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1 SCOP  
Menţinerea încrederii părţilor interesate în obiectivitatea şi imparţialitatea deciziilor referitoare la 
certificare prin separarea structurilor organizatorice prin care INCDPM efectuează evaluarea 
conformităţii în vederea certificării de alte activităţi din domeniul său de competenţă, cum ar fi 
cercetare, efectuare de asistenţe tehnice, susţinere de cursuri de instruire, precum şi prin 
atribuirea de responsabilităţi specifice de coordonare a activităţilor la persoane . diferite.  

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 SR EN 9000 şi SR EN ISO / CEI 17011. 
 
Se utilizează următoarele abrevieri: 
• EIP = echipament individual de protecţie 
• EM = echipament de muncă (denumite curent şi echipamente tehnice) 
• INCDPM = Institutul National De Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii  I.N.C.D.P.M. 

„Alexandru Darabont” - Bucureşti; 
• OC ICSPM - CS = organismul de certificare produse din cadrul INCDPM; 
• 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 unei distincţii clare între activităţile de certificare şi alte activităţi efectuate de personalul 
OC ICSPM-CS şi al INCDPM, astfel încât să nu se creeze riscuri inacceptabile pentru 
imparţialitate. 
 

4.2 Modalităţi de acţiune 
 
4.2.1 INCDPM asigură efectuarea activităţilor de evaluare a conformităţii în vederea certificării 
numai prin structura sa organizatorică denumită „Organismul de certificare”. 
 
4.2.2 Preşedintele OC ICSPM-CS/Directorul General al INCDPM supraveghează respectarea 
politicii la nivelul structurii OC ICSPM-CS, precum şi la nivelul altor structuri organizatorice din 
INCDPM.  

 
4.2.3 Responsabilitatea globală pentru derularea procedurilor de certificare şi respectarea 
condiţiilor din standardele şi reglementările tehnice aplicabile activităţilor de evaluare a 
conformităţii şi certificare revine Şefilor de certificare pe cele două domenii: EM şi EIP.  
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4.2.4 Deciziile referitoare la acordarea, menţinerea, extinderea, suspendarea şi retragerea 
certificării se adoptă de către Conducerea executivă a OC ICSPM-CS (şefii de certificare ET şi 
EIP) şi se aprobă din punct de vedere juridic de Directorul general al INCDPM. Desemnarea altei 
persoane din cadrul OCICSPM-CS pentru efectua analiza şi luarea deciziei se face doar în mod 
excepţional, de către Preşedintele OC ICSPM-CS/Directorul General al INCDPM şi numai după ce 
s-a asigurat de lipsa oricărui conflict de interese şi neimplicarea persoanei în activităţi de evaluare 
a obiectului certificării.  
 
4.2.5 Conducerea INCDPM şi conducerea executivă a celor două domenii de certificare, 
respectiv şefii de certificare ET şi EIP, au obligaţia de a se asigura în permanenţă că personalul 
permanent al OC ICSPM-CS nu oferă, nu execută şi nu participă la licitaţii referitoare la lucrări de 
cercetare-dezvoltare care ar putea conduce la risc de imparţialitate, cum ar fi: 

- realizarea de studii de cercetare-dezvoltare având ca obiect proiectarea unor modele de 
EM sau EIP din domeniul de competenţă notificat sau acreditat; 
- efectuarea de servicii de proiectare sau consultanţă  privind proiectarea, realizarea sau 
managementul calităţii din intreprinderi producătoare de produse din domeniul de 
competenţă notificat sau acreditat; 
- încheierea unor contracte directe cu un client al serviciilor de evaluare şi certificare 
referitor la alte activităţi decât cele de evaluare a conformităţii sau certificare.   

 
4.2.6 Personalul permanent al OC ICSPM-CS poate efectua doar studii de cercetare 
fundamentală în legătură cu activităţile de evaluare a conformităţii şi certificare, elaborări de 
standarde generale, anchete, studii de fundamentare sau impact a noii legislaţii, studii de 
prognoză.  Restricţiile privind tipurile de activităţi pe care le poate efectua personalul permanent al 
organismului de certificare sunt documentate.  
 
4.2.7 Orice studiu sau lucrare având ca obiect alte activităţi este supusă avizării într-o comisie de 
specialişti din alte departamente ale INCDPM. 
 
4.2.8 Activităţile de cercetare-dezvoltare în legătură cu securitatea muncii, serviciile de încercare 
sau de instruire, producţia, vânzarea de publicaţii, se efectuează numai prin alte  structuri, cum ar 
fi laboratoarele de cercetare-dezvoltare, oficiul de documentare, centrul de formare-perfecţionare, 
alte compartimente. Responsabilitatea privind aceste activităţi revine unor conducători executivi 
diferiţi de cei care sunt implicaţi în deciziile de evaluare a  conformităţii şi certificare. 
 
4.2.9 Nici un laborator/colectiv de cercetare-dezvoltare sau producţie din INCDPM nu poate 
efectua studii sau cercetări având ca obiect proiectarea de EM sau EIP din domeniul de 
competenţă acreditat sau notificat şi nici nu are dreptul de a fabrica astfel de produse. Nici un 
structură din cadrul INCDPM nu poate coopta ca expert personalul permanent al structurii 
„Organism de certificare” în lucrări care pot implica un risc de imparţialitate.  
 
4.2.10 Nici o structură funcţională din cadrul INCDPM nu are dreptul de condiţiona serviciile pe 
care le oferă de evaluarea conformităţii şi certificarea produselor.    
 
4.2.11 Compartimentul FCSPA din INCDPM are obligaţia de a furniza Şefilor de certificare orice 
informaţie necesară şi de a le permite  consultarea oricărui document necesar pentru a evalua 
riscul de imparţialitate la nivelul INCDPM, precum şi riscul de imparţialitate în legătură cu fiecare 
comandă de certificare. 

 
4.2.12 Ori de cîte ori este cazul, Preşedintele OC ICSPM-CS/Directorul General al INCDPM 
dispune sancţionarea administrativ, financiar sau chiar prin desfacerea contractului de muncă a 
persoanelor care au fost dovedite că nu au respectat prezenta politică. 
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4.2.13  Prezenta politică se face publică în cadrul INCDPM. 
 

5 MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ  
Prezentul document este nou. Faţă de ediţia precedentă (Ed. 2 rev. 0) s-a actualizat denumirea 
organizaţiei, confom legislaţiei şi s-au modificat unele abrevieri.  
 


