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Politica privind procesul de certificare
Directorul General al Procert Laboratory garantează asigurarea accesului necondiţionat al
clientilor la serviciile Organismului de Certificare (indiferent de mărime, apartenenţă
funcţională, alte certificări deţinute), precum şi calitatea şi imparţialitatea deciziilor sale privind
certificarea.
Principiile de functionare sunt integrate in sistemul aplicat de Procert Laboratory, care este
structurat astfel incat sa indeplineasca cerintele din SR EN ISO/CEI 17021:2011 si ale
organismului national de acreditare RENAR.
De aceea, procesul de certificare se desfasoara conform documentelor de referinta
internationale si ghidurilor asociate aplicabile, urmarind prin echipe de audit si experti
competenti si independenti modalitatea in care clientii si-au implementat cerintele standardelor
luate drept referential, garantand astfel impartialitatea si obiectivitatea procesului de certificare.
Sistemele de management din cadrul organizatiilor se evalueaza conform standardelor in
vigoare : ISO 9001, ISO 14001 , ISO 50001 , OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/CEI 27001; SR
ISO 28000 ; ISO/IEC 20000
Certificarea sistemelor de management se realizeaza in baza schemelor de certificare.
Schemele de certificare adoptate de Procert Laboratory presupun analiza documentelor, audit
in doua faze, analiza dosarului, luarea deciziei in vederea certificarii si dupa caz supraveghere.
In cazul identificarii de neconfomitati, certificarea nu poate sa fie acordata sau poate sa fie
suspendata si / sau retrasa.
In cazul in care apar modificari ale schemelor de certificare, acestea vor fi implementate in
baza unor politici de tranzitie in urma aprobarii Comitetului de Asigurare a Impartialitatii.
Lista clientilor certificaţi este disponibilă şi poate fi consultată în pagina web a Procert
Laboratory www.procertlaboratory.ro, iar la sediul organismului de certificare sub forma unui
registru.
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