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1. Domeniu de aplicare
CondiŃiile generale de afaceri se aplică activităŃilor realizate pe baza contractelor de prestări
servicii. Prin activităŃile realizate pe baza contractelor de prestări servicii se înŃeleg serviciile
prestate de organismul de certificare cu privire la certificare, informări, audituri şi întocmirea
rapoartelor care descriu rezultatele acestora, decizii cu privire la conformitatea cu standarde şi
emiterea certificatelor care dovedesc luarea deciziilor respective, precum şi alte servicii stabilite
prin contractul de prestări servicii.
CondiŃiile generale de afaceri constituie parte a contractului de prestări servicii, iar înainte de
acceptarea ofertei, Clientul le primeşte sub formă scrisă, cu scopul cunoaşterii conŃinutului
acestora.
Eventualele condiŃii generale de afaceri ale Clientului nu constituie parte a contractului de prestări
servicii, chiar dacă ele nu sunt în mod expres refuzate de organismul de certificare.
2. Procesul de semnare al contractului
Clientul se adresează organismului de certificare în vederea emiterii certificatului care dovedeşte
funcŃionarea conform specificaŃiilor a sistemului de management implementat şi menŃinut. Clientul
aduce la cunoştinŃa organismului de certificare informaŃiile necesare pentru efectuarea corectă a
procesului de certificare şi pentru stabilirea duratei auditurilor, prin completarea corectă a cererii
de ofertă, respectiv, dacă este nevoie prin informare personală. Toate informaŃiile relevante
necesare pentru stabilirea duratei auditurilor, pentru efectuarea corectă a procesului de certificare
trebuie comunicate de către Client în formă scrisă către organismul de certificare.
Organismul de certificare elaborează oferta pe baza informaŃiilor puse la dispoziŃie de Client, cu
respectarea reglementărilor referitoare la procesul de certificare. Pentru corectitudinea, exactitatea
şi actualitatea informaŃiilor este răspunzător Clientul. În cazul în care Clientul a transmis informaŃii
incorecte, sau dacă la data prestării serviciului se constată că există diferenŃe faŃă de informaŃiile
transmise pentru semnarea contractului, organismul de certificare îşi rezervă dreptul să iniŃieze
corelarea preŃurilor serviciului executat cu situaŃia reală, respectiv modificare în contractul semnat.
Această modificare se materializează prin semnarea de către ambele părŃi a unui act adiŃional la
contract. Oferta transmisă de organismul de certificare este valabil 6 luni de la data emiterii.
PreŃurile serviciului prestat nu depind de succesul certificării.
Dacă nu este contrar altor reglementări, organismul de certificare are dreptul să-şi prezinte oferta
în mai multe variante, pe lângă serviciile de bază obligatorii, să prezinte şi servicii la liberă alegere.
În oferta transmisă, organismul de certificare stabileşte durata valabilităŃii ofertei.
Clientul poate să aleagă între variantele oferite, respectiv între serviciile oferite la liberă alegere în
funcŃie de nevoile proprii. Alegerea făcută o comunică organismului de certificare prin alegerea
variantei alese, semnarea, respectiv completarea adecvată a declaraŃiei de acceptare şi prin
transmiterea opŃiunii către organismul de certificare.
Dacă Clientul acceptă oferta, respectiv transmite organismului de certificare declaraŃia de
acceptare după expirarea duratei de valabilitate a ofertei, organismul de certificare îşi rezervă
dreptul de a efectua modificări în conŃinutul ofertei, sau de a refuza semnarea contractului de
prestări servicii.
.3. Obiectul serviciilor prestate
Obiectul serviciilor este stipulat în mod exclusiv în contractul de prestări servicii şi declaraŃia de
acceptare anexată, semnate de părŃile contractante.
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Pentru solicitarea altor servicii în afara celor stabilite în contract, respectiv în declaraŃia de
acceptare, părŃile trebuie să modifice contractul de prestări servicii.
4. Termenele de execuŃie
Termenele de execuŃie stabilite prin contractul de prestări servicii pot fi acceptate de organismul
de certificare numai dacă sistemul de management al Clientului funcŃionează şi este pregătit
pentru certificare. Pentru amânarea auditului datorată întârzierilor în implementarea sistemului,
organismul de certificare nu-şi asumă răspunderea. Este responsabilitatea Clientului să informeze
organismul de certificare despre întârzierile apărute în implementarea sistemului şi să stabilească
în mod comun termene noi pentru certificare.
Pentru stabilirea termenelor de efectuare a auditurilor de supraveghere şi de reînnoire trebuie
luate în considerare cerinŃele din specificaŃia „Procesul de certificare şi utilizarea certificatului”.
5. Colaborare
Clientul garantează, că toate activităŃile participative necesare pentru realizarea serviciilor
prevăzute în contract, care cad în sarcina sa, a colaboratorilor săi, sau a terŃilor părŃi, vor fi aduse
la îndeplinire la timp şi în mod gratuit.
Pentru îndeplinirea serviciilor prevăzute în contract, Clientul va pune la dispoziŃie în mod gratuit
documentele, informaŃiile, canalele de comunicare, materialele auxiliare, forŃa de muncă ş.a.
necesare. Pe parcursul colaborării, Clientul trebuie să asigure respectarea în mod permanent a
cerinŃelor legale aplicabile activităŃilor curente, a normelor şi a reglementărilor de securitatea şi
sănătatea muncii aflate în vigoare.
Clientul suportă toate cheltuielile suplimentare apărute ca urmare a faptului că anumite activităŃi
trebuiau să fie repetate sau amânate datorită punerii la dispoziŃie cu întârziere a informaŃiilor, sau
datorită punerii la dispoziŃie a unor informaŃii incorecte sau incomplete sau a colaborării
necorespunzătoare. În astfel de situaŃii organismul de certificare are dreptul de a factura ulterior
aceste cheltuieli suplimentare, chiar în cazul convenirii anterioare a unui preŃ fix. Aceste cheltuieli
suplimentare trebuie să fie acceptate în prealabil de către Client.
6. ConfidenŃialitate
Organismul de certificare şi angajaŃii săi sunt obligaŃi să păstreze confidenŃialitate asupra tuturor
informaŃiilor în posesia cărora intră în decursul realizării contractului. În măsura în care este
necesar pentru realizarea contractului, organismul de certificare poate să păstreze copii ale
documentelor scrise pentru arhiva sa, sau poate să păstreze informaŃiile primite de Client pe cale
electronică astfel, încât să fie asigurată neaccesarea şi protejarea acestora faŃă de părŃi terŃe.
Clientul permite ca organismul de certificare să trateze informaŃiile primite, cu respectarea Legii
677 / 2001 pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la
libera circulaŃie a acestor date.
7. Drepturi de autor
Toate drepturile de autor şi de coautor legate de evaluările profesionale, rezultatele auditurilor etc.
rămân în proprietatea organismului de certificare. Clientul poate utiliza evaluările întocmite,
rezultatele auditurilor, certificatele, siglele de certificare, etc. numai în scopul stabilit prin contract.
8. Acceptarea serviciului realizat
Organismul de certificare poate prezenta spre confirmare fiecare fază finalizată a serviciului
efectuat, ca realizare parŃială. Raportarea de către organismul de certificare a finalizării fazei
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serviciului şi confirmarea realizării fazei de către Client se realizează prin semnarea formularului
„Confirmare audit şi cheltuieli”. Clientul este obligat să confirme imediat serviciul realizat. Dacă
Clientul refuză acceptarea imediată a serviciului, acesta trebuie să înainteze în scris obiecŃiile şi
justificările sale în termen de 14 zile. Dacă nu se înaintează obiecŃii în scris, atunci în termen de 30
de zile de la efectuarea serviciului acesta se consideră acceptat. În caz de obiecŃie scrisă, ambele
părŃi depun eforturi pentru o soluŃionare amiabilă.
9. Decontarea serviciului realizat
Decontarea serviciilor se face pe baza tarifelor stabilite în contract.
10. CondiŃii de plată
Tarifele prezentate în contractul de prestări servicii se plătesc, pe baza facturii, în afara cazului în
care s-a convenit altfel în contractul de prestări servicii. Compensări la tarifele trecute pe factură
pot fi făcute numai dacă există înŃelegere scrisă referitoare la acesta. Certificatul va fi înmânat
numai după ce Clientul a achitat sumele stabilite prin contractul de prestări servicii. Dacă Clientul
achită obligaŃiile sale de plată cu întârziere, organismul de certificare îşi rezervă dreptul ca înainte
de faza următoare de audit să emită anticipat o factură pe suma totală a fazei de audit în cauză,
iar auditul la faŃa locului să-l efectueze numai după ce contravaloarea facturii emise a fost
achitată. Pentru orice consecinŃă a acestei acŃiuni responsabilitatea o poartă în mod exclusiv
Clientul.
Dacă după auditurile de supraveghere Clientul nu achită obligaŃiile sale de plată, organismul de
certificare are dreptul să suspende, respectiv să retragă certificatul în mod similar ca în cazul
neefectuării din vina Clientului a auditului de supraveghere.
11. Răspundere
Poate fi considerată prestare incorectă de serviciu de către organismul de certificare dacă:
•

pe parcursul auditului, auditorii nu evaluează conformitatea sistemului de management cu
toate cerinŃele aplicabile, sau dacă profunzimea evaluării nu asigură evaluarea corectă a
conformităŃii sistemului cu cerinŃele aplicabile

•

procedura de certificare nu este respectată de auditori şi dacă constatările lor nu se
bazează pe dovezi obiective, verificabile

•

protocolul în care sunt consemnate rezultatele auditului şi raportul de audit nu conŃin
constatările auditului în aşa măsură, în care persoana care ia decizia de certificare să
poată urmări toată desfăşurarea auditului şi toate constatările acestuia şi astfel să se ia o
decizie care nu este justificată adecvat.

Ca urmare a prestării incorecte de serviciu, Clientul poate să nu primească certificatul, cu toate că
sistemul de management satisface cerinŃele aplicabile, sau poate să primească un certificat întrun mod nejustificat, deoarece în realitate sistemul certificat nu satisface cerinŃele aplicabile.
Răspunderea organismului de certificare pentru daunele datorate unei prestări incorecte de
serviciu, incluzând daunele de natura vătămărilor corporale, materiale sau patrimoniale, este
limitată la de zece ori valoarea contractului, pentru daune datorate unor prestări incorecte în mod
premeditat sau datorită unei neglijenŃe grave, respectiv la de două ori valoarea contractului dacă
prestarea incorectă de serviciu se datorează unei neatenŃii.
Clientul poate solicita achitarea daunelor datorate prestării incorecte de serviciu ori pe baza
înŃelegerii avute cu organismul de certificare ori dacă aceasta nu este posibilă, pe cale juridică.
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Prin serviciul efectuat, organismul de certificare nu garantează funcŃionarea permanentă conform
specificaŃiilor şi starea excelentă a documentaŃiei, procedurilor examinate, a sistemului de
management sau a părŃilor acestuia.
Organismul de certificare nu îşi asumă răspunderea pentru daunele indirecte şi consecinŃele
acestora, afară de cazul în care daunele au fost produse premeditat sau din neglijenŃă gravă.
Limitările la răspunderea organismului de certificare sunt valabile şi pentru angajaŃii, colaboratorii
externi, personalul de conducere şi pentru întreaga structura organizatorică a organismului de
certificare.
Organismul de certificare îşi menŃine dreptul ca pentru realizarea sarcinilor stabilite prin contractul
de prestări servicii să implice subcontractanŃi. SubcontractanŃii poartă aceeaşi răspundere ca şi
angajaŃii organismului de certificare.
Organismul de certificare îşi asumă responsabilitatea numai pentru declaraŃiile şi informaŃiile
oficiale făcute în scris, emise de organismul de certificare.
Organismul de certificare nu îşi asumă responsabilitatea pentru forŃa de muncă pusă la dispoziŃia
sa de către Client pentru perioada auditului, în vederea menŃinerii în exploatare a unei instalaŃii
sau a unui echipament. De asemenea organismul de certificare nu îşi asumă responsabilitatea
pentru activitatea prestată de forŃa de muncă pusă la dispoziŃie Clientului de către o terŃă parte.
Termenele de valabilitate pentru solicitarea de despăgubiri privind daunele se stabilesc conform
prevederilor legale. PretenŃiile pentru despăgubirea daunelor datorate nerespectării contractului
pot fi emise în termen de 3 ani.
12. Încetarea contractului
Contractul de prestări servicii încetează
 dacă în urma unui acord comun părŃile renunŃă la contract
 prin renunŃarea la contract a oricărei părŃi semnatare
 prin încetarea obiectului contractului, respectiv
 dacă contractul este pe termen limitat, prin expirarea termenului, în plus
 dacă împotriva uneia din părŃi este declarată procedura de faliment, respectiv de lichidare.
Clientul are dreptul ca oricând, să renunŃe în scris cu termen imediat la contract, dar este obligat
să-şi justifice motivele renunŃării. În această situaŃie contractul este reziliat din momentul în care
cealaltă parte ia cunoştinŃă despre renunŃarea la contract.
Organismul de certificare, ca prestator de serviciu este îndreptăŃit, ca în cazul nerespectării grave
a contractului din partea Clientului, să rezilieze în scris în termen de 30 zile contractul de prestări
servicii, iar motivele rezilierii trebuie justificate. Pe perioada de 30 zile Clientul este îndreptăŃit să
prezinte obiecŃiuni împotriva rezilierii contractului, respectiv să clarifice informaŃiile legate de
motivele rezilierii.
În cazul încetării contractului de prestări servicii, trebuie efectuată decontarea între părŃi, iar
Clientul este obligat să plătească organismului de certificare contravaloarea tuturor serviciilor
prestate.
13. Modificarea contractului
Modificarea serviciilor prezentate în declaraŃia de acceptare, sau prestarea de alte servicii care nu
sunt incluse în declaraŃia de acceptare poate fi realizată prin înŃelegeri adiŃionale, în scris. Actul

QMD-CS 01~2.1

Valabil de la: 08.02.2008

Pagina: 4 / 5

TÜV Rheinland România - Reglementare

EdiŃia: 2.
Revizia: 1.

CondiŃii generale de afaceri pentru
certificări sisteme

QMD-CS 01

adiŃional trebuie să conŃină serviciul modificat sau dorit şi tariful acestuia. Actul adiŃional trebuie să
fie aprobat de amândouă părŃi şi trebuie anexat contractului de prestări servicii.
Organismul de certificare are dreptul să iniŃieze modificarea contractului de prestări servicii în
cazul în care apar schimbări în sistemul de management, din care cauză trebuie modificată durata
necesară pentru realizarea auditurilor. Neacceptarea de către Client a duratei de audit este motiv
pentru neefectuarea fazei următoare din procesul de certificare. Inconvenientele care rezultă din
acesta sunt suportate de Client.
Organismul de certificare este îndreptăŃit să iniŃieze modificarea contractului, dacă în standardele
internaŃionale care reglementează activitatea de certificare – şi astfel constituie cerinŃe de
acreditare pentru organismul de certificare – şi / sau în reglementările stabilite de organismele de
acreditare apar schimbări care influenŃează condiŃiile contractuale.
14. Alte înŃelegeri
Locul de desfăsurare al activităŃilor este locul convenit în contractul de prestări servicii, iar în alte
cazuri este locul în care organismul de certificare îşi desfăşoară activitatea.
Faptul înŃelegerilor verbale trebuie susŃinut prin confirmare scrisă. Modificările şi completările de
contract, inclusiv modificarea unei clauze, pentru a fi valabile, trebuie făcute în formă scrisă.
În cazul în care unele prevederi sau părŃi ale prevederilor din condiŃiile generale de afaceri sau din
contractul de prestări servicii şi-ar pierde valabilitatea, aceasta nu va influenŃa valabilitatea restului
prevederilor. În locul prevederii nevalabile sau părŃii nevalabile dintr-o prevedere se aplică
prevederea convenită, care corespunde sensului şi scopului prevederii nevalabile, şi care a fost
acceptată în scris de părŃi.
PărŃile contractante doresc să-şi rezolve litigiile pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu este posibilă se
va apela la instanŃa de judecată de la Bucureşti.
15. ReclamaŃii, contestaŃii
Dacă Clientul are o plângere directă referitoare la activitatea personalului, auditorilor, experŃilor
angajaŃi ai organismului de certificare sau care sunt subcontractaŃi de acesta, sau referitoare la
activităŃile profesionale, documentaŃie, declaraŃii care lezează interesele Clientului, acestea pot fi
comunicate direct, sub formă scrisă organismului de certificare. În perioada de 30 de zile de la
comunicare organismul de certificare va răspunde în scris, cu motivele identificate.
Organismul de certificare consemnează în scris reclamaŃiile Clientului referitoare la procedurile de
certificare şi, în cazul unor reclamaŃii profesionale informează Colectivul de Conducere. Dacă nu
se ajunge la o înŃelegere între Client şi organismul de certificare, Clientul are dreptul de a se
adresa Comisiei de Reprezentare a Publicului.
Membru din România al Comisiei de Reprezentare a Publicului este ing. Nicolcioiu Gheorghe,
Daewoo Automobile România S.A., 200152 Craiova, str. Nicolae Titulescu bloc C3.
TÜV Rheinland România S.R.L.
Sediu:
010561 Bucureşti, Calea DorobanŃilor nr.
103-105
www.tuv.ro

Directorul General al Organismului de
Certificare:
FranŃiu Lucian Adrian
Tel.: 021-318-8834
Fax : 021-318-8836

Sfârşitul reglementării
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