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1. SCOP  

Această procedură este concepută pentru a  asigura o gestionare eficientă a reclamațiilor  

legate de serviciile acreditate și produsele certificate de ECOCERT S.R.L., în conformitate 

cu dispozițiile descrise în SR EN ISO/CEI 17065:2013 §7.13 și/sau alte cerințe de 

acreditare. 

Procedura descrie modul de tratare a reclamațiilor primite de ECOCERT S.R.L., precum 

şi responsabilităţile ce revin funcţiilor implicate. 

2. DOMENIU DE APLICARE  

Procedura se aplică de către personalul ECOCERT S.R.L. responsabil de tratarea 

reclamaţiilor referitoare la:  

- activităţile desfăşurate de personalul ECOCERT S.R.L. în procesul de certificare;  

- activităţile desfăşurate de clienții certificați de către ECOCERT S.R.L.; 

- calitatea produsului certificat.  

 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care 

certifică produse, procese și servicii; 

SR EN ISO/ CEI 17000:2005 - Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale; 

MSM 01 - Manualul Sistemului de Management al Calității. 

 

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI  

4.1. Definiții  

Reclamant – persoană, organizaţie sau reprezentantul său care depune o reclamaţie. 

Reclamaţie – exprimare a insatisfacţiei, alta decât apelul, de către o persoană sau 

organizaţie faţă de ECOCERT S.R.L., referitoare la activităţile organismului, pentru care 
se aşteaptă un răspuns.  

Validare – confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinţele 

pentru o anumită utilizare sau o aplicare intenţionată. 

4.2. Prescurtări  

RMC – Reprezentant Managementul Calității 
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DG – Director General  

RT – Responsabil tehnic 

5. RESPONSABILITĂȚI  

 

Responsabilitățile funcțiilor implicate sunt descrise în cap. 6 al prezentei proceduri. 

 
6. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR  

Eta

pa 
Descriere 

Documente, 

înregistrări aferente 

1.  O parte terță, inclusiv operatorii (clienții) pot adresa o 

reclamație către Ecocert. O reclamație poate fi cu 

privire la: 

*Practicile operatorilor certificați: (utilizare mărci, 
practici suspecte,...), 

*Performanța Ecocert: (puncte slabe în activitățile 

acreditate, întârziere nejustificată a termenelor în 
procesul de certificare, competența personalului,...), 

*Calitatea produselor certificate: (dubii legate de stusul 

ecologic al produselor, probleme de siguranță alimentară 

sau probleme de calitate la modul general,...). 
Pentru utilizarea incorectă a mărcii de certificare, se 

acționează conform instrucțiunii I20 – Utilizare licențe, 

certificate, mărci. 
Pentru apel, se acționeză conform procedurii P14– 

Apeluri. 

Declarații scrise, alerte 

(analize,...) 
Vezi și I20, P05, P14 și 

alte documente 

specifice (P13,...) 

2.  Recepționarea și înregistrarea în formularele 

specifice. 
Reclamațiile se depun sub formă scrisă (scrisoare, fax,  

e-mail). 

Dacă este necesar (reclamații repetate, reclamații 
despre activități acreditate sau activitatea Ecocert,...), 

se completează un formular de îmbunătățire - F02-P06. 

Informarea imediată a RT/DG sau a responsabilului 
implicat pentru a valida dacă este fondată sau nu. 

Transmiterea imediată către RMC, dacă reclamația este 

fondată pentru înregistrare în formularul F03-P06. 

Registru reclamații F01-
P06 și/sau raport 

îmbunătățire F02 – P06 

3 Confirmarea oficială a primirii reclamației către 
reclamant. 

Informarea operatorului și/sau altei entități (autorități, 

organism de control) implicate se face de către RMC. 

Confirmarea și 
informarea operatorului 

implicat prin notificare 

scrisă 

4 Evaluarea reclamației (extinderea și analiza cauzelor), 
utilizând dacă este necesar: 

- Informații din dosarul operatorului, 

- Explicații suplimentare din partea operatorului, 
- Informații suplimentare solicitate inspectorului, 

Registru reclamații F01-
P06 și/sau Raport 

îmbunătățire F02 – P06 
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Eta

pa 
Descriere 

Documente, 

înregistrări aferente 

- Mandatarea suplimentară a inspectorului pentru 
investigații și analize. 

Dacă este aplicabil (ex. reclamație despre produs 

certificat), recepționarea răspunsului operatorului. Dacă 
este necesar, este transmisă o notificare de reamintire 

daca in 4 săptămâni nu s-a primit un răspuns, iar 

reclamația este transmisă către inspector în vederea 
efectuării unei inspecții suplimentare dacă nu se 

primește răspuns nici după notificare. 

 
 

 

Scrisoare de răspuns 

5 Decizia de rezolvare a reclamației este luată sau 

validată de o persoană neimplicată în activități de 
certificare legate de reclamație. 

Depinde de caz: acțiuni imediate și/sau corective. 

Expediere cu confirmare de primire/Monitorizarea 
implementării și a eficienței acțiunilor până la 

închiderea neconformităților.  

Poate include o cale de escaladare ierarhică: dacă 

termenele planificate nu sunt respectate se implică 
următoarea linie de management în soluționare. 

Informarea reclamantului sau a operatorului și/sau altei 

entități implicate, dacă este aplicabil. Dacă este 
necesar, informarea personalului implicat. 

Registru reclamații  

F01-P06 și/sau raport 
îmbunătățire F02-P06, 

Scrisori de notificare 

părți terțe, 
Scrisori de decizie către 

operatorii implicați, 

Informarea personalului 

implicat 

6 Înregistrarea și completarea formularelor de 

reclamație/rapoartelor. 

Formular reclamație 

F03-P06, 

Raport îmbunătățire 
F02-P06 

7 Evaluarea Registrului de reclamații în timpul auditurilor 

interne sau a analizelor efectuate de management. 

F04-P04 Raport de 

audit intern/ Raport 
analiză de management 

F01-P03 

7. ÎNREGISTRĂRI 

F01-P06 – Registrul reclamațiilor  
F02-P06 – Raport de îmbunătățire 

F03-P06 – Formular de înregistrare reclamație 

8. ANEXE 

Nu este aplicabil. 

9. MODIFICĂRI 

Descrierea modificărilor Autor Data 

Prima versiune M. Dumitrescu 01.03.2016 

Versiune 02 – modificare funcție CM cu RT M. Miroi 27.04.2016 

 


