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1 SCOP  
 
Acest document este elaborat pentru a stabili măsurile/acțiunile pe care organismul de certificare 
din INCDPM le ia atunci când apar evenimente sau a circumstante extraordinare, care: 
- nu sunt sub controlul organismului de certificare din INCDPM dar afecteaza activitatea sa 

și/sau a clienților săi, cu scopul ca activitatea de evaluare a conformității să se desfășoare în 
continuare în condiții de securitate pentru personalul propriu, cu independență, obiectivitate, 
profesionalism și imparțialitate și să se garanteze adoptarea unor decizii fundamentate științific; 

- nu sunt sub controlul clienților organismului de certificare din INCDPM, dar împiedică accesul 
organismului în sediile de producție și desfășurare a activităților de evaluare a conformității 
conform procedurilor și programului de certificare sau pot afecta conformitatea produselor 
fabricate cu cerințele de certificare, cu scopul de a se asigura că ciclul de certificare își menține 
continuitatea in cea mai mare măsură posibilă și produsele fabricate se mențin conform 
cerințelor.     

Atât organismul de certificare din INCDPM, cât şi clienții săi, trebuie: 
- să demonstreze promptitudine, înțelegere și încredere reciprocă și 
- să stabilească acțiuni adecvate ca răspuns la evenimentele extraordinare. 

 
Prezentul document stabileşte politica organismului de certificare din INCDPM privind:  
- acțiunile care trebuie întreprinse de către clienții organismului de certificare din INCDPM, în 

cazul oricărei situații care împiedică accesul imediat la sediul/sediile de fabricație sau la sediul 
propriu, caz în care activitățile de certificare care implică vizite la sediu, audituri la sediu și/sau 
încercări nu pot avea loc;  

- situația în care organismului de certificare din INCDPM poate fi împiedicat temporar de un 
eveniment extraordinar să efectueze activități planificate în propriul sediu sau la sediul de 
fabricație al clienților (ședințe, evaluările la sediul de fabricație sau la locațiile unde trebuie 
desfășurate verificări sau prelevări de eșantioane).    

 

2 REFERINŢE 
 

• P-29 – Politica RENAR privind managementul evenimentelor sau a circumstantelor 
extraordinare care afecteaza RENAR, organismele de evaluare a conformitatii si clientii 
acestora 

 

Acest document ia de asemenea în considerare, următoarele documente, prin analogie: 

• IAF MD 4:2018 – IAF Mandatory document for the use of information and communication 
technology (ICT) for auditing/assessment purposes 

• IAF ID 3:2011 – Management of extraordinary events of  circumstances affecting Abs, 
CABs and Certified organizations 

• IAF ID 12:2015 – Principles on remote assessment 

 

3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 
Pentru scopurile acestui document se aplică termenii şi definiţiile din referenţialele aplicabile şi/sau 
din documentul „Termeni şi definiții aplicabile în activitatea OC ICSPM-CS” (D - PGS 01 - 03 R 
TERMENI) și următorii termeni: 
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Eveniment sau circumstanță extraordinară =  circumstanță în afara controlului organizației, 
denumita în mod obișnuit „forță majora” sau „actul lui Dumnezeu”. Exemple sunt: război, grevă, 
revolte, instabilitate politică, tensiune geopolitică, terorism, crimă, pandemie, inundații, cutremur, 
hacking-uri computerizate răuvoitoare, alte dezastre naturale sau provocate de om.  
 
Tehnologie de comunicare și informare (TIC) = este utilizarea tehnologiei pentru colectarea, 
stocarea, regăsirea, prelucrarea, analiza și transmiterea informațiilor. Include software și hardware, 
cum ar fi smartphone-uri, dispozitive portabile, laptopuri, desktop-uri, drone, camere video, 
tehnologie portabilă, inteligență artificială și multe altele. Utilizarea TIC poate fi adecvată atât 
pentru audit / evaluare locală, cât și la distanță. Exemplele de utilizare a TIC în timpul auditurilor / 
evaluărilor pot include, dar nu se limitează la: 

• întâlniri; prin facilități de teleconferință, inclusiv audio, video și partajare de date; 
• audit / evaluare a documentelor și înregistrărilor prin acces la distanță, fie sincron 

(în timp real), fie asincron (când este cazul); 
• înregistrarea informațiilor și dovezilor prin înregistrări video statice, video sau audio; 
• oferirea accesului vizual / audio la locații îndepărtate sau potențial periculoase. 

 
Audit la distanță = evaluare a conformității efectuată dintr-o altă locație decât cea fizică unde 
organizația auditată își desfașoară activitatea. 

 

Client al OC: organizație care a înaintat la organismul de certificare din INCDPM o solicitare fermă 
de evaluare a conformității acceptată sau are un contract în derulare cu organismul sau este 
producătorul /reprezentant autorizat al producătorului unui model de produs care a făcut anterior 
obiectul unei certificării acordate de organism.    

 
Se utilizează următoarele abrevieri: 
• EIP = echipament individual de protecţie 
• EM = echipament de muncă (denumite curent şi echipamente tehnice) 
• OC = 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; 
• SM OC = sistemul de management al OC 
• TIC = Tehnologie de comunicare și informare   
• Şef certificare ET/EIP = coordonatorul domeniului de certificare mașini şi echipamente de 

muncă (ET sau EM), respectiv echipamente individuale de protecţie (EIP) 
• RA = Responsabil cu asigurarea calității 

 

4 POLITICA  

4.1 Obiective 
 

Asigurarea că în situația în care au loc evenimente sau circumstanțe extraordinare care 
afectează OC sau clienții săi: 

• procesul de evaluare a conformității efectuat de OC continuă să furnizeze suficiente dovezi 
obiective că certificările acordate de OC se referă la produse realizate în conformitate cu 
toate cerinţele legale şi standardele aplicabile în vigoare şi în conformitate cu nivelul tehnicii 
actuale; 
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• activitățile efectuate de OC sunt menținute sub control din punct de vedere al imparțialității, al 
respectării condițiilor de acreditare și notificare; 

• activitățile efectuate de personalul OC se desfășoară în condiții de securitate și protecție a 
stării de sănătate; 

• procedurile aplicate de OC nu impun sarcini greu sau imposibil de respectat pentru clienți.  

4.2 Politica aplicabilă în cazul unui eveniment sau circumstanță extraordinară care 
afectează OC 

 
4.2.1 In cazul apariției unui eveniment sau circumstanțe extraordinare care afectează OC, RA 
și/sau Șeful de certificare ET/EIP sau o altă persoană desemnată de Președintele OC efectuează 
o analiză a riscurilor și propune măsurile de adoptat în situația specifică, ținând cont de perioada 
de timp pe care se estimează că se vor produce efecte asupra activităților curente sau activităților 
de evaluare a conformității. Aceste măsuri pot consta în: 

o amânarea activităților planificate pe o perioadă de timp limitată, dar nu mai lungă de 
6 luni; 

o prelungirea valabilității documentelor de atestare a conformității emise pe o 
perioadă de timp limitată, dar nu mai lungă de 6 luni; 

o replanificarea activităților de evaluare a conformității prevăzute în cadrul unor 
contracte; 

o reducerea domeniului de certificare acceptat în cazul comenzilor noi sau reducerea 
domeniului de certificare acordat inițial, în cazul reînnoirii certificării sau 
supravegherilor;  

o sistarea efectuării de către OC a unei/unor activități începând de la o anumită dată; 
o aplicarea unor metode alternative de evaluare pe termen scurt, cum ar fi: utilizarea 

unor proceduri de evaluare simplificate (număr redus de eșantioane supuse 
incercărilor, derogări de la standardele armonizate în aplicarea unei directive 
europene sau unui Regulament european), solicitarea doar a documentației 
relevante (de exemplu, procesul-verbal al ședinței de analiză a managementului, 
înregistrări privind acțiunile corective, rezultatele auditurilor interne, rapoartele de 
încercare/ inspecție etc.) pentru a fi analizată de către OC în afara sediului 
organizaţiei. 

o desfășurarea activităților de evaluare a conformității prin utilizarea TIC.   
 
4.2.2 Măsurile adoptate se stabilesc în funcție de evenimentul sau circumstanța extraordinară și 
de activitatea ce trebuie efectuată de organism sau de procesul de evaluare a conformității în 
derulare. Măsurile specifice adoptate în funcție de procesul/procedura de evaluare vor respecta 
regulile stabilite în cap. 5. 
 
4.2.3 OC va aplica același tip de măsuri pentru orice client, indiferent de mărimea, locația, 
proprietatea clientului sau dimensiunea colaborărilor cu OC atunci când evenimentul sau situația 
extraordinară sunt identice sau similare. 
 
4.2.4 Atunci când evenimentul sau circumstanța extraordinară afectează direct OC, punându-l în 
imposibilitatea de a efectua anumite activități RA și/sau Șeful de certificare ET/EIP comunică 
tuturor clienților măsurile adoptate și, în cazul în care este necesar, solicită acestora și în special 
clienților să-și exprime în scris opțiunea privind continuarea procesului de evaluare a conformității 
sau sistarea sa.  
 
4.2.5 Pe perioada in care este declarată o pandemie în zona în care este situat OC sau clienții 
săi sau sunt identificate un eveniment sau circumstanțe care pot expune personalul la riscuri 
privind sănătatea sau securitatea proprie, OC va lua toate măsurile necesare pentru a evita 
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intâlnirile directe între personalul său permanent și personalul nepermanent sau alte persoane din 
alte organizații, de exemplu în cadrul unor ședințe comune, evaluări sau vizite la sediu. In acest 
scop, OC poate: 

• să amâne pe o perioadă de maxim 6 luni orice activitate planificată conform 
documentelor SM OC sau contractelor de evaluare a conformității existente/comenzilor 
de certificare acceptate; 

• să stabilească ca activitățile organismului, inclusiv cele de evaluare a conformității, să 
se desfășoare prin utilizarea TIC sau  

• să refuze temporar, pe o perioadă limitată, acceptarea solicitărilor/inițierea  proceselor 
de evaluare a conformității pentru noi solicitări. 

 
Atunci când adoptarea acestor măsuri nu este posibilă și are loc o întâlnire directă, Șeful de 
certificare EIP/ET va adopta toate măsurile recomandate la nivel național, conform legislației și 
bunelor practici aplicabile în cazul specific, pentru a reduce riscul de infectare sau accidentare. 
 
4.2.6 OC comunică în scris organismului național de acreditare, RENAR, informații relevante 
privind evenimentele sau circumstanțele extraordinare proprii care îi afectează activitatea, cum ar 
fi: 

• descrierea situației sau circumstanței extraordinare și evaluarea impactului asupra OC; 
• data previzibilă la care OC va funcționa normal/ va putea să efectueze serviciile definite în 

domeniul de acreditare; 
• dacă OC va trebui să utilizeze alte locații decât cele stabilite prin documentele de 

acreditare; 
• dacă OC are capacitatea de a respecta încă cerințele de acreditare și/sau cerințele de 

evaluare a conformității sau îşi va contacta clienii cu privire la posibile concesii;  
• în ce măsură a fost afectată funcționarea sistemului de management. 

  

4.3 Politica aplicabilă în cazul unui eveniment sau circumstanță extraordinară care 
afectează clienții  

 
4.3.1 OC va aplica același tip de măsuri pentru orice client, indiferent de mărimea, locația, 
proprietatea clientului sau dimensiunea colaborărilor cu OC atunci când evenimentul sau situația 
extraordinară sunt identice sau similare. 
 
4.3.2 Comunicarea evenimentului sau circumstanței extraordinare specifice  
 
4.3.2.1 Clienții OC trebuie să comunice OC  orice eveniment sau circumstanță extraordinară care îl 
afectează în mod specific și îl pot pune in imposibilitatea temporară de a continua fabricarea 
produselor certificate în condițiile declarate inițial sau a sista temporar fabricația, de a respecta 
toate condițiile de la certificarea inițială sau de a permite accesul reprezentanților OC pentru vizite 
sau audituri la sediu. Ei trebuie să solicite OC să analizeze dacă în situația specifică se menține 
certificarea existentă sau programul inițial de certificare.   
 
4.3.2.2 Clienții OC trebuie să însoțească solicitarea de informațiile semnificative privind 
evenimentul sau circumstanța extraordinară respectivă care ar putea conduce la: 

• întreruperea sau încetarea definitivă a activității la locația/locațiile declarate sau înscrise în 
documentele de atestare a conformității; 

• desfășurarea activității la alte sedii decât cele declarate sau înscrise în documentele de 
atestare a conformității;  

• încetarea colaborării cu un subcontractant principal; 
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• afectarea posibilă a calității /conformității cu specificațiile în raport cu care s-a acordat 
certificarea, pentru toate produsele ce vor fi fabricate sau pentru o cantitate mare de 
produse deja fabricate, care necesită adoptarea de măsuri pentru punerea în conformitate 
(pentru produse supuse unor proceduri de verificare sau supraveghere anuală); 

• imposibilitatea respectării procesului tehnologic / procedurilor de control al conformității 
exemplarelor de produs fabricate.  

 
4.3.2.3 Clienții OC trebuie să informeze OC imediat ce s-a stabilit că evenimentul sau circumstanța 
extraordinară nu mai afectează organizația și producția a fost reluată. Ei trebuie să comunice de 
asemenea OC care sunt modificările semnificative efectuate asupra produsului sau a sistemului 
calității la fabricarea acestuia. 
 
4.3.2.4  OC trebuie să stabilească cu celeritate modificările programului de certificare 
corespunzător, astfel încât să se efectueze cât mai rapid vizitele sau auditurile necesare pentru a 
asigura întreruperi minime ale ciclului de certificare. Modificările propuse ale programului de 
certificare se supun acceptului clientului.    
 
4.3.3 Stabilirea măsurilor suplimentare  
 
4.3.3.1 OC, prin Șeful de certificare ET/EIP împreună cu un evaluator șef desemnat efectuează o 
analiză a informațiilor pentru înțelegerea şi estimarea situației curente şi previzibile a organizației 
certificate și a impactului asupra conformității produselor fabricate cu cerințele de certificare,  
evaluează riscurile privind continuarea certificării și menținerea conformității exemplarelor de 
produse noi fabricate cu cerințele de certificare în noile condiții și decide privind acțiunile de urmat. 
 
Dacă e cazul, OC poate solicita completarea informațiilor furnizate de clienți. 
 
4.3.3.2 Măsurile propuse de OC în fiecare situație specifică, trebuie să țină cont de perioada de 
timp pe care se estimează că se vor produce efecte asupra activităților curente sau activităților de 
evaluare a conformității. Aceste măsuri pot consta în: 

o amânarea activităților planificate pe o perioadă de timp limitată, dar nu mai lungă de 
6 luni; 

o prelungirea valabilității documentelor de atestare a conformității emise pe o 
perioadă de timp limitată, dar nu mai lungă de 6 luni; 

o replanificarea activităților de evaluare a conformității prevăzute în cadrul unor 
contracte; 

o reducerea domeniului de certificare acceptat în cazul comenzilor noi sau reducerea 
domeniului de certificare acordat inițial, în cazul reînnoirii certificării sau 
supravegherilor;  

o omiterea efectuării unei/unor activități planificate anterior; 
o utilizare de metode alternative de evaluare pe termen scurt; 
o desfășurarea activităților de evaluare a conformității prin utilizarea TIC.   

 
4.3.3.3 Măsurile finale se stabilesc de OC după consultarea clientului, aplicând regulile specifice 
fiecărui proces de evaluare a conformității, descrise în cap. 5. 
 
. În măsura posibilului, OC trebuie să propună clienților cel puțin 2 măsuri alternative.  

 
4.3.3.4 Atât OC, cât şi clienții, trebuie să demonstreze diligență rezonabilă, înțelegere și încredere 
reciprocă și să opteze pentru acțiuni adecvate ca răspuns la evenimentele extraordinare.  
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4.3.3.5 In cazul în care clientul nu poate fi contactat sau refuză in totalitate măsurile argumentate 
propuse de OC, acesta poate decide respingerea, suspendarea sau retragerea certificării. 

5 LIMITĂRI DE UTILIZARE A METODELOR ALTERNATIVE DE EVALUARE PE TERMEN 
SCURT 
 

5.1 Certificarea inițială și extinderea certificării 
 

5.1.1  Certificarea inițială/evaluarea conformității prin ”examinare EC/UE de tip” prevăzută de 
directivele sau regulamentele europene și procedurile conexe din sistemul nereglementat, precum 
și extinderea certificării acordate prin aceste proceduri pot fi efectuate conform regulilor 
procedurale normale, cu condiția ca producătorul să declare că mijloacele de control al calității 
indicate în documentație urmează a fi aceleași și după încetarea evenimentului sau circumstanței 
extraordinare. 
 
Ori de câte ori este cazul, OC va aplica metodele alternative de evaluare pe termen scurt 
recomandate de Coordonarea Europeană a Organismelor de Notificate pentru evaluarea 
conformității unui /unor anumit (e) tip (tipuri) de produs. OC va solicita în mod expres acceptul 
clientului pentru aplicarea unor astfel de metode, prezentând limitele acestora. 
   
5.1.2 Certificarea prin procedura ”conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al 
producției, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii (Modulul C2)” 
conform Regulamentului (UE) 2016/425 poate fi efectuată în următoarele condiții: 

• activitățile de verificare anuală pot fi amânate pentru o perioadă care nu depășește în mod 
normal 6 luni (18 luni de la data verificării precedente), fără ridicarea dreptului clientului de a 
aplica numărul de identificare al organismului pe fiecare exemplar de EIP de categoria III; 

• activitățile de prelevare trebuie efectuate cât mai repede posibil odată ce situația sau 
circumstanța excepțională a încetat și funcționarea normală a organizației a fost restabilită; 

• atunci când activitățile de prelevare din cadrul unei verificări pot expune la risc personalul care 
efectuează aceste activități, datorită unor evenimente sau circumstanțe excepționale cum ar fi 
sunt temporar afectate de situații cum ar fi revolte, instabilitate politică, tensiune geopolitică, 
pandemie se vor aplica una sau mai multe dintre metodele alternative următoare: 
o activitățile de verificare vor consta in principal verificarea 2A+2B (iii), cu prelevări de la 

comercianți, importatori sau utilizatori, din zone cu risc redus de îmbolnăvire; 
o prelevările se vor efectua de personal nepermanent, de preferință stabilit în apropierea 

sediului, desemnat de organism, care a fost supus unei instruiri specifice sau alternativ, de 
un reprezentaant al organismului; 

o atunci când prelevarea se efectuează de client, se vor preleva și transmite la organism 
minim 10 exemplare de EIP din producția curentă de produse al căror preț de cost unitar 
este sub 100 EURO și minim 2 produse al căror preț de cost unitar este de peste 100 
EURO, precum și materiale sau componente solicitate de OC; 

• atunci când se obțin dovezi că un client al OC nu a comunicat acestuia cu celeritate încetarea 
evenimentului sau circumstanței excepționale și nu s-a putut efectua verificarea în cel mult 3 
(3 luni) luni de la reînceperea activității, OC are dreptul de a suspenda sau retrage 
documentul de atestare finală și de a interzice  clientului să aplice numărul de identificare al 
organismului pe fiecare exemplar de EIP de categoria III. 

 
5.1.3 Certificarea inițială prin procedura ”conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea 
calității (Modulul D)” conform Regulamentului (UE) 2016/425, poate fi efectuată în următoarele 
condiții: 

• certificarea inițiala și extinderea certificarii existente nu poate fi efectuată atunci când 
clientul nu produce EIP de categoria III și nu sunt posibile auditul și evaluarea completă, 
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deoarece în astfel de cazuri nu este posibilă susținerea unei decizii de certificare cu informații 
existente referitoare la mijloacele de supraveghere applicate de producător pentru atingerea 
nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficace a sistemului calității; 

• certificarea inițială poate fi efectuată atunci când clientul produce EIP de categoria III și se 
îndeplinesc concomitent: 
o clientul înaintează OC spre examinare și evaluare, atât documentația sistemului calității, 

cât și alte informații documentate solicitate de acesta care să acopere punctele a) … e) 
din Anexa VII la regulamentul (UE) 2016/425;    

o clientul asigură efectuarea de către OC unui audit la distanță, cu factori de răspundere și 
lucrători, care să acopere numărul de locații și modele/tipuri de produse eșantionate 
conform planului de audit stabilit de organism, aplicând regulile procedurale uzuale;  

o clientul asigură transmiterea la organism a cel puțin 1 exemplar din fiecare model/tip de 
produs eșantionat de OC conform regulilor procedurale uzuale, care să fie supus 
examinărilor și/sau încercărilor specific pentru a se demonstra conformitatea cu modelele 
/tipurile de produs care au făcut obiectul ”examinării UE de tip”. 

• la primirea unei solicitări noi sau atunci când clientul declară că nu poate asigura efectuarea 
unui audit la distanță, OC va înainta clientului propunerea de optare pentru derularea 
procedurii  ”Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus verificări 
supravegheate ale produselor la intervale aleatorii (Modulul C2)” conform Regulamentului 
(UE) 2016/425; 

• extinderea certificării poate fi efectuată numai conform regulilor anterioare stabilite pentru  
certificarea inițială, atunci când extinderea se referă la noi locații sau la modele fabricate prin 
alte tehnologii decât cele de la certificarea inițială;  

• revizuirea certificării în cazul în care se referă la un model nou care este o variantă minoră a 
celor supuse aprobării inițiale sau un model fabricat printr-una din tehnologiile auditate anterior 
se poate efectua numai în urma examinării unor informații documentate solicitate de OC și a 
unor exemplare noi fără efectuarea unui audit la distanță. 

 
Regulile de mai sus se vor respecta și atunci când OC aplică procedurile similare din sistemul 
reglementat sau voluntar care implică vizite sau audituri la sediul producătorului. 
 
5.1.4 Auditurile de supraveghere la aplicarea procedurii ”Conformitatea cu tipul bazată pe 
asigurarea calității (Modulul D)” conform Regulamentului (UE) 2016/425 pot fi efectuate în 
următoarele condiții: 

• auditurile de supraveghere anuală trebuie efectuate cât mai repede posibil odată ce situația 
sau circumstanța excepțională a încetat și funcționarea normală a organizației a fost 
restabilită; 

• primul audit de supravegere anuală poate fi amânat pentru o perioadă care nu depășește 6 
luni (18 luni de la data aprobării sistemului), fără ridicarea dreptului clientului de a aplica 
numărul de identificare al organismului pe fiecare exemplar de EIP de categoria III, după 
aplicarea unei metode alternative de evaluare pe termen scurt, constând în solicitarea de OC 
doar a documentației relevante (de exemplu, procesul-verbal al ședinței de analiză a 
managementului, înregistrări privind acțiunile corective, rezultatele auditurilor interne, 
rapoartele de încercare/ inspecție etc.) pentru a fi analizată de către OC în afara sediului 
organizaţiei 

• în anumite circumstanțe specifice OC poate justifica ajustarea calendarului unui audit de 
supraveghere ulterior. În cazul auditurilor de supraveghere ulterioare, o amânare a auditului 
nu trebuie să depășească 6 luni cu condiția să fie colectate suficiente dovezi pentru a asigura 
încrederea că sistemul de management certificat continuă să fie eficace; atunci când se 
modifică calendarul auditurilor de supraveghere ulterioare, OC menține dreptul clientului de a 
aplica numărul de identificare al organismului pe fiecare exemplar de EIP de categoria III 
fabricat în perioada de amânare (acordă o licență pe perioadă limitată);  
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• dacă o organizație trebuie să se închidă complet pentru o perioadă limitată de timp 
(mai puțin de 6 luni), OC poate să amâne un audit care fusese programat să se desfășoare 
în timpul închiderii, până când organizația își reia operațiunile; organizația/clientul trebuie să 
informeze OC privind reluarea operațiunilor, astfel încât acesta să poată efectua auditul cu 
promptitudine; dreptul clientului de a aplica numărul de identificare al organismului pe fiecare 
exemplar de EIP de categoria III fabricat se suspendă pe această perioadă; 

• atunci când se obțin dovezi că un client al OC nu a comunicat acestuia cu celeritate încetarea 
evenimentului sau circumstanței excepționale și nu s-a putut efectua verificarea în cel mult 3 
(3 luni) luni de la reînceperea activității, OC are dreptul de a suspenda sau retrage 
documentul de atestare finală/certificatul de aprobare a sistemului calității și de a interzice 
clientului să aplice numărul de identificare al organismului pe fiecare exemplar de EIP de 
categoria III. 

 
5.1.5 Reînnoirea certificării se poate efectua în următoarele condiții 
• în mod normal, pentru a evita pierderea certificării, activitățile de reînnoire a certificării/ 

recertificare trebuie finalizate și decizia de recertificare trebuie luată înainte de expirarea 
certificării în vigoare;  

• atunci când producătorul solicită în mod expres, pentru a asigura încrederea clienților finali ai 
produselor în conformitatea acestora cu cerințele de certificare și în eficacitatea sistemului său 
de management, OC poate lua în considerare menţinerea certificării pentru o perioadă care nu 
depășește 6 luni peste data de expirare inițială. În această situație OC ar trebui să colecteze 
direct de la client sau prin alte metode suficiente dovezi privind conformitatea.   

• reînnoirea certificării/recertificarea trebuie efectuată în această perioadă prelungită, în caz 
contrar, trebuie efectuat o nouă evaluare inițială completă. Expirarea certificării reînnoite sa va 
baza pe ciclul original de recertificare.  

 

6 MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ  
 
- Prezentul document este nou.   
  
  


