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POLITICA RAD CERT-organism de certificare
privind
activitatea RAD CERT în perioada aflată sub incidența
Ordonanțelor militare determinate de COVID 19
DECLARAȚIE DE POLITICĂ
1. Prezenta politică stabilește modul în care RAD CERT aplică prevederile documentelor IAF ID 3:2011 Document informativ IAF
pentru Managementul Evenimentelor Extraordinare sau Circumstanțelor care afectează OA, OEC și Organizații certificate,
Politica RENAR privind Managementul evenimentelor sau a circumstanțelor extraordinare care afectează RENAR, Organismele de
evaluare a conformității și clienții acestora, cod PL-29 si NB-CPR/ALL/20/172 din 27 martie 2020 Menținerea Certificatelor CPR
în condițiile afectate de COVID 19 precum și m[surile luate pentru protejarea personalului propriu de efectele COVID 19.

1.1. Activitatea RAD CERT – organism certificare
- personalul permanent RAD CERT - își desfășoară activitatea și în perioada de restricții, de acasă (mai puțin ziua de luni când ne
întâlnim la birou, pentru a limita contactul cu alte persoane. În acest sens personalul permanent nu mai desfășoară audituri, până la
noi ordine;
- personalul colaborator - din zonele care nu sunt încă afectate de COVID 19, poate desfășura audituri planificate numai în
condițiile în care Managerul organizației respective dă o Declarație pe propria răspundere, că activitatea nu este suspendată,
personalul implicat în procesul pentru care se derulează certificarea este disponibil, a.î. auditul se poate derula fără alte probleme;
- rapoartele de audit - documentele rezultate din evaluările efectuate se vor transmite la RAD CERT pe suport informatic, urmând
ca după încetarea perioadei de restricții să fie predate /transmise în original la secretariatul RAD CERT;
- orice informații legate de activitatea de certificare RAD CERT se pot solicita telefonic sau prin mail.
1.2. Desfășurarea activității pentru Organizațiile certificate
Conform precizărilor din documentele anexate, se pot desfășura numai audituri de supraveghere.
Totuși, pentru a veni în sprijinul organizațiilor, suplimentar sunt stabilite urmatoarele:
- pentru recertificare, sisteme de management/produse - se va acorda un termen de max 6 luni, în care să se deruleze auditul la
fața locului, certificarea rămâne valabilă numai în condițiile în care organizația nu a înregistrat neconformități la auditul/le
anterioare, reclamații, întârzieri la plată, decalări permanente ale auditurilor planificate etc (conform instrucțiunii de lucru RAD
CERT – Managementul Evenimentelor Extraordinare). Pentru a nu întârzia procesul de certificare, RAD CERT poate solicita
transmiterea deocumentelor-dovezilor care demonstrează că activitatea se desfăşoară în condiţii normale sau cel puţin nu afectează
certificarea (se pot transmite pe suport informatic);
- pentru certificarea inițială, sisteme de management/produse voluntar/produse reglementat - nu se pot derula certificări iniţiale
(excepție cele prezentate în continuare la alineatul 3) dar pot fi transmise oferte, pot fi încheiate Contracte după care RAD CERT va
stabili un program cu organizația solicitantă;
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- pentru produse - domeniul voluntar/domeniul reglementat - se acceptă solicitarea privind extinderi, numai dacă acestea se
derulează în cadrul familiei de produse certificată inițial; pentru aceasta organizația poate trimite documentele aferente inclusiv
Rapoartele de încercări ;
-pentru sistemele de management/produsele în domeniul reglementat - nu se acceptă extinderi pentru alte domenii /familii de
produse noi.
1.3. Derularea auditurilor de supraveghere cu RENAR
Derularea auditurilor de supraveghere planificate pentru 2020 se vor desfășura conform Programului stabilit de RENAR.
2. Durata de aplicare
Cele prezentate la pct 2 sunt valabile începând cu data de 23 martie a.c (data Ordonanței militare privind starea de urgență) și rămân
valabile până la noi ordine.
În cazul în care, această perioadă se va prelungi, în funcție de urgențele apărute, vom stabili o procedură pentru desfășurarea
auditului la distanță - dar acestea nu se pot desfășura decât numai pentru etapa de supraveghere, cel mult pentru extinderile în cadrul
aceleași familii de produse în domeniul voluntar, certificată inițial de RAD CERT.

Politica este actualizată permanent funcție de obiectivele propuse.
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