
 

 

Bucuresti, 07.03.2018 

POLITICA CERTIND PRIVIND ACORDAREA/ MENȚINEREA CONDIȚIONATĂ 

A CERTIFICĂRII ȘI MODIFICAREA CONDIȚIILOR ÎN CARE A FOST 

ACORDATĂ CERTIFICAREA 

 

1. Modalitatea de   acordare/ menținere a certificării în condițiile în care organizația care 

solicită certificarea sistemului de management nu se conformează cu  cerințele legale 

sau de reglementare 

  În aceste condiții se auditeaza documentarea și implementarea sistemului de 

management și capabilitatea organizației de a demonstra conformarea necesară prin întocmirea 

unui plan de conformare care să cuprindă măsurile necesare cu termene și responsabilități. Fac 

excepție de la această regulă organizațiile pentru care lipsa autorizațiilor condiționează 

introducerea produselor pe piață, respectiv desfășurarea serviciilor, iar în acest caz nu se 

acordă certificarea pentru activitățile respective. 

Dacă organizația care a solicitat certificarea nu deține încă autorizațiile care 

condiționează desfășurarea activității, auditorul șef care efectuează auditul de certificare inițială 

trebuie să documenteze în raportul de audit etapa 1 acest lucru, iar în raportul de audit etapa 2 

va propune acordare condiționată a certificării domeniului respectiv și perioda propusă pentru 

efectuarea următorului audit programat.   

La fel se procedează și pentru organizațiile care au obținut certificarea sistemului de 

management și care la auditul de supraveghere nu se mai pot conforma cerințelor legale prin 

faptul că nu au în vigoare autorizațiile care condiționează desfășurarea activității. Și în acest caz 

auditorul șef trebuie să documenteze acest lucru în raportul de audit și să propună perioada 

pentru efectuarea auditului planificat următor.  

Acordarea/ menținerea condiționată a certificării se poate face pentru o perioadă de 

maxim 9 luni dacă clientul nu deține/ nu mai deține autorizațiile care condiționează 

desfășurarea activității, dar a prezentat dovezi că a desfășurat  astfel de activități și a întreprins 

acțiuni pentru obținerea acestora sau a documentat un plan de conformare cu măsuri, termene 

și responsabilități pentru obținerea autorizațiilor necesare conform reglementărilor în vigoare. 

 

2. Modalitatea de acordarea certificării în condițiile în care organizația care solicită 

certificarea sistemului de management nu are activitate în desfășurare 

În aceste condiții se auditează documentarea și implementarea sistemului de 

management și capabilitatea organizației de a demonstra conformarea cu cerințele specificate 

utilizând că metode de audit analiza înregistrărilor și interviul cu personalul.  Organizația trebuie 



 

 

să demonstreze că are cel puțin un contract încheiat pentru furnizarea de produse/ servicii pe 

domeniul pentru care nu are activitate în desfășurare. Auditorul șef va consemna în raportul de 

audit faptul că organizația la momentul desfășurării auditului nu a avut activitate și va propune 

certificare condiționată pentru acest domeniu.  

  Acordarea/ menținerea condiționată a certificării se poate face pentru o perioadă de 

maxim 9 luni și va fi consemnată în raportul de audit pentru planificarea următorului audit (de 

supraveghere). 

3. Modalitatea de operare a modificărilor solicitate de către clienții CERTIND în urma 

schimbării condițiilor în care a fost acordata certificarea 

 

Odată cu finalizarea  procesului de  certificare, clientului care a obtinut certificarea  îi 

revine obligația contractuală de a anunța CERTIND  în cel mai scurt timp posibil orice 

modificare a condițiilor în care a fost Certificat si anume: statutul legal, comercial, organizational 

sau de proprietate; organizare si management (de exemplu personal cheie managerial, de 

decizie sau personal tehnic); adresa de contact si locatiile; domeniu de aplicare al sistemului de 

management certificat; modificari majore ale sistemului de management si ale proceselor. 

Urmare a înștiințării primate, CERTIND decide modul de acțiune astfel încât să se asigure de 

faptul ca organizatia continua sa indeplineasca cerintele specificate in raport cu standardul fata 

de care a fost acordata certificarea. 

În funcție de natura și amploarea modificărilor, CERTIND va stabili tipul și amploarea 

auditurilor necesare în scopul obținerii de dovezi suplimentare care să susțină menținerea 

conditiilor de certificare. 

 

4. Modificarea denumirii organizației (persoanei juridice)  

 

În situația în care se modifică denumirea organizației, toate celelalte elemente de 

identificare și condiții organizatorice rămânănd neschimbate (adresa sediului social /punctelor 

de lucru, codul unic de inregistrare, structura acționariatului, organigrama, personalul cheie 

etc.), organizatia are obligatia de a instiinta CERTIND, in scris, conform contractului de 

certificare incheiat si de a transmite documentele prin care sa poata sustina modificarea. In 

aceste conditii Directorul General al CERTIND va lua decizia de certificare pentru noua 

denumire a organizației si se va respecta programul de audit al organizatiei cu vechea 

denumire. 

Certificatul nou emis va păstra numărul de identificare și termenul de valabilitate al 

vechiului certificat. 

  

  



 

 

5. Modificarea adresei sediului social / punctelor de lucru 

 

În situația modificării adresei sediului social sau a modificării adresei punctului de lucru, 

organizatia are obligatia sa anunte CERTIND, in scris, conform contractului de certificare 

incheiat si de a transmite  documentele doveditoare a înregistrării organizației la noua adresă. 

La nivelul CERTIND se analizeaza documentele și înregistrările transmise de organizatie si in 

funcție de activitățile care se desfășoară la noua adresă (sediu social sau punct de lucru), se va 

decide efectuarea unui audit neprogramat sau se va lua decizia de certificare pentru noile 

conditii.  

Certificatul de conformitate actualizat va păstra numărul și termenul de valabilitate al 

vechiului certificat. 
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