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PROPUNEREA DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI 

privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) 
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CERINȚELE CARE TREBUIE SĂ FIE ÎNDEPLINITE DE ORGANISMELE DE 

EVALUARE A CONFORMITĂȚII 

Organismele de evaluare a conformității care doresc să fie acreditate trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe: 

1. Un organism de evaluare a conformității trebuie să fie înființat în temeiul legislației 

naționale și să aibă personalitate juridică. 

2. Un organism de evaluare a conformității trebuie să fie un organism terț independent de 

organizația sau de produsele ori de serviciile TIC pe care le evaluează. 

3. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale 

care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, 

utilizarea sau întreținerea produselor sau serviciilor TIC pe care le evaluează poate fi 

considerat un organism de evaluare a conformității, cu condiția să demonstreze că este 

independent și că nu există conflicte de interese. 

4. Un organism de evaluare a conformității, personalul de conducere de nivel superior al 

acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu 

pot fi nici proiectantul, fabricantul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, 

utilizatorul sau operatorul de întreținere al produsului sau serviciului TIC care este evaluat și 

nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea 

produselor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a 

conformității sau utilizarea acestor produse în scopuri personale. 

5. Un organism de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul său 

responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în 

proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea 

acelor produse sau servicii TIC și nu pot reprezenta părțile angajate în acele activități. Aceștia 

nu trebuie să se implice în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în 

ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste 

dispoziții trebuie să se aplice în special serviciilor de consultanță. 

6. Organismele de evaluare a conformității trebuie să se asigure că activitățile filialelor sau ale 

subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea 

activităților lor de evaluare a conformității. 

7. Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora trebuie să îndeplinească 

activitățile de evaluare a conformității cu cel mai înalt grad de integritate profesională și cu 

competența tehnică necesară în domeniul respectiv și nu trebuie să facă obiectul niciunei 

presiuni și niciunei persuasiuni, inclusiv de natură financiară, care le-ar putea influența 

deciziile sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce 

privește persoanele sau grupurile de persoane având interese legate de rezultatele acelor 

activități. 
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8. Un organism de evaluare a conformității competent trebuie să fie capabil să efectueze toate 

sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite în temeiul prezentului regulament, 

indiferent dacă sarcinile respective sunt realizate în mod direct de organismul de evaluare a 

conformității sau în numele său și pe răspunderea sa. 

9. În orice moment și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și fiecare tip, 

categorie sau subcategorie de produse sau servicii TIC, organismul de evaluare a conformității 

trebuie să dispună de: 

(a) personalul necesar având cunoștințele tehnice necesare și experiența suficientă și 

corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității; 

(b) descrierile necesare ale procedurilor pe baza cărora se realizează evaluarea 

conformității, asigurându-se transparența acelor proceduri și posibilitatea de a le 

reproduce. Acesta trebuie să prevadă politicile și procedurile adecvate care fac 

distincție între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și alte activități; 

(c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod 

corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de sectorul în care își desfășoară 

activitatea și de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului 

sau serviciului TIC în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al 

procesului de producție. 

10. Un organism de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru 

a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de 

evaluare a conformității și să aibă acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare. 

11. Personalul responsabil cu îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să 

posede următoarele calități 

(a) o bună pregătire tehnică și profesională care acoperă toate activitățile de evaluare a 

conformității; 

(b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și 

autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 

(c) cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor și standardelor de testare 

aplicabile; 

 (d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte care să 

demonstreze că evaluările au fost realizate. 

12. Trebuie să fie garantată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a 

personalului de conducere de nivel superior și a personalului de evaluare al acestora. 

13. Remunerația personalului de conducere de nivel superior și a personalului de evaluare ale 

unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări 

realizate sau de rezultatele evaluărilor respective. 
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14. Organismele de evaluare a conformității trebuie să încheie o asigurare de răspundere 

civilă în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu dreptul intern 

sau statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității. 

15. Personalul organismelor de evaluare a conformității trebuie să păstreze secretul 

profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul 

prezentului regulament sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a 

acestuia, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își 

îndeplinește activitățile.  

16. Organismele de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească cerințele standardului 

EN ISO/IEC 17065:2012. 

17. Organismele de evaluare a conformității trebuie să se asigure că laboratoarele de testare 

utilizate în scopul evaluării conformității respectă cerințele standardului EN ISO/IEC 

17025:2005. 

 


