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Politica privind activitatea financiara a organismului de 
certificare All Cert Systems 

 

 

All Cert Systems este o societate comerciala cu raspundere limitata a carei conducere urmareste in 
permanenta sa asigure stabilitatea si eficienta din punct de vedere financiar. All Cert Systems este o 
companie care functioneaza 100% pe baza de autofinantare. 

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. 

Procedurile All Cert Systems sprijina organismul in a deveni un organism competent si stabil financiar astfel 
incat activitatile de certificare sa se desfasoare in mod independent, impartial si fara a fi supus la presiuni 
de orice fel inclusiv financiare. 

Din punct de vedere financiar, principiul fundamental care sta la baza activitatii All Cert Systems este acela 
ca activitatile desfasurate de acesta trebuie platite.  

Tarifele se aplica tinand cont de complexitatea organizatiei, in mod nediscriminatoriu  si se compun din: 

 Parti fixe pentru pentru Romania, (initierea – 150 EURO, analiza dosarului de certificare - 100 EURO, 
eliberarea certificatului – 150 EURO, redevente – 100 EURO/ redeventa, traducere certificat 10 
EURO, re-emitere certificat 50 EURO). 
Parti fixe pentru pentru tari membre ale UE mai putin Romania, Bulgaria (initierea – 300 EURO, 
analiza dosarului de certificare - 200 EURO, eliberarea certificatului – 300 EURO, redevente – 100 
EURO/ redeventa, traducere certificat 10 EURO, re-emitere certificat 50 EURO). 
Parti fixe pentru pentru Bulgaria, Republica Moldova (initierea – 100 EURO, analiza dosarului de 
certificare - 100 EURO, eliberarea certificatului – 100 EURO, redevente – 100 EURO/ redeventa, 
traducere certificat 10 EURO, re-emitere certificat 50 EURO). 
Parti fixe pentru pentru Pakistan: (initierea – 100 USD , analiza dosarului de certificare – 100 USD, 
eliberarea certificatului – 100 USD, redevente – 100 USD/ redeventa, traducere certificat 10 USD, re-
emitere certificat 50 USD) 

 Parti variabile (evaluarile la fata locului sau documentale) in functie de complexitatea organizatiei 
evaluata asa cum este descris in Stabilirea numarului de zile om pentru efectuarea evaluarilor in 
vederea certificarii / supravegherii / extinderii / restrangerii / reevaluarii / recertificare, versiunea in 
vigoare. Valoarea zilei de audit, inclusiv audit suplimentar, este de 150 EURO pentru Romania, 70 
EURO pentru Bulgaria si  Republica Moldova la care se poate adauga costul / zi de expert intre 50 – 
500 de euro in functie de tara in care All Cert Systems desfasoara procesul de certificare ( maxim 
200 EURO in Bulgaria si  Republica Moldova) 
Pentru tarile membre UE, altele decat Romania si Bulgaria, costul zilei de audit, inclusiv pentru audit 
suplimentar,  este de 500 EURO, la care se poate adauga costul / zi de expert intre 300-500 de euro 
in functie de tara in care All Cert Systems desfasoara procesul de certificare si natura domeniului de 
activitate. 
Pentru Pakistan costul zilei de audit este de 70 USD, inclusiv pentru audit suplimentar, la care se 
poate adauga costul / zi de expert intre 150-200 USD in functie de domeniu. 
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Pentru alte teritorii in care All Cert Systems opereaza, tarifele sunt stabilite local prin decizie a 
Administratorului si aplicate nediscriminatoriu. 
 

All Cert Systems poate reduce oferta de certificare cu maxim 30% la cererea Clientului, tinand cont de 
situatia conjuncturala a organizatiei si numarul acesteia de angajati cat si de aportul de imagine adus All 
Cert Systems. Reducerea se face din valoarea ofertei si nu din zilele de audit. In functie de caz (logistica 
extrem de facila din partea All Cert Systems) se pot include sau exclude tarifele de transport / cazare. 

Veniturile All Cert Systems pot constitui profit in masura in care sunt asigurate toate resursele necesare 
organismului pentru a fi stabil, independent si pentru a-si desfasura activitatile conform cu obiectivele 
stabilite. Instrumentul de control al activitatii financiare il constituie Bilantul Anual. 

 

In vederea demonstrarii absentei presiunilor financiare, comerciale sau de alta natura care sa compromita 
impartialitatea sa, conducerea All Cert Systems va prezenta periodic Comitetului de Asigurare a 
Impartialitatii situatia financiara a organismului de certificare. 


