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1. SCOP
Practica mondială și națională a demonstrat că evenimentele generatoare de situații de urgență nu pot fi
întotdeauna evitate, însă acestea pot fi gestionate, efectele lor fiind reduse printr-un proces sistematic ce
implică stabilirea de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.
Caracteristic managementului situațiilor de urgență este faptul că predictibilitatea locului de manifestare a
situațiilor respective determină posibilitatea avertizării populației din zonele potențial a fi afectate, precum și
a autorităților administrației publice centrale și/sau locale.
Managementul situațiilor de urgență înseamnă aplicarea unor politici, proceduri și practici având ca obiective
identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și reevaluarea riscurilor în vederea reducerii
acestora, astfel încât, comunitățile umane și cetățenii să poată trăi, munci și să își satisfacă trebuințele și
aspirațiile într-un mediu fizic și social durabil.
Elaborarea prezentei strategii a fost impusă și de modificarea radicală a cadrului normativ de nivel național,
de necesitatea conformizării practicii și procedurilor în materie de situații de urgență și, mai ales, de
solicitarea imperativa de a oferi un răspuns adecvat la așteptările clienților față de prestatia profesională a
societății.
Prevenirea situațiilor de urgență este componentă a sistemului de securitate națională și reprezintă un
ansamblu integrat de activități specifice cu caracter tehnic și operativ, planificate și executate pentru
eliminarea/reducerea riscurilor de producere a dezastrelor în scopul protejării vieții, mediului și bunurilor
împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență. Are caracter anticipativ, rezultatul constând în măsuri
graduale stabilite pentru prevenirea producerii evenimentelor vizate.
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
SR EN ISO/IEC 17065:2013 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse,
procese, servicii
RE-01- Regulament pentru acreditare
REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, cu modificările și
completările ulterioare
REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai
2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 834/2007 al Consiliului
REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al
produselor ecologice din țări terțe, cu modificările și completările ulteritoare
ORDIN nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie
şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de
supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările
ulterioare
ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul nr 78 din 19 martie 2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor
specifice implementării tehnice şi financiare a măsurilor aferente Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 ca urmare a apariţiei pandemiei COVID-19
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
Ordonanța militară privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și
circulația transfrontalieră a unor bunuri
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 8/12.03.2020
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/466 AL COMISIEI din 30 martie 2020 privind
măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru
bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre
determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19)
3.TERMENI, DEFINIȚII, ABREVIERI
În cuprinsul acestei politici, se aplică următoarele definiții:
 Riscul este estimarea matematică a probabilității producerii de pierderi umane și pagube materiale pe o
perioadă de referință, respectiv viitoare și într-o zonă dată, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul este
definit ca produs între probabilitatea de producere a fenomenului generator de pierderi umane/pagube
materiale și valoarea pagubelor produse;
 Vulnerabilitatea reprezintă gradul de pierderi, de la 0% la 100%, rezultat dintr-un fenomen susceptibil de a
produce pierderi umane și materiale;
 Hazardul natural reprezintă posibilitatea de apariție, într-o zonă și pe o perioadă determinată, a unui
fenomen natural ce poate genera distrugeri;
 Hazardul antropic se referă la acele fenomene a căror variație aleatoare este modificată ca urmare a acțiunii
omului;
 Eveniment sau circumstanță extraordinară: circumstanță în afara controlului organizației, denumită în mod
obișnuit „Forța Majoră”. Exemple sunt: război, grevă, revolte, instabilitate politică, tensiune geopolitică,
terorism, crimă, pandemie, inundații, cutremur, hackinguri computerizate răuvoitoare, alte dezastre naturale
sau provocate de om (sursa: IAF ID3:2011)
 Unitate de producție: toate activele utilizate pentru un sector de producție cum ar fi localurile de producție,
parcelele de teren, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru animale, iazurile piscicole, sistemele de
reținere pentru alge marine sau pentru animale de acvacultură, concesiunile la țărm sau pe fundul mărilor
și oceanelor, localurile pentru depozitarea recoltelor produselor vegetale, produselor din alge marine,
produselor animaliere, materiilor prime și a altor inputuri pertinente pentru acest sector de producție specific.
 Exploatație înseamnă toate unitățile de producție care funcționează cu management unic pentru
producerea de produse vii sau neprelucrate de origine agricolă, inclusiv produse provenite din acvacultură
și apicultură.
 Operator/ organizație certificată înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă cu garantarea
respectării schemei de certificare în toate etapele producției, pregătirii și distribuției aflate sub controlul
persoanei respective.
Abrevieri
OC- organism de control
Riscurile pot fi clasificate în riscuri naturale, tehnologice și biologice. Un risc de tip special, prin frecvență și
consecințe, îl reprezintă cel de incendiu.
Din punct de vedere al ariei de manifestare, riscurile pot fi transfrontaliere, naționale, regionale, județene și
locale.
Riscurile transfrontaliere sunt acele riscuri care din cauza evoluției lor amenință părți din sau teritoriul a două
sau mai multe state.
Riscurile naționale sunt acele riscuri care din cauza evoluției lor amenință peste 50% din teritoriul național.
Riscurile regionale sunt acele riscuri care din cauza evoluției lor amenință părți din sau teritoriul a două ori
mai multe județe.
Riscurile județene sunt acele riscuri care din cauza evoluției lor amenință părți din sau teritoriul unui singur
județ (două sau mai multe localități).
Riscurile locale sunt acele riscuri care din cauza evoluției lor amenință teritoriul unei singure localități.
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În functie de frecvența și de consecințele situațiilor de urgență generate de tipurile de riscuri specifice, riscurile
pot fi principale sau secundare.
Elementele caracteristice ale principalelor tipuri de riscuri sunt prezentate în continuare.
1. Riscuri naturale- se refera la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite
variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi și ninsori
abundente, variații de temperatură – îngheț, secetă, caniculă - furtuni și fenomene distructive de origine
geologică, respectiv cutremure, alunecări și prăbușiri de teren.
2. Riscurile biologice se refera la urmările negative asupra colectivităților de oameni, animale și asupra
plantelor, cauzate de îmbolnăviri sau de alte evenimente în relație cu sănătatea și care afectează un
număr neobișnuit de mare de indivizi.
Evenimentele generatoare de situații de urgență sunt: a) epidemii; b) pandemii c) epizootii; d) zoonoze.
3. Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauză depășirea măsurilor
de siguranță impuse prin reglementări, ca urmare a unor acțiuni umane voluntare sau involuntare,
defecțiunilor componentelor sistemelor tehnice, eșecului sistemelor de protecție etc.
Riscurile tehnologice sunt asociate în general activităților industriale.
Având în vedere cele de mai sus, și în oricare dintre cazuri, Ecoinspect S.R.L. trebuie:
- să demonstreze sârguință, înțelegere și încredere reciprocă, precum și
- să stabilească măsuri adecvate ca răspuns la evenimentele extraordinare,
În relația cu operatorii certificați.
În acest sens, prezentul document stabileşte politica Ecoinspect S.R.L. privind:
- acțiunile care trebuie întreprinse de către clienții înregistrați în sistemul propriu de certificare, în cazul
oricărei situații care împiedică accesul la locațiile în care se defășoară activități legate de metoda de
producție ecologică,
- situația în care Ecoinspect S.R.L. poate fi împiedicat temporar să efectueze evaluările planificate la fața
locului de un eveniment extraordinar.
4. EVENIMENT SAU CIRCUMSTANȚĂ
FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII

EXTRAORDINARĂ

CARE

AFECTEAZĂ

BUNA

Un eveniment extraordinar care afectează buna funcționare a societății, poate împiedica temporar OC să
efectueze evaluările planificate la fața locului. Când apare o astfel de situație, Ecoinspect S.R.L. ia în
considerare următoarele aspecte:
Tabelul nr. 1 Tipuri de risc si masuri adoptate de Ecoinspect SRL
Tipul de risc
Măsuri luate de OC
Riscuri naturale (cauzate de fenomene
meteo periculoase, în cauză ploi și ninsori
abundente, variații de temperatură –
îngheț, secetă, caniculă - furtuni și
fenomene distructive de origine geologică,
respectiv cutremure, alunecări și prăbușiri
de teren)

-OC va lua în considerare analizarea situației
- se va amâna evaluarea la fața locului pentru o perioadă
de maximum 30 de zile, după care se va reanaliza
situația
- după remedierea situației și ridicarea măsurilor de
siguranță se va proceda la evaluarea operatorului
(control fizic în unitate).
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Riscurile biologice
Evenimentele generatoare de situații de
urgență sunt:
a) epidemii; b) pandemii c) epizootii;
d) zoonoze.

-OC va lua în considerare analizarea situației
- se va amâna evaluarea la fața locului pentru o perioadă
de maximum 30 de zile, după care se va reanaliza
situația
- după remedierea situației și ridicarea măsurilor de
siguranță se va proceda la evaluarea operatorului.
- Pentru gestionarea situațiilor particulare, se va aplica
una dintre situațiile și opțiunile din tabelul nr. 2.

Riscurile tehnologice
Riscurile tehnologice sunt asociate
general activităților industriale.

-OC va lua în considerare analizarea situației
- se va amâna evaluarea la fața locului pentru o perioadă
de maximum 30 de zile, după care se va reanaliza
situația
- după remedierea situației și ridicarea măsurilor de
siguranță se va proceda la evaluarea operatorului.

în

Având în vedere orientările actuale prezentate de către autoritățile responsabile, inclusiv cu privire la
distanțarea socială și pentru persoanele vulnerabile, am analizat procesul de întreprindere a inspecțiilor
fizice la operatorii din sistemul de control pentru agricultura ecologică.
În acest moment, nu este clar care va fi impactul general asupra inspecțiilor anuale, inspecțiilor inopinate și
eșantionarea propusă, deoarece OC-urile nu vor putea să efectueze inspecții fizice pentru o perioadă lungă
de timp.
Pentru a asigura un sistem clar de certificare care menține integritatea ecologică, Ecoinspect S.R.L. trebuie
să își revizuiască și să actualizeze planul de inspecție și eșantionare anuale pentru:
1. Prioritizarea inspecțiilor fizice, acolo unde acestea sunt posibile, ținând cont de bunăstarea operatorilor și
a inspectorilor;
2. În cazul în care inspecțiile fizice nu sunt posibile, trebuie să se efectueze verificări de evaluare a
operatorului ca parte a măsurilor de control anual de certificare, cu scopul de a relua inspecțiile fizice cât
mai curând în siguranță, după ridicarea măsurilor de siguranță pentru sănătatea umană;
3. Efectuarea evaluărilor de risc în urma analizării documentare pentru a da prioritate inspecțiilor fizice;
4. Planificarea inspecțiilor fizice și eșantionarea în funcție de evaluarea riscurilor pentru anul respective;
5. Contabilizarea inspecțiilor fizice de monitorizare în cazul în care a fost utilizată opțiunea 2 de mai jos;
Inspecțiile Skype/ video nu sunt acceptabile și nu vor forma nicio parte din aceste măsuri provizorii. Apelurile
telefonice către operatori pentru clarificarea sau confirmarea informațiilor specifice sunt permise.
Inspectorii care prezintă simptome (temperatură ridicată / tuse continuă) nu vor efectua inspecții până când
nu sunt apți să se întoarcă la muncă.
Inspectorii care sunt considerați vulnerabili în conformitate cu ghidurile oficiale sau care se autoizolează sau
distanțează social din cauza Covid-19 nu trebuie să efectueze inspecții fizice. Acolo unde este posibil,
aceștia at trebui să lucreze acasă, iar inspecțiile documentare provizorii pot fi finalizate.
Procesul anual de inspecție interimară
Decizia cu privire la ce opțiune este potrivită ar trebui luată de la caz la caz și ar trebui să fie utilizate cele
mai potrivite opțiuni conform tabelului de mai jos.
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Tabelul nr. 2 Procesul decisional de stabilire a tipului de inspecție
Opțiune
1.

Scenariu

Tipul inspecției

Etape

Când se poate efectua și finaliza
controlul (inspecția fizică), adică
operatorul nu se autoizolează, nu este
carantinat, nu depășește vârsta 65 de
ani, nu este considerat vulnerabil în
conformitate cu ghidurile oficiale și nu
restricționează vizitatorii din cauza
Covid-19 (distanțare socială)

Inspecție fizică normală

Proces normal de
certificare OC

2.

Atunci când o inspecție fizică nu poate
fi finalizată din cauza orientărilor
guvernamentale sau a riscurilor pentru
sănătate asociate cu focarul COVID19, adică operatorul se autoizolează,
este carantinat, are peste 65 de ani
sau este considerat vulnerabil în
conformitate cu orientările oficiale sau
restricționează vizitatorii din cauza
Covid-19 (distanțare socială ).

Opțiunea A
Amânarea inspecției cu
până la 30 de zile

Opțiunea A
Reanalizarea situației
după 30 de zile

Opțiunea B Efectuarea unei
analize documentare și o
evaluare a riscului pentru a
determina ordinea de
prioritate pentru inspecțiile
fizice, atunci când este
posibil să se revină asupra
măsurilor limitative impuse.

Opțiunea B
Se efectuează toate
acțiunile conform
procesului obișnuit al
OC.
Se programează o
inspecție fizică pentru o
dată ulterioară, în
funcție de prioritatea
evaluării riscurilor,
notând orice puncte de
interes particulare din
verificările la distanță
finalizate

Opțiunea C
Întocmirea rapoartelor de
evaluare pe baza
documentelor expediate de
către operator și pe baza
interviului
NOTE: Opțiunea este
aplicabilă strict operatorilor
cu istoric la Ecoinspect
S.R.L. unde decizia de
certificare poate fi susținută
cu rezultatele evaluărilor
anterioare precum și
operatorilor care nu pun pe
piață produse cu indicații la
metoda de producție
ecologică, sau comercianți
de produse preambalate.

Opțiunea C
Proces normal de
certificare OC
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3.

Atunci când măsurile guvernamentale
permit
accesul,
dar
există
implementate alte restricționări cu
privire la contactul cu diferiti operatori,
pe baza evaluărilor de risc în urma unei
evaluări documentare, inspecțiile fizice
pot fi finalizate fără prezența
operatorului
(ex:
documentele
relevante sunt predate fără contact
fizic, intr-un loc stabilit de comun acord,
precum și permiterea accesului
complet, nerecstricționat la spațiile
necesare acordate).

Inspecție fizică fără ca
operatorul sa fie prezent
Inspectorul trebuie să se
asigure că toate întrebările
sau rezultatele sunt
comunicate telefonic
operatorului

Se efectuează toate
acțiunile conform
procesului de
certificare OC în mod
normal

Inspecția documentară interimară
• Inspecția documentară va consta în solicitarea operatorului să transmită documentația și informațiile
corespunzătoare pentru finalizarea inspecției documentare. În acest caz/ etapă pot fi efectuate și verificări
de trasabilitate.
• În cazurile în care inspecțiile documentare efectuate folosind această abordare provizorie trebuie să fie
urmate de o inspecție fizică, se va avea în vedere ca acestea să se efectueze în termen de maximum 6 luni
de la ridicarea restricțiilor Covid-19.
• Dacă un operator refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru a permite finalizarea
inspecției documentare, OC ar trebui să urmeze propriile proceduri pentru operatorii care refuză o inspecție.
În vederea evaluării riscului privind continuarea certificării și a înțelegerii şi estimării situației curente şi
previzibile a organizației certificate (operatorului), informațiile colectate de OC trebuie să includă
următoarele, după caz:
Când va putea operatorul să funcționeze normal?
Când va putea operatorul să fie capabil să livreze produse sau să efectueze serviciul definit în
domeniul de certificare?
- Dacă operatorul va trebui să utilizeze alte locații de fabricație și / sau distribuție. În caz afirmativ,
acestea sunt incluse în certificarea curentă sau vor trebui evaluate?
- Operatorul certificat are capacitatea de a respecta încă cerințele reglementate de schema de
certificare?
- Unele dintre procesele și/sau serviciile efectuate sau produsele certificate vor fi subcontractate altor
terți? Dacă da, cum vor fi controlate activitățile acestor organizații de către operatorul certificat?
- În ce măsură a fost afectată funcționarea operatorului?
- Operatorul certificat a efectuat o evaluare a impactului?
- Identificarea locurilor alternative de eșantionare, după caz.
Mecanism pentru evaluarea de risc și impactul situației curente asupra Societății Ecoinspect S.R.L.
START
Atunci când se constată un eveniment sau circumstanță extraordinară care afectează buna funcționare a
Societății, managementul de la cel mai înalt nivel, procedează bilunar la completarea formularului
P1_F1_Evaluarea de risc și impactul situației curente asupra Societății Ecoinspect S.R.L.
Managementul de la cel mai înalt nivel procedează la evaluarea rezultatelor obținute încadrând în clase de
risc activitatea astfel:
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-

Risc scăzut 1- 10
Risc mediu 11- 20
Risc crescut 21- 30

În situația în care se constată risc scăzut, nu se întreprind măsuri suplimentare urmând ca activitatea să
fie reevaluată peste două săptămâni.
În cazul unui risc mediu, se întreprind măsuri suplimentare în vederea limitării impactului negativ asupra
activității Societății, urmând ca eficiența măsurilor să fie reevaluată în maximum 7 zile.
În cazul riscului crescut se impune întrunirea de urgență a CA prin mijloace electronice în vederea elaborării
și adoptării de măsuri de urgență pentru a se limita impactul negativ asupra activității Societății.
STOP
Se încheie evaluarea de risc când toate răspunsurile din chestionarul P1_F1_Evaluarea de risc și impactul
situației curente asupra Societății Ecoinspect S.R.L. sunt DA.
Dacă riscul de continuare a certificării este scăzut și având în vedere informațiile colectate, OC poate lua în
considerare metode alternative de evaluare pe termen scurt pentru a verifica menţinerea eficacităţii
sistemului de funcționare a operatorului, cum ar fi: solicitarea documentației relevante (de exemplu,
procesele verbale încheiate de alte autorități competente- DSVSA, ANPC, DAJ etc., înregistrări privind
acțiunile corective, rapoartele de încercare etc.) pentru a fi analizată de către OC în afara sediului
operatorului (numai pe termen scurt).
Procesul ar trebui să abordeze, cel puțin următoarele elemente:
- comunicare proactivă între operatorul certificat afectat și OC;
- etapele care vor fi parcurse de OC pentru a evalua operatorul afectat și modul în care va fi comunicat
planul de a merge mai departe;
- precizarea timpului maxim în care se poate utiliza o metodă alternativă de evaluare pe termen scurt înainte
de suspendarea sau retragerea certificării;
- criterii pentru revenirea la supravegherea normală, inclusiv metoda și calendarul activităților și evaluărilor
de reîncadrare;
- posibile modificări ale planurilor de supraveghere a operatorului, de la caz la caz, și în conformitate cu
procedurile OC;
- orice inițiativă adoptată și/sau solicitată de către operatorul afectat de circumstanțele extraordinare va
trebui să fie documentată, justificată şi pusă la dispoziţia Ecoinspect S.R.L., în vederea obținerii acordului;
- restabilirea activităților de inspecție / recertificare conform planului de inspecții al OC atunci când este
restabilit accesul la locația afectată.

5. EVENIMENT SAU CIRCUMSTANȚĂ EXTRAORDINARĂ CARE AFECTEAZĂ O UNITATEA DE
PRODUCȚIE CERTIFICATĂ
Ecoinspect S.R.L. poate fi împiedicat temporar să efectueze evaluări planificate la fața locului de un
eveniment extraordinar care afectează o unitate de producție certificată (operator). În asemenea situaţii,
Ecoinspect S.R.L. şi unitatea de producție în cauză trebuie să stabilească un plan de acțiune. Pentru fiecare
unitatea de producție, Ecoinspect S.R.L. evalueaza riscurile menținerii certificării, ținând seama de situația
actuală a acesteia și stabilește metode de evaluare, pe termen scurt, pentru a verifica continuarea
îndeplinirii cerințelor de certificare. Înainte de a decide cu privire la metoda de evaluare adecvată,
Ecoinspect S.R.L. colectează și analizează informațiile relevante privind activitatea desfășurată de unitatea

Pag 8 din 11
Cod document:

SE_1

Elaborat: RMC

Verificat: MEM

Aprobat: DG

Data: 20.03.2020

Data: 23.03.2020

Data: 26.03.2020

Ediţia: 1

Revizia: 0

Data intrării în vigoare: 01.04.2020

Politica de management a situațiilor extraordinare care afectează activitatea
profesională a organismului de control Ecoinspect S.R.L. și operatorii certificați de către
acesta
de producție. În urma analizei riscurilor, Ecoinspect S.R.L. decide dacă amână evaluarea la fața locului
sau efectuează o evaluare la distanță. De asemenea, unitatea de producție trebuie să furnizeze
următoarele informații către Ecoinspect S.R.L., după cum este aplicabil:
- Locațiile afectate;
- Numărul de clienți/beneficiari afectați;
- Cât va putea funcționa în mod normal unitatea de producție în cadrul actualei certificări?
- Unitatea de producție intenționează să externalizeze o parte din activitățile sale sau să opereze în locații
alternative pentru a asigura continuitatea activității? În caz afirmativ, acestea sunt acoperite în prezent de
certificare sau vor trebui să fie evaluate de către Ecoinspect S.R.L.?
- Comunicare proactivă între organizațiile certificate/beneficiari/clienți afectate/afectați și Ecoinspect S.R.L.;
- Etapele care vor fi parcurse de unitatea de producție pentru a evalua locațiile afectate și modul în care
planul de a merge mai departe va fi comunicat către Ecoinspect S.R.L.;
- Modificări posibile ale planurilor de supraveghere ale fiecărei unități de producție certificate, de la caz la
caz și în conformitate cu procedurile;
- Orice inițiativă adoptată și/sau solicitată de către unitățile de producție afectate de circumstanțele
extraordinare va trebui să fie documentată, justificată şi pusă la dispoziţia Ecoinspect S.R.L.;
- Orice solicitare de modificare/restrângere a domeniului de certificare;
- Dacă este necesar, orice solicitare de suspendare voluntară a unei părți sau a întregului domeniu
certificat;
- Restabilirea activităților de evaluare/ certificare conform planurilor de supraveghere a unității de producție
atunci când este restabilit accesul în zonă.

6. EVENIMENT SAU CIRCUMSTANȚĂ EXTRAORDINARĂ CARE AFECTEAZĂ ECOINSPECT S.R.L.
Un eveniment sau circumstanță extraordinară care afectează Ecoinsepct S.R.L. poate împiedica temporar
ca acesta să efectueze evaluări planificate ale unităților de producție certificate. Când apare această
situație, Ecoinspect S.R.L. stabileşte un plan de acțiune cu toate unitățile de producție, respectiv cu toți
clienții afectați.
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