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Politica în domeniul calităţii, adoptată de către OEC-ACP are ca scop asigurarea încrederii clienţilor săi şi a
tuturor părţilor interesate, că serviciile de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi cele de certificare
furnizate, satisfac cerinţele de calitate prestabilite.
Pentru asigurarea încrederii şi demonstrarea competenţei şi imparţialităţii, OEC-ACP a stabilit, implementat şi
menţine un sistem de management documentat si dezvolta scheme de certificare, conform cerintelor SR EN
ISO/CEI 17065:2013, administrat de personal competent şi independent, care recunoaste si implementeaza
politicile si obiectivele OEC-ACP la toate nivelurile de organizare.
Obiectivele generale ale politicii în domeniul calităţii sunt:


creşterea încrederii clienţilor şi a celorlalte părţi interesate în rezultatele evaluărilor şi verificărilor constanţei
performanelor produselor cât şi cele ale certificărilor, în calitatea serviciilor oferite de OEC-ACP;



menţinerea competentelor, confidenţialităţii si transparentei, obiectivităţii şi imparţialităţii activităţilor
desfăşurate, prin interzicerea de a efectua activităţi legate de acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică
pentru:
- a furniza sau a proiecta produse de tipul celor pe care le certifică,
- a sfătui solicitantul cu privire la metodele de tratare a aspectelor care constituie obstacole în acordarea
certificării,
- a furniza orice alte produse sau servicii care ar putea compromite confidenţialitatea, obiectivitatea sau
imparţialitatea procesului său de certificare sau a deciziilor;



imbunatatirea continua a sistemului de management si adoptarea in termen a cerintelor internationale si
nationale modificate



actualizarea comitetelor tehnice cu personal instruit si competent pe noile abordari privind dezvoltarea
schemelor de certificare specifice, evaluarea si verificarea constantei performantei produselor,



asigurarea competenţei profesionale prin cursuri specifice la institutii specializate de formare profesionala,



instruirea periodica a tuturor angajatilor cu teme adecvate noilor regulamente UE si modalitati eficiente de
tranzitie;



verificarea functionarii sistemului de management prin audituri interne, ale căror rezultate sunt analizate de
către Conducerea OEC-ACP in vederea luarii masurilor de corectie (daca e cazul) in timp optim.

In calitate de Director General imi asum intreaga responsabilitate pentru asigurarea resurselor necesare in
vederea dezvoltarii si mentinerii sistemului de management si voi analiza periodic respectarea politicii,
obiectivelor si programelor stabilite in scopul imbunatatirii continue a eficacitatii acestora.
Director General,
DANIELA TRIF
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