
 

 

  
 

 
 

POLITICA 
PRIVIND 

 MANAGEMENTUL SCHIMBARILOR 
PRODUSE LA NIVELUL ORGANIZATIILOR 

CERTIFICATE 
 

P - 10 
Ed. 2 / Rev. 0 

 

 

 

 

 

 
BUCURESTI 

Octombrie 2022 

 
Prezentul document este proprietatea S.C. AMG INITIUM CERT S.R.L. 

Reproducerea integrala sau partiala a prezentului document, indiferent de procedeul utilizat 
(electronic, mecanic, fotocopiere etc) este interzisa fara acordul proprietarului 

                                                                       
 

 

 



 
Organism de certificare 
sisteme de management  

POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL 
SCHIMBARILOR PRODUSE LA NIVELUL 

ORGANIZATIILOR CERTIFICATE 
Ed. 2 Rev. 0 

Cod: P - 10 Pag 2/5 
Data: 

26.10.2022 

 

1. SCOP 

Asigurarea cadrului necesar operarii modificarilor solicitate de catre clientii AMG 
INITIUM CERT in urma schimbarii conditiilor in care acestia au fost certificati. 

Stabilirea unui mod de actiune unitar al echipelor de audit pentru actualizarea 
Certificatelor de Conformitate si/sau acordarea/retragerea de certificate, in functie de situatiile 
aparute, in timp optim si cu costuri cat mai mici. 

Corelarea criteriilor de apreciere a conformitatii si eficacitatii sistemului de management 
al clientului ca un intreg, de catre echipele de audit si Comitetul de Certificare in egala 
masura. 

2. POLITICA  

2.1 Preambul 

Odata finalizat procesul de certificare, clientul este obligat să transmită în scris către 
AMG INITIUM CERT, in cel mai scurt timp, informaţiile referitoare la modificările care pot 
afecta capabilitatea sistemului de management de a continua să îndeplinească cerinţele 
referentialului utilizat pentru certificare. 

Urmare a instiintarii primite,  AMG INITIUM CERT decide modul de actiune astfel incat 
sa se asigure de conformitatea si eficacitatea sistemului de management. 

In functie de natura si amploarea modificarilor , personalul responsabil din executivul 
AMG INITIUM CERT va stabili tipul si amploarea evaluarilor necesare, in scopul obtinerii de 
dovezi suplimentare care sa sustina mentinerea conformitatii si eficacitatii sistemului de 
management. 
 

    2.2. MODALITATI DE ACTIUNE 
 

2.2.1. Modificarea Denumirii Organizatiei (persoanei juridice) 
 

 In situatia in care se modifica denumirea organizatiei, toate celelalte elemente de 
identificare si conditii organizatorice ramanand neschimbate, organizatia va transmite la AMG 
INITIUM CERT o solicitare de preschimbare, iar Comitetul de Certificare va lua decizia privind 
acordarea certificarii pentru noua denumire a organizatiei. In cazul deciziei favorabile, 
certificatul / certificatele de conformitate nou/noi emise vor pastra numarul de identificare si 
termenul de valabilitate al vechiului certificat. 

Evaluarea, analiza si decizia vor fi realizate in cel mai scurt timp posibil. 
 

2.2.2. Modificarea adresei sediului social / punctelor de lucru 
 

În situatia modificării adresei sediului social sau a modificării adresei punctului de lucru, 
organizatia  va transmite la AMG INITIUM CERT o solicitare de preschimbare a Certificatului 
de Conformitate însoțită de documentele doveditoare a înregistrării organizației la noua 
adresă (Certificat de inregistrare la Registrul Comerțului, Certificat constatator etc.) precum și 
documentele referitoare la deținerea legală a noului spațiu (acte de proprietate, contracte de 
închiriere, comodat, documente legale de atribuire etc.). La nivelul executivului AMG INITIUM 
CERT se evaluează documentele și înregistrările depuse de către organizatie. În funcție de 
activitățile care se desfășoară la noua adresă (sediu social sau punct de lucru), Directorul de 
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Certificare va decide dacă este sau nu necesară o evaluare la fața locului precum si tipul si 
amploarea acestei evaluări. Comitetul de Certificare va lua decizia privind acordarea 
certificarii pentru noile condiții de funcționare a organizatiei. Certificatul de conformitate 
actualizat va păstra numărul și termenul de valabilitate al vechiului certificat. Evaluarea, 
analiza și decizia vor fi realizate în cel mai scurt timp posibil. 

2.2.3. Modificarea persoanei juridice (Transferul Certificarii) 

Transferul certificarii se realizează atunci când organizatia certificata, devine parte a 
unei alte organizatii în conditiile în care modificările care survin la nivelul acesteia fată de 
condtiile în care a fost certificata sunt minore, acestea rezumându-se  la preluarea  si 
însusirea de către managementul la vârf a noii organizatii a sistemului de management 
implementat la nivelul organizatiei certificate (aceasta incluzând politicile, obiectivele  si 
procedurile implementate). În această situatie solicitarea de transfer este depusă de către 
organizatia care preia organizatia certificata. Cererea va fi însotită de documente si 
înregistrări care să ateste următoarele: 

- legalitatea noii organizatii (Certificat de inregistrare, Certificat constatator); 
- încadrarea organizatiei certificate în organigrama noii organizații fără modificări majore 

în activitățile procedurate ale noii organizatii; 
- obiectivele și politicile stabilite în documentele organizatiei certificate au fost analizate și 

însușite de către managementul la vârf al noii organizaii și acestea sunt în continuare 
adecvate activității.    

- toate contractele care implică organizatia certificata au fost preluate de către noua 
organizație;  

- contractele de muncă au fost încheiate cu noua organizație și se menține structura de 
personal, personalul cu funcții cheie nu a fost schimbat , primind decizii de numire în noua 
organizație. 

În urma analizei cererii, a documentelor și înregistrărilor depuse de către solicitant, 
managementul AMG INITIUM CERT decide dacă solicitarea este acceptată sau este cazul să 
se depună o solicitare de certificare inițială. În funcție de conținutul documentelor și 
înregistrărilor depuse de către solicitant Directorul de certificare va decide,  tipul și amploarea 
evaluării care se va efectua. Comitetul de Certificare va analiza documentele de raportare și 
va lua decizia privind retragerea certificării pentru vechea organizatie și acordarea 
certificariiării noii organizații. Certificatul de conformitate va prelua termenul de valabilitate al 
certificatului de conformitate vechi. Evaluarea, analiza și decizia vor fi realizate în cel mai 
scurt timp posibil.  

2.2.4. Modificarea statutului organizatiei certificate in urma unor procese de 
fuziune / absorbtie intre persoane juridice sau a unor procese de divizare al 
organizatiei mama 

In cazul in care statutul juridic al unei sau mai multor organizatii se modifica datorita unor 
actiuni de fuziune intre persoane juridice diferite sau a divizarii organizatiei detinatoare a 
organizatiei certificate, exista obligatia din partea acesteia / acestora de a instiinta in cel mai 
scurt timp AMG INITIUM CERT cu privire la modificarile survenite. Daca se solicita 
modificarea unuia sau mai multor certificate de conformitate in urma modificarilor survenite, 
organizatia / organizatiile vor transmite la AMG INITIUM CERT o scrisoare de instiintare in 
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care vor descrie detaliat toate modificarile survenite si cat mai exact starea actuala a 
organizatiei. 

In urma analizei Directorul de certificare va face cunoscuta situatia Comitetului de 
Certificare, care va decide care este calea cea mai buna de urmat pentru normalizarea 
situatiei. 


