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Declaratia de independenta si impartialitate 
 

Mişcarea Română pentru Calitate, organizație profesionala, multidisciplinară, fără scop lucrativ, nonprofit, 
neguvernamentală și independentă politic, are stabilite urmatoarele obiective cadru: 

• Pregătirea și formarea specialiștilor, prin cursuri de instruire; 

• Certificarea competenței persoanelor în domeniile auditor și manager calitate, mediu, sănătate și securitate 
în muncă, precum si in domeniile anti-mita, respectiv protectia datelor cu caracter personal; 

• Certificarea sistemelor de management Calitate, Anti-Mita, Mediu, Sănătăte și Securitate in Muncă, 
Siguranța Alimentelor, Securitatea Informației, Energie, Dispozitive medicale; 

• Certificarea produselor din domeniul reglementat de Directiva 2014/32/UE, respectiv de Directiva 
2014/31/UE; 

• Certificarea produselor din domeniul reglementat de Directiva 2009/48/CE privind siguranta jucariilor; 

• Certificarea produselor pentru constructii din domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011; 

• Certificarea producției ecologice si a produselor agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente; 

• Inspecția echipamentelor și mijloacelor de măsurare. 

Mişcarea Română pentru Calitate face distincție între activitățile desfășurate și se asigură că nu este 
compromisă confidențialitatea, independența și imparțialitatea certificărilor sale. 

Pentru asigurarea imparțialității Mişcarea Română pentru Calitate nu furnizează servicii de proiectare sau 
consultanță,  referitor la subiectul supus evaluării conformității respectiv inspecției.  

Mişcarea Română pentru Calitate nu furnizează servicii de evaluare a conformității organizațiilor sau 
operatorilor potențial clienți care au beneficiat de servicii de proiectare sau consultanță. 

Mişcarea Română pentru Calitate nu oferă instruire sau alt sprijin în pregătirea angajaților  din organizatiile  
certificate, iar în procesul de evaluare  și certificare sau inspecție nu este implicat personal, care a furnizat 
instruire sau alt sprijin in pregatirea candidatilor. 

Personalul MRC asigură confidențialitatea, obiectivitatea și imparțialitatea certificărilor efectuate și nu 
furnizeaza servicii, care ar conduce la acordarea unor recomandări specifice pentru evaluarea și certificarea 
organizațiilor sau operatorilor solicitanți sau deținători de certificare sau orice alt sprijin pentru obținerea sau 
menținerea certificării. 

Prin politicile si procedurile stabilite și implementate în MRC se asigura ca procesul de certificare nu este 
influențat de alte activități din cadrul MRC.   
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