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Politica privind impartialitatea si evitarea conflictelor de interese 
in cadrul All Cert Systems 

 

Misiunea All Cert Systems este aceea de a se asigura ca toata partile interesate pot avea incredere 
ca organizatille certificate sunt capabile sa furnizeze produse sau sa presteze servicii care satisfac 
cerinte specificate.  

Impartialitatea si independenta organismului de certificare All Cert Systems este asigurata la toate 
cele 3 niveluri:  

 strategii si politici; 
 decizii de certificare; 
 evaluare. 

Organismul de certificare All Cert Systems a format Comitetul de Asigurare a Impartialitatii care 
include toate partile interesate relevante. Acesta are rol in dezvoltarea politicilor si procedurilor si in 
monitorizarea activitatilor noastre in vederea asigurarii impartialitatii. 

Politica privind impartialitatea urmareste diminuarea riscurilor asupra impartialitatii prin aplicarea 
unor masuri de monitorizare si interventie pentru:  

 interese personale – la nivel de organism si la fiecare nivel al structurii organizatorice,  
 autoevaluare – la nivel de organism si la fiecare nivel al structurii organizatorice,  
 familiaritate (sau incredere) – la nivel de organism si la fiecare nivel al structurii 

organizatorice,  

 intimidare– la nivel de organism si la fiecare nivel al structurii organizatorice 

De aceea, in cadrul All Cert System, analizam anual posibilitatile de aparitie a conflictului de 
interese care provenit din furnizarea certificarii sau din relatiile cu diversi clienti. 

Pentru a asigura impartialitatea procesului de certificare All Cert Systems se angajeaza sa aplice 
urmatoarele masuri active: 

1. sa trateze cu impartialitate orice solicitare de certificare aplicand aceleasi proceduri, tarife, 
normative de calcul a duratei auditului cu toti solicitantii de certificare. 

2. sa nu ofere servicii de certificare asociate cu cele de consultanta pentru sisteme de 
management si sa nu sugereze ca certificarea ar fi mai simpla sau rapida daca s-ar apela la 
un anumit consultant. 

3. sa nu furnizeze certificarea atunci cand o relatie a sa constituie o amenintare pentru 
impartialitate. 

4. sa nu ofere servicii de audit intern, analize de mediu, evaluare de riscuri,  analiza pericolelor 
sau consultanta clientilor sai certificati. 

5. sa nu permita presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care sa compromita 
impartialitatea personalului sau. 
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6. sa se asigure ca activitatile de audit sunt desfasurate de personal care actioneaza in mod 
obiectiv si impartial prin declararea oricarei situatii care poate prezenta conflict de interese 
pentru ei. 

7. sa se asigure ca intreg personalul implicat in procesul de certificare a unui organizatii nu 
este implicat in: 

o Consultanta in domeniul sistemelor de management in ultimii 2 ani pentru clientul 
respectiv; 

o Relatii contractuale in ultimii 2 ani cu un client; 
o Relatii familiale cu top managementul clientului respectiv. 

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de mai sus All Cert Systems nu va furniza serviciile de 
certificare solicitantului in cauza. 

Ca Administrator ma angajez sa depun toate eforturile pentru a gestiona conflictele de interese, 
pentru a asigura obiectivitatea activitatilor de certificare a sistemelor de management, pentru a 
implementa si mentine prezenta politica. 

 


