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Aceasta procedura descrie modul de tratare a reclamatiilor, contestatiilor si a apelurilor privind 
activitatile GCSM de certificare, de supraveghere, suspendare, retragere si anulare a certificarii.

         Procedura se aplica la tratarea reclamatiilor, contestatiilor si a apelurilor formulate catre 
Directorul General, Comisia de Apel si Consiliul Director.

- SR EN ISO/CEI 17021:2011 – Evaluarea Conformitatii. Cerinte pentru organismele care 
efectueaza audit si certificare de sisteme de management 

- SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de 
mediu. 

- SR EN ISO 9001 : 2008  - Sisteme de management al calitatii . Cerinte. 
- SR EN ISO 9000 : 2006  - Sisteme de management al calitatii .Principii fundamentale si vocabular 
- SR EN ISO 14001 :2005 - Sisteme de management de mediu . Specificatii si ghid de utilizare;
- SR OSAS 18001:2008 - Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca – Specificatie
- ISO 22000 :2005 - Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru orice 

organizatie din lantul alimentar
- SA 8000 :2008  Responsabilitate Sociala
- ISO/IEC 27001:2013 Sisteme de management al securitatii informatiei. Cerinte
- SR ISO/CEI 17030:2004 Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pentru marci de conformitate 

de terta parte
- SR EN ISO/CEI 17000: 2005 - Evaluarea conformitatii. Vocabular si principii generale

         Termeni utilizati în cuprinsul manualului sunt definiti în standardele de referinta prezentate la 
capitolul 3.

cerinta pertinenta a unui solicitant caruia i s-a certificat sistemul de management al calitatii si 
/sau de mediu si/sau al sanatii si securitatii în munca si/sau al sigurantei alimentelor pentru 
reconsiderarea oricarei decizii nefavorabile luata de organismul de certificare în legatura cu statutul 
sau de certificare.
De asemenea, se considera apel si cel depus pentru reconsiderarea unei solutii date de catre GCSM la 
o reclamatie.

Exprimare a insatisfactiei, alta decât apelul, de catre orice persoana sau organizatie, cu 
privire la activitatile GCSM

.
GCSM –Grupul de Certificare Sisteme de Management
SMC – Sistemul de management al calitatii
SMM – Sistemul de management de mediu
SSM – Sistemul de management al securitatii si sanatatii în munca
SSA – Sistemul de siguranta alimentelor
RS- Responsabilitate sociala
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5. DESCRIEREA ACTIVITATII
5.1 Tratarea apelurilor
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SI – Sistemul de management al securitatii informatiei
PI – procedura pentru sisteme integrate

         Solicitantii pot face apel la decizii nefavorabile luate de GCSM, dupa cum urmeaza:
decizii de neacordare sau acordare partiala a certificarii;
decizii de neacordare sau acordare partiala a extinderii domeniului de certificare;
decizii de restrângere a domeniului de certificare;
decizii de suspendare a certificarii;
decizii de anulare a certificarii;
solutiile la reclamatii;
refuzul de a accepta o solicitare privind certificarea;
decizia de a sista procesul de certificare;
lipsa deciziei de certificare sau întârzieri în luarea deciziei de certificare.
orice alta actiune care împiedica obtinerea certificarii.

         Apelurile se pot depune se pot depune în scris, la secretariatul GCSM, în maxim 15 zile de la 
comunicarea oficiala a deciziilor GCSM si trebuie sa contina:

identificarea apelantului (adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare la registrul comertului, cod 
fiscal, cont bancar, reprezentant legal);

obiectul apelului (în descriere sintetica);
prezentarea detaliata a argumentelor în sustinerea apelului;
documente depuse în sustinerea apelului;
semnatura reprezentantului legal;

         Toate apelurile sunt înregistrate de catre responsabilul de contract în registrul de reclamatii/
apeluri, conform formular PI-09-F01.

La primirea unui apel scris, Directorul General se asigura ca acesta se refera la activitatile 
certificate si este pertinent. 

         Dupa validarea apelului, Directorul General confirma apelantului, telefonic sau în scris, primirea 
acestuia si informatii referitoare la stadiul tratarii acestuia si la rezultat.
          Comisia de Apel este convocata, în maxim 10 zile de la validarea apelului, de Directorul 
General, care pune la dispozitie apelul si dosarul de certificare în cauza.
         În vederea solutionarii cauzei, Comisia poate convoca specialisti ( experti tehnici) colaboratori ai 
GCSM pentru consultatii tehnice. De asemenea, poate solicita informatii suplimentare atât de la 
semnatarul apelului, cât si de la personalul GCSM.
         Solutionarea apelurilor se face se face în maxim 30 de zile de la înregistrare.
         Apelantul poate anula apelul în orice moment al procesului de tratare al acestuia.
         Daca, oricare ar fi motivul, apelul este anulat, un nou apel pentru aceeasi speta nu este luat in
considerare.
         Hotarârea adoptata de membrii comisiei si consemnata în procesul verbal al sedintei, conform 
formular PI-09-F02, de este definitiva si obligatorie pentru ambele parti. 
         Toate apelurile si modul de solutionare sunt analizate de Consiliul de Impar?ialitate, în prima 
sedinta programata.
         Depunerea apelurilor, investigarea acestora si decizia referitoare la apeluri nu are ca rezultat nici 
o actiune discriminatorie impotriva apelantului.
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5.2 Tratarea reclamatiilor

5.3 Comunicarea rezultatelor
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Toate informatiile care se refera la reclamant si la subiectul apelului sunt confidentiale.            
          Înaintarea unui apel nu conduce, în nici un caz, la anularea sau suspendarea deciziei contestate.        
         Aceasta decizie ramâne valabila pâna la tratarea apelului. 
         Pentru a identifica toate cauzele care au condus la aparitia reclamatiilor/contestatiilor si a stabili 
actiunile corective necesare, Reprezentantul Managementului efectueaza un audit intern neplanificat.
          

         Solicitantii pot face reclamatii la GCSM, referitoare la:
- comportament neadecvat al echipelor de audit;
- clientii certificati;
- neconformitati formulate eronat sau nedocumentate în timpul auditului; 
- sanctiuni adoptate de GCSM in legatura cu dreptul de utilizare a certificatului si a marcii 

de certificare.

           La primirea unei reclamatii scrise, Directorul General se asigura ca reclamatia se refera la 
activitatile certificate si este pertinenta si trebuie sa contina :

identificarea reclamantului (adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare la registrul comertului, 
cod fiscal, cont bancar, reprezentant legal);

obiectul reclamatiei (în descriere sintetica);
prezentarea detaliata a argumentelor în sustinerea reclamatiei;
documente depuse în sustinerea reclamatiei;
semnatura reprezentantului legal;

         Dupa validarea reclamatiei, Directorul General confirma reclamantului, telefonic sau în scris, 
primirea reclamatiei si informatii referitoare la stadiul tratarii acesteia si la rezultat.
       Toate reclamatiile sunt înregistrate de catre responsabilul de contract în registrul de reclamatii/
apeluri, conform formular PI-09-F01.
         Orice reclamatie pertinenta despre un client certificat este adusa la cunostinta clientului 
respectiv, de catre Directorul General, in maxim 7 zile de la data primirii.
       Toate informatiile care se refera la reclamant si la subiectul reclamatiei sunt confidentiale.
        Daca este cazul, pentru documentarea si transmiterea raspunsului reclamantului, Directorul 
General dispune efectuarea unui audi neprogramat la clientul reclamat, având ca obiectiv verificarea 
aspectelor reclamate. Auditul neprogramat va fi efectuat de alta echipa de audit decât la certificare. 
         Decizia pentru solutionarea reclamatiei este luata de Directorul General în maxim 30 de zile de 
la data primirii reclamatiei.
         Pentru a identifica toate cauzele care au condus la aparitia reclamatiilor/contestatiilor si a stabili 
actiunile corective necesare, Reprezentantul Managementului efectueaza un audit intern neplanificat.
         Toate informatiile care se refera la reclamant si la subiectul reclamatiei sunt confidentiale.       
         Toate reclamatiile si modul de solutionare sunt analizate de Consiliul de Impar?ialitate, în prima 
sedinta programata.

         Adresa de înstiintare a solicitantului despre decizia de rezolvare a reclamatiei / apelului este 
semnata de Directorul General si este expediata solicitantului în maxim 30 de zile de la primire, prin 
grija responsabil de contract.
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6. RESPONSABILITATI:
6.1. Membrii Consiliului de Impartialitate

6.2 Membrii Comisiei de Apel

6.3  Directorul General 

6.4 Responsabilul de contract

7.  ÎNREGISTRARI

8. ANEXE
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analizeaza modul de rezolvare a contestatiilor / apelurilor la nivelul GCSM. 

primesc, analizeaza apelurile înregistrate si stabilesc solutii  privind rezolvarea lor.

analizeaa reclamatiile de agentii economici.
decide modul de rezolvare a reclamatiilor care sunt de competenta sa
convoaca Comisia de Apel pentru analizarea si rezolvarea apelurilor 
semneaza adresele de înstiintare a agentilor economici despre deciziile de rezolvare a 
reclamatiilor/ apelurilor.

primeste si înregistreaza reclamatiile /apelurile în registrul apelurilor /reclamatiilor.
completeaza dosarul certificarii cu reclamatiile / apelurile, cu rapoartele Comisia de Apel si cu 
adresele de înstiintare a agentilor economici despre deciziile de rezolvare a lor.
redacteaza adresele de înstiintare a clientilor/reclamantilor despre deciziile de rezolvare a 
reclamatiilor / apelurilor si le prezinta spre semnare Directorului General.
se îngrijeste de expedierea în termenele stabilite a adreselor de înstiintare.

7.1 Registrul de reclamatii /apeluri 
7.2 Proces verbal

8.1 Formular Registrul de reclamatii/ apeluri , cod PI-09-F01
8.2 Formular Proces verbal, cod PI-09-F02
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