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1 SCOP  
 
Crearea cadrului general pentru proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea sistemului de management al OC ICSPM-CS, astfel încât să fie eficace şi să asigure 
atingerea obiectivelor stabilite pe termen scurt, mediu şi lung. 

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 / CEI 17000, precum şi din referenţialele indicate anterior.  
 
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; 
• Regulamentul (UE) 2016/425 = Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a 
Directivei 89/686/CEE a Consiliului 

• Şef certificare ET/EIP = coordonatorul domeniului de certificare mşţini şi echipamente de 
muncă (EM), respectiv echipamente individuale de protecţie (EIP) 

 

4 POLITICA  

4.1 Obiective 
 
4.1.1 Efectuarea de către OC ICSPM-CS a activităţilor de evaluare a conformităţii şi certificare în 
la cel mai înalt nivel de competență, în conformitate cu așteptările clienţilor sau ale altor părţi 
anteresate, precum şi ale autorităților şi cu utilizarea cât mai eficientă a resurselor. 
 
4.1.2 Obținerea şi menţinerea acreditării de către RENAR, în raport cu SR EN ISO CEI 
17065:2013 (EN ISO/ CEI 17065:2012), pentru domeniile de competență ale OC ICSPM-CS. 
 
4.1.3 Menţinerea recunoaşterii de către autorităţile competente pentru aplicarea procedurilor 
prevăzute de reglementărilor tehnice române armonizate cu directivele europene din Noua 
Abordare şi Abordarea Globală referitoare la maşini şi EIP, precum şi a notificării la nivel european 
şi extinderea acestei notificări pentru noi grupe de produse sau scheme generale de certificare. 
 
4.1.4 Formarea și monitorizarea personalului implicat în activitățile desfășurate de OC ICSPM-
CS, astfel încât să se asigure o abordare uniformă, atât a procesului de evaluare cât şi a 
procesului de decizie, în conformitate cu principiile şi procedurile înscrise în reglementările tehnice, 
standardele europene şi internaţionale sau cu recomandările organismelor de coordonare a 
organismelor notificate în domeniul reglementat de directivele 2006/42/CE şi Regulamentul (UE) 
2016/425. 
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4.1.5 Cooperarea cu diferite organizații profesionale pentru a identifica permanent noi surse de 
expertiză tehnică, în scopul de a adăuga valoare certificărilor emise. 
 

4.2 Modalităţi de acţiune 
 
4.2.1 Managementul de la cel mai înalt nivel, reprezentat de Preşedintele OC ICSPM-
CS/Directorul General al INCDPM, se angajează să: 

- respecte cerințele SR EN ISO/CEI 17065, precum şi cerinţele referitoare la organisme 
notificate din reglementările tehnice române armonizate cu directivele europene din Noua 
Abordare şi Abordarea Globală referitoare la maşini şi din EIP;   
- implementeze documentele specifice elaborate de RENAR, de Comisia Europeană sau 
de alte organizaţii europene în domeniu (EA, ILAC, Coordonarea Europeană a 
Organismelor Notificate în domeniile de competenţă ale OC ICSPM-CS) în vederea 
obţinerii / menţinerii acreditării şi a notificării; 
- își asume responsabilitatea pentru procesul de certificare, în cadrul căruia vor fi utilizate: 

a) standardele europene armonizate publicate de Comisia Europeană în aplicarea  
directivelor europene din Noua Abordare şi Abordarea Globală referitoare la maşini 
şi EIP; 
b) documentele (recomandările pentru utilizare) ale Coordonării Europene a 
Organismelor Notificate în domeniile de competenţă ale OC ICSPM-CS; 
c) standarde sau alte documente normative europene și naționale; 
d) bune practici recunoascute la nivel naţional, european sau internaţional. 

 
4.2.2 Preşedintele OC ICSPM-CS/Directorul General al INCDPM stabileşte perodic obiective pe 
termen mediu şi scurt şi parametrii de performanţă pentru organism în ansamblu, precum şi pentru 
fiecare domeniu de activitate al OC ICSPM-CS (domeniul EM, respectiv domeniul EIP), în vederea 
îndeplinirii obiectivelor generale referitoare la calitate. 
 
4.2.3 Preşedintele OC ICSPM-CS/Directorul General al INCDPM are responsabilitatea globală 
pentru a pune în practică prevederile politicii referitoare la calitate.  
 
4.2.4 Monitorizarea eficacității sistemului de management al OC ICSPM-CS se realizează prin 
efectuarea auditurilor interne în conformitate cu SR EN ISO CEI 17065:2013 și prin analiza 
sistemului efectuată de management, care este urmată de stabilirea de măsuri de îmbunătățirea 
continuă a acestuia. 
 
4.2.5 Monitorizarea eficienţei şi eficacității sistemului de management al OC ICSPM-CS ia în 
considerare şi elementele de intrare furnizate de mecanismul pentru asigurarea imparţialităţii 
asigurat prin Comitetul Consultativ. 
 
4.2.6 Şefii de certificare ET/EIP şi Responsabilul cu asigurarea calităţii au responsabilitatea de a 
pune în practică prevederile acestei politici. Ei trebuie să proiecteze, documenteze, implementeze, 
menţină şi să îmbunătăţească un sistemul de management al OC ICSPM-CS în conformitate cu 
obiectivele generale pe termen lung şi/sau obiectivele specifice pe termen scurt şi mediu şi cu 
angajamentul managementului. 
 

5 MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ  
Prezentul document este nou.  
 


