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1 SCOP  
Menţinerea încrederii părţilor interesate că OC ICSPM-CS utilizează la evaluarea conformităţii şi 
certificare rapoarte de încercări ale căror rezultate sunt corecte şi au fost acordate de organizaţii 
care respectă principiile imparţialităţii. 

2 REFERINŢE 
 
- SR EN ISO CEI 17065:2013 (EN ISO/ CEI 17065:2012) „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru 
organisme care certifică produse, procese şi servicii” 
 

3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 
Se utilizează definiţiile din EN ISO 9000 şi EN ISO / CEI 17000, precum şi din referenţialele 
indicate anterior. Se explicitează următorul termen specific: 
 
 
acceptare a rezultatelor 
evaluării conformităţii 

= utilizare a unui rezultat al evaluării conformităţii furnizat de o altă 
persoană sau de un alt organism 
 

externalizare = 
subcontractare 

= delegarea unor sarcini în legătură cu evaluarea conformităţii 
(încercări, prelevări de eşantioane, evaluări, audituri) către 
segmente organizaționale aparținând unor entități externe, care 
oferă un raport preț-calitate mai bun sau dețin expertiză (în domenii 
specializate  
Termen echivalent: subcontractare 

 
Se utilizează următoarele abrevieri: 
 
• EIP = echipament individual de protecţie 
• EM = echipament de muncă (denumite curent şi echipamente tehnice) 
• OC ICSPM-CS = organismul de certificare produse din cadrul INCDPM; 
• INCDPM = Institutul National De Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii  I.N.C.D.P.M. 

„Alexandru Darabont” - Bucureşti; 
• Şef certificare ET/EIP = coordonatorul domeniului de certificare mşţini şi echipamente de 

muncă (EM), respectiv echipamente individuale de protecţie (EIP) 

4  POLITICA  

4.1 Obiectiv 
 
Asigurarea că activităţile de evaluare efectuate de organisme care furnizează către OC ICSPM-CS 
servicii externalizate sunt conduse într-un mod care conferă încredere în rezultate, precum şi 
asigurarea încrederii în corectitudinea rezultatelor din rapoarte de încercări furnizate din alte surse. 

4.2 Modalităţi de acţiune 
 
4.2.1 OC ICSPM-CS, prin Şefii de certificare ET/EIP se asigură că pentru fiecare grup de 
produse din domeniul de competenţă sunt disponibile resurse pentru evaluare, în cadrul INCDPM,  
la furnizori de servicii externalizaţi sau la clienţi. 
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4.2.2 OC ICSPM-CS utilizează pentru evaluare resurse interne sau externe atunci când acestea 
sunt adecvate pentru scopul intenţionat şi îşi poate asuma responsabilitatea pentru activităţile 
desfăşurate, în urma unui proces de evaluare şi monitorizare prin care se asigură că acestea sunt 
conduse într-un mod care conferă încredere în rezultate şi că sunt disponibile înregistrări pentru a 
justifica încrederea.   

 
4.2.3 OC ICSPM-CS utilizează ca resurse, pentru evaluare, în ordinea priorităţilor: 

- un laborator de încercări, organism de inspecţie sau organism de certificare din ţară, ale 
cărui servicii sunt adecvate pentru scopul intenţionat şi care este acreditat de RENAR; 

- un laborator de încercări, organism de inspecţie sau organism de certificare din alte ţări, 
ale cărui servicii sunt adecvate pentru scopul intenţionat şi care este acreditat de un organism 
naţional acoperit de Acordul ILAC (ILAC MRA) sau de Acorduri Regionale recunoscute de ILAC 
sau este notificat pentru aplicarea unor proceduri în conformitate cu prevederile directivelor 
europene; 

- un laborator de încercări, organism de inspecţie sau organism de certificare din ţară sau 
din străinătate, ale cărui servicii sunt adecvate pentru scopul intenţionat şi care nu este acreditat 
de un organism naţional acoperit de Aranjamentul ILAC (ILAC MRA) sau de Aranjamente 
Regionale recunoscute de ILAC şi nici nu este notificat pentru aplicarea unor proceduri în 
conformitate cu prevederile directivelor europene. În acest caz, OC ICSPM-CS trebuie să obţină 
dovezi privind competenţa laboratorului şi să-l evalueze, pe baza cerinţelor specificate în 
continuare. 

- altă structură din cadrul INCDPM (laborator de încercări), acreditată sau neacreditată. În 
acest caz, OC ICSPM-CS trebuie să obţină dovezi privind competenţa laboratorului şi să-l 
evalueze, pe baza cerinţelor specificate în continuare. 

- laboratorul clientului. În acest caz, OC ICSPM-CS trebuie să obţină dovezi privind 
competenţa laboratorului şi să-l evalueze, pe baza cerinţelor specificate în continuare şi, ca regulă 
generală, să supravegheze cel puţin efectuarea acelor încercări la care echipamentele de 
încercare sau competenţa personalului contribuie semnificativ asupra rezultatului încercării. 
 
4.2.4 OC ICSPM-CS stabileşte şi actualizează periodic criteriile pe care trebuie să le 
îndeplinească organismele care furnizează servicii externalizate pentru OC ICSPM-CS. Aceste 
criterii includ:  

- pentru încercări: îndeplinirea cerinţelor aplicabile ale ISO/IEC 17025; 
 - pentru inspecţie: îndeplinirea cerinţelor aplicabile ale ISO/IEC 17020; 
-pentru auditarea sistemelor de management : îndeplinirea cerinţelor aplicabile ale EN 
ISO/CEI 17021-1.   
- îndeplinirea cerinţelor referitoare la imparţialitatea personalului de evaluare prevăzute în 
standardul relevant – în toate cazurile ; 
- incheierea unor acorduri de colaborare între OC ICSPM-CS şi organismele care 
furnizează servicii externalizate, prin care se stabilesc responsabilităţile şi autorităţile 
părţilor şi activităţile externalizate, inclusiv clauze referitoare la păstrarea confidenţialităţii şi 
comunicarea către OC ICSPM-CS a conflictelor de interese. 

 
4.2.5 OC ICSPM-CS poate considera că unele cerinţe nu sunt aplicabile din următoarele motive:  

- este disponibilă expertiza în cadrul organismului de certificare atunci când se utilizează 
rezultatele activităţii de evaluare;  
- amploarea controlului pe care organismul de certificare îl exercită asupra  încercărilor 
(inclusiv observarea încercărilor), inspecţiei (de exemplu specificarea metodelor sau 
parametrilor de inspecţie) sau evaluării sistemului de management (de exemplu solicitarea 
de detalii specifice unui sistem de management);  
- o cerinţă particulară este cuprinsă într-un mod echivalent în EN ISO/CEI 17065 sau nu 
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este necesară pentru a conferi încredere în decizia de certificare.  
 
4.2.6 Atunci când utilizează furnizori de servicii externaţizaţi, OC ICSPM-CS se asigură, prin  
Şefii de certificare ET/EIP, că aceşti furnizori îndeplinesc cerinţele OC ICSPM-CS, aşa cum sunt 
specifiate în schema de certificare sau în alte documente. Laboratoarele de încercări din INCDPM 
sunt privite ca furnizori de servicii externalizate, fiind evaluaţi în baza aceloraţi criterii şi prin 
aceleaşi proceduri ca organismele din entităţi externe de INCDPM. 
 
4.2.7 Atunci cînd serviciile sunt externalizate către organisme care sunt acreditate, OC ICSPM-
CS se asigură că acestea îndeplinesc cerinţele prin monitorizarea anuală a stadiului acreditării. În 
cazul în care un astfel de organism nu mai este acreditat, este introdus întrun program de 
supraveghere periodică, la sediu, a respectării cerinţelor. 
  
4.2.8 OC ICSPM-CS externalizează către o terţă parte neacreditată numai activităţi de încercare. 
În astfel de situaţii, organismul de certificare se asigură prin  evaluare iniţială care include 
examinarea documentaţiei şi audit la sediu şi prin supraveghere periodică, că laboratorul de 
încercări îndeplineşte criteriile, care includ cel puţin următoarele cerinţe din SR EN ISO/CEI 
17025:2005:  4.1.3; 4.1.5 (a, b, g, h); 4.3.1; 4.3.2.1; 4.6; 4.9; 4.13; 5. 
 
4.2.9 Atunci când activităţile de evaluare sunt externalizate către organisme neindependente (de 
exemplu laborator client), OC ICSPM-CS se asigură, prin asistare, că fiecare dintre activităţile de 
evaluare sunt conduse într-un mod care conferă încredere în rezultate şi că sunt disponibile 
înregistrări pentru a justifica încrederea. Pentru aceasta, laboratorul trebuie să îndeplinească cel 
puţin următoarele cerinţe din SR EN ISO/CEI 17025:2005:  4.1.3; 4.1.5 (a, b, g, h); 4.3.1; 4.3.2.1; 
4.6; 4.9; 4.13; 5. Laboratorul neindependent poate fi acceptat ca furnizor de servicii externalizate 
care efectruează singur activităţile subcontractate, numai după efectuarea a minim 5 încercări 
asistate; dacă e cazul, pot fi luate măsuri special pentru asigurarea confidenţialităţii privind 
eşantioanele supuse încercărilor.  
  
4.2.10 Şefii de certificare ET/EIP menţin înregistrări ale activităţilor subcontractate, precum şi ale 
evaluărilor anuale ale subcontractanţilor. Evaluarea subcontractanţilor trebuie să evidenţieze atât 
măsura în care aceştia se conformează în continuare cerinţelor, cât şi eficienţa şi eficacitatea 
activităţilor subcontractate. 
 
4.2.11 Executivul OC ICSPM-CS ia toate măsurile pentru informarea, pe căile cele mai eficiente şi 
în timp util, a clienţilor asupra laboratoarelor subcontractante. 
 
4.2.12 Preşedintele OC ICSPM-CS ia toate măsurile pentru asigurarea resurselor în scopul 
externalizării unor servicii care nu pot fi efectuate de OC ICSPM-CS sau de INCDPM. 
 
4.2.13 Preşedintele OC ICSPM-CS /Directorul general al INCDPM analizează anual activităţile 
subcontractate şi decide privind menţinerea colaborărilor cu organismele care furnizează servicii 
externalizate.  
 

5 MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ  
 
- Acesta este un document nou. 
  


