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DECLARATIE pe PROPRIE RASPUNDERE a ASOCIATULUI UNIC
In vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese provenite din furnizarea certificarii de catre SC TOTAL ISO
CERT SRL-Organism de Certificare/Evaluare a conformitatii Sistemelor de management, sau a oricaror altor
conflicte care pot aparea din relatiile acesteia sau a asociatului ei, care sa creeze o amentintare a impartialitatii,
subsemnatul VARBAN Ionut-Alexandru in calitate de Asociat Unic al SC TOTAL ISO CERT SRL, declar pe
proprie raspundere ca:
- Nu derulez activitati in calitate de asociat/actionar la nici un alt agent economic;
- Nu derulez activităţi secundare şi participări la societăţi, mai ales in cadrul sau la partenerii de afaceri
(clienti) şi/sau la concurenţi;
- Ca persoana fizica nu sunt angajat la alti agenti economici;
- Actionez in permanenţă in mod onest şi etic, pentru evitarea unor conflicte de interese reale sau posibile;
- Ma voi comporta corect cu clienţii, furnizorii, concurenţii şi angajaţii societatii fara sa trag niciodată foloase
nejustificate printr-un comportament non etic faţă de acestia;
- Ma angajez sa iau toate masurile necesare si sa aduc la cunostinta Comitetelor Organismului de
Certificare, a oricaror incălcări ale prevederilor din documentele de functionare sau a unor comportamente
greşite din partea salariatilor, astfel incat aceste probleme sa nu produca conflicte de interese sau
amenintari a impartialitatii, si sa poată fi tratate in mod adecvat;
- Nu ma implic in luarea deciziilor privind derularea activitatilor de certificare/evaluare de catre SC TOTAL
ISO CERT SRL;
- Ma supun si asigur aplicarea deciziilor luate si hotarate de Comitetul de Certificare/Comitetul de Apel si
Comitetul privind Asigurarea Impartialitatii, asigurand astfel respectarea principiilor declarate si asumate de
impartialitate in activitatile derulate de organismul de certificare SC TOTAL ISO CERT SRL”;
- Nu ma implic in orientarea si/sau luarea deciziilor privind planificarea, desfasurarea procesului de
certificare, evaluarea documentelor Sistemelor de management, dovezilor obiective, monitorizarea
activitatilor specifice si redactarea raportului de evaluare finala in vederea acordarii/respingerii certificarii de
catre Organismul de Certificare SC TOTAL ISO CERT SRL.
- Voi asigura instruirea permanenta a auditorilor OEC cat si monitorizarea acestora la fata locului (audit
clienti), pentru evitarea stabilirii de neconformitati incorecte sau exegerate (nebazate pe dovezi obiective si
concise).
- Clientul ca sursa principala a veniturilor OEC, nu va fi supus presiunilor si auditarii incorecte din partea
auditorilor OEC, care sa conduca la plati suplimentare din partea acestuia, datorata in special
neconformitatilor stabilite incorect sau exegerat (nebazate pe dobezi obiective si concise).
- Nu voi aproba externalizarea proceselor de luare a deciziilor referitoare la acordarea, neacordarea,
mentinerea certificarii, extinderea sau reducerea domeniului certificarii, reinoirea, suspendarea, restabilirea
sau retragerea certificarii.
- Nu voi aproba externalizarea auditurilor catre o organizatie de consultanta pentru sisteme de management.
Totodata declar ca, deoarece sursa de venituri a OEC este in principal certificarea/recertificarea acordata clientilor
nostrii:efectuarea plăţilor de către beneficiar, nu atrage în mod automat acordarea certificării/recertificarii.
Certificarea/recertificarea va fi acordata numai daca clientii indeplinesc in totalitate cerintele stabilite prin
documentele referentiale privind acordarea certificarii/recertificarii.
In acest scop ma angajez, ca prin afişarea unei orientări clare către client, printr-un angajament propriu
exemplificativ, credibilitate, respectarea promisiunilor, supravegherea corespunzătoare a clientilor certificati cat si a
angajaţilor subordonaţi, sa creez un mediu adecvat derularii in cele mai bune conditii a activitatilor de
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certificare/evaluare a conformitatii Sistemelor de Management adoptate si declarate de SC TOTAL ISO CERT SRL,
avand drept tinta respectarea principiilor de impartialitate si evitarea tuturor conflictelor de interese, pentru obtinerea
unei performante maxime.
DIRECTOR GENERAL,
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