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Cod P-CP-12
CERTIND este organism pentru certificarea conformităţii produselor alimentare faţă de cerinţe
prevăzute de Reg. (UE) nr. 1151/2012.
CERTIND îndeplineşte cerinţele relevante pentru sarcinile respective din Regulamentele
Europene aplicabile.
CERTIND oferă serviciile sale de evaluare a conformităţii în cadrul domeniului său recunoscut de
Autorităţi, oricărui grup de producători/procesatori sau producători individuali.
CERTIND, ca organism recunoscut evaluează conformitatea produselor alimentare şi băuturilor
spirtoase cu cerinţele esenţiale şi asigură aplicarea tehnică consecventă a acestor cerinţe în concordanţă cu
procedurile relevante din Regulamentele (CE) aplicabile.
CERTIND, ca organism recunoscut dispune de toate facilităţile adecvate care-i permit să-şi
îndeplinească sarcinile tehnice şi administrative legate de evaluarea conformităţii produselor
alimentare/bauturilor spirtoase pentru protecţia denumirii.
CERTIND, ca organism recunoscut, poate desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe
naturale şi inginerie numai în cadrul programelor naţionale de cercetare care au ca obiective dezvoltarea
infrastructurii naţionale de evaluare şi certificare a conformităţii produselor alimentare/bauturilor
spirtoase, pentru dezvoltarea sa ca organism recunoscut pentru noi domenii.
Participarea CERTIND, ca organism recunoscut, la competiţiile organizate de autoritatea
naţională de cercetare şi de ministere, se desfăşoară pe bază de ofertă, pe care CERTIND o întocmeşte ca
organism recunoscut, conform pachetelor de informaţii ale programelor respective şi regurilor de
participare stabilite de coordonatorii acestor programe, permiţând participarea la competiţie a
organismelor recunoscute.
CERTIND, ca organism recunoscut poate, de asemenea, desfăşura activităţi de publicitate numai
în interesul propriu, prin realizarea de materiale publicitare, fără ca această activitate să fie una
comercială, prestată pentru alţi agenţi economici. Materialele de marketing şi publicitate sunt realizate
astfel încât să nu dea, în niciun caz, impresia că evaluarea sau celelalte activităţi realizate de organism
sunt legate de apartenenţa la anumite organizaţii, grupuri de interese sau interese financiare.
CERTIND, ca organism recunoscut nu desfăşoară alte activităţi care ar putea să conducă la
diminuarea prestigiului său şi a încrederii în prestarea serviciului de evaluare a conformităţii produselor
alimentare, faţă de organismele de acreditare, Autorităţile naţionale de recunoaştere şi clienţi săi, actuali
şi potenţiali.
CERTIND asigură că activitatea sa în afara sferei Regulamentelor (CE) pentru care este/va fi
recunoscut nu compromite şi nu diminuează încrederea în competenţa, obiectivitatea, imparţialitatea sau
integritatea sa operaţională ca organism recunoscut.
Structura CERTIND garantează imparţialitatea, chiar dacă organismul are şi alte activităţi decât
cele ale unui organism recunoscut. CERTIND are reguli ce diferenţiază sarcinile îndeplinite ca organism
recunoscut de orice alte activităţi în care este angajat şi face cunoscută această diferenţiere, clienţilor săi.
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