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1. ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR 

 

Ediţia Revizia Obiectul modificărilor Data 

01 0 Elaborat pentru prima dată 26.11.2021 

    

    

    

    

 

 

2.   LISTA DE DIFUZARE 
 

Nr 

Ex. 

Nume Prenume 

Cui i se difuzează documentul  
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de primire 
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3 Personal OC CERTMATCON   
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3 REFERINȚE ȘI NORMATIVE 

 
- Legea Nr. 235 din 01.12.2012– privind activitățile de acreditare si evaluare a 

conformității;  

- Hotărârii Guvernului nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice 

cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții 

-  SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme 

care certifică produse şi servicii”; 

- Documentele de Referință aplicabile: DR-OCpr-04 Cerinte pentru acreditarea 

organismelor de certificare produse conform SM SR EN ISO/CEI 17065:2013; 

 

4 DEFINITII SI ABREVIERI 

OC CERTMATCON – Organism de certificare din cadrul SRL” CERTMATCON”  

SM – Sistem de Management  

RSM – Responsabil Sistemul de management 

 

5  SCOP 

   Scopul prezentei  proceduri constă în stabilirea modului de selectare, aplicare şi 

modificare a politicilor OC CERTMATCON. Procesul de elaborare al politicilor permite 

analiza problemelor, identificarea opțiunilor de soluționare a acestora, alegerea celei mai 

sigure opțiuni avînd la bază informație veridică. 

 

 

6.  POLITICI: 

6.1 POLITICA PRIVIND DOMENIUL CALITĂȚII (PC-01) 

Anual, managementul la cel mai înalt nivel al SRL CERTMATCON stabilește 

obiectivele calității desprinse din obiectivele pe termen lung, strategii și politici generale 

pentru OC CERTMATCON. OC CERTMATCON are că politică în domeniul calității 

asigurarea unui standard profesional ridicat. 

Politică adoptată are în vedere: 

1. asigurarea desfășurării activității de evaluare a conformității conform cerințelor 

standardului de referință şi în concordanţă cu legislația aplicabilă domeniilor de 

activitate evaluate 

2. alinierea și menținerea procedurilor specifice activităților derulate, la nivelul cerut 

de standardele de referință; 

3. dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management, în vederea 

menținerii competitivității OC CERTMATCON la nivelul cerințelor, atît al 

standardelor de referință pentru activitățile desfășurate cît și a procedurilor; 

4. adoptarea unui cadru adecvat pentru stabilirea obiectivelor și aducere la îndeplinire 

a acestora. 



 

Cod: P-OC CERTMATCON       ediția 01/revizia 0                                                                5 / 13  

 
 

OC CERTMATCON asigura agenții economici că aplică politici și proceduri 

nediscriminatorii privind: adoptarea deciziilor indiferent de activitatea prestată și că 

asigură echilibrul de reprezentabilitate și aplicarea de criterii de imparțialitate. 

  OC CERTMATCON implică în activitatea de certificare numai personal evaluat, 

selecționat, instruit și monitorizat, competent, onest, imparțial, utilizat astfel încât nici un 

interes să nu devină preponderent, în nici una din etapele evaluării conformității. 

Organizmul are proceduri și personal competent, care permit derularea activităților la un 

înalt nivel profesional. 

  OC CERTMATCON are implementat un sistem de management capabil să asigure 

necesitățile clienților, ale altor părți interesate, precum și cerințele față de activităților 

sale și asigura calitatea serviciilor strîns legată de îmbunătățire, prin implementarea și 

dezvoltarea unor politici de îmbunătățire continuă și de monitorizare a performanțelor, a 

sistemului propriu de management și de evaluare a efectelor activităților de îmbunătățire. 

 OC CERTMATCON  are instituit, prin sistemul de management adoptat, un proces de 

autoevaluare, identificare și de management al neconformităților, precum și de aplicare 

de acțiuni corective/ preventive și de eliminare a acestora, având drept surse de 

identificare constatările efectuate pe parcursul activității sale , auditurile interne / 

reclamațiile/feed-back-ul de la clienți și alte părți interesate, funcțiile și/ sau zonele 

generatoare de neconformități, fiind supuse acțiunii de analiză a managementului.  

OC CERTMATCON asigura clienții săi, că în procesul decizional se are în vedere 

asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate precum 

și pentru satisfacerea cerințelor aplicabile prin alinierea operativă a prevederilor 

legislative, regulamente, standarde aplicabile, asigurarea conformității cu cerințele 

standardului/ referențialului, criteriile suplimentare cuprinse în cerințele stabilite prin 

legislația, supunerea spre aprobare efectuându-se numai după constatarea că procedura de 

evaluare este completă, se îndeplinesc toate condițiile specific  evaluării  și că urmare a 

existenței dovezilor obiective/ înregistrărilor privind rezolvarea acțiunilor corective 

întreprinse pentru eventualele neconformități constatate pe parcursul procesului de 

certificare. 

 

Obiectivele OC CERTMATCON pe termen scurt: 

1. Politica sa proprie, privind asigurarea imparțialității și a eliminării conflictelor de 

interese prin respectarea participării tuturor părților interesate în procesul de luare a 

deciziilor pentru evaluarea conformității, precum și a prevederilor din legislație, 

reglementările, standardele aplicabile precum și politică de evitare, eliminare și/sau 

diminuare a riscurilor rezultate din activitate. 

2. Obiective prioritare privind îmbunătățirea continuă a imaginii organismului: 

- Îmbunătățirea continuă și eficacitatea sistemului de management propriu adoptat; 

- Creșterea continuă a eficacității activității de evaluare a conformității; 

- Dezvoltarea /modernizarea proceselor de evaluare și creșterea nivelului calitativ al 

serviciilor prestate; 

- Fără reclamații. 
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3. Politica sa proprie privind atingerea obiectivelor adoptate: 

- Alinierea prevederilor sistemului de management propriu adoptat, în termenii finali 

stabiliți pentru perioada de tranzit a standardelor și/sau de intrare în vigoare a actelor 

normative, cu aplicativitate în domeniul activității derulate de OC CERTMATCON; 

- Creșterea continuă a satisfacției clienților; 

- Creșterea performațelor personalului; 

- Alocarea pentru activitatea de dotare, dezvoltare a cel puțîn 5% din beneficiul 

înregistrat. 

 

Obiectivele pe termen lung vizează: 

- Încheierea unui număr de contracte pe domeniile declarate cel puțîn la nivelul anului 

anterior; 

- Asigurarea cu personal competent și instruit pentru derularea în bune condiții a 

activităților de   evaluare prin Programe de Instruire performanțe; 

- Îmbunătățirea documentației utilizate, pentru eficientizarea și pentru creșterea 

eficacității auditului; 

- Asigurarea unor resurse suficiente pentru derularea în bune condiții a activităților; 

- Dezvoltarea activităților și în alte domenii decît cele declarate și acreditate; 

- Promovarea imaginii organismului prin mijloace publicitare, prin participarea la 

diverse activități în domeniu, prin stabilirea sau colaborarea cu alte organisme etc. 

OC CERTMATCON are asigurată stabilitatea financiară, are asigurate măsuri adecvate 

pentru acoperirea răspunderilor juridice şi dispune de resursele necesare pentru 

funcţionarea unui sistem de evaluare a conformității astfel încât să se elimine 

posibilitatea efectuării de presiuni de orice natură în procesul activității sale. 

OC CERTMATCON prin angajamentul sau asigură atât autoritatea de stat, cât şi pe 

clienţii săi, de respectarea în toate acţiunile sale a principiilor de etică profesională si de 

utilizare în activităţile derulate de proceduri competitive la nivel national precum si 

numai de personal competent. 

OC CERTMATCON are de asemenea stabilite reguli privind tratarea si solutionarea 

apelurilor, reclamatiilor, contestatiilor.  

Pentru indeplinirea obiectivelor prezentate mai sus Directorul General SRL 

CERTMATCON a desemnat responsabilitati si autoritati, la toate nivelele 

organizationale, pentru a se asigura ca sistemul de management adoptat, se conformeaza 

la cerintele standardelor internationale aplicabile, ofera oportunitati de imbunatatire si are 

in vedere in permanenta orientarea catre calient si marirea satisfactiei acestuia.  

OC CERTMATCON  asigura ca a luat toate masurile pentru asigurarea si mentinerea 

integritatii sistemului de management atunci cand sunt planificate si implementate 

schimbari ale acestuia generate de schimbarile semnificative produse ca urmare a 

modificarii legislatiei, standardelor de referinta, precum si a altor cauze obiective.  

În calitate de Director General al SRL CERTMATCON mă angajeaz să asigur 

respectarea în toate acțiunile, a principiilor de etica profesională, în activitatea de aducere 

la îndeplinire a politicii societăţii în vederea atingerii obiectivelor pe termen scurt şi 

termen lung, să asigur independenţa de raţionament tehnic şi financiar, să asigur 
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conditiile pentru aplicarea tuturor prevederilor din legislaţie, standarde, norme 

aplicabile în activităţile de certificare derulate de societate.  

 

Politica este actualizata ori de câte ori e nevoie în functie de obiectivele propuse. 

 

6.2 POLITICA PRIVIND IMPARŢIALITATEA (PC-02) 

 
OC CERTMATCON este responsabil pentru deciziile sale privind acordarea, menţinerea, 

extinderea sau reducerea, suspendarea sau retragerea certificatelor și rapoartelor de 

încercări  emise pentru clienţii săi. Politică SRL-ului este de a conferi încredere în luarea 

deciziilor privind obiectul evaluărilor, prin respectarea principiilor referitoare la: 

imparţialitate, independența, competenţă, responsabilitate, transparenţă, confidenţialitate 

şi capacitate de răspuns la reclamaţii. 

Procesul OC CERTMATCON de evaluare face obiectul unei analize de îmbunătăţiri 

continue, care să asigure şi să mărească eficacitatea sistemului de management 

implementat   în conformitate cu standardele, actele legislative și Regulamentele 

aplicabile. 

Politică privind Imparțialitatea urmărește creșterea încrederii privind integritatea și 

credibilitatea rezultatelor serviciilor prestate din partea părților interesate. Părţile 

interesate pot include personal clienţi, reprezentanţi ai asociaţiilor comerciale din 

industrie, reprezentanţi ai organismelor de reglementare guvernamentale sau ai altor 

servicii guvernamentale sau reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, inclusiv 

organizaţii ale consumatorilor. OC CERTMATCON este responsabil pentru 

imparţialitatea activităţilor sale de evaluare a conformităţii şi nu permite că presiuni 

comerciale, financiare sau de altă natură să compromită imparţialitatea. 

Pentru a putea evita orice amenințare la adresa imparțialității, OC 

CERTMATCON a stabilit următoarea politică: 

- Nu oferă și nu furnizează consultanță pentru serviciile solicitate de clienți; 

- Nu furnizează audituri interne clienților săi; 

- Nu externalizează efectuarea serviciilor sale unei organizații de consultanță; 

- Nu își prezintă activitățile că avînd legătură cu activitățile unei organizații care 

furnizează consultanță; 

- Personalul intern sau colaborator semnează un accord prin care se  angajează să 

informeze despre orice situație cunoscută care poate prezența un conflict de interese 

pentru el sau pentru OC CERTMATCON; 

- În relația cu clienții, OC CERTMATCON încheie contracte legale privind serviciile 

prestate și menține informații disponibile public, prin intermediul site-ului propriu; 

- Evită familiaritatea (sau încrederea) – la nivel de organism și la fiecare nivel al 

structurii organizatorice; 

- Personalul OC CERTMATCON nu este supus intimidării – la nivel de organism și la 

fiecare nivel al structurii organizatorice; 
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- Interesele personale la nivel de individ se face prin conştientizarea personalului 

implicat şi responsabilizarea să prin asumarea codului de deontologie profesională şi a 

declaraţiilor privind implicarea sau nonimplicarea în activităţi ce pot influenţa 

imparţialitatea urmate de verificări privind validitatea celor afirmate. 

În cazul în care există amenințări la adresa imparțialității, este documentat modul în care 

sunt eliminate sau reduse aceste amenințări și este documentat orice risc residual. 

În calitate de Director General al SRL CERTMATCON mă angajeaz să analizez orice 

risc rezidual pentru a determina dacă acesta este în nivelul de risc acceptabil. 

  

Politica este actualizată permanent funcție de obiectivele propuse. 

  

6.3 POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA (PC-03) 

Confidenţialitatea este un principiu de bază al încrederii în OC CERTMATCON, de 

aceea organismul acordă o importanţă deosebită respectării acestui principiu, stabilindu-

şi o politică clară în acest sens.  

Politica OC CERTMATCON este de a asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute 

asupra tuturor activităţilor desfășurate și a informațiilor obținute după cum urmează: 

- Consideră confidenţiale toate informaţiile obţinute de la client, cu excepţia celor făcute 

publice de clientul însuşi; 

- Tratează în regim de confidenţialitate şi informaţiile referitoare la un client parvenite 

din surse nepublice, cum ar fi: autorităţi, reclamanţi, etc.; 

- În cazul în care intenţionează să facă publice informaţii de la client, OC 

CERTMATCON îl informează în prealabil de acest lucru. 

- Dacă este necesară transmiterea de informaţii referitoare la un client unei terţe părţi, 

politica OC CERTMATCON este de a obţine acordul scris al clientului; 

-  În situaţia când transmiterea de informaţii este o obligaţie legală sau există autorizarea 

prin acorduri contractuale, OC CERTMATCON va notifica acest lucru clientului sau 

persoanei în cauza, excepţie făcând situaţiile reglementate prin lege; 

- Dacă sunt comunicate informaţii confidenţiale altor organisme, cum ar fi cele de 

acreditare, OC CERTMATCON informează clientul despre acest lucru; 

-  Pentru manipularea în siguranţă a informaţiilor confidenţiale, politica OC 

CERTMATCON este de a asigura logistică necesară:  Spaţii de arhivare cu acces 

controlat pentru păstrarea documentelor; 

- Utilizarea de soft-uri care permit accesul la informaţiile pe suport electronic numai 

persoanelor care au acest drept prin sarcină de serviciu; 

- OC CERTMATCON îşi asumă din punct de vedere juridic responsabilitatea asigurării 

confidenţialităţii prin contractele pe care le încheie cu clienţii săi. 

În calitate de Director General al SRL CERTMATCON mă angajeaz să aloc toate 

resursele necesare pentru îndeplinirea acestei politici. 
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6.4 POLITICA PRIVIND COMPETENȚA PERSONALULUI (PC-04) 
 

Prezenta politică are la baza principiul de competență a personalului. OC 

CERTMATCON asigura personal competent pentru activitățile ce le desfășoară, fapt ce 

conduce la creșterea încrederii privind integritatea și credibilitatea lucrărilor efectuate din 

partea părților interesate: clienți /autorități publice /organisme neguvernamentale 

consumatori /societatea civilă. 

Asigurarea personalului competent se face prin: 

- Identificarea necesităților de personal pentru acoperirea tuturor etapelor de evaluare și 

pentru toate tipurile de domenii care trebuiesc evaluate; 

- Stabilirea de criterii de selectare și monitorizare pentru auditorii și experții tehnici, atât 

la angajare cât și pe parcursul derulării activităților de certificare, evaluare; 

- Păstrarea de înregistrări referitoare la competență personalului (permanent sau 

colaborator) implicat în procesul de certificare; 

-  Asigurarea unui proces permanent de informare și instruire dar și de dialog, în vederea 

stabilirii unui mod de lucru unitar; 

- Asigurarea unui sistem de comunicare de sus-în jos și pe orizontală      care să asigure 

un sistem de înțelegere unitar dar și de rezolvare a tuturor problemelor; 

- Promovarea spiritului de echipa, lucru esențial pentru evaluarea eficienței activităților 

derulate, promovat și de standardele internaționale; 

- Monitorizarea personalului implicat în procesul de certificare în vederea identificării 

necesităților de instruire pentru fiecare în parte; 

- Stabilirea și implementarea unui program de motivare a personalului. 

 

 Politica este actualizata permanent functie de obiectivele propuse. 

 

6.5 POLITICA PRIVIND SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE CU 

CARACTER PERSONAL (PC-05) 

 

 OC CERTMATCON prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoane fizice 

în conformitate cu dispozițiile legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal 

din Republica Moldova, prelucrarea fiind într-un scop legitim, contractual, de gestiune 

economică-financiară și administrativă conform Legii  Nr. 133 din 08.07.2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal.  Scopul prezentei legi este asigurarea protecţiei 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, 

familiale şi private.  

 OC CERTMATCON ia toate măsurile necesare pentru a păstra toate informațiile 

personale în condiții de siguranță și confidențialitate. 

Scopul colectării datelor îl reprezintă: 

- Marketing, reclamă, publicitate - trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin 

folosirea poștei electronice, numai în cazul în care persoană vizată și-a exprimat în 

mod explicit acordul în acest sens;  
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- Solicitarea primită referitor la informații pe care OC CERTMATCON trebuie să le 

ofere (ex. Statutul unei certificări); 

- Derularea și executarea contractului de prestări servicii încheiat între OC 

CERTMATCON și client, inclusiv date colectate și prelucrate în etapele 

premergătoare încheierii contractului: 

- Colectarea legitimă, de gestiune economică-financiară și administrativă. OC 

CERTMATCON  colectează doar acele date care sunt necesare pentru încheierea și 

executarea în bune condiții a contractelor de prestări servicii (evaluare și certificare, 

verificare, instruire etc) sau în urma  unei solicitări de informații (ex. solicitare 

informații privind statutul unei certificări).  

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și 

procesării solicitărilor primite și anume derularea proceselor de instruire, certificare, 

verificare, inclusiv: 

1. Colectarea și păstrarea datelor în timpul derulării activităților ca dovezi obiective 

care să susțînă acordarea certificatelor, sau a celorlalte documente eliberate de OC 

CERTMATCON; 

2. Gestionarea relațiilor cu clienții; este posibil să va solicităm un feedback în legătura 

cu serviciile noastre și să îl comunicăm anumitor membri ai personalului nostru în 

vederea îmbunătățirii serviciilor prestate sau pentru a va oferi alte servicii similare 

cu cele contractate, sau ce au legătură cu acestea, precum și pentru personalizarea 

serviciilor oferite. 

3. Contactarea organizatiei direct de OC CERTMATCON sau de personalul OC 

CERTMATCON desemnat pentru efectuarea activitatilor conform contractelor 

incheiate; 

După finalizarea derulării contractului, datele personale sunt salvate țînând cont de 

termenii depăstrare conform legislației fiscale și comerciale, urmând ca după expirarea 

acestor termeni datele respective să fie șterse. Această regulă nu este valabilă în cazul în 

care există un consimțământ pentru utilizarea mai departe a datelor personale. 

 

Utilizarea și protecția datelor cu caracter personal:  

OC CERTMATCON colectează și procesează date personale într-o manieră legală, 

corectă și transparență. Toate datele personale sunt confidențiale și stocate într-o manieră 

ce asigura securitatea necesară și sunt distribuite persoanelor terțe (ex. ministere, 

Organismul Național de Acreditare MOLDAC, agenții / autorități de reglementare în 

diferite domeni, etc.) doar în situația în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de 

servicii conform contractelor încheiate. Accesul la datele personale este limitat 

personalului OC CERTMATCON  și colaboratorilor/ partenerilor/autorităților care dețîn 

autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea acestor date. 

OC CERTMATCON procesează datele în mod sigur și menține măsuri adecvate pentru a 

proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, 

alterare, divulgare sau acces neautorizat. 
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Confidențialitatea datelor: 

OC CERTMATCON păstreaza confidențialitatea asupra tuturor informațiilor obținute 

sau create în cursul activităților ce fac obiectul contractului cu clientul (evaluare și 

certificare, instruire, etc) și care sunt necesare pentru desfășurarea procesului contractat. 

În situația în care îi este solicitat de către o terță parte, OC CERTMATCON va informa 

cu privire la certificarea deținută de clientul certificat furnizând următoarele informațîi: 

numele clientului certificat, domeniul certificării și documentul/ documentele de referință 

pentru certificare, statutul certificării. 

OC CERTMATCON va pune la dispoziția organismelor de acreditare/ autorităților cu 

care colaborează, la solicitarea acestora, în scopuri legate de evaluare, dosare de 

certificare ale clienților. În situația în care este obligat de lege, OC CERTMATCON va 

furniza informațiile solicitate. Atât angajații, cât și colaboratorii OC CERTMATCON  

(auditori/ verificatori/experți etc. ce lucrează în numele  OC CERTMATCON și sunt 

contractați conform unui contract de prestări servicii) semnează angajamente de 

confidențialitate și vor respectă Legea  Nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal (colectarea, înregistrarea, organizarea, Structurarea, stocarea, utilizarea, 

consultarea, divulgarea, transmiterea, restricționarea, ștergerea, distrugerea). 

 

Informare și acces la date cu caracter personal: 

Toți clienții OC CERTMATCON au: 

1. Dreptul de informare și de acces la datele proprii; 

2. Dreptul de rectificare a datelor inexacte sau completare a datelor proprii; 

3. Dreptul de ștergere a datelor, în situația în care nu mai sunt necesare pentru 

îndeplinirea 

           scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

4. Dreptul la restricționarea prelucrării, în situația în care este contestată exactitatea 

datelor, precum 

           și alte cazuri prevăzute de lege; 

5. Dreptul de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor; 

6. Dreptul de portabilitate a datelor; 

7. Dreptul de opoziție de prelucrare a datelor; 

8. Dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale 

la Centrul Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 

9. Dreptul de retragere a consemțămantului, în cazurile în care prelucrarea se 

întemeiază pe consimțământ. Retragerea consemțămantului va avea efecte doar 

pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare 

valabilă; 

 Toți clienții OC CERTMATCON își pot exercita drepturile mai sus menționate prin 

transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la office@certmatcon.md sau prin poștă 

la adresa str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
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În calitate de Director General al SRL CERTMATCON mă angajeaz să aloc toate 

resursele necesare pentru îndeplinirea acestei politici. 

  

6.6 POLITICA PRIVIND PĂSTRAREA DOCUMENTELOR ȘI 

ÎNREGISTRĂRILOR (PC-06) 

 

OCCERTMATCON, ca organism care asigură diverse servicii clienților săi și are acces 

la informații confidențiale ale acestora a stabilit următoarele: 

- Sistemul propriu de management include proceduri, documente și înregistrări 

proprii care au prevăzute perioade de arhivare. 

- OC CERTMATCON asigură condiții de arhivare pentru propriile proceduri și 

înregistrări ca și pentru înregistrările primate de la clienții săi, atît pe hîrtie cît și pe 

support electronic, conform mecanismelor documentate. 

- OC CERTMATCON arhivează documentele și înregistrările pe toată perioada 

prevăzută în procedurile aplicabile și în conformitate cu documentele de 

reglementare specifice activității. 

- Accesul la acte, documente și înregistrări este documentat și reglementat, cu 

responsabilități prevăzute în fișele de post pentru personalul intern și contracte de 

prestări servicii pentru personalul extern. 

- Pentru reperezentanții organismelor de acreditare, autorităților de reglementare 

accesul la acte, documente și înregistrări se face în prezența unui reperezentant OC 

CERTMATCON desemnat de Conducătorul OC. 

În calitate de Director General al SRL CERTMATCON, voi pune la dispoziție resursele 

necesare pentru asigurarea integrității și protecției tuturor documentelor ți înregistrărilor 

pe toată durata de arhivare prevăzută în proceduri. 

 

 

6.7 POLITICA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PRIVIND RECLAMATIILE SI 

APELURILE (P-07) 

 

OC CERTMATCON a documentat o procedură  unde descrie modul de tratare a 

reclamațiilor și apelurilor. 

Reclamația poate fi de  ordin intern,  (între structurile OC CERTMATCON) şi de ordin 

extern (conflicte dintre OC CERTMATCON şi clienţii săi), aceasta reprezintă 

insatisfacția adresată unui client OC CERTMATCON privind neconformitatea 

produselor/serviciilor acestui client, ori insatisfacția privind serviciile prestate de către 

OC CERTMATCON, la care se așteaptă un răspuns sau o rezoluție. 

Apelul reprezintă o solicitare efectuată de un client, privind reevaluarea deciziilor 

rezultate din activitățile de certificare. 
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OC CERTMATCON pune la dispoziția celor interesați, fără discriminare, procedura 

unde este descris modul în care tratează reclamațiile și apelurile. 

  

OC CERTMATCON  are  desemnată o comisie  specială  (Comisia de Apel), care se 

ocupă de tratarea reclamațiilor și apelurilor. Membrii CA sunt persoane diferite de cele 

care au efectuat evaluările şi de cele care au luat deciziile de certificare,(de eliberare a 

rapoartelor de încercări) dar sunt persoane cu competență necesară. 

 

OC CERTMATCON asigură confidențialitatea informațiilor primite. 

 

OC CERTMATCON înștiințează reclamantul/apelantul asupra deciziei privind 

reclamația/apelul primit în cel mai scurt timp posibil. 

În calitate de Director General al SRL CERTMATCON, voi pune la dispoziție resursele 

necesare pentru asigurarea respectării mecanismului de tratare a reclamațiilor și 

apelurilor conform procedurilor documentate. 

 

8  RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE 

 

8.1 Director General al SRL CERTMATCON 

 Asigură necesarul pentru respectarea acestei proceduri; 

 Propune obiective si stategii pentru politici in scopul imbunătațirii activității OC 

 

8.2 Conducătorul OC CERTMATCON:  

 Aprobă prezenta procedură, şi modificările ulterioare; 

 Asigură respectarea prezentei proceduri; 

 Controlează corectitudinea îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta procedură.  

8.3 RSM:  

 Elaborează prezenta procedură şi modificările ulterioare; 

 Asigură respectarea prezentei proceduri; 

 controlează corectitudinea îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta procedură.  

8.4 Personalul OC: 

 Respectă prevederile prezentei proceduri, inclusiv respectă confidenţialitatea 

informaţiei şi ţinerea sub control a accesului la informaţie. 

 

9. ÎNREGISTRĂRI 

9.1 Prezenta procedură nu deține formulare/registre 

 


