
ASR-CertPers  

 

DECLARAȚIE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 

 

Subsemnatul, înțeleg că un sistem de certificare a personalului, precum cel operat de ASR-CertPers 

S.R.L., necesită de la deținătorul certificatului un nivel ridicat de conduită profesională. 

 

Confirm că am fost informat că persoanele certificate conform schemei de certificare IIW / EWF sunt obligate 

să respecte următoarele reguli de conduită profesională: 

 

• Persoanele certificate vor lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că își îndeplinesc 

responsabilitățile profesionale într-un mod obiectiv, temeinic și competent, asigurând siguranța altora în orice 

moment 

• Persoanele certificate sunt obligate să fie la curent cu domeniile tehnologice în care practică 

• Toate informațiile furnizate ca bază pentru o certificare și reînnoirea acesteia trebuie să fie corecte și să nu 

inducă în eroare 

• Certificatul va fi utilizat numai conform destinației și în sfera certificării 

• Persoanele certificate și / sau angajatorii lor NU trebuie să utilizeze certificatul și nici o parte din acesta și 

nici nu trebuie să permită cu bună știință utilizarea acestuia într-un mod care poate fi considerat fraudulos. 

• Persoanele certificate sau angajatorii lor NU vor face trimiteri incorecte la sistemul de certificare sau 

utilizarea înșelătoare a certificatelor în reclame, cataloage etc. 

• Persoanele certificate sunt obligate să țină o evidență a oricărei plângeri formulate împotriva lor în domeniul 

tehnic acoperit de certificat 

• Persoanele certificate nu vor aduce în eroare IIW / EWF sau ASR-CertPers 

• Persoanele certificate trebuie să respecte orice reguli date pentru utilizarea logourilor schemei. 

 

Nerespectarea acestor reguli de conduită profesională poate duce la retragerea certificatului emis. 

Sancțiunile pentru utilizarea frauduloasă a certificatelor poate include, de asemenea, si raportarea catre 

autoritățile competente. 

 

ASR-CertPers este obligat să publice certificatele retrase. 

 

Un certificat care a fost retras prin nerespectarea acestor reguli de conduită profesională va fi re-eliberat numai 

după o perioadă de minimum 5 ani. ASR-CertPers are voie să refuze reemiterea unui certificat. 

 

Eu, în calitate de deținător al certificatului, știu că este responsabilitatea mea să îl folosesc în mod corect și că 

voi lua toate măsurile pentru a preveni orice posibilă utilizare abuzivă, cum ar fi modificarea conținutului sau 

numele destinatarului. 

 

Sunt de acord că orice caz de utilizare necorespunzătoare a documentelor, descoperite de ASR CertPers, 

referitoare la certificatul meu, va fi tratat prompt de ASR CertPers cu măsuri adecvate, care pot include, de 

exemplu, raportarea acestuia către autoritatea legală națională, publicarea faptelor caz, retragerea certificatului 

etc. 

Dacă în viitor, în orice moment, am dificultăți în a înțelege acele cerințe sau simt că am acționat deja sau că 

pot fi în pericol să acționez într-o manieră incorectă, voi raporta cu promptitudine problema directorului 

executiv ASR-CertPers. 

 

Siemnătură:……………………………………………… 

 

Nume și prenume: ……………………………………… 

 

Firma:…………………………………………….. 

 

Data: …………………………………………….. 


