintă integral interesele reale ale celor implicaţi în certificare fără 

ca vreunul din aceste interese să predomine.  

CAI este o entitate consultativă care sprijină managementul SUCERT-RO pentru analiza situaţiilor 

care pot genera conflicte de interese directe sau indirecte care ar ameninţă imparţialitatea deciziilor privind  

acordarea sau respingerea certificării, de extindere sau reducere a domeniului certificării, de suspendare sau 

ridicare a suspendării, de retragere sau reînnoire a certificării. 

Directorul General se asigură ca nici unul din membrii personalului angajat sau colaborator, implicat 

în cadrul procesului de certificare nu se abate de la politica SUCERT-RO privind asigurarea imparţialităţii şi 

evitarea conflictelor de interese în activitatea de certificare. 

Pentru a asigura imparţialitatea sa, personalul SUCERT-RO, intern sau extern: 

(1) nu acordă consultanţă şi asistenţă tehnică pentru proiectarea, implementarea sau menţinerea 

sistemelor de management; 

(2) nu este implicat şi nu acordă consultanţă în sau pentru organizaţia solicitantă în proiectarea, 

fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea produselor pentru care se cere 

certificarea produsului şi certificarea controlului producţiei în fabrică, 

(3) nu este proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul 

sau responsabilul cu întreţinerea produselor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat 

al vreuneia dintre părţile respective; 

(4) nu acordă consultanţă şi asistenţă tehnică pentru obţinerea sau menţinerea certificării. 

Managementul SUCERT-RO identifică, analizează şi documentează posibilităţile de apariţie ale 

conflictului de interese provenit din furnizarea certificării, inclusiv orice conflicte care apar din relaţiile sale şi 

acţionează pentru analiza şi documentarea lor în scopul înlăturării posibilităţii de intervenţie asupra 

imparţialităţii procesului de certificare. 

În cazul în care este identificată o relaţie inacceptabilă pentru imparţialitate SUCERT-RO nu va 

furniza certificarea. 

Managementul SUCERT-RO nu va certifica un alt organism de certificare pentru activităţile sale de 

certificare a sistemului de management 

Personalul SUCERT-RO nu oferă şi nu furnizează consultanta pentru sistemul de management. 

Managementul SUCERT-RO nu va externaliza auditurile de certificare unei organizaţii de 

consultanţă. 
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Activităţile de certificare efectuate SUCERT-RO nu vor fi prezentate ca având legătură cu activităţile 

unei organizaţii care furnizează consultanţă pentru sisteme de management sau pentru implementare 

controlul producţiei în fabrică.  

Managementul SUCERT-RO va lua măsurile ce se impun pentru a corecta declaraţiile inadecvate 

ale oricărei organizaţii de consultanţă care declară că certificarea ar fi mai simplă, mai uşoară, mai rapidă 

sau mai puţin costisitoare dacă s-ar apela la SUCERT-RO.  

Personalul şi managementul SUCERT-RO nu face afirmaţii legate de nici o organizaţie de 

consultanţă, că serviciile acesteia ar asigură pentru client o certificare mai simplă, mai rapidă, mai uşoară 

sau mai puţin costisitoare. 

Managementul SUCERT-RO se asigură că personalul extern care furnizează consultanţă pentru 

sisteme de management şi controlul producţiei în fabrică nu este utilizat pentru activităţi de certificare sau 

audit dacă a fost implicat în consultanta pentru sistemul de management al clientului în cauză, în ultimii doi 

ani de la finalizarea consultantei. Pentru aceasta întreg personalul SUCERT-RO intern sau extern implicat în 

procesul de certificare semnează Codul Deontologic. 

În cazul apariţiei de ameninţări asupra imparţialităţii din partea altor persoane, organisme sau 

organizaţii managementul SUCERT-RO va lua măsurile ce se impun pentru contracararea acestora, 

notificând organismul de acreditare.  

Întregul personalul al SUCERT-RO, intern sau extern, comitetele, toţi cei care ar putea influenţa 

activitatea de certificare vor acţiona cu imparţialitate şi nu vor permite presiuni comerciale, financiare sau de 

altă natură să le compromită imparţialitatea. 

Întreg personalul SUCERT-RO intern sau extern, sau membri ai comitetelor au obligaţia să anunţe 

managementul SUCERT-RO cu privire la orice situaţie cunoscută ce ar putea reprezenta un conflict de 

interese pentru ei sau pentru SUCERT-RO. 

Managementul SUCERT-RO va folosi aceste informaţii ca elemente de intrare pentru identificarea 

ameninţărilor referitoare la imparţialitate generate de activităţile persoanelor implicate sau a organizaţiilor din 

care fac parte şi nu vor apela la serviciile persoanelor în cauză decât după demonstrarea lipsei conflictului 

de interese. 

Managementul va asigura resursele necesare pentru asigurarea imparţialităţii, pentru evitarea 

conflictelor de interese pentru gestionarea riscurilor care ar putea afecta imparţialitatea sau afacerea. 

 

 

 


