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REGULAMENT DE UTILIZARE 
A 

CERTIFICATULUI ŞI A MĂRCII DE CERTIFICARE PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT 
 

 
Prezentul Regulament are drept scop stabilirea condiţiilor de utilizare a “Certificatului de Conformitate” şi a Mărcii de 
Certificare RAD CERT – organism certificare sisteme de management de către organizaţiile care au obţinut certificarea 
unui sistem de management.  
 

Prevederile Regulamentului de utilizare a certificatului pentru un sistem de management (numit în continuare pe scurt 
Regulament) se respectă de către organizaţiile certificate şi se aplică: 

 la utilizarea Certificatelor de Conformitate precum şi a Mărcii de Certificare eliberate de RAD CERT–organism 
certificare sisteme de management la finalizarea procedurii de certificare; 

 numai pentru Certificatele  de Conformitate eliberate pentru domeniile de certificare acreditate RENAR. 
 
 
RAD CERT - organism de certificare sisteme de management: 
- eliberează, în regim controlat, “Certificatul de Conformitate”.  
- ţine evidenţa Certificatului eliberat pentru un sistem de management certificat. 
- verifică modul de utilizare a Certificatului, cu ocazia auditurilor de supraveghere, sau atunci când sunt semnalări cu privire 
la utilizarea abuzivă  a acestuia. 
- iniţiază audituri de supraveghere suplimentare ca urmare a sesizării /autosesizării cu privire la utilizarea abuzivă a 
Certificatului sau modificarea condiţiilor avute în vedere la certificare. 
- ia măsuri, în concordanţă cu prevederile prezentului Regulament, în caz de abateri. 
- înmânează titularului un exemplar din prezentul „Regulament de utilizare a Certificatului şi a Mărcii de Certificare pentru 
sisteme de management” odată cu înmânarea Certificatului. 
 
 

Titularul CERTIFICATULUI RAD CERT: 
-utilizeză “Certificatul de Conformitate” pentru un sistem de management numai în domeniile şi/sau pentru activităţile 
pentru care a solicitat şi obţinut certificarea. 
-prezintă la solicitarea RAD CERT dovezile privind modul de utilizare a Certificatului şi  a  Mărcii de Certificare. 
-anunţă RAD CERT cu 30 de zile înainte de aplicare, despre orice modificare privind sistemul de management, pentru 
domeniile care fac obiectul Certificatului de Conformitate. 
-asigură evidenţa reclamaţiilor /sesizărilor clienţilor privind activitatea certificată şi le prezintă RAD CERT la solicitarea 
acestuia. 
-atunci când organizaţia primeşte de la RAD CERT şi un Certificat cu statut „neacreditat” trebuie să respecte prevederile 
stabilite. 
 

1. PROPRIETATEA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU UN SISTEM DE 
MANAGEMENT CERTIFICAT 

 

Certificatul de Conformitate eliberat organizaţiilor care au finalizat cu succes procesul de certificare se tipăreşte în două 
exemplare, ambele cu valoare de original. Un exemplar se transmite organizaţiei certificate iar al 2-lea exemplar se păstrează 
la RAD CERT. 
 
Certificatul de Conformitate pentru un sistem de management certificat este proprietatea  RAD CERT.  
 
Acesta nu poate fi concesionat, înstrăinat şi/sau utilizat decât în domeniile pentru care s-a obţinut certificarea şi în condiţiile 
confirmării menţinerii sistemului de management, verificat în timpul auditurilor de supraveghere planificate. 
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2. REGULI GENERALE 
 
RAD CERT aplică controlul asupra Certificatelor de Conformitate, eliberate pe domeniile de certificare acreditate,  prin 
înregistrarea acestora într-un Registru de evidență a Certificatelor de Conformitate. 
 
Certificatul de Conformitate pentru un sistem de management se înmânează direct organizaţiei certificate, la sediul RAD 
CERT  sau poate fi transmis şi prin poştă, la solicitarea titularului. 
 
 

 
1. CERTIFICATUL DE CONFORMITATE  RAD CERT 
 
Certificatul de Conformitate RAD CERT este alcătuit  din două pagini. 
 
Datele înscrise în Certificat, sunt verificate de Responsabilul de contract împreună cu reprezentantul organizaţiei privind 
corectitudinea datelor de identificare: adresă /locaţie, tel./fax., e-mail, activităţile certificate, completate conform Cererii 
iniţiale de certificare. 
 

 
1.1. Certificatul de Conformitate conţine următoarele informaţii în ordine: 
 
1.1.1. Pe prima pagină: 
 

 Marca de certificare RAD CERT - organism de certificare; 
 Marca de acreditare RENAR - pentru organizaţiile certificate numai în cadrul domeniilor acreditate de către 

RENAR, 
 denumirea „CERTIFICAT”; 
 numar unic de identificare al Certificatului - urmat de o literă care semnifică abrevierea sistemului de management 

pentru care a fost acordat, respectiv: 
 

C – sistemul de management al calităţii, 
M - sistemul de management de mediu; 
S – OHSAS/SSM; 
SI – sistemul de management al securitatii informatiei……..alte sisteme 
 

 numele şi  localizarea geografică a organizaţiei certificate, sau localizarea geografică a sediului social şi a 
punctelor de lucru (după caz); 

 descrierea în termeni generali a activităţii/lor certificate, în domeniile de certificare acreditate RENAR 
(corelate cu descrierea din Codul CAEN); 

 referenţialul – standardul ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 45001, inclusiv indicarea stadiului ediţiei 
utilizate pentru organizaţia certificată; 

 data efectivă a acordării, extinderii, reducerii domeniului certificării sau a reînnoirii certificării care nu trebuie 
să fie anterioară datei la care s-a luat decizia relevantă privind certificarea; 

 data emiterii iniţiale şi data valabilităţii certificatului; cu specificarea faptului că valabilitatea certificatului este 
condiţionată de supravegherile periodice la 12 luni şi 24 de luni de la data eliberării şi de reevaluarea completă a 
sistemului de management al calităţii şi/sau de mediu şi /sau OHSAS/SSM cu o periodicitate stabilită de 3 ani. 
 

 viza anuală - 2 dreptunghiuri în care se înscrie anual, după efectuarea vizitei de supraveghere, data (luna/anul) şi 
semnătura autorizată  (Director Executiv) RAD CERT, ştampilă; 

 semnătură autorizată (Director General RAD CERT); 
 datele de identificare şi de contact ale organismului RAD CERT; 
 codul formularului utilizat. 
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1.1.2. Pe a doua pagină: 
 
Certificatul de Conformitate este însoţit de o Anexă nr 1, atunci când sunt mai mult de cinci domenii certificate, care 
conţine: 

 numele organizaţiei certificate, numele şi localizarea geografică a organizaţiei certificate, sau localizarea 
geografică a sediului social şi a punctelor de lucru (după caz); 

 domeniile de certificare acreditate (în conformitate cu clasificarea activităţilor din economia naţională CAEN) 
 data emiterii iniţiale şi data valabilităţii certificatului; 
 datele de identificare şi de contact ale organismului RAD CERT; 
 codul formularului utilizat. 

 
Anexa face parte integrantă din Certificat. 

 
Forma de prezentare a Certificatului de Conformitate este pe format A 4, tip portret.  
 
Datele se vor completa în Certificatul de Conformitate,  numai după ce Dosarul de certificare a fost analizat  în Comitetul 
Tehnic şi a fost comunicată decizia privind acordarea certificării. 
 
Nu se acceptă schimbarea şi/sau modificarea formei sau a modului de prezentare a Certificatului fără aprobarea conducerii 
RAD CERT. 
 
 

1.2. Reguli  de utilizare a Certificatului de Conformitate 
 
Certificatul de Conformitate poate fi utilizat de către organizaţia certificată: 

– sub forma de copie xerox – atunci când este solicitat ca dovadă a certificării de către un client sau în cazul participării la 
licitaţii; 

 – sub forma scanată -  pe pagina de web a organizaţiei, în scop de reclamă; 
 – în Mape de prezentare şi/sau Cataloage/pliante oferite clienţilor/potenţialilor clienţi; 
 – sub formă de copii alb-negru sau color, afişate la sediul organizaţiei şi/sau la punctele de lucru ale organizaţiei. 

 
În toate cazurile, se respectă forma de prezentare integrală a Certificatului.  
 
RAD CERT verifică în cadrul auditurilor de supraveghere modul în care este utilizat Certificatul de Conformitate / Marca 
de certificare. 
 
 
     1.3. Prevederi speciale privind utilizarea Certificatului de Conformitate 
 
În cazul organizaţiilor care derulează activităţi în alte ţări decât Romania, Certificatul de Conformitate poate fi completat (pe 
lângă datele stabilite prin prezentul Regulament) şi cu cerinţe specifice ţării respective . 
 
Certificatul se poate redacta bilingv (franceză sau engleză) la cererea titularului acestuia. 
 
 
 
2. MARCA DE CERTIFICARE  RAD CERT  
 
2.1. Descrierea Mărcii de certificare RAD CERT 
 

Marca de certificare (simbol LOGO) se prezintă într-o singura culoare, identificată pentru fiecare sistem de management 
pentru care RAD CERT derulează procedura de certificare – albastru /verde /caramiziu, fără drept de modificare a acesteia 
de către utilizator – prin aceasta înţelegându-se: proporţiile dintre diferitele câmpuri, aranjarea informaţiilor, păstrarea parţială 
a informaţiilor, schimbarea culorii  
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                                                               .............                         
 

SR OHSAS 18001 
 SR ISO 45001:2018 
Certificat Nr.  xxx  z 

*SR ISO/IEC 27001 
Certificat Nr.   xxx  z 

SR EN ISO 9001 
Certificat Nr.   xxx 

z

SR EN ISO 14001 
Certificat Nr.   xxx  z 

 
 

 
 
 

Figura 1 
 
 
Conţinutul informaţiilor din  Marca  de certificare  RAD CERT  
 
 ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001/ ISO 45001....alte sisteme, reprezintă referenţialul faţă de care s-a derulat 

procedura de certificare RAD CERT; 
 xxx – reprezintă numărul Certificatului de Conformitate care este dat din Registrul numerelor Certificatelor de 

Conformitate pentru sisteme de management certificate de RAD CERT; 
 z – se completează astfel: C pentru SMC, M pentru SMM,  S pentru SMH-SSM....... 

 
 
2.2. Reguli  de utilizare a Mărcii de certificare RAD CERT 
 
Marca de certificare RAD CERT  poate fi : 
a – prezentată distinct în antetul organizaţiei, alături de datele de prezentare şi/sau sigla  organizaţiei; 
b – pe Mapele/Cataloagele /pliantele de prezentare ale organizaţiei. 
 
Declaraţia sa trebuie să cuprindă următoarele informaţii: 

 datele de identificare (nume, adresă, date de contact); 
 tipul de sistem de management certificate şi 
 organismul de certificare emitent al certificatului. 

 
 
Marca de certificare RAD CERT  : 

 nu poate fi aplicată  direct pe produs / eticheta şi/sau ambalajul acestuia; 
 nu poate fi prezentată în Declaraţia de Conformitate /Certificatul de Calitate eliberate de organizaţie pentru 

produsele pe care le realizează (unde este cazul); 
 nu poate fi aplicată pe Rapoartele de Încercări sau certificatele Laboratoarelor de încercări, etalonare sau inspecţie  

(unde este cazul). 
 
Titularul Certificatului de Conformitate are obligaţia de a o utiliza numai pe documentele organizaţiei respective, atunci când 
doreşte să comunice că sistemul său de management este certificat în conformitate cu cerinţele  referentialului: ISO 9001/ 
ISO 14001/ OHSAS 18001/ ISO 45001. 
 
NOTA: Procedura pentru certifcarea sistemului de management al securităţii informaţiei se desfaşoară în regim neacreditat. 
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3.DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE TITULARILOR CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE 
 
3.1. Drepturile titularilor Certificatului de Conformitate 
 
Să facă referiri la Certificatul de Conformitate şi Marca de certificare RAD CERT în relaţiile cu clienţii /autorităţile precum 
şi în scop de publicitate,  
 
Să renunţe la Certificatul de Conformitate înainte de termen . 
 
3.2. Responsabilitățile titularilor Certificatului de Conformitate  
 
Să numească prin decizie persoana responsabilă cu utilizarea Certificatului în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 
 
Să anunţe organismului de certificare RAD CERT în termen de maxim 30 de zile orice modificări semnificative în sistemul 
de management certificat.  
 
Să respecte prevederile din standardele aplicabile şi în documentele emise să se refere strict numai la domeniile pentru care s-
a acordat certificarea.  
 
 
4. UTILIZAREA ABUZIVĂ A CERTIFICATULUI 
 
4.1. Se consideră utilizare abuzivă a Certificatului de Conformitate atunci când organizaţia certificată: 

 continuă să facă referiri la Certificatul de Conformitate în condiţiile suspendării, retragerii sau anulării certificării; 
 transmite Certificatul spre utilizare unui terț (altul decât titularul acestuia); 
 extinde utilizarea Certificatului pentru alte puncte de lucru neevaluate în cadrul procesului de certificare iniţial; 
 extinde utilizarea Certificatului pentru alte activităţi derulate în cadrul organizaţiei şi neevaluate în timpul  

procesului de certificare iniţial; 
 furnizează informaţii înşelătoare privind utilizarea Certificatului pentru produse/procese/servicii; 
 continuă utilizarea Certificatului în materialele publicitare; 
 

Identificarea cazurilor de utilizare abuzivă a Certificatului se face de către Directorul executiv, care folosește, după caz, 
informaţii provenind de la clienţii organizaţiilor certificate de RAD CERT, concurenţii acestora, consumatori, autorităţile de 
reglementare, publicaţii etc. 
 
Cauzele care pot conduce la utilizarea abuzivă a Certificatului pot fi: 

a- utilizarea abuzivă cu ignorarea prevederilor din Contractul de Certificare; 
b- lipsa unor precizări clare în documentele RAD CERT (ex.: prezentul Regulament). 
 

4.2. Directorul Executiv  analizează cazurile şi poate adopta una din următoarele decizii: 
a. avertisment; 
b. suspendare; 
c. retragere / anulare. 

 
a - Avertismentul – se aplică atunci când nu sunt respectate regulile de utilizare a Certificatului /Mărcii de certificare RAD 
CERT, conform modelului predat la înmânarea Certificatului, dar care nu contravin drepturilor de utilizare a Certificatului de 
Conformitate. 
Avertismentul se poate aplica o singură dată, constând dintr-o adresă oficială de atenţionare a titularului privind  utilizarea 
abuzivă a Certificatului/ Mărcii de certificare şi termenul de finalizare a acţiunilor corective.  
Repetarea sau menţinerea aspectelor de mai sus pot conduce la suspendarea certificării. 
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b - Suspendarea Certificatului survine: 
– în situaţiile prezentate mai sus; 
– la efectuarea unor modificări în structura organizatorică, care afectează procesul /le certificat /e, şi care nu au fost 

comunicate organismului de certificare. 
– la nerespectarea termenelor pentru efectuarea auditurilor de supraveghere. 
 
Pe perioada suspendării titularul nu trebuie să utilizeze Certificatul acordat. 
 
Perioada de suspendare se stabileşte în funcţie de gravitatea abaterii şi de timpul necesar pentru implementarea acţiunilor 
corective, între 2 şi 6 luni. 
 
Ridicarea suspendării se face de către Directorul executiv, pe baza concluziilor Raportului de audit de urmărire care confirmă 
înlăturarea cauzelor. 
 
c - Decizia de retragere a Certificatului este luată atunci când: 
-nu s-au întreprins acţiunile corective care au condus la suspendare; 
-se utilizează abuziv Certificatul de Conformitate pentru alte domenii decât cel pentru care a fost emis; 
-se semnalează neconformităţi majore constatate ca urmare a reclamaţiilor provenite de la beneficiarii /clienţii acestuia sau 
organisme de reglementare, de inspecţie, de control; 
-nu au fost luate măsuri /acţiuni corective adecvate sau la termenele stabilite (toate situaţiile). 
În aceste cazuri, RAD CERT notifică decizia sa organizaţiei certificate printr-o scrisoare recomandată (sau alt mijloc 
echivalent), pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor. 
 
Organizaţia certificată este obligată să restituie RAD CERT Certificatul /Certificatele şi să intrerupă promovarea  Mărcii de 
certificare RAD CERT, predată la înmânarea Certificatului, în termen de o săptămână de la notificarea retragerii. Faţă de 
decizia organismului de certificare, organizaţia poate face apel. 
 
Înaintea retragerii Certificatului, RAD CERT analizează atât natura şi amploarea neconformităţii sau informaţiei (reclamaţiei 
primite) cât şi implicaţiile asupra beneficiarilor /clienţilor serviciilor /lucrărilor efectuate de organizaţia certificată. Dacă 
aceste situaţii se confirmă, se stabilesc măsurile aferente. 
 
Restrângerea domeniului certificat este utilizată de RAD CERT în cazul în care la auditul de supraveghere sau la sesizarea 
directă a titularului Certificatului şi/sau sesizărilor de la terţi, se constată reducerea numărului de procese /activităţi. 
 
a- În cazul în care reducerea activităţii nu afectează sistemul de management certificat (evaluarea trebuie făcută de auditorul 

şef sau un membru al echipei de audit care a derulat auditul de certificare) RAD CERT poate decide retragerea 
Certificatului iniţial şi acordarea unuia nou, fără domeniul menţionat. 

b- În cazul în care prin reducerea activităţii, sistemul de management certificat este afectat sau datele despre această 
modificare nu sunt suficiente sau deosebit de clare, Directorul executiv poate decide efectuarea unui audit care să aibă ca 
obiectiv această modificare. În acest caz se aplică prevederile procedurilor de certificare RAD CERT. 

 
               1-Retragerea Certificatului, în oricare situaţie prezentată mai sus, se face prin înştiinţarea în scris a titularului, de   

către Directorul Executiv RAD CERT. 
               2-Predarea Certificatului unui reprezentant împuternicit al organismului se efectuează la sediul organismului RAD 

CERT (fie la sediul organizaţiei). 
 

 
     5. MODIFICĂRI 
   

În cazul unor modificări semnificative (legislaţie, structura organizatorică etc.) care pot avea un impact major pentru sistemul 
de management certificat, RAD CERT planifică audituri speciale sau reluarea procesului de certificare, după caz. În funcţie 
de modificările semnificative apărute, Certificatul  emis se poate anula sau retrage.  RAD CERT emite un Certificat nou cu 
un număr nou de identificare, după reluarea procesului de certificare. Numărul de identificare al Certificatului anulat nu se 
mai atribuie altei organizaţii. 
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Auditurile speciale fac obiectul unor acte adiţionale la Contractul de Certificare, perfectate de comun acord: titular certificat 
- organism de certificare. 
 
În cazul efectuării unor modificări care pot conduce la restrângerea domeniului de certificare (ex. modificări în structura 
organizaţiei/acţionariatului/a locaţiilor şi/sau a proceselor desfăşurate etc), organizaţia are obligaţia să informeze RAD CERT 
şi să ia măsuri pentru retragerea tuturor materialelor de promovare care fac referire la domeniile restrânse.  
 
Atunci când apare necesitatea schimbării Certificatului, în perioada de valabilitate a acestuia (modificare date de contact – 
tel., fax, denumire etc, fără modificarea structurii organizatorice), noul Certificat se înmânează numai cu condiţia predării la 
organismul de certificare RAD CERT a originalului Certificatului modificat (ex. în cazul schimbării managementului, a 
denumirii organizaţiei şi/sau referitoare la acreditarea organismului RAD CERT etc). În acest caz, Certificatul emis păstrează 
acelaşi număr de identificare, cu menţiunea datei de modificare. 
 
 
6. CERTIFICATUL DE CONFORMITATE - RAD CERT în domeniul neacreditat 
 
Organizaţiile care obţin şi un Certificat de Conformitate eliberat de RAD CERT pentru domenii neacreditate RENAR, 
primesc odată cu înmânarea Certificatului un exemplar din instrucţiunea de lucru RAD CERT  “Reguli de utilizare a 
Certificatului de Conformitate și a Mărcii de certificare RAD CERT – în domeniile neacreditate RENAR”. 
 
Responsabilitatea juridică de utilizare a Certificatului de Conformitate şi Mărcii de certificare pentru sistemul de 
management certificat  revine titularului şi nu se transferă organismului de certificare. 
 
Modificarea şi/sau completarea prezentului Regulament se face numai prin actualizări aprobate de  RAD CERT. 
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