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POLITICA  RAD CERT-organism de certificare  

privind   
 

TARIFELE DE CERTIFICARE 
 
 

DECLARAȚIE DE POLITICĂ 
 

 
Prezentul document prezintă regulile de tarifare care stau la baza desfășurării activităților RAD CERT – organism de certificare. 
 
În conformitate cu procedurile  RAD CERT – organism de certificare, în vederea asigurării desfășurării activităților de certificare 
în conformitate cu Programele de certificare fiecare etapă de certificare trebuie achitată înaintea desfășurării acesteia. 
 
 
1. Tarifele se aplică nediscriminatoriu și se compun din: 
 

 tariful pentru zilele de audit – acesta este stabilit în conformitate cu procedurile RAD CERT-organism de certificare, 
funcție de numărul de personal și de complexitatea activității de certificare (zile de audit pentru certificare, supraveghere, 
recertificare, conform prevederilor ghidurilor internationale privind certificarea) ; 
 

 tarif pentru activitățile proprii RAD CERT– sunt tarifele pentru activitățile desfășurate de RAD CERT-organism de 
certificare: inițierea procesului de certificare, evaluarea documentației, evaluarea tehnică, decizia privind certificarea, 
redevența anuală dupa certificare (conform Schemă de certificare aplicată). 

 

 tariful pentru alte activități (ex. tarifele stabilite pentru încercările din standardele de referința produs prevăzute să se 
efectueze – acestea  sunt stabilite de fiecare Laborator de încercări conform procedurilor sale). 

 

2. Stabilirea numărului de zile de audit  se face în conformitate cu regulile de procedură RAD CERT – organism de certificare, 
funcție de numărul de angajți ai Organizației solicitante, nivelul de complexitate (conform proceduri RAD CERT – organism de 
certificare) și numărul de puncte de lucru declarate. 
 

3. Tarifele sunt  exprimate în euro și se facturează  la cursul BNR din ziua în care se stabilește efectuarea plății. 
 

4. Tarifele nu includ cheltuielile de deplasare și cazare  ale echipei de audit și de asemenea auditurile de urmărire necesare să se 
deruleze ca urmare a identificării de neconformități. Plata acestor audituri se face prin Acte Adiționale încheiate la Contractul de 
Certificare. 

 

5. Tarifele și modul lor de stabilire sunt aprobate de Directorul executiv și avizate de Comitetul de Imparțialitate. Modificarea 
acestora se face numai cu aprobarea  funcțiilor menționate mai sus. 
 

6. Tarifele și modul acestora de stabilire sunt comunicate solicitantului certificării odată cu Oferta de certificare . 
 
 

Politica este actualizată permanent funcție de obiectivele propuse. 
 


