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LISTA DE CONTROL A EDIŢIEI / REVIZIEI 

Ed./ 
Rev. Obiectul modificărilor Fisa 

modificare Data Intocmit 

5/0 
Corelare cu cerintele standardului de acreditare SR 
ISO/CEI 27006:2016; Corelarea cu cerintele 
standardului de certificare ISO 13485:2016  

FM nr.281 
FM nr.282 16.01.2017 A. Anghel 

5/1 
Corelare cu cerintele standardelor de acreditare si 
certificare sisteme (SR ISO/IEC TS 17021-9, 
respectiv SR ISO 37001:2017) 

FM nr. 291 20.12.2017 A. Anghel 

5/2 Adaptare la cerinţele SR EN ISO/ CEI 17021-2:2017 FM nr. 292 12.01.2018 A. Anghel 
5/3 Adaptare la cerinţele SR EN ISO/ CEI 17021-3:2017 FM nr. 302 27.04.2018 A. Anghel 
5/4 Modificari documente de referinta FM nr.307 06.07.2018 A. Anghel 
5/5 Adaptare la cerinţele SR EN ISO/CEI 17021-10:2018 FM nr.313 16.11.2018 A.Anghel 

     
     
     
     

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
cod F.MRC.OCS.1.2.01.2 rev. 1 

1. SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE 
Instructiunea stabileşte regulile de aplicare a siglei MRC si condiţiile privind utilizarea de catre organizatiile 
certificate de MRC a marcii de certificare. Prevederile sunt aplicabile pentru: 
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• Certificare sisteme de management: 

- sistemului de management al calitatii (ISO 9001) 
- sistemului de management de mediu (ISO 14001) 
- sistemului de management al sănătății si securității ocupaționale (OHSAS 18001) 
- sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca (ISO 45001) 
- sistemului de management al siguranței alimentelor (ISO 22000) 
- sisteme de management al securitatii informatiei (ISO 27001) 
- sisteme de management al al energiei (ISO 50001) 
- sisteme de management al calitatii pt. dispozitive medicale (ISO 13485) 
- sisteme de management anti-mita (ISO 37001) 

• Certificare produse - inclusiv produse eco  
Marca de certificare MRC atesta conformitatea cu standardele nationale sau internationale de referinta sau 
dupa caz cu alte reglementari aplicabile. 
Certificatele eliberate de MRC atesta conformitatea cu standardul de referinta sau reglementarile aplicabile 
(pentru sistemul de management sau produs). 
Certificatele eliberate pentru produsele ecologice atesta conformitatea cu Regulamentul (CE) nr.834/2007 si 
sunt intocmite cu respectarea indicatiilor modelului din Anexa XII la Regulamentul (CE) nr.889/2008. 
Certificatele contin atat marca de certificare a MRC cat si marca organismului de acreditare (numai dupa 
obtinerea acreditarii din partea RENAR), atunci cand MRC detine acreditare cel putin pentru unul din 
domeniile certificate si dupa caz numărul de notificare ca organism de certificare produse. 
Domeniile neacreditate se vor marca conform prevederilor din procedura P.MRC.OCS.4.3.01. 
Ca element de siguranta, pe certificat (pentru sisteme, produse, produsele agroalimentare eco) se aplica un 
timbru sec cu sigla MRC – element ce nu poate fi copiat/reprodus. 

 
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 MRC-
OCS, 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. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  
3.1.Definitii 
Marca de certificare = marca protejata emisa de un organism care efectueaza evaluarea conformitatii de terta 
parte, care arata ca o entitate supusa evaluarii conformitatii este in conformitate cu cerintele specificate. 
Entitate = organizatie certificata de MRC intr-unul sau mai multe domenii de certificare. 
3.2 Abrevieri:  
MRC - Miscarea Romana pentru Calitate. Organism de certificare sisteme si produse 
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4. SIGLA/MARCA DE CERTIFICARE 
4.1. Sigla (logo) MRC   
Sigla MRC este prezentata in anexa 1 si este un simbol (semn – figurativ) constituit dintr-un logotype asociat 
cu simbolul MRC si este semnul de identificare grafica a Miscarii Romane pentru Calitate. Sigla MRC este 
inregistrata la OSIM. 
Sigla MRC se pune pe documentele MRC (manualul calitatii, proceduri, formulare, contracte, corespondenta 
organismului, etc.) 
Sigla MRC nu va fi utilizata pe certificatele acordate organizatiilor/produselor certificate. 
 4.2. Marca de certificare MRC  
Marcile de certificare MRC sunt prezentate in Anexa 2, pentru: 

- sistemul de management al calitatii 
- sistemul de management de mediu 
- sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale 
- sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca  
- sistemului de management al sigurantei alimentelor 
- sistemului de management al securitatii informatiei 
- sistemului de management al energiei 
- sistemul de management al calitatii pt. dispozitive medicale 
- sistemul de management anti-mita 
- produse ecologice 

Mărcile de certificare MRC se aplica pe certificatele emise de MRC, in partea de sus a acestora.  
Pentru produsele ecologice certificate, pe certificat se poate aplica pe lângă marca de certificare si sigla 
specifica produselor ecologice controlate prezentata in Anexa 3. 
 
5. DREPTURI SI OBLIGATII 
Certificatul emis de MRC acorda organizației certificate următoarele drepturi si obligații: 

- utilizarea mărcii de certificare numai după achitarea tarifului anual de certificare;  
- utilizarea marcii de certificare MRC se limiteaza strict la organizatia certificata si nu poate fi cedata 

unei terte parti sau succesorului si nu poate face obiectul nici unei cesionari sau masuri de executie 
fortata; 

- utilizarea marcii de certificare MRC este permisa numai pe durata de valabilitate a certificatului emis 
de MRC; 

- marca de certificare a sistemului de management trebuie insotita in mod obligatoriu de numarul 
certificatului acordat; 

- marca de certificare MRC (pentru calitate, mediu, SSM, siguranța alimentelor, securitatea informației, 
energie, dispozitive medicale, anti-mita, etc) poate fi utilizata in reclame, in materiale comerciale de 
publicitate, pe scrisori si antete; 
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- marca de certificare MRC pentru calitate, mediu, SSM, siguranța alimentelor, securitatea informatiei, 

energie, dispozitive medicale, anti-mita, nu poate fi utilizata pe produsele organizației certificate, pe 
ambalajele primare ale acestora sau pe rapoartele sau buletinele de incercare;  

- marca de certificare MRC a produselor ecologice controlate obtinute din agricultura ecologica poate fi 
utilizata in reclame, in materiale comerciale de publicitate, pe scrisori si antete; 

- este interzisa utilizarea marcii de certificare pentru domeniile de activitate sau produsele operatorului 
care nu au facut obiectul certificarii eco sau pe produse obtinute in perioada de conversie; 

- este interzisa utilizarea marcii organismului de acreditare al MRC de catre organizatia certificata/ 
operatorul  certificat; 

Drepturile si obligatiile privind utilizarea marcii de certificare sunt comunicate clientului prin prezenta 
instructiune care face parte din „Mapa de documente informative”, care este pusa la dispozitia clientului la 
solicitarea certificarii.  
Dupa eliberarea certificatului, modul de utilizare a marcii de certificare este verificat de MRC cu ocazia  
supravegherilor sau la reinnoirea certificarii sistemului de management/produsului, respectiv cu ocazia 
inspectiilor anuale sau suplimentare efectuate la operatorii certificati.  
In cazul in care se constata abateri referitoare la conditiile de utilizare a marcii de certificare conform prezentei 
instructiuni, acestea se vor consemna in raportul de audit/inspectie care se transmite la organizatia certificata/ 
operatorul certificat si care este obligata sa dispuna corectii si actiuni corective. 
 
6.UTILIZAREA MARCII DE CERTIFICARE 
6.1. Generalitati  
Dreptul de utilizare a marcii de certificare MRC il au numai organizatiile/operatorii certificati de MRC.  
Certificatul MRC se acorda de catre Directorul Executiv al MRC. Marca de certificare MRC se acorda o data 
cu certificatul.  
Marcile de certificare MRC pentru calitate, mediu, OHSAS, siguranta alimentelor, securitatea informatiei, 
energie sunt intotdeauna utilizate cu inscrisul ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 22000 , 
ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 37001 si inscrisul Certificat nr. … (pentru identificarea standardului de 
referinta pentru organizatia certificata si a numarului certificatului acordat). Modelul acestora precum si 
modalitatea de cumulare, atunci cand un client detine mai multe certificari de sistem de management, sunt 
prezentate in Anexa 3.  
Marca de certificare pentru produse ecologice si inscrisul Certificat nr. … (conform Regulamentului 834/2007) 
este prezentata in Anexa 3.  
Pentru produsele ecologice se poate aplica si sigla specifica produselor ecologice controlate, prezentata in 
Anexa 4, pe etichetele de produs, dupa avizarea acestor etichete de catre MRC. 
Dimensiunile marcii de certificare pot fi marite sau micsorate proportional, in functie de dimensiunile 
documentelor pe care se aplica, cu conditia ca acestea sa fie lizibile. Culorile de reprezentare a marcii de 
certificare se pastreaza, indiferent de dimensiunile acesteia.  
Sigla comunitara se utilizeaza in conformitate cu regulile de reproducere stabilite in anexa XI a Regulamentului 
(CE) nr. 889/2008. 
 6.2. Variante de utilizare 

- Utilizarea marcii de ceritificare nu este conjugata cu marca de fabrica, de comert si de serviciu a 
organizatiei certificate; 



 

INSTRUCTIUNE Cod: I.MRC.OCS.4.1.04 

UTILIZAREA SIGLEI/ MARCII DE CERTIFICARE 
Ediţia:5 

Revizia: 5 
Pagina: 6/7 

 

 

R
O

M
A

N
IA

N

FO
R

QUALITY

 MOVEMENT

CM
- Utilizarea marcii de certificare conjugat cu marca de fabrica, de comert si de serviciu a organizatiei 

certificate. In acest caz marca de certificare va fi pozitionata in dreapta marcii de fabrica, de comert si 
de serviciu (dispunerea celor doua marci in linie orizontala) sau sub marca agentului economic 
(dispunerea celor doua marci in linie verticala); pentru produsele eco este insotita de marca pentru 
agricultura ecologica; 

- Atunci cand organizatia are certificate doua sau mai multe sisteme de management, marcile de 
certificare se pozitioneaza una langa alta pe verticala sau pe orizontala.  

6.3. Evidenta aplicarii marcii de certificare 
Evidenta aplicarii marcii de certificare se tine de catre agentul economic/operatorul eco certificat. 
6.4. Controlul aplicarii Marcii de certificare 
Controlul intern al aplicarii marcii de certificare se face de catre organizatia/operatorul care a obtinut 
certificarea. 
Controlul extern al aplicarii marcii de certificare se face de catre MRC in cadrul actiunilor de supraveghere sau 
de reinnoire a certificarii, respectiv cu ocazia inspectiilor anuale si/sau suplimentare efectuate la operatori.  
In cazul in care se constata abateri referitoare la conditiile generale de utilizare a marcii de certificare acestea 
vor fi comunicate in scris de catre MRC organizatiei/operatorului in cauza. 
6.5. Incetarea dreptului de utilizare a marcii de certificare 
Dreptul de a utiliza marca de certificare a MRC va dura atata timp cat organizatia respectiva/operatorul eco 
certificat va continua sa satisfaca aceasta instructiune si obligatiile pe care si le-a asumat la atribuirea 
certificatului de conformitate si pe perioada de valabilitate a certicatului. 
Dreptul de utilizare a marcii de certificare inceteaza in urmatoarele situatii: 

- cand s-a depasit termenul de valabilitate al certificatului; 
- pe perioadele in care certificarea este suspendata sau atunci cand s-a restras certificatul; 
- cand  se face publicitate in afara domeniului de activitati certificate;  
- cand marca de certificare este utilizata pe rapoarte sau buletine de incercare aferente produselor  
- cand se utilizeaza marca de certificare pe etichetele produselor sau pe produse care nu au fost 

certificate. 
6.6. Sanctiuni 
In cazul incalcarii cerintelor acestei instructiuni, MRC, in functie de gradul de vinovatie, poate aplica urmatoare 
sanctiuni:  

- avertisment scris organizatiei/operatorului; 
- suspendarea certificarii pana la rezolvarea cauzelor care au condus la nerespectarea cerintelor 

acestor instructiuni; 
- retragerea certificarii. 

Atunci cand organizatia/operatorul al carui drept de utilizare a marcii a fost retras, continua sa foloseasca 
marca de certificare, MRC isi rezerva dreptul de a cere daune materiale de la aceasta conform legislatiei in 
vigoare. Utilizarea fara drept a marcii de certificare atrage dupa sine raspunderea civila si penala conform legii. 
In cazul in care organizatia careia i s-a retras dreptul de utilizare a marcii de certificare - pentru calitate, mediu, 
energie, OHSAS/SSM, siguranta alimentelor, securitatea informatiei, dispozitive medicale, anti-mita sau pentru 
produsele certificate eco,  nu este de acord cu aceasta decizie, poate face apel catre MRC in termen de 30 de 
zile de la luarea la cunostiinta a deciziei. Apelul se inainteaza pentru analiza Colegiului de Etica Profesionala 
si Apel (CEPA) care are drept de decizie. Dupa comunicarea deciziei, in termen de maxim 45 de zile, utilizarea 
fara drept a marcii de certificare atrage dupa sine raspunderea civila si penala conform legii.  
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7. ANEXE: 
7.1. Anexa 1 – Sigla MRC 
7.2. Anexa 2 – Marca de certificare 
7.3. Anexa 3 – Marca de certificare pentru utilizare  
7.4. Anexa 4 – Sigla specifica produselor ecologice controlate 


	1. SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE

