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REGULAMENT DE CERTIFICARE SI INREGISTRARE al 
ISOQAR. Termeni si conditii generale de certificare  si 

inregistrare 

§ 1. Principii generale  

Organismul ISOQAR Ltd, cu sediul central la Cobra Court, Sos. 
Blackmore, Stretford, Manchester, M32 0QY, Marea Britanie, este 
acreditat de UKAS si este abilitat sa emita certificate de inregistrare 
companiilor interesate, documentele ramanand proprietatea 
Organismului. Pentru statele din Europa Centrala si de Est, ISOQAR 
CEE Sp. Z o.o., iar pe teritoriul Romaniei si al Republicii Moldova, 
ISOQAR CEE RO srl actioneaza in numele ISOQAR Ltd fiind acreditata 
de aceasta. Ca urmare a implementarii si aplicarii procedurilor ISOQAR 
Ltd, Organismul ISOQAR CEE RO este abilitat sa efectueze audituri de 
certificare si de supraveghere prin care se confirma continuarea 
certificarii. 

Detalii privind domeniul de aplicare a acreditarii vor fi puse la 
dispozitie de catre ISOQAR CEE RO , la cererea Clie ntilor. In plus, 
aceste informatii sunt disponibile pe paginile web ale ISOQAR Ltd si 
ISOQAR CEE RO. 

Certificarea unui sistem de management nu reprezinta o garantie oferita 
de Organismul de Certificare ca produsul sau serviciul este in deplina 
conformitate cu un anumit standard. 

Certificarea nu confirma ca un produs sau un serviciu este conform cu o 
anumita specificatie. Ea nu nu reprezinta în niciun caz  garantia pentru 
un produs sau un serviciu bun.  

ISOQAR CEE RO este o societate independenta cu raspundere limitata.  

Obligatiile ISOQAR CEE RO asumate fata de client, in baza prezentului 
contract, reprezinta obligatii de mijloace, fata de raportul acesteia cu 
ISOQAR Ltd.  

Intreaga corespondenta, precum si facturile transmise de ISOQAR CEE 
RO va fi transmisa la adresa de corespondenta notata pe Formularul de 
Inscriere la Certificare/Application – prin posta/curierat, cu confirmare de 
primire.  Exceptie fac situatiile cand Clientul informeaza ISOQAR CEE 
RO in scris despre  modificarea adresei, inainte de transmiterea 
corespondentei sau a facturilor. 

Termenii si Conditiile prezentate in cele ce urmeaza sunt parte integranta 
a Ofertei Financiare si sunt obligatorii atat pentru ISOQAR CEE RO cat si 
pentru Clientul sau, dupa primirea acceptului din partea acestuia din 
urma. 

§ 2. Domeniul de aplicare a Regulamentului de Certi ficare si 
Inregistrare  

1. ISOQAR CEE RO se obliga sa desfasoare un proces de 
certificare in doua etape inainte de emiterea certificatului si de 
inregistrarea acestuia. 

2. In prima etapa se verifica daca exista un sistem de 
management implementat si masura in care acest sistem 
indeplineste cerintele legale, cerintele standardului de 
referinta pentru audit si directivele UE. Se verifica, de 
asemenea, existenta documentatiei si a proceselor/ 
procedurilor corespunzatoare. La finalul primei etape de audit 
ISOQAR CEE RO va pregati un raport care va cuprinde un 
plan de audit pentru etapa a doua, data desfasurarii 
urmatorului audit si o lista a punctelor unde sistemul de 
management trebuie imbunatatit. Auditorul are dreptul de a  
mări sau a micşora numarul de zile de audit pentru etapa a 
doua dupa finalizarea etapei intai. Acest lucru se intampla 
justificat, in urma analizei atente a sistemului de 
management. Prin semnarea raportului din etapa intai de 
audit, Clientul isi declara acordul pentru continuarea etapelor 
de certificare, conform contractul initial dintre ISOQAR CEE 
RO si Client. 

3. In etapa a doua de audit se stabileste daca sistemul de 
management este implementat in conformitate cu cerintele 
legale, cu standardul/ standardele de referinta si directivele 
UE. Orice neconformitate identificata pe durata acestei etape 
de audit este inregistrata in raportul ISOQAR CEE RO si 
trebuie remediata in perioada stabilita de organizatie si 
acceptata de auditor. La finalul etapei a doua de audit 
ISOQAR CEE RO va lua decizia de a recomanda sau nu 
Organismului ISOQAR Ltd sa emita certificatul. In plus, 
ISOQAR CEE RO stabileste planul de audit si data 
urmatorului audit de supraveghere sau de recertificare prin 
care se confirma prelungirea certificarii sau emiterea unui nou 
certificat. Auditurile de supraveghere trebuie desfasurate intr-
un interval de maxim 12 respectiv 24 luni de la data emiterii 
certificatului. Auditurile de recertificare pot fi efectuate cel 
tarziu la 36 luni de la data emiterii certificatului. Toate 
rapoartele de audit trebuie semnate de Client, in acest mod 
indicandu-se acceptul sau fata de continutul raportului si fata 
de actiunile pe care trebuie sa le intreprinda pentru a mentine 
valabilitatea certificatului sau pentru a o extinde pentru inca o 
perioada de trei ani. 

4. Daca dupa etapa intai sau a doua de audit este necesara inca 
o vizita a auditorului (sau a echipei) ca urmare a identificarii 
de neconformitati majore1, Clientului i se aduce la cunostinta 

                                                
1 Neconformitate majora= neindeplinirea, nerespectarea in totalitate a unei 
clauze din standardul/standardele de referinta. 
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acest lucru, precum si costurile suplimentare rezultate din 
desfasurarea acestor audituri suplimentare. Costul total al acestor 
audituri suplimentare va fi stabilit de ISOQAR CEE RO, dar nu va 
depăşi suma de 250 EURO + TVA  pe audit suplimentar pentru 
fiecare standard. 

5. Clientul va fi de acord sa puna la dispozitia ISOQAR CEE RO toate 
informatiile necesare pentru audituri, in special inregistrarile care 
dovedesc inchiderea neconformitatilor prezentate in raportul de 
audit. 

6. Daca dupa emiterea certificatului apar modificari de orice tip, care 
pot avea un impact sever asupra certificarii, inclusiv schimbarea 
echipei de lucru (ex. Consiliul de Administratie, Managementul, 
personalul tehnic), Clientul are responsabilitatea de a informa 
ISOQAR CEE RO in cel mai scurt timp despre acest fapt. 

7. ISOQAR CEE RO isi rezerva dreptul de a efectua audituri 
suplimentare, pe cheltuiala clientului, daca astfel de actiuni se impun 
ca urmare a reclamatiilor venite din partea clientilor Societatii-Client 
sau din partea UKAS. 

8. Auditorul va stabili de comun acord cu Clientul data urmatorului 
audit, iar aceasta va fi consemnata in raportul de audit. In situatiile 
cand Clientul doreste schimbarea datei auditului, aceasta va trebui 
solicitata in scris si va fi confirmata in scris de ISOQAR CEE RO  

9. In cazul in care ISOQAR CEE RO accepta modificarea datei 
auditului, Clientul va suporta costurile suplimentare asociate acestei 
intarzieri numai daca instiintarea din partea clientului este facuta cu 
mai putin de 5 zile fata de data stabilita initial, conform Art. § 8.12.  

10. In cazul in care in oferta nu este specificat altfel,  iar auditorul/echipa 
de audit are nevoie de transport, masă, cazare la hotel pe parcursul 
desfasurarii auditului, Clientul este obligat sa asigure acest serviciu 
la un nivel mediu (rezonabil, cu mic dejun inclus si baie in camera), 
asumandu-si cheltuielile aferente. 

§ 3. Chestionarul, Formularul de Inscriere la Certi ficare, Contravaloarea 
Auditului de Certificare si Emiterea Certificatului  

1. Clientul isi declara interesul sau pentru certificare prin completarea 
unui Chestionar pe care il retransmite la ISOQAR CEE RO prin 
mijloace electronice, prin fax sau prin posta. De asemenea, Clientul 
poate transmite informatiile despre activitatea sa direct la ISOQAR 
CEE RO, iar Organismul introduce datele in Chestionar. 

2. Dupa primirea Chestionarului sau a datelor pentru completarea lui, 
ISOQAR CEE RO emite o Oferta de Certificare care include 
costurile de certificare si inregistrare, precum si costurile pentru 
mentinerea certificatului ( audituri de supraveghere). 

3. Acceptarea Ofertei Financiare de catre Client se face prin 
completarea formularului Cerere de certificare (Application) si 
semnarea lui de catre o persoana autorizata din partea Clientului. 

Ulterior formularul se transmite la ISOQAR CEE RO prin e-
mail, fax sau posta. 

4. Acceptarea Ofertei de certificare reprezinta angajamentul 
Clientului de a respecta cerintele mentionate in Oferta de 
certificare pana la expirarea Certificatului emis, in 
conformitate cu prevederile Codului Civil si ale prezentului 
Regulament de Certificare si Inregistrare. 

5. ISOQAR CEE RO si Clientul sunt implicit de acord ca 
persoana care a semnat formularul de Cerere de Certificare 
este pe deplin autorizata sa reprezinte Clientul. Aceasta 
situatie poate fi modificata doar in cazul in care, intr-un 
interval de trei zile de la data primirii facturii fiscale, ISOQAR 
CEE RO primeste o informare scrisa din partea Clientului prin 
care se  declara ca persoana care a semnat Cererea de 
certificare nu mai este autorizata sa il reprezinte. 

6. Dupa semnarea si transmiterea la ISOQAR CEE RO a Ofertei 
Financiare si a Formularului de Inscriere la Certificare, 
Organismul emite  factura fiscala. Aceasta factura cuprinde 
costurile de inregistrare la certificare si de desfasurare a 
auditului de certificare si inregistrare. 

7. In lipsa unui agrement special cu Organismul, Clientul este de 
acord sa achite in totalitate, inaintea desfasurarii auditului, 
suma evidentiata in factura fiscala, prin transfer bancar in 
contul ISOQAR CEE RO, conform clauzelor agreate prin 
contract. 

8. Factura emisa poate include si costurile suplimentare cu 
transportul, cazarea la hotel si masa auditorului, in masura in 
care acestea exista si au fost incluse in oferta initiala 
acceptata de client.  Data platii reprezinta data cand suma 
respectiva a intrat in contul ISOQAR CEE RO. 

9. Dupa indeplinirea acestor conditii mentionate mai sus, 
ISOQAR CEE RO aloca un auditor sau o echipa de auditori 
autorizati sa efectueze auditul in conformitate cu procedurile 
Organismului. Clientul are dreptul sa nu accepte participarea 
la audit a vreunui membru al echipei (pe baza unor motive 
intemeiate), insa acest fapt trebuie semnalat imediat dupa ce 
a fost informat cu privire la numele membrilor echipei de 
audit. Auditul va fi obiectiv si se va desfasura in conformitate 
cu politica de impartialitate a ISOQAR CEE RO. In cazul in 
care Clientul are o legatura profesionala sau de alta natura cu 
vreun membru al echipei de audit alocate, ISOQAR CEE RO 
trebuie informat in cel mai scurt timp. 

10. Certificatul se emite numai dupa plata cheltuielilor ce rezulta 
din cele mentionate in capitolul urmator si numai dupa 
finalizarea certificarii si a inregistrarii. 
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§ 4. Emiterea Certificatului, Termene si Perioada d e Valabilitate, 
Recertificarea  

1. Comitetul de Certificare al ISOQAR Ltd decide asupra emiterii sau 
nu a Certificatului, tinand cont de recomandarea auditorului. La 
emiterea unui Certificat se aloca si un numar de inregistrare a 
acestuia, care se aplica pe certificat. 

2. Certificatul ramane proprietatea ISOQAR Ltd. 

3. Certificatul este valabil pe o perioada de trei ani, in urmatoarele 
conditii: Clientul mentine Sistemul de Management in conformitate 
cu cerintele standardului de referinta; accepta efectuarea auditurilor 
de supraveghere cel putin o data pe an pentru a confirma 
continuarea inregistrarii si plata tuturor taxelor aferente acestora. 

4. ISOQAR CEE RO isi rezerva dreptul de a inmana Certificatul in 
original, catre client, numai dupa ce clientul a achitat integral 
cheltuielile existente in sarcina sa, in baza prezentului Regulament 
si anexelor sale.  

5. Clientul poate prelungi durata de valabilitate a certificatului pentru o 
perioada de inca trei ani prin efectuarea unui audit de re-certificare. 

6. Planul pentru auditul de recertificare se prezinta la finalul celui de-al 
doilea audit de supraveghere, iar prin semnarea acestuia Clientul 
accepta ca auditul de recertificare sa se desfasoare cu acelasi 
Organism- ISOQAR CEE RO. 

7. Auditul de recertificare trebuie sa aiba loc inainte de expirarea 
perioadei de valabilitate de trei ani (un an pentru Standardele 
Globale BRC) a Certificatului, iar costurile aferente vor fi stabilite  de 
ISOQAR CEE RO si agreate de client. Toate neconformitatile 
trebuie inchise in mod corespunzator inainte de expirarea 
certificatului actual şi valabil, pentru a se asigura continuitatea 
certificarii. 

8. Recertificarea poate avea loc doar la locatiile/ punctele de lucru care 
au fost auditate anterior, de-a lungul perioadei de trei ani. 

§ 5. Auditurile de supraveghere ce confirma continu area inregistrarii  

1. Dupa ce se emite Certificatul, pentru a-l putea utiliza pe intreaga 
durata de valabilitate de trei ani, Clientul trebuie sa accepte 
desfasurarea auditurilor de supraveghere, cel putin unul pe an. 
Aceste audituri trebuie sa aiba loc la sediul Clientului sau la punctele 
de lucru considerate de auditor pentru a se confirma continuarea 
inregistrarii. 

2. Inainte cu 45 de zile de data stabilita pentru efectuarea auditului de 
supraveghere, Organismul va emite o Adresa de informare, care va 
fi insotita de factura fiscala aferenta auditului. 

3. Daca, pe parcursul auditului de supraveghere, se identifica anumite 
zone cu probleme din perspectiva respectarii cerintelor aplicabile se 

poate solicita cresterea numarului de zile de audit. Acest 
numar va fi stabilit de auditorul ISOQAR CEE RO si va fi 
acceptat de Client. 

4. Clientul este de acord sa suporte costurile suplimentare 
asociate acestui audit de supraveghere mai amanuntit. 

5. Toate modificarile aparute in domeniul de activitate, legate de 
produs sau de procesele de productie, trebuie aduse la 
cunostinta ISOQAR CEE RO, într-un termen rezonabil cât mai 
scurt. 

§ 6. Modificarea domeniului de certificare  

1. Extinderea scopului certificarii se realizeaza in acelasi mod ca 
si auditul de certificare, exceptie facand situatiile cand 
modificarea nu este semnificativa. Aceasta se stabileste de 
catre Organismul de certificare. ISOQAR CEE RO 

2. Auditul se desfasoara in zonele de activitate ce nu au mai fost 
auditate inaintei 

3. Daca rezultatul auditului este pozitiv, ISOQAR CEE RO va 
emite un nou certificat pe care este prezentat domeniul nou si 
complet de certificare. 

4. Clientul va suporta toate costurile aferente extinderii 
domeniului de certificare, precum si cele determinate de 
tiparirea unui nou certificat. 

§ 7. Metode de utilizare a certificatului dvs.  

1. Dupa emiterea certificatului Clientul are dreptul de a face 
public acest lucru. 

2. Simbolurile grafice, semnele si marcile corespunzatoare (ex: 
logo-ul ISOQAR, UKAS, BRC, CE etc.) pot aparea pe 
scrisorile cu antet sau alte documente similare, dar trebuie sa 
se refere doar la domeniul inregistrat de certificare si la 
standardul, directiva europeana sau specificatia 
corespunzatoare. 

3. ISOQAR CEE RO va intreprinde toate actiunile acceptabile 
pentru a verifica daca Certificatul este utilizat in mod corect de 
catre Client in campaniile publicitare sau alte situatii similare. 

4. Clientul este obligat sa utilizeze logo-ul si simbolurile de 
certificare sau logo-ul de acreditare si marcile de certificare 
doar intr-o maniera care corespunde domeniului de 
inregistrate, in corelatie cu standardele, directivele sau 
specificatiile europene respective. 

5. ISOQAR CEE RO  transmite Clientului toate metodele de 
utilizare a certificatului impreuna cu alte formate ale 
simbolurilor si ale marcilor de certificare. 
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 § 8. Plata auditurilor de supraveghere pentru a co nfirma continuarea 
certificarii si a inregistrarii, auditurile de rece rtificare  

1. Nici una din platile efectuate catre ISOQAR CEE RO, descrise in 
aceasta lista de Termeni si Conditii de certificare si inregistrare, nu 
sunt rambursabile in nici o situatie si cu atat mai putin daca sunt 
aferente auditurilor de supraveghere prin care se confirma 
continuarea inregistrarii, auditurilor suplimentare si pentru utilizarea 
certificatului. 

2. In afara de costurile de certificare si inregistrare pentru perioada de 
trei ani, Clientul trebuie sa achite contravaloarea auditurilor de 
supraveghere prin care se confirma continuarea inregistrarii, dupa 
caz si alte tarife, care vor fi detaliate in alte paragrafe din acest 
Regulament cu termeni si conditii de certificare si inregistrare. 

3. Platile anuale au drept scop mentinerea inregistrarii. Clientul este de 
acord sa plateasca pentru auditurile ulterioare de supravegere prin 
care se confirma continuarea inregistrarii chiar si in situatia cand 
acesta renunta la certificare inainte de expirarea perioadei de trei 
ani sau in cazul aparitiei unor evenimente care nu permit 
desfasurarea auditului din motive ce nu tin de ISOQAR CEE RO. In 
cazul retragerii de la certificare, Clientul este de acord sa suporte 
costurile aferente mentinerii si utilizarii certificatului si a inregistrarii 
pana la urmatoarea data de audit. 

4. Organismul va emite factura fiscala care cuprinde costurile de 
desfasurare a auditului de supraveghere inainte cu 45 de zile 
calendaristice, odata cu adresa de informare privind auditul. 

5. Exista posibilitatea ca platile sa se efectueze in rate prin ordine de 
plata bancare sau in numerar cu acordul ISOQAR CEE RO. 

6. Toate platile anuale de inregistrare prin care se confirma 
continuarea inregistrarii vor fi platite de client la aceeasi data in 
fiecare an, cu exceptia situatiei cand  partile au convenit  asupra 
unei metode de plata in rate . 

7. Costurile tuturor activitatilor de audit fac obiectul unor revizuiri 
anuale si pot creste dupa ce Clientul este informat de catre ISOQAR 
CEE RO in legatura cu aceasta. Este necesar acordul Clientului fata 
de aceasta crestere de pret. In conditiile in care Clientul nu doreste 
sa accepte aceasta crestere a pretului, el are dreptul de a se retrage 
de la certificare. Atunci cand Clientul se retrage de la certificare va 
trebui sa suporte cheltuielile asociate mentinerii certificarii si 
inregistrarii pana la urmatoarea data de audit. 

8. Pentru tiparirea unui nou certificat ca urmare a modificarii adresei  
sediului clientului sau din alte motive, cand apare o schimbare 
minora a domeniului de certificare se va achita de catre client suma 
de 50 Euro+TVA. 

9. In cazul unei schimbari majore in activitatile companiei, in special in 
ceea ce priveste numarul de angajati sau procesele de productie 
sau de prestari servicii, care poate conduce la necesitatea de a 
modifica/extinde domeniul de certificare, ISOQAR CEE RO va 

prezenta Clientului taxele standard aplicabile, cu care Clientul 
trebuie sa fie de acord. 

10. Pentru vizitele suplimentare determinate de existenta 
neconformitatilor majore se vor aplica tarifele standard ale 
ISOQAR CEE RO in vigoare in acel moment. 

11. In cazul reinnoirii certificatului pentru o perioada de inca trei 
ani, Clientul va plati pentru utilizarea certificatului, pentru 
reinnoirea inregistrarii, precum si pentru orice modificare a 
domeniului de certificare la nivelul standard al tarifelor 
ISOQAR CEE RO, aplicabile la momentul respectiv. 

12. Modificarea datei unui audit de supraveghere la cererea 
Clientului si comunicarea acesteia intr-un interval mai mic de 
5 zile lucratoare fata de data agreata si mentionata in raportul 
anterior de audit vor duce la aplicarea de catre ISOQAR CEE 
RO a unei taxe unice de 150 EURO + TVA. 

13. Anularea unui audit planificat (certificare, supraveghere sau 
suplimentar) la cererea expresa a clientului in decursul 
perioadei de valabilitate a Certificatului, poate fi facuta in 
urmatoarele cazuri: 

a) daca este anuntata cu cel putin 90 de zile inainte de 
data auditului programat, rezilierea se poate face 
fara nici o taxa suplimentara; 

b) daca este anuntata cu mai putin de 90 de zile fata 
de data auditului programat, rezilierea poate fi 
facuta doar dupa achitarea de catre Client, a unei 
taxe in valoare de 350 EURO + TVA pentru fiecare 
standard certificat. 

14. Fiecare factura fiscala va include costurile de calatorie in 
functie de distanta calculata dintre Sediul Central ISOQAR 
CEE RO (sau cel mai apropiat birou ISOQAR CEE RO afiliat 
sau regional) si sediul Organizatiei-Client sau locatia de 
desfasurare a auditului; ISOQAR CEE RO va decide asupra 
acestui fapt – in cazul in care au fost incluse in oferta aceste 
costuri. 

15. In cazul intarzierilor la plata sau al neplatii unor cheltuieli pe 
care Clientul este obligat sa le suporte prin acceptarea Ofertei 
de certificare  si a acestor Termeni si Conditii de Certificare si 
Inregistrare cuprinsi in prezentul Regulament,  ISOQAR CEE 
RO are dreptul legal de a aplica procentul de 0.1%/zi de 
intarziere pentru suma restanta, caculate incepand cu 
urmatoarea zi dupa scadenta. 

 § 9. Suspendarea sau retragerea certificatului sau  a Marcii CE  

1. Dupa finalizarea cu succes a auditului de certificare pentru 
domeniul de aplicare a Sistemului de Management al 
Clientului, in conformitate cu cerintele standardului auditat, ale 
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directivelor si specificatiilor europene, certificatul sau dreptul de a 
utiliza marca CE pot fi suspendate in urmatoarele situatii: 

a. Suspendare pe termen scurt ca urmare a: 

(i) Utilizarii gresite si repetate a logo-ului sau a marcilor 
grafice, de catre client; 

(ii) Neaplicarii unor masuri de eliminare a neconformitatilor 
identificate in timpul auditului de certificare sau de 
supraveghere, de catre client; 

(iii) Oricaror alte probleme care duc la incalcarea acestor 
Termeni si Conditii sau a contractului; 

b. Anulare ca urmare a:  

(i) Lipsei de raspuns a clientului, la solicitarile ISOQAR CEE 
RO dupa suspendarea certificatului sau utilizarea in 
continuare a Marcii CE. 

c. Neplatii obligatiilor financiare fata de ISOQAR CEE RO de 
catre Client, stabilite conform contractului incheiat intre cele 
doua parti. 

d. La cererea Clientului, cu condita indeplinirii obligatiilor de la 
punctul § 8.3 . 

e. Oricare alte cauze care sunt contrare acestor Termeni si 
Conditii de Certificare si Inregistrare si a Conditiilor de aplicare 
a Ofertei de certificare. 

2. ISOQAR CEE RO va lua decizia finala de a suspenda sau de a 
retrage de la utilizare Certificatul sau Marca CE cu exceptia situatiei 
in care Clientul ia decizia de a opri certificatul de la utilizare. 

3. Suspendarea sau anularea certificatului nu implica obligatii 
financiare din partea clientului, altele decat cele angajate si facturate 
pana in momentul suspendarii/anularii si in cazul in care se respecta 
conditiile Art. § 8.13 din prezentul Regulament. 

§ 10. Procedura de reclamatii  

1. In situatia in care, dupa finalizarea unui audit de certificare sau 
recertificare se impune efectuarea unui audit suplimentar sau a unui 
audit de supraveghere, iar Clientul nu este de acord cu decizia 
Auditorului Sef (inclusiv cea de a suspeda sau de a retrage un 
Certificat sau o Marca CE) din diverse motive, atunci el are dreptul 
de a adresa o reclamatie la ISOQAR CEE RO. 

2. Toate reclamatiile vor fi analizate de o sub-comisie avizata a 
Consiliului de Administratie al ISOQAR Ltd. 

3. Clientul sau ISOQAR CEE RO (sau auditorul) trebuie sa prezinte 
odata cu reclamatia toate dovezile  legate de/ ca raspuns la 
plangere. Orice alte dovezi depuse la o data ulterioara nu vor fi luate 
in considerare.  

4. Sub-comisia va lua la cunostinta de dovezile prezentate de 
Client, precum si pe cele aduse de respectivul Auditor Sef. 

5. Decizia sub-comisiei Consiliului de Administratie este 
definitiva si obliga atat Clientul cat si ISOQAR CEE RO. 

6. Costurile aferente analizei reclamatiei vor fi suportate de 
partea care pierde. 

§ 11. Reclamatii impotriva personalului ISOQAR CEE RO 

1. In cazul in care Clientul doreste sa depuna o plangere la 
adresa personalului sau a unui colaborator ISOQAR CEE RO, 
aceasta va trebui facuta in scris si va trebui trimisa la Sediul 
ISOQAR CEE RO, in atentia managerului companiei. 

2. Daca reclamatia se refera la managerul ISOQAR CEE RO, 
atunci aceasta va trebui trimisa la Directorul Executiv al 
ISOQAR Ltd. 

§ 12. Responsabilitate  

1. Nici ISOQAR CEE RO si niciun alt membru al Organismului 
de Certificare, colaborator sau reprezentant al acestuia nu 
garanteaza  caracterul absolut al respectarii intocmai de catre 
client a produselor si proceselor tehnologice, respectiv nu 
garanteaza  exactitatea auditurilor efectuate, a analizelor sau 
informatiilor furnizate si recomandari date. Motivul pentru 
aceasta il reprezinta modul esantionat de auditare. Auditorul 
nu examinează fiecare aspect al activității economice a 
organizatiei, pentru că acest lucru nu este posibil sau 
necesar, ci va examina "eșantioane" de activități. 

2. In afara de informatiile prezentate in acest document, Clientul 
este de acord ca nici ISOQAR CEE RO si niciun angajat, 
colaborator sau reprezentant al Organismului nu va fi 
considerat responsabil pentru nicio pierdere, cheltuiala sau 
dauna suferita de o companie oarecare, de Client sau de vreo 
persoana in legatura cu activitatea desfasurata de angajatii, 
colaboratorii si reprezentantii ISOQAR CEE RO. 

§ 13. Despagubiri  

1. Clientul va plati despagubiri catre ISOQAR CEE RO pentru 
orice pretentii sau pierderi suportate de ISOQAR CEE RO ca 
urmare a utilizarii gresite de catre Client a certificatului sau a 
marcii (ex:logo-urile ISOQAR sau UKAS), predate Clientului 
de catre ISOQAR CEE RO dupa cum s-a stabilit in prezentul 
document. 
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§ 14. Competenta personalului  

1. ISOQAR CEE RO se obliga sa asigure personal competent pentru 
toate activitatile sale de audit si supraveghere, apeland in acest 
scop la personalul propriu sau la colaboratori calificati corespunzator 
si cu experienta. 

2. Fiecare reprezentant al ISOQAR CEE RO, precum si personalul 
permanent sau personalul asociat au responsabilitatea de a semna 
un acord de confidentialitate (si sa adere la un astfel de acord) cu 
ISOQAR CEE RO cu privire la toate aspectele confidentiale 
referitoare la Client, cu care pot intra in contact.  

3. ISOQAR CEE RO nu isi asuma nicio responsabilitate pentru 
actiunile si omisiunile reprezentantilor, angajatilor sau colaboratorilor 
sai, din cele care s-au mentionat in sectiunea 2; aceste persoane nu 
pot divulga informatii confidentiale in aplicarea acordului mentionat 
mai sus, in masura in care reprezentantii, angajatii sau colaboratorii 
sunt obligati sa respecte acorduri de confidentialitate 
corespunzatoare.  

§ 15. Audituri efectuate in prezenta altor auditori  UKAS sau a expertilor 
si/ sau a auditorilor in curs de formare  

1. Una dintre prevederile acestor Termeni si Conditii de Certificare si 
Inregistrare se refera la faptul ca, un Client certificat de ISOQAR 
CEE RO trebuie sa permita, la cerere, reprezentantilor UKAS, 
precum si expertilor si/sau auditorilor calificati si persoanelor 
responsabile cu aplicarea standardelor specifice domeniului 
respectiv sa supravegheze activitatea de audit a personalului 
ISOQAR CEE RO. Interzicerea acestei activitati poate impiedica 
emiterea certificatului pentru Client si inregistrarea acestuia. 

2.  ISOQAR CEE RO isi rezerva dreptul de a modifica prevederile 
acestui Regulament de Certificare si Inregistrare ISOQAR fara o 
notificare prealabila. In cazul in care un audit este deja planificat, 
modificarile vor intra in vigoare  dupa data efectuarii acestuia. 

 

Versiunea Ianuarie 2015.  


