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POLITICA  RAD CERT-organism de certificare sisteme de management 

privind  utilizarea 
 

Mărcii de certificare   RAD CERT 
 
 
 

DECLARAȚIE DE POLITICĂ 
 

 
Prezentul document stabilește strategia de dezvoltare a activității RAD CERT-organism de certificare sisteme de management în 
contextul noului referențial ISO/CEI 17021-1 „Evaluarea conformității – Cerințe pentru organismele care efectuează audit  și 
certificare ale sistemelor de management. Partea 1 - Cerințe”. 
 
 
1. La finalizarea  procesului de certificare a sistemului de management RAD CERT - organism de certificare sisteme de 

management eliberează organizației Certificatul de Conformitate precum și dreptul de utilizare a Mărcii de certificare  RAD 
CERT. 

 
2. Marca  de certificare  RAD CERT este declarată și înregistrată și reprezintă proprietatea acestuia. 
 
3. Marca de certificare  este acordată  pentru certificarea unui sistem de management numai în condițiile derulării procedurii de 

certificare și a îndeplinirii cerințelor standardelor de referință. 
 
4. Organizația care a finalizat procedura de certificare are dreptul de utilizare a Mărcii de certificare  RAD CERT – numai în 

condițiile stabilite de acesta în Regulamentul de utilizare a Certificatului de Conformitate și a Mărcii de certificare  RAD 
CERT.  

 
     Acest document este transmis organizației de către RAD CERT împreună cu simbolul Mărcii de certificare . 
 
5. Organizația trebuie să respecte prevederile RAD CERT  privind activitatea de certificare a.i. să nu existe nici o ambiguitate 

privind obiectul certificării și organismul de certificare care a acordat certificarea. 
 
6. Organizația certificată are obligația de a nu utiliza Marca de certificare  pe produse/ambalaje sau pentru activități care nu au făcut 

obiectul certificării. 
 
7. În cazul efectuării unor modificari în structura organizației care pot conduce la restrângerea domeniului de certificare, organizația 

are obligația de a informa RAD CERT și de a lua măsuri pentru retragerea tuturor materialelor de promovare  care fac referire la 
domeniile restrânse.  

 
8. RAD CERT își rezervă dreptul de a exercita un control adecvat atât asupra  Certificatului de Conformitate cât și a modului în 

care este utilizată Marca de certificare  și să ia măsuri în cazul referirilor incorecte la statutul certificării sau la o utilizare  care 
induce în eroare.  

 
 

Politica este actualizată permanent funcție de obiectivele propuse. 


