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1. SCOP 
Asigurarea independenţei şi obiectivităţii în activitatea de certificare a produselor din domeniul 
reglementat /voluntar, pe parcursul tuturor fazelor procesului de evaluare a conformităţii în vederea 
creşterii increderii privind integritatea şi credibilitatea certificării din partea parţilor interesate: clienti 
/autoritati publice /organisme neguvernamentale / consumatori /societatea civila. 
 
2. REFERINŢE 
SR EN ISO/CEI 17065:2013 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică 
produse, procese şi servicii 
Regulamentul (UE) nr.305 / 2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 - 
Regulament de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru 
construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului 
EA-2/17 M:2016 Ghid EA privind cerinţele orizontale pentru acreditarea organismelor de 
evaluare a conformităţii în vederea notificării 
 
3. POLITICA 

Politica referitoare la asigurarea independentei şi imparţialităţii in activitatea de certificare 
produselor de către CIM-OCP este pusă în practică prin: 
- realizarea unei structuri organizatorice şi funcţionale, care funcţionează astfel încât 

obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale este protejată; 
- asigurarea unui personal competent: 
- responsabilitatea ca organism de certificare a produselor, 
- administrarea nediscriminatorie a politicilor şi procedurilor în activitatea de certificare; 
- transparenţa privind accesul la informaţii 
- asigurarea confidenţialităţii; 
- modul de tratarea al reclamaţiilor şi apelurilor. 
 
Organismul de certificare CIM-OCP are în vedere identificarea, analizarea şi documentarea 
potenţialelor riscuri referitoare la imparţialitate: 
- interes personal; 
- autoanalizare; 
- susţinerea unei cauze; 
- familiaritate excesivă; 
- intimidare; 
- rivalitate 
 

Minimizarea pericolului privind conflictele de interese, ca urmare a intereselor personale la nivel de 
individ se face prin conştientizarea personalului implicat şi responsabilizarea sa prin asumarea 
codului de deontologie profesională şi a declaraţiilor privind nenimplicarea în activităţi ce pot 
influenţa imparţialitatea 
 
Independenţa şi imparţialitatea este asigurată de structura organizatorică a CIM-OCP, care: 
- garantează independenţa şi impartialitatea organismului de certificare la cele toate cele 3 niveluri: 
strategie şi politica, deciziile asupra certificării, evaluare; 
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- permite participarea tuturor părţilor interesate în mod semnificativ în dezvoltarea politicilor şi 
principiilor privind conţinutul şi funcţionarea sistemului de EVCP/ evaluare a conformităţii, fără a 
favoriza vreuna din ele; 
-  asigură faptul că persoanele care iau decizia de certificare sunt altele decît cele  care au efectuat 
evaluarea, ceea ce elimină riscul apariţiei autoevaluării. 
 
Pentru asigurarea imparţialităţii,  

 CIM-OCP işi bazează deciziile numai pe dovezi obiective privind gradul de conformare a 
raportului de evaluare a conformităţii produsului cu standardele de referinta aplicabile, fără ca 
deciziile să fie influentate in  vreun  fel.  
Personalul implicat în activitatea de certificare: 
- are obligativitatea de a acţiona imparţial şi integru în activitatea prestată; 
- nu este implicat in activitati de consultanţă sau asistenta tehnică privind produsul supus evaluării 
conformităţii, intr-un mod sau o perioadă care ar putea intra in conflict de impartialitate (minim 5 
ani); 
- nu are asociere partenerială anterioară sau prezentă cu solicitantul certificării 
- remunerarea personalului implicat în evaluare si luarea decizie nu se face în functie de numarul 
de evaluari efectuate, rezultatul acestora sau decizile luate. 
 Structura Consiliului Director şi a Comitetului de certificare, precum şi componenţa 
echipelor care au sarcini de evaluare a conformităţii produselor sunt monitorizate permanent de 
Preşedinte Consiliului Director şi de Managerul tehnic pentru a îndeplini cerinţele cap. 4.2 din SR 
EN ISO/CEI 17065, de a nu fi sau nu fi fost  în ultimii 5 ani: 
a) proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, 
deţinătorul, persoana fizică sau juridică care le introduce pe piaţă, utilizatorul sau responsabilul cu 
întreţinerea produselor a căror conformitate este evaluată şi nici reprezentantul autorizat al uneia 
din aceste părţi. 
b) implicaţi direct sau indirect în proiectarea, fabricarea, construirea /montarea, comercializarea, 
instalarea, utilizarea, întreţinerea produselor care fac obiectul evaluării conformităţii  sau ale 
produselor similare ale concurenţei, şi nici nu reprezintă părţi angajate în aceste activităţi. 
 Imparţialitatea în activitatea de certificare a CIM-OCP este urmărită de Comitetul pentru 
asigurarea imparţialităţii, membrii acestuia având acces neîngrădit la toate informaţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii sale. Membrii Comitetului sunt specialişti care reprezintă principalele 
sfere de interese, fără ca vreun interes să predomine. Grupele de interese cheie, identificate ca 
fiind reprezentative pentru Comitetul pentru asigurarea imparţialităţii, sunt: 
-  autoritatea  publică de reglementare; 
-  învăţământul superior de specialitate; 
- asociaţia profesională a producătorilor de ciment şi altor produse minerale pentru construcţii. 


