
 
 

POLITICA IN DOMENIUL ACTIVITATILOR ACREDITATE 

Ne angajam sa mentinem pozitia noastra de  partener de  afaceri  de  nivel  international, recunoscut 

prin capabilitatea si profesionalismul sau de a livra  clientilor nostri servicii Ia cel mai inalt grad  de 

profesionalism, conform standardelor si reglementarilor in  vigoare (SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 

14001: 2015, SR OHSAS 18001:2008 / SR EN ISO 45001:2018, SR EN 150/CEI 17065:2013; SR  EN 

ISO/CEI 17021-1:2015; SR EN ISO/CEI17020:2012; SR EN ISO/CEI17024:2012, precum si a altor standarde 

de certificare aplicabile), 

Echipa manageriala   a BUREAU VERITAS ROMANIA  CONTROLE INTERNATIONAL SRL. a stabilit un  sistem  de 

management, care  reprezinta o  abordare logica  si sistematica, in  cadrul  caruia  sunt  luate  decizii 

strategice si operationale optime, care tin  cont  de  toate  aspectele  esentiale  ce conduc  Ia functionarea 

eficace a organizatiei si respectarea  cerintelor pentru  conformitatea  produselor certificate si 

certificarea personalului si a sistemelor de management,  cu reglementarile aplicabile. 

Obiectivele prioritare ale BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL sunt: 

-sa  asiguram  metode de evaluare  obiective si impartiale; 

-  sa asiguram  credibilitate si transparenta in  procesele   de  certificare sisteme de management, 

evaluare   a conformitatii si a competentei persoanelor 

-sa  reprezentam interesul public  si asiguram siguranta  si securitatea produselor; 

-sa  asiguram  confidentialitatea si secretul  profesional; 

-sa ne asiguram  ca evaluarea  competentei unei persoane  se bazeaza pe criterii aplicabile  in standardele 

internationale; 

- sa ne asiguram  ca activitatile desfasurate   de  noi  sunt  in  conformitate cu  standardele locale, 

internationale si cu toate cerintele aplicabile avand in vedere recunoasterea internationala a 

certificarilor noastre; 

-sa  efectuam evaluari  ale conformitatii si certificarii de produs  care sa fie conforme cu cerintele 

clientului si prevederile standardelor, normelor si codurilor aplicabile, in scopul indeplinirii acestora; 

- sa ne asiguram  ca produsele si sistemele de management certificate  respecta  cerintele de mediu,  

securitate a muncii  si sanatatii ocupationale prevazute  de reglementarile legale  aplicabile; 

-  sa  ne  asiguram   ca  metodele  de  evaluare   a  produselor  si  de  examinare  a  candidatilor in  vederea 

certificarii lor, sunt corecte, valabile  si de  incredere. 

-sa  ne asiguram  de imbunatatirea continua a sistemului de management implementat 

OEC,  prin   personalul  de  conducere  si  personalul  responsabil  cu  lndeplinirea  sarcinilor  de  

certificare sisteme de management si evaluare   a conformitatii declara  ca nu  este  implicat in  servicii  de  

consultanta pentru activitatile  pe  care  le  certifica   sau 



 
 

inspecteaza  si nici  nu efectueaza  audituri interne sau externalizeaza   auditori unei  firme  de 

consultanta care  a acordat   consultanta  clientului.  

Prin  servicii  de  consultanta  se intelege, dar nu se limiteaza la   : 

participarea  Ia  proiectarea, productia, instalarea, intretinerea  sau comercializarea produselor 

evaluate   

proiectarea si implementarea sistemelor de management  evaluate.   

servicii suplimentare oferite în domeniul securității și sănătății în muncă. Acestea includ, dar nu se 

limitează la: 

i) exercitarea rolului de coordonator de securitate și sănătate în muncă, 

ii) rapoarte de securitate si sanatate in munca, 

iii) efectuarea evaluărilor de risc, 

iv) comunicarea cu autoritățile de reglementare în numele clientului și 

v) investigarea accidentelor și incidentelor. 

Acest lucru nu exclude  schimbul  de informatii tehnice  dintre  client si organismul de evaluare a conformitatii 

/ certificare sisteme de management . 

Suntem   angajati   sa  certificam sistemele de management ale clientilor, sa evaluam   competenta  

persoanelor  si  conformitatea   produselor  care   sa  raspunda prevederilor  standardelor, normelor si 

codurilor aplicabile,  actiuni  care sa mareasca reputatia BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE 

INTERNATIONAL  SRL pe plan local si international. 

Relatia noastra cu clientii este axata pe comunicare deschisa de parteneriat si respect reciproc. 

Sistemul de management  al BVRCI este o reflectare a culturii manageriale,  care consta in aplicarea 

principiilor  managementului de  catre   toti   angajatii,   prin   implicarea  lor  in  identificarea 

elementelor pentru imbunatatirea continua a derularii proceselor.  

Ma angajez personal,  sa asigur toate  resursele  materiale si umane necesare realizarii conformitatii cu 

cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001: 2015, SR OHSAS 18001:2008 / SR EN 

ISO 45001:2018, SR EN 150/CEI 17065:2013; SR  EN ISO/CEI 17021-1:2015; SR EN ISO/CEI17020:2012; SR EN 

ISO/CEI17024:2012, precum si a altor standarde de certificare aplicabile si imbunatatirii continue a 

performantelor Sistemului, care trebuie sa fie un sistem activ, in masura sa raspunda  rapid Ia provocarile 

mediului de afaceri. 

Acest sistem  este evaluat  periodic in analiza de management si adaptat    continuu Ia cerintele 

Grupului si ale standardelor  de referinta. 

Solicit  intregului personal al BUREAU VERITAS ROMANIA  CONTROLE INTERNATIONAL SRL sa isi insuseasca si 

sa respecte  cerintele sistemului de management documentat . Prin acest angajament individual si prin 

spirit de echipa  vom asigura succesul  acestei politici. 



 
 

Politica in domeniul certificarii produselor, sistemelor de management sl certificarii de personal este comunicata 

personalului prin intermediul retelei intranet si este disponibila tuturor partilor interesate pe site-ul 

www.bureauveritas.ro.  

 

 

Director Executiv,   

Alexandru Vidu 
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