
DECLARAŢIA PRIVIND INDEPENDENŢA ACTIVITĂŢII CEPROM-CERT 
 
 CEPROM S.A. cu sediul în Satu Mare, str. Fântânele, nr.23/A., reprezentat prin domnul 
Administrator Soponos Cristian doreşte ca activitatea de certificarea a conformităţii produselor să 
constitue una din activităţile cele mai importante în cadrul institutului şi de aceea s-a hotarât înfiinţarea 
Organismului de Certificare Produse “CEPROM-CERT”. 
 Prin statutul său CEPROM-CERT nu este dependent financiar, comercial sau de alta natură de 
factorii interesaţi în desfăşurarea activităţii sale de certificare, factori care ar putea influenţa soluţia 
tehnică optimă. Organizarea sa exclude posibilitatea ca persoanele fizice sau juridice, precum si 
organizaţiile externe institutului să exercite presiuni asupra rezultatelor investigaţiilor realizate în vederea 
certificarii. 
 Conducerea CEPROM S.A. este angajată în implementarea, menţinerea şi promovarea condiţiilor 
materiale şi sociale ce favorizează desfaşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii de certificare. 
 Conducerea CEPROM S.A s-a preocupat să realizeze un sistem de management al calităţii care să 
satisfacă cerinţele standardelor naţionale şi internationale, ale legislaţiei specifice şi ale organismului de 
acreditare.  
 CEPROM S.A. se preocopă de asemenea de menţinerea acreditării laboratorului de încercări 
CEPROM-LCI astfel încât să se realizeze o funcţionare eficientă a CEPROM-CERT, încercarea 
produselor desfăşurându-se în minimum de timp, cu acurateţe şi confidenţialitate, conformându-se 
cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018. 
 Conducerea CEPROM S.A. se preocupă de realizarea tuturor condiţiilor pentru asigurarea 
independenţei Organismului de Certificare Produse CEPROM-CERT din punctul de vedere al desfaşurării 
activităţii sale de certificare, având grijă ca să nu interfere nici un factor de influenţare asupra deciziilor, 
atât din interiorul societăţii, cât şi din afara ei, astfel încât această activitate să se desfaşoare conform tuturor 
cerinţelor normative prezente. În acest scop conducerea societăţii asigură toate condiţiile materiale necesare 
desfăşurării activităţii CEPROM-CERT, prin sediu, mobilier, dotare cu echipament informatic, rechizite şi 
alte materiale necesare. 
 Conducerea CEPROM S.A., prin serviciile de consultanţă pe care societatea le are în obiectul de 
activitate, conform statutului societăţii, nu va furniza pentru potenţialii clienţi ai CEPROM-CERT, Mapa de 
documente informative, materiale de prezentare sau alte servicii privind certificarea produselor, toate acestea 
fiind oferite numai de către CEPROM–CERT. 
Toate acestea nu vor avea drept consecinţă existenţa vreunei obligaţii a personalului CEPROM-CERT, în afara 
acelora de corectitudine profesională, confidenţialitate şi loialitate faţă de CEPROM-CERT. 
 Având în vedere cele mai sus menţionate, mă angajez personal să organizez activitatea CEPROM 
S.A. astfel încât standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013, conform căruia este organizat CEPROM-CERT, 
să fie respectat şi asupra personalului CEPROM-CERT să nu se poată exercita nici o influenţă de natură 
profesională, materială sau morală, acum sau în viitor, când acestă activitate se va dezvolta. 
 
 
 
      

 Data:01.02.2023              ADMINISTRATOR CEPROM S.A.  
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