
 
 

 
 

 
 

 
MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE  este o organizatie profesionala infintata in anul 1999, 

avand ca obiectiv fundamental promovarea culturii calitatii. 
 

           Datele de contact ale Asociatiei Miscarea Romana Pentru Calitate sunt: 
- sediul: Craiova, str. Parului, nr. 8, jud. Dolj 
- puncte de lucru: 

 Bucuresti, sector 3, Bld. Unirii, nr. 47, bl. E3aII, sc.1, et.4, ap.15 
 Bacau, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, etaj III 
 Brasov, str. Furcii, nr. 2, ap. 1 
 Mamaia, in incinta hotelului Del Mar, jud. Constanta 

- telefon 0351/451047, fax 0251/545553, mail: mrco@rdscv.ro; office@mrco.ro  
- pagina web : www.mrco.ro 
  
In cadrul MRC s-au constituit mai multe organisme distincte, astfel: 
 

MRC-CRFC, Centrul regional de formare continuă, prin care MRC participă la realizarea unor programe de 
cercetare-dezvoltare, precum: Leonardo da Vinci, CALIST, PHARE si  asigura  instruirea si formarea profesionala 
in domeniile sistemelor de management si directivelor bazate pe Noua Abordare si Abordarea Globala.  
 
MRC-CERT, Organismul de certificare persoane acreditat de organismul national de acreditare RENAR cu 
certificatul de acreditare nr. PS 079/26.04.2007, certifică persoane in domeniile: 

- manager sisteme de management al calității, de mediu, al sănătății si securității ocupationale  
- auditor sisteme de management al calității, de mediu, al sănătății si securității ocupaționale  

 
MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE - Organismul de certificare sisteme (MRC-OCS), acreditat de 
RENAR cu certificatul de acreditare nr. SM 082/15.10.2007 certifica:  

- sisteme de management al calitatii, conforme cu SR EN ISO 9001:2008; 
- sisteme de management de mediu, conforme cu SR EN ISO 14001:2005; 
- sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale, conforme cu SR OHSAS 18001:2008; 
- sisteme de management al sigurantei alimentelor, conforme cu SR EN ISO 22000:2005; 
- sisteme de management al securităţii informaţiei, conforme cu SR ISO / CEI 27001:2006. 
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ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY 

Sediul : Craiova , str. Părului , nr. 8, cod poștal 200346 
tel: 0351 451047, fax: 0251 545553, mail: mrco@rdscv.ro, web: www.mrco.ro 
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MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE – Organism notificat de Comisia Europeana in Jurnalul Oficial 
al UE sub numarul NB 2275 (MRC), pentru evaluarea conformitatii in cadrul Directivei 2004/22/CE privind 
mijloacele de măsurare si Directivei 2009/23/CE privind instrumentele de cântărit cu funcţionare neautomată. 
MRC a fost acreditata de RENAR cu certificatele de acreditare nr. ON 022/1 si ON 022/2. 
Grupele de produse (mijloace de masurare) pentru care MRC efectueaza evaluarea conformitatii sunt: 
- contoarele de apa -  anexa MI-001; 
- contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie a volumului - anexa MI-002; 
- contoarele de energie electrică activa -  anexa MI-003; 
- contoarele de energie termică -  anexa MI-004; 
- sistemele de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decat apa - anexa MI-005; 
- aparate de cântărit cu funcţionare automată - anexa MI-006; 
- taximetrele - anexa MI-007; 
- măsurile materializate - anexa MI-008; 
- aparatele pentru măsurari dimensionale - anexa MI-009; 
- analizoarele de gaz de eşapament - anexa MI-010; 
- aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată. 
Informaţii suplimentare, cu privire la mijloacele de măsurare şi modulele de evalurea conformitatii pentru care 
Mişcarea Română pentru Calitate este notificata, pot fi accesate pe Nando, site-ul oficial al Comisiei Europene în 
ceea ce priveşte organismele notificate, prin accesarea următorul link: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&r

efe_cd=NANDO_INPUT_182904  

 
MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE are suficienta experienţa şi si-a dovedit abilităţile în domeniul 
evaluarii conformitatii, atat in domeniul voluntar cat si in cel reglementat de directivele europene. 
 
Competenta MRC, ca organism notificat, se bazeaza pe criteriile specificate in directiva aplicabila in legatura cu 
cerintele esentiale si procedura de evaluare a conformitatii in cauza, criterii care acopera: 

- disponibilitatea de personal; 
- competenta tehnica a personalului, relevanta pentru produsele si procedurile de evaluare a conformitatii 

in cauza; 
- efectuarea de incercari performate numai in laboratoare a caror capabilitate este recunoscuta; 
- independenta si impartialitatea in relatia cu cei implicati direct sau indirect in privinta produsului (cum ar fi 

proiectantul, producatorul reprezentantul autorizat al producatorului, furnizorul, montatorul, instalatorul si 
utilizatorul); 

- mentinerea secretului si integritatii profesionale;  
- subscrierea pentru asigurarea de raspundere civila, in afara cazului in care  aceasta este acoperita de 

stat conform legislatiei nationale. 
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MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE participa la Programele Nationale si ale Uniunii Europene, cum ar fi:  
 
1. MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE, impreuna cu UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA si AGENCY FOR 
REGIONAL DEVELOPMENT AND BUSINESS CENTER – VIDIN implementează în perioada iulie 2013 - 
ianuarie 2015, proiectul „Cross border Training Centre for Services in Quality”, Programul de Cooperare 
Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007-2013.  
Scopul principal al proiectului este de a sprijini cooperarea intre organizatiile locale pentru 
dezvoltarea capacitatii resurselor umane si a competentelor, stimularea proiectelor transfrontaliere, folosind 
oportunitati regionale, cu scopul de a promova si dezvolta actori economici si sociali in cultura calitatii. 
Valoare proiect: 268.009,13 euro. 
 
2. MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE impreuna cu Biroul Român de Metrologie Legala - Institutul 
National de Metrologie a implementat pe parcursul perioadei ianuarie 2013 - aprilie 2013, contractul 
CEP/CS/CQ/B-18 “The strategic Twinning Partner for the National Institute of Standardization and 
Metrology of Moldova in the metrology field”.  
Principalele obiective ale proiectului sunt: (i) consolidarea capacitatii institutionale a INSM cu obiectivul de a 
satisface practicile si principiile europene si (ii) aducerea nivelului de performanta INSM la un nivel comparabil cu 
Institutele Nationale de Metrologie (INM) din UE. Aceasta se va realiza prin stagii la laboratoare de metrologie 
similare, formare la locul de munca pentru operarea cu echipament metrologic, asistenta in pregatirea 
procedurilor si invatare prin observarea activitatii practice si aplicarea de principii si proceduri in domeniul 
metrologiei chimiei, metrologiei temperaturii, metrologiei electricitatii si metrologiei de masa.  
  
3. Proiect SEROP – Servicii de Ocupare Performante - Elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei 
de aliniere a calitatii serviciilor publice de ocupare. 
OBIECTIV GENERAL: Elaborarea si implementarea strategiei de crestere a calitatii serviciilor pe piata muncii, 
destinate sa sprijine si sa sustina procesul de modernizare a serviciului public de ocupare la standarde europene, 
prin adecvarea si inovarea procedurilor si instrumentelor de lucru pentru eficientizarea, diversificarea si cresterea 
eficacitatii acestora la nivelul a doua regiuni de dezvoltare - Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia – cu specifitati 
comune. Serviciile care fac obiectul proiectului sunt: informarea si consilierea, medierea muncii; consultanta 
pentru inceperea unei afaceri, formarea profesionala continua. 
În cadrul acestui proiect MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE acționează în calitate de partener.  
Durata proiectului: 2012 - 2015  
Bugetul alocat la Partenerul - Mișcarea Română pentru Calitate: 5.898.157 lei 
 
4. MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE, impreuna cu Biroul Roman de Metrologie Legala - Institutul 
National de Metrologie a implementat in perioada decembrie 2011 - martie 2012 contractul #CEP/CS/CQ/B-9 



Consolidarea nivelului de competenta si transfer de know-how privind functionarea echipamentului metrologic 
(masurari de energie electrica, masurari de timp si frecventa si masurarea temperaturii) pentru Institutul National 
de Standardizare al Moldovei si personalul din Metrologie.   
Obiectivul principal al contractului a fost de a dezvolta abilitati tehnice adecvate in randul specialistilor INSM si 
alte centre de metrologie regionale prin transfer de know-how cu privire la functionarea echipamentului metrologic 
in domeniul (i) masurarii de energie electrica; (ii) masurarii de timp si frecventa si (iii) masurarii de temperatura.  
 
5. MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE, in parteneriat cu Universitatea „Transilvania” din Brasov, 
Universitatea din Craiova, MAC-Team aisbl si Amadeus Association, a implementat proiectul PARTENERIAT 
TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR ca solutie la 
deficientele identificate in sistemul de invatamant superior romanesc, legate de implementarea stagiilor de 
practica studenteasca in companii din mediul industrial si economic.  
Obiectivul general al proiectului este dat de cresterea relevantei stagiilor de practica prin promovarea unor retele 
de colaborare intre universitati si intreprinderi din UE, valorificarea oportunitatilor de formare in cadrul acestor 
retele prin stagii de practica de calitate, in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa.  
Pe termen mediu si lung se anticipeaza ca proiectul va contribui la promovarea unei culturi nationale privind 
organizarea si evaluarea practicii studentesti, oferind un model de retea nationala integrata in retelele omoloage 
la nivel european, ca referinta la nivel national pentru organizarea practicii studentesti in colaborare cu 
intreprinderi din tara si strainatate. 
Durata proiectului: 2010 - 2013  
Bugetul proiectului: 13.329.621 lei 
 
6. Contract "Servicii oferite de organizatii specializate in scopul de a identifica experti independenti pentru 
evaluarea propunerilor primite pentru competitia lansata in 2007 pentru cercetarea si dezvoltarea infrastructurii 
publice". 
 
7.  Romania Bulgaria - RO 2006/018-445.01.02, proiect Phare CBC 2006 "Centru transfrontalier de crestere a 
competitivitatii prin promovarea culturii calitatii in raport cu agentii economici, autoritati publice", implementat în 
2008. 
 
8. Romania - Programul 4 “Partnerships in priority areas”, implementat in 2007. 
Studiu și punerea în aplicare a soluțiilor tehnologice pentru creșterea eficienței energetice, a siguranței și 
securității transportului electric urban. Proiectul interdisciplinar complex se încadrează în prioritățile tematice 7.5 
PNCDI II si vizează obiectivul specific 7.5.1. 
 


