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Angajamentul Conducătorului OCP-INM asupra imparțialității

Organismul de Evaluare a Conformității (OCP-INM) este creat în cadrul INM, respectând
cerințele HG Nr. 408 din 16.06.2015 ”Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea
la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare” și HG nr.267 din 8 aprilie 2014 „Pentru
aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit neautomate”, cu completările
ulterioare aprobate prin HG Nr. 1043 din 13.09.2016 ”Cu privire la modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014”.
OCP-INM este responsabil pentru deciziile sale privind acordarea, menţinerea, extinderea sau
reducerea, suspendarea sau retragerea documentelor emise pentru clienţii săi.
Politica noastră este de a conferi încredere în luarea deciziilor privind obiectul evaluărilor, prin
respectarea principiilor referitoare la: imparţialitate, independenta, competenţă,
responsabilitate, transparenţă şi confidenţialitate şi capacitate de răspuns la reclamaţii.
Pentru a respecta şi a veghea la asigurarea imparţialităţii, managementul OCP-INM se
angajează sa asigure respectarea mecanismului instituit referitor la asigurarea imparțialității
prin „Politica privind imparțialitatea” care se bazează pe stabilirea, implementarea, menținerea
si îmbunătățirea continua a unui proces de identificare, analiza, evaluare, tratare, monitorizare
și documentare a riscurilor care ar putea afecta imparțialitatea întregii activități de certificare.
Managementul OCP-INM se angajează să asigure conformitatea proceselor de evaluare cu
cerinţele standardelor naţionale şi internaţionale de evaluare a conformităţii aplicabile.
Procesul OCP-INM de evaluare face obiectul unei analize şi îmbunătăţirii continue, care să
asigure şi să mărească eficacitatea sistemului de management implementat în OCP-INM, în
conformitate cu standardul SM SR ISO/CEI 17065:2013, Directivele si Regulamentele UE
aplicabile. Ca organism de certificare, OCP-INM și personalul său responsabil pentru
efectuarea evaluărilor nu sunt proiectanți, fabricanți, furnizori, instalatori sau furnizori de
mentenanță pentru mijloacele de măsurare evaluate.
Acest angajament va fi revizuit continuu pentru a fi în concordanţă cu schimbările survenite în
standardele şi reglementările de evaluare a conformităţii, astfel încât să rămână relevant şi
adecvat.
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