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Politica privind instruirea si monitorizarea personalului Procert 

Laboratory 

Procert Laboratory utilizeaza in activitatea de evaluare persoane competente pe baza 
criteriilor stabilite in SR EN ISO/CEI 17021: 2011 si a cerintelor RENAR.  

 

Managementul executiv al Procert Laboratory a stabilit printr-o procedură specifică cerinţe 
pentru recrutarea, selecţia, recunoaşterea şi instruirea tuturor categoriilor de personal, 
precum şi pentru monitorizarea performanţelor şi a respectării condiţiilor de imparţialitate şi 
confidenţialitate. 

 

Procert Laboratory evalueaza, califica si monitorizeaza auditorii si personalul propriu pentru 
utilizarea acestora in activitatea de certificare. Evaluarea si monitorizarea auditorilor se face 
periodic, acestia fiind incadrati pe domenii de competenta adecvate cunostintelor, abilitatilor 
si experientei demonstrabile.  

 

Managementul executiv al Procert Laboratory asigură disponibilitatea informaţiilor şi 
dovezilor obiective privind competenţa personalului administrativ, tehnic şi a Responsabililor 
de decizie privind certificarea (dosare personale din care rezultă calificarea, pregătirea, 
instruirea profesională şi experienţa practică a acestora), recunoaşterea competenţei lor pe 
activităţi. 

 

Procert Laboratory organizeaza cel putin o data pe an sesiuni de lucru pentru instruire cu 
privire la criteriile de audit, tehnicile de audit si procedurile de certificare. 

 

Procert Laboratory urmareste ca pe intreg procesul de evaluare in vederea certificarii sa fie 
asigurata independenta, impartialitatea si excluderea conflictelor de interese. 

 

Astfel, Directorul General Procert Laboratory se asigură că personalul de evaluare şi cel de 
certificare nu este supus controlului acelora care au vreun interes comercial în rezultatele 
procesului de certificare şi nici presiunilor sau influenţelor, care pot afecta raţionamentul sau 
rezultatele muncii personalului respectiv. 

 


