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Politica privind suspendarea, retragerea sau restrangerea 
certificarii 

Politica Procert Laboratory  este de a acorda si mentine certificarea sistemului de management numai organizatiilor 
care indeplinesc conditiile de certificare pe toata durata ciclului de certificare. 
Procert Laboratory se asigura de mentinerea conditiilor de certificare de catre clientii certificati prin desfasurarea 
auditurilor de supraveghere. 
Conditiile de certificare si de mentinere a certificarii vor fi comunicate clientului din faza de contractare si vor fi 
acceptate de catre acesta prin contract. 
 
Responsabilitate privind deciziile referitoare la suspendarea, ridicarea suspendarii, retragerea si/ sau restrangerea 
certificării apartine Directorului General al PROCERT LABORATORY si membrilor Comitetului Tehnic şi nu 
deleagă această autoritate către o persoană sau un organism exterior. 

 
Procert Laboratory suspenda certificatele acordate în următoarele situaţii: 

 sistemul de management al clientilor certificati are esecuri repetate si serioase in ceea ce priveste 
indeplinirea cerintelor certificarii, inclusiv a cerintelor pentru eficacitatea sistemului de management 
(esecuri identificate fie in cadrul auditurilor de supraveghere programate, fie neprogramate fie datorita 
reclamatiilor primite de la beneficiari); 

 Clientul nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere sau recertificare la frecventa ceruta si intarzie 
efectuarea supravegherii cu peste 60 de zile lucratoare; 

 abateri de la „Reguli de utilizare a marcilor de conformitate  Procert Laboratory”, cod PO - 8.4 - 1, pe care 
organizatia si le asuma si stabileste termene de rezolvare in mai putin de o luna; 

 nerespectarea repetata a termenilor contractuali, inclusiv aspecte legate de  neindeplinirea prevederilor 

financiare; 

- modificarea majora a sistemului/sistemelor de management fara a planifica un audit de evaluare in termen 
de maxim 60 de zile de la data anuntarii Procert Laboratory cu privire la acestea; 

 cerere voluntara de suspendare. 

Pe perioada suspendării, certificarea sistemului de management este temporar invalidată. Clientul nu are dreptul 
să utilizeze certificatul sau să facă uz de statutul de organizaţie certificată, conform “Regulilor de utilizare a marcilor 
de conformitate  Procert Laboratory”, cod PO - 8.4 – 1 

Suspendarea nu trebuie sa depasesca 6 luni. 

Organismul de certificare ridica suspendarea certificarii dac aproblemele care au avut ca rezultat suspendarea au 
fost rezolvate. Esecul rezolvarii problemelor care au avut ca rezultat suspendarea intr-o perioada de timp stabilita 

de organism  conduce la retragerea sau reducerea domeniului certificarii. 

Procert Laboratory poate retrage certificari acordate in urmatoarele conditii: 

 esecul rezolvarii problemelor care au dus la suspendarea certificarii, in timpul stabilit de organismul de 

certificare; 

 nerespectarea repetata a termenilor contractuali; 

 renuntarea unilaterala la contract. 

 neacceptarea modificarilor aduse la procedurile Procert Laboratory. 

 neacceptarea auditurilor suplimentare neprogramate; 

 incetarea activitatilor pentru care s-a obtinut certificarea sistemului de management; 

 faliment sau lichidare pe cale juridica. 

Clientul are obligatia sa transmita originalele Certificatelor si sa inceteze orice referire la statutul de organizaţie 
certificată conform “Regulilor de utilizare a marcilor de conformitate  Procert Laboratory”, cod PO - 8.4 - 1. 

Procert Laboratory poate restrange domeniul unei certificari acordate in urmatoarele conditii: 

 esecul rezolvarii problemelor care au dus la suspendarea certificarii, in timpul stabilit de organismul de 
certificare, pentru parte din domeniul certificarii; 
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 incetare a parte din activitati pentru care s-a obtinut certificarea. 

Clientul are obligatia sa transmita originalele Certificatelor si sa inceteze orice referire la domeniul initial certificat 
conform “Regulilor de utilizare a marcilor de conformitate  Procert Laboratory”, cod PO - 8.4 - 1. 

La cererea oricărei părţi Procert Laboratory va declara statutul oricărei certificări acordate ca fiind valabilă, 
suspendată, retrasă sau restrânsă. 


