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POLITICA  RAD CERT-organism de certificare produse 

privind   
 

Utilizarea Mărcii de conformitate – domeniul voluntar  
 

 
 

DECLARAȚIE DE POLITICĂ 
 
 

Prezenta politică stabileşte condiţiile de utilizare a Mărcii RAD CERT- organism certificare produse în domeniul voluntar, 
produse pentru constructii, conform cerinţelor standardului de referinţă  SR EN/ISO 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. 
Cerinţe pentru un organism care certifică un produs, proces, serviciu   şi a Ghidurilor de aplicare. 
 
 
1. La finalizarea  procesului de certificare a conformităţii unui produs/familii de produse RAD CERT- organism certificare 
produse eliberează  Certificatul de Conformitate şi conform Schemei de certificare nr. 5 (conform SR EN ISO/CEI 17067:2014 – 
Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a 
produselor) – acordă dreptul de utilizare a Mărcii de conformitate  pentru produsul certificat. 
 
2. Marca de conformitate  este declarată şi înregistrată şi reprezintă proprietatea RAD CERT- organism certificare produse. 
 
3. Marca  de conformitate  - este acordată  pentru certificarea conformitătii unui produs, într-un sistem de producţie continuă 
urmată de vizite de supraveghere, pe durata de valabilitate a certificării  (Schema de certificare nr. 5) numai în condiţiile 
derulării procedurii de certificare şi a îndeplinirii cerinţelor standardului de referinţă. 
 
4. Organizaţia care a finalizat procesul de certificare are dreptul de utilizare a Mărcii de conformitate – numai în condiţiile stabilite 
de acesta în Regulamentul de utilizare a  Certificatului de Conformitate şi a Mărcii de conformitate  RAD CERT-OCP, (domeniu 
voluntar). Acest document este transmis organizaţiei de către RAD CERT- organism certificare produse împreună cu simbolul 
Mărcii de conformitate  RAD CERT. 
 
5. Organizaţia trebuie să respecte prevederile din documentul menţionat mai sus a.î. să nu existe nici o ambiguitate privind obiectul 
certificării şi organismul de certificare care a acordat certificarea. 
 
6. Organizaţia certificată are obligaţia de a nu utiliza Marca de conformitate  pe produse/ambalaje sau  cu referire la activităţi care 
nu au facut obiectul certificării. De asemenea, organizaţia nu trebuie să modifice forma, dimensiunea sau culorile simbolului RAD 
CERT- organism certificare produse. 
 
7. În cazul efectuării unor modificări în structura organizaţiei care pot conduce la restrângerea domeniului de certificare, organizaţia 
are obligaţia de a informa RAD CERT- organism certificare produse şi de a lua măsuri pentru retragerea tuturor materialelor de 
promovare  care fac referire la restrângerea efectuată.  
 
8. RAD CERT- organism certificare produse îşi rezervă dreptul de a exercita un control adecvat asupra  modului în care este 
utilizată Marca de conformitate   şi să ia măsuri în cazul referirilor incorecte la statutul certificării sau la o utilizare  care induce în 
eroare.  
 

 
Politica este actualizată permanent funcţie de obiectivele propuse. 


