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1. SCOP  

Procedura descrie modalitatea de tratare a apelurilor referitoare la deciziile luate de 
ECOCERT S.R.L., precum şi responsabilităţile ce revin funcţiilor implicate. 

2. DOMENIU DE APLICARE  

Procedura se aplică la tratarea tuturor apelurilor referitoare la deciziile luate de 
ECOCERT S.R.L., considerate nefavorabile de către client.  

Conform prevederilor prezentei proceduri se pot apela următoarele:  

- Decizia de neacordare sau acordare parţială a certificării; 

- Decizia de neacordare sau acordare parţială a extinderii domeniului de 
certificare; 

- Decizia de retragere a domeniului de certificare; 

- Decizia de suspendare/retragere a certificării; 

- Refuzul de a accepta o solicitare de certificare; 

- Refuzul de a efectua, de a continua o evaluare; 

- Decizia de a înceta procesul de certificare; 

- Solicitarea de acţiuni corective; 

- Orice altă acţiune care împiedică obţinerea certificării.  

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; 

P06 – Reclamații. 

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI  

4.1. Definiții  

Validare – Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinţele 
pentru o anumită utilizare sau o aplicare intenţionată. 
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Apel – Cerere a unui client al ECOCERT S.R.L. pentru reconsiderarea oricărei decizii 
nefavorabile luate de organism în legătură cu statutul certificării pe care acesta o 
doreşte.  

Apelant – Client al ECOCERT S.R.L. care depune un apel. 

4.2. Prescurtări  

DG – Director General                                 CO – Ofițer Certificare 

RT – Responsabil tehnic                              CC – Comitet Consultativ 

CM  Certification Manager 
 
5. RESPONSABILITĂȚI 
 
Responsabilitățile funcțiilor implicate sunt descrise în cap. 6 al prezentei proceduri. 
 
6. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR  

Et
ap

a 

Descriere 
Documente, 
înregistrări 

aferente 
Responsabil Risc 

Procedura pentru apel 
1.  Un operator adresează un apel către 

ECOCERT S.R.L. în termen de 30 de 
zile de la primirea deciziei de 
certificare (printr-o declarație 
împotriva deciziei de certificare luate 
de CO). 
 

Declarații scrise 
(scrisori, 

 e-mail, fax,...) 
 

Operator/ 
Apelant  

2.  Confirmarea primirii apelului din 
partea părții apelate. Dacă este 
necesar, va include solicitarea de 
informații suplimentare. 
Termen limită: 7 zile 
Înregistrarea apelului în Registrul 
apeluri - F02-P14. 

Declarație scrisă 
de recepție cu 
confirmare de 

primire 
(+solicitarea 
informațiilor) 
către operator 

(scrisoare,         
e-mail), 
F02-P14 

CO  

3 În cazul solicitării de informații 
suplimentare: primirea răspunsului 
de la operator. 
În caz de nevoie se transmite o 
notificare de reamintire după 2 
săptamâni, dacă operatorul nu 
răspunde. 

Scrisoare de 
răspuns Operator  
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Et
ap

a 
Descriere 

Documente, 
înregistrări 

aferente 
Responsabil Risc 

Procedura pentru apel 
4 Rezumatul apelului cu ajutorul 

informațiilor din dosarul operatorului 
și de la personalul de inspecție și 
certificare. 

F01-P14, 
Dosarul 

operatorului și 
alte materiale 

furnizate 

CO  

5 Prezentarea apelului către RT. 
Termen limită 14 zile. 

F01-P14, 
Concluziile 
raportului 

revizuit, raportul 
de inspectie și 
alte documente 

din dosarul 
clientului 

CO  

6 Recepționarea, revizuirea și 
înregistrarea de către RT. 

F01-P14,  
Registru apeluri 

F02-14 
RT  

7 Prezentarea apelului către 
Comitetul Consultativ, de către RT 
și CO responsabil de dosar. 
Termen:14 zile.  

Declarație scrisă 
(scrisoare, e-

mail...) de către 
RT către 
operator 

RT  

7bis Comitetul Consultativ propune o 
soluție pentru decizie. 
 
Dacă RT nu este responsabil de  
decizia luată inițial, el , poate lua 
decizia în urma apelului. 
 
Dacă RT este responsabil de decizia 
luată inițial, Group CM  este 
responsabil de luarea deciziei în 
urma apelului. 
 
Propunerea Comitetului Consultativ 
și decizia finală trebuie să fie 
înregistrate. 

Registru apeluri 
F02-P14 

 
 

REG06 – 
Regulament 

Comitet 
consultativ 

 
F01-P14 

CC,  
RT, Group 

CM 
 

8 Crearea unei scrisori de răspuns 
pentru client.  RT  

9 Trimiterea scrisorii pentru operator. 
Dacă este aplicabil se trimite 
împreună cu decizia de certificare 
modificată. 
 

Declarații scrise 
(scrisoare, e-
mail...) către 

operator 

CO  

ECOCERT SRL  www.ecocert.ro  Pag. 4 din 5 
 

http://www.ecocert.ro/


P14 Apeluri  v03/28.08.2018 
 

Et
ap

a 
Descriere 

Documente, 
înregistrări 

aferente 
Responsabil Risc 

Procedura pentru apel 
Autoritățile Competente vor fi 
informate dacă modificarea deciziei 
de certificare concluzionează cu 
privire la neconformitatea produsului 
față de cerințele regulamentelor CE 
de producție ecologică. 
În toate situațiile apelul este tratat 
cu confidențialitate. 
Propunerile de posibile acțiuni 
necesare sunt transmise 
personalului implicat. 

10 Monitorizare efectuată de către CO.  CO  

 

7. ÎNREGISTRĂRI 

F01-P14 – Formular pentru tratare apel 
F02-P14 – Registrul apelurilor  
 

8. ANEXE 

Nu este aplicabil. 

9. MODIFICĂRI 

Descrierea modificărilor Autor Data 
Prima versiune M. Dumitrescu 08.03.2016 
Versiunea 02 – modificare funcție CM cu RT M. Miroi 27.04.2016 
Versiunea 03 – modificare funcție TD cu Group CM si 
inlocuire RT de catre Group CM in luarea deciziei 

L.Florea 28.08.2018 
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