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Elaborare iniţială
Actualizare cap. 3 in vederea documentării Politicii
privind protectia si utilizarea numarului de identificare al
organismului notificat
Adaptare la cerinţele SR EN ISO/ CEI 17021:2011
Completare cu prevederi privind inspectia si certificarea
in domeniul productiei ecologice
Adaptare la cerintele SR EN ISO 50001:2011
Modificari in urma evaluarii documentatiei pt. acreditare
RENAR ca verificator EMAS
Completari ref. Certificare DOP, IGP STG conf.
Regulament (CE) nr.1151/2012
Corelare cu SR EN ISO/CEI 27006:2013
Corelare cu SR EN ISO/CEI 17065:2013
Adaptare la cerintele SR EN ISO 13485:2012
Corelare cu noile cerinte de acreditare si certificare
sisteme si produse
Corelare cu actualele responsabilitati referitoare la politici
Corelare cu prevederile Ordinului MADR nr. 895/2016
Introducere cerinte Directiva 2009/48/CE
Corelare cu cerintele standardului de acreditare SR
ISO/CEI 27006:2016; Corelarea cu cerintele standardului
de certificare ISO 13485:2016
Completare cu prevederi privind certificarea produselor
cf. Regulamentului (UE) nr. 305/2011 (comercializarea
produselor pentru constructii)
Corelare cu cerintele standardelor de acreditare si
certificare sisteme (SR ISO/IEC TS 17021-9, respectiv
SR ISO 37001:2017)
Adaptare la cerinţele SR EN ISO/ CEI 17021-2:2017
Modificare documente referinte
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1. SCOP
Stabilirea conditiilor prin care organismul de certificare/verificare/validare se asigura ca marca de certificare si
numarul sau de identificare sunt utilizate într-un mod corect.
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Documentele de referință aplicabile sunt menționate in:
2.1 Manualul sistemului de management al organismul de certificare produse din domeniul reglementat MRCOCS, cod MSM-03, ediția si revizia in vigoare;
2.2 Manualul sistemului de management al organismul de certificare sisteme MRC-OCS, cod MSM-01, ediția
si revizia in vigoare.
3. POLITICA
3.1. Politica pentru administrarea mărcii de certificare
MRC administrează marca de certificare care demonstreaza că o organizaţie este certificată pentru activităţile
specifice.
Marcile de certificare MRC pentru calitate, anti-mita, mediu, energie, OHSAS, HACCP, SMSI sunt întotdeauna
utilizate impreuna cu înscrisul ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO
50001, ISO 13485 şi înscrisul Certificat nr. … pentru identificarea standardului de referinţă pentru organizaţia
certificată şi a numarului certificatului acordat.
Clientii MRC nu pot utiliza marca de certificare a sistemelor de management pe produse.
MRC transferă dreptul de utilizare a mărcii de certificare organizaţiei certificate, în regim controlat. Conducerea
executivă se asigură că toţi deţinătorii dreptului de utilizare a mărcii de certificare cunosc, aplică şi conservă
forma grafică, aspectul legal şi semnificaţia acestora.
Dreptul de a utiliza marca de certificare durează atâta timp cât organizaţia certificată continuă să satisfacă
cerinţele şi obligaţiile pe care şi le-a asumat la atribirea certificatului şi pe perioada de valabilitate a
certificatului.
Pentru acordarea dreptului de utilizare a mărcii de certificare, MRC percepe şi încasează tarife de redevenţă.
3.2. Politica privind protectia si utilizarea numarului de identificare al organismului notificat
Organismul notificat MRC exercită un control adecvat asupra proprietăţii, utilizării şi expunerii numarului
sau de identificare, asa cum are stabilit în
-

instructiunea „Cerinte generale privind evaluarea conformităţii în cadrul Directivelor 2014/32/UE mijloace de măsurare şi 2014/31/UE - aparate de cântărit cu funcţionare neautomată”, cod
I.MRC.OCS.8.1 in vederea inregistrarii organizatiilor si ia cu promptitudine masuri corespunzatoare
pentru tratarea utilizarii gresite a numarului sau de identificare, pentru a preveni abuzul ulterior.

-

instructiunea „Cerinte generale privind evaluarea sigurantei jucariilor conform cerintelor Directivei
2009/48/CE cod I.MRC.OCS.4.1.12;

-

instructiunea „Cerinte generale pentru certificarea Produselor pentru constructii conform Regulament (UE)
nr. 305/2011” cod I.MRC.OCS.4.1.13;

Organismul notificat, ca proprietar al numarului sau de identificare, a stabilit regulile de protectie si utilizare a
numarului de identificare conform cerintelor legislatiei comunitare de armonizare relevante precum si in baza
cerintelor din legislatia specifica pentru care organismul de evaluare a conformitatii este notificat.
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Organismul notificat permite aplicarea numarului sau de identificare pe fiecare produs/ansamblu/
subansamblu/jucarie a carui conformitate cu cerintele a fost stabilita, conform certificatului de conformitate.
Producatorul aplica, in numele organismului notificat, numarul de identificare în combinatie cu marcajul CE si
marcajul metrologic, ca marcaje oficiale cerute de legislatia comunitara de armonizare.
Pe jucariile a caror conformitate cu cerintele Directivei 2009/48/CE privind securitatea a fost stabilita,
producatorul aplica, in numele organismului notificat, numarul de identificare direct pe jucarie sau in situatia ca
acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acesteia.
Marcajul CE se aplica numai pe acele produse pentru constructii pentru care fabricantul a intocmit declaratia
de performanta. Marcajul CE se aplica in mod vizibil, lizibil si indelebil, direct pe produs, sau pe o eticheta lipita
pe produs. Daca acest lucru nu este posibil sau nu este impus din considerente ce tin de natura produsului,
acesta se aplica pe ambalaj sau pe documentele insotitoare.
Numărul de identificare a organismului notificat trebuie să fie de neşters sau să se autodistrugă dacă este
îndepărtat. Referirile incorecte la sistemul certificat sau utilizarea abuzivă a certificatelor si/sau numărului de
identificare, constatate în reclame, cataloage etc. sunt tratate de MRC prin acţiuni corespunzătoare, care pot
include acţiuni corective, retragerea certificatului si/sau a numărului de identificare, publicarea abaterii şi dacă
este cazul, orice altă acţiune legală.
3.3. Politica privind protectia si utilizarea numarului de referinta al organismului aprobat pentru
certificarea productiei ecologice
MRC exercita un control adecvat asupra proprietatii, utilizarii si expunerii numarului sau de referinta, alocat in
urma aprobarii de catre MADR, conf. prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind controlul si
etichetarea productiei ecologice.
MRC, ca proprietar al numarului sau de referinta, permite (conform regulilor stabilite referitoare la protectia si
utilizarea numarului de referinta si cerintelor legislatiei aplicabile) aplicarea numarului de referinta alocat pe
produsele ecologice certificate, a caror conformitate cu cerintele a fost stabilita conform certificatului de
conformitate.
Producatorul aplica pe eticheta de produs sigla comunitara stabilita si numarul de referinta alocat MRC, numai
pentru produsele ecologice, in urma verificarii si acceptarii modelului de eticheta de catre MRC si obtinerii
aprobarii MADR privind etichetarea cu utilizarea siglei comunitare.
Numărul de referinta alocat MRC trebuie să fie de neşters sau să se autodistrugă dacă este îndepărtat.
Referirile incorecte la produsul certificat sau utilizarea abuzivă a certificatelor si/sau numărului de referinta sau
siglei comunitare, constatate în reclame, cataloage etc. sunt tratate de MRC prin acţiuni corespunzătoare care
pot include acţiuni corective, retragerea certificatului si/sau a numărului de referinta, publicarea abaterii şi dacă
este cazul, orice altă acţiune legală.

