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1. SCOP 
(1) Prezentul regulament stabileste conditiile de utilizare a marcii de certificare al Total Iso Cert, 

de catre organizatiile certificate pe suporturile emise de catre acestea, precum si situatiile in 
care trebuie sa faca referire la certificarea de care beneficieaza pentru orice sistem de 
management certificat de catre TisoC-OC.  

(2) Toate Certificatele emise de TisoC-OC vin insotite de marca de certificare proprie a 
organismului. 

 
NOTA: Sigla/logo-ul de certificare TisoC-OC o primeste clientul pe suport CD, in 2 formate, jpeg si 
png fara fundal, impreuna cu Certificatul de Conformitate si prezentul regulament de folosire. 
 
2. DOMENIU DE  APLICARE 

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica de catre Total ISO Cert pentru supravegherea 
modului de utilizare al marcii de certificare (sigla/logo) si al certificatului de conformitate de catre 
clientii a caror  sisteme de management au fost certificate/recertificate.  

(2) Activitatile de verificare sunt efectuate cu ocazia efectuarii auditurilor de supraveghere ale 
clientilor sai, in conformitate cu domeniile declarate si conform cerintelor 8.2; 8.3; 9.4.8; 9.6.2; 
9.6.5 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015. 

(3) Utilizarea marcii de certificare:Total Iso Cert-OC si a certificatului de conformitate, de catre 
un client certificat, este permisă numai în condiţiile stabilite prin prezentul „Regulament de 
utilizare a marcii de certificare si certificatului de conformitate TOTAL ISO CERT”. 
 
3. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 
 SR EN ISO/CEI 17021-1:2015  „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care 

efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management” ;Partea 1:cerinte 
 SR EN ISO/CEI 17000:2005 „Evaluarea conformitatii. Vocabula si principii” 
 SR EN ISO/CEI 17030:2009 „Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pentru marci de 

conformitate  de terta parte. 
 RENAR:RE-02: Regulament privind utilizarea mărcii naţionale de acreditare, referirea la statutul 

de acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul renar de semnatar al 
acordurilor de recunoaştere multilaterală utilizarea marcii nationale de acreditare/editia in 
vigoare 

 PS-02 „Acordarea certificarii/recertificarii” 
 PS-05 „Supravegherea SM” 
 PS-06 „Suspendarea, retragerea si restrangerea certificarii” 
 P-08 „Politica de certificare si recertificare” 
 P-10 „Politica de suspendare, retragre, restrangere si extindere a certificarii” 



  
  

 
Cod RUS-06 Editia 5/Revizia 4 

 

Exemplar nr.1                                                                                                                                          Page 6 of 21 
 

S.C. TOTAL ISO CERT S.R.L.-ORGANISM de CERTIFICARE 
REGULAMENT DE UTILIZARE A MARCII de CERTIFICARE (Sigla/Logo-ul) si   

CERTIFICATULUI de CONFORMITATE  Total ISO Cert 

 
4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

 4.1 Definiţii 
 Termenii utilizaţi în prezentul regulament  sunt conform SR EN ISO/CEI 17000:2005 

„Evaluarea conformitatii. Vocabula si principii” 
 Definitii:  

 Marca de certificare (simbol/logo-ul): este o marcă protejată emisă de către un 
organism care efectuează evaluarea conformităţii (OEC) de terţă parte, care arată că o 
entitate supusă evaluării conformităţii (produs, proces, persoană, sistem sau organism) 
este în conformitate cu cerinţele specificate. 

 TOTAL ISO CERT-OC: marca de certificare a organismului Total Iso Cert SRL 
 Suporturile emise: orice document (hartie sau suport electronic), carti de vizita, 

reclame, inscriptionari pe autoturisme, panouri publicitare etc. pe care organizatia le 
emite sau le comanda. 

 RENAR: Organismul National de Acreditare 
 Marca de acreditare: simbol emis de RENAR ce reprezinta marca națională de 

acreditare, transmis organismelor de evaluare a conformității acreditate (OEC), pentru a 
putea fi folosit ca recunoastere a activitatilor de certificare aflate in concordanta cu SR 
EN ISO/CEI 17021-1:2015. 

 Taxa de redeventa: taxa perceputa de OEC, pentru aplicarea pe certificatul de 
conformitate eliberat catre clientii organismului, a marcii de acreditare RENAR, 
prevazuta in Anexa A la Contractul de Certificare/Recertificare. Valoarea taxei de 
redeventa se plateste integral mai departe catre RENAR, conform regulamentului de 
folosire a marcii nationale de acreditare, RENAR:RE-02. 

 
4.2 Prescurtari 

OEC – Organism de Evaluare a Conformitatii 
CC – Comitetul de Certificare 
DG – Director general 
 
5. DESCRIERE REGULAMENT 
5.1. Prevederi Generale 

(1) Prezentul regulament,   stabileşte  principiile  de utilizare  a  marcii de certificare Total Iso 
Cert-OC, astfel încât să se asigure evitarea  situaţiilor de utilizare  abuziva sau 
necorespunzătoare  a acesteia. 

(2) Prin politica adoptata, P-10 „Politica de suspendare, retragere, restrangere sau 
extindere a domeniului certificat, OEC si-a stabilit  strategia de gestionare si 
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administrare a marcii de certificare si certificatului de conformitate de catre clientii sai 
certificati. Politica este postata pe www.totalisocert.ro. 

(3) Certificatul de conformitate, identifica agentul economic, domeniul tehnic pentru care s-a 
acordat certificarea, data la care s-a obţinut certificarea, data ultimei actualizari şi perioada 
ei de valabilitate.  

(4) Prin transmiterea si eliberarea de catre Total ISO Cert a certificatului de conformitate si a 
marcii de certificare, clientul capata dreptul de utilizarea al acestora. 

 
5.2. Dreptul de proprietate 

(1) Marca de certificare Total Iso Cert-OC este un simbol (semn-figurativ) care identifica OEC 
in relatiile sale cu tertii. Forma si dimensiunile siglei TisoC sunt redate in Figura 1 la 
pct.5.3 din prezentul regulament. Dimensiunile siglei pot fi marite sau micsorate, 
pastrandu-i-se   proportiile si conditia de lizibilitate a textului. 

(2) Marca Total Iso Cert-OC inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca marca de 
certificare cu nr.../..., este proprietatea exclusivă a TOTAL ISO CERT, nu poate fi 
concesionata si nu poate face obiectul unei masuri de executare silita. 

(3) Marca de certificare:TOTAL ISO CERT-OC si certificatul de conformitate sunt destinate să 
ateste conformitatea obiectului certificarii cu documentul de referinţă stabilit.  

 

5.3. Descrierea marcii de certificare a Sistemelor de Management 

Marca de certificare a OEC Total Iso Cert pentru sistemele de management este compusa 
intodeauna din cel putin 2 elemente grafice separate, de aceasi marime, pozitionate vertical unul 
deasupra celuilat, dupa cum urmeaza: 

a) numele organismului Total Iso Cert, impreuna cu abrevierea OC (organism certificare), 
sub forma finala de ’’TOTAL ISO CERT – OC’’, incadrat central intr-o casuta de text. 

b) cuvantul ’’certificat’’ impreuna cu denumirea standardului de certificare folosit pentru 
certificarea sistemului de management al clientului, sub forma simplificata, de indicativ (ex. 
ISO 9001). Pe aceasi linie de text, in continuare, apare numarul certificatului emis 
clientului. Aceste 2 elemente de text sunt, incadrate, la fel ca la punctul a), central, intr-o 
casuta de text. 

Punctele a) si b) impreuna dau forma finala a marii de certificare OEC, asa cum este 
prezentata si in figura 1X de mai jos (exemplu generic de marca de certificare).  
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Primul element grafic, asa cum e descris la punctul a) va face intodeauna parte din marca 
de certificare OEC, va avea aceasta forma si partea de text intr-o culoare strict definita (descrisa 
la capitolul 5.3.2, pct. 1), si va fi pozitionat intodeauna ca primul element din marca de certificare, 
deasupra celorlalte. 

Al doilea element grafic va avea intodeauna fundalul colorat in culoarea aferenta sistemului 
de management certificat. Aceste variante de culoare a sistemelor sunt descrise la capitolul 5.3.1 
din prezentul regulament. 

In continuarea acestor 2 elemente grafice, se vor adauga alte elemente grafice (daca este 
cazul), sub forma descrisa mai sus la punctul b), pentru fiecare sistem de management certificat 
aditional al clientului asa cum apare in figura 2X. 

Figura 1X – exemplu generic de marca de certificare pentru un singur sistem certificat 

 

 

 

 
Figura 2X – exemplu generic de marca de certificare pentru mai multe sisteme certificate 

 

 

 

 

 

 
 

Descrierea tehnica a marcii de certificare si conditiile grafice de realizare a ei sunt prezentate 
la capitolul 5.3.2 din prezentul regulament. 
 
5.3.1 Variantele de culoare a Sistemelor de Management, aferente marcii de 

certificare 
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Fiecare sistem de management/standard de certificare are o culoare definita, distincta, 
pentru a il putea deosebi si recunoaste usor de OEC, clienti si/sau tertii lor. Aceste variante de 
culoare sunt in numar de 7, fiind si numarul total de standarde de certificare folosite de Total Iso 
Cert in momentul de fata. 

Variantele color ale marcii, descrise in capitolele urmatoare, sunt valabile pentru utilizarea 
marcii de certificare acolo unde mijloacele tehnice permit tiparirea color in conditii grafice 
acceptabile. Variantele color se recomanda pentru a fi utilizata in reclame, pe materiale 
promotionale etc. 

Fiecare varianta de culoare este prezentata individual mai jos: 

 
Figura 1C – sistemul de management al calitatii (SMC), ISO 9001 

culoare definita pentru SMC: RGB 0/163/187 

 
 

 

Figura 1M – sistemul de management de mediu (SMM), ISO 14001 
culoare definita pentru SMM: RGB 5/168/77 

 

 
 

Figura 1O – sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale(SMSSO), OHSAS 18001 

culoare definita pentru SMSSO: RGB 90/37/106 

 

 

 
Figura 1H – sistemul de management al sigurantei alimentului (SMSA), ISO 22000/HACCP 
culoare definita pentru SMSA: RGB 235/174/32 
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Figura 1SI – sistemul de management al securitatii informatiei (SMSI), ISO 27001 

culoare definita pentru SMSI: RGB 235/174/32 

 
Figura 1SA – sistemul de management al responsabilitatii sociale (SMRS), SA8000 

culoare definita pentru SMRS: RGB 205/26/138 

 

 

 
Figura 1E – sistemul de management al energiei (SME), ISO 50001 

culoare definita pentru SME: RGB 118/66/89 

 

 

 

Variantele alb-negru sunt valabile pentru utilizarea marcii de certificare pe documentele 
organizatiei certificate care prin trimitere prin fax, copiere, tiparire, nu vor putea fi reproduse alte 
culori decat alb si negru. Organizatia certificata este libera sa aleaga si sa foloseasca oricare din 
cele doua variante (cea pentru tipar color si/sau cea pentru tipar alb-negru) disponibile in acest 
document. 

Variantele alb-negru urmeaza aceleasi conditii grafice ca cele descrise la capitolul 5.3, cu 
singura diferenta fiind ca fundalul este intodeauna alb (RGB: 255, 255, 255) si textul culoarea 
neagra (RGB: 0, 0, 0), asa cum apare in urmatoarele 2 figuri de exemplu: 

Figura 1XN – exemplu generic de marca de certificare pentru un singur sistem certificat, varianta alb-negru 
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Figura 2XN – exemplu generic de marca de certificare pentru mai multe sisteme certificate, varianta alb-negru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2. Descrierea tehnica si conditiile grafice de realizare a marcii de certificare: 
1. Textul „TOTAL ISO CERT - OC”, cu fontul Open Sans, fontstyle: extrabold, culoare: rosu 
caramiziu (cod RGB: 186, 43, 57). Acest element de text este centrat, vertical si orizontal, intr-un 
chenar (casuta de text), dreptunghiular, cu margini rontujite, de culoare neagra (RGB: 0, 0, 0), 
stroke weight 4pt, cu fundal alb (RGB: 255, 255, 255),  
2. Sub casuta de text de la punctul 1, avem inca o casuta de text, de aceasi dimensiune, 
pozitionata in acelasi loc pe axa orizontala (x), avand aceleasi linii de stroke weight 4pt, de 
culoare neagra (RGB: 0, 0, 0), si a carei linie de sus se suprapune peste linia de jos a casutei de 
la punctul 1. Continutul casutei este impartit de o linie verticala, neagra (RGB: 0, 0, 0), stroke 
weight 4pt,  in doua parti, una de 60% din suprafata casutei de text, si cealalta de 40%, in 
aceasta ordine, de la stanga la dreapta. In prima parte de 60% avem textul ‚’’CERTIFICAT X’’, 
unde x este inlocuit de indicativul standardului pentru care se face certificarea, cu fontul Open 
Sans, fontstyle: semibold, culoare: alb (RGB: 255, 255, 255). In a doua parte avem textul ‚’’NR. 
Y’’, unde y este inlocuit de numarul certificatului de conformitate eliberat clientului. Fundalul 
casutei de text este variabil in functie de culoarea sistemului de management certificat (vezi cap. 
5.3.1 din prezentul regulament). 
3. Proportii text “TOTAL ISO CERT - OC” in raport cu “CERTIFICAT X” si ’’NR. Y’’:  1:0.6 
4. Pentru fiecare sistem aditional de management certificat, se vor repeta pasii de la punctul 2.  
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5.3.3. Marca nationala de acreditare - RENAR 

Figura 2 
 

 

 

 

 

 

(1) In figura 2 este redat simbolul acreditarii, transmis la OEC de către RENAR, după obținerea 
acreditării.  
(2) In partea din dreapta sus a Certificatului de Conformitate,  OEC va aplica simbolul 
acreditarii RENAR, contra unei taxe de redeventa (stabilita in contractul de 
certificare/recertificare), numai pentru domenii de activitate acreditate.  
(3) OEC asigura aplicarea pe Certificatele de Conformitate, a simbolul acreditarii RENAR, in 
conformitate cu cerintele impuse de regulamentul de utilizare a marcii nationale de acreditare, cod 
RENAR RE 02. Clientul OEC nu poate utiliza simbolul acreditarii RENAR, deoarece acesta este 
aplicat de catre OEC numai pe Certificatul de Conformitate care este difuzat pe suport de hartie.  
 
5.4. CONDITII DE UTILIZARE 

(1) Utilizarea marcii de certificare si a certificatului de conformitate TOTAL ISO CERT-OC:  
- nu trebuie să sugereze altă certificare ci numai cea obtinută ;  
- nu se va face pe perioada cat certificatul este suspendat.   

(2) Utilizarea marcii de certificare:TOTAL ISO CERT-OC este permisă numai în condiţiile stabilite în 
prezentul regulament pe care titularii de certificare se angajează să îl respecte.  
(3) Orice persoană juridică ce solicită dreptul de utilizare al marcii de certificare:TOTAL ISO CERT-
OC trebuie să demonstreze că obiectul certificarii (sistemul de management implementat pe 
domeniul /domeniile de activitate) este conform documentului de referinţă.  
(4) OEC nu autorizeaza aplicarea marcii de certificare:TOTAL ISO CERT-OC pe rapoartele nici unui 
laborator de incercari, de etalonare sau de inspectie - in cazul in care aceste rapoarte sunt 
considerate a fi produse in acest context. 
NOTA: Marca de certificare a sistemului de management poate fi alaturi de marca (logoul) de 
fabrica, de comert si de serviciu a organizatiei certificate in antetul documentelor sale (cazul 
dispunerii celor doua marci in linie orizontala) sau sub marca agentului economic (cazul dispunerii 
celor doua marci in linie verticala). Daca organizatia considera necesar, marca de certificare poate 
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fi micsorata si amplasata si in alta parte in documentele sale (in lateral sau in subsol) cu conditia 
ca nr. de certificat sa fie vizibil. -Liniile punctate nu se reproduc. -Organizatia poate opta si pentru 
utilizarea marcii in varianta alb-negru descrisa in varianta b) corespunzatoare sistemului de 
management certificat din capitolele de mai sus. 
(5) Utilizare marca/logo-ul OEC: sunt permise declaratii pe ambalajele produsului sau in informatii 
insotitoare, conform careia clientul certificat are un sistem de management certificat. Dar 
declaratia nu trebuie sa sugereze in niciun fel prin aceste mijloace ca produsul, procesul sau 
serviciul este certificat. Declaratia trebuie sa includa referiri la:identificarea clientului certificat; 
tipul de sistem de management si standardul aplicabil; organismul de certificare care a emis 
certificatul. Sa  nu utilizeze marca/logo-ul OEC pe rapoartele sau certificatele laboratoarelor de 
incercari, de etalonare sau inspectie.  
(6) Marca de certificare a TOTAL ISO CERT-OC poate fi utilizata pe documentele, brosurile, 
materialele publicitare, autovehiculele, reclamele din reviste ale organizatiei certificate cu conditia 
respectarii specificatiilor din acest document.  
(7) Marca de certificare:TOTAL ISO CERT-OC cu numarul de certificat completat corect poate fi 
furnizata organizatiei certificate de catre TisoC-OC prin e-mail sau pe CD si la cerere sau poate fi 
reprodusa de aceasta respectand intocmai conditiile grafice din acest document. 
(8) Dreptul de utilizare al marcii de certificare:TOTAL ISO CERT-OC îl au numai titularii care au 
obţinut certificarea de la SC TOTAL ISO CERT SRL.  
 

5.5. Alte dispozitii  
(1) Organizatia va utiliza marca de certificare doar dupa obtinerea certificatului de conformitate.  
(2) Este interzisa utilizarea marcii de certificare a sistemului de management pe ambalajul 
produselor distribuite, care nu au facut obiectul certificarii.  
(3)Organizatiile certificate pot utiliza marca de certificare:TOTAL ISO CERT-OC a sistemului de 
management numai dupa:  
- Achitarea tarifului de redeventa pentru utilizarea certificatului/ marcii de certificare.  
- Semnarea angajament client certificat:Anexa 1:FRUS-06.01-declaratie pe propria 
raspundere, privind respectarea prezentului regulament.  
(4)Este interzisa utilizarea marcii de certificare pentru domeniile de activitate ale agentului 
economic care nu au facut obiectul certificarii.  
(5) Utilizarea marcii de certificare in conditiile prezentului regulament este permisa numai pe 
durata de valabilitate a certificatului emis.  
(6) Cand marca de certificare a sistemului de management se utilizează conjugat cu marca de 
fabrica, de comert si de serviciu inregistrata, organizatiile trebuie sa ia masurile necesare pentru 
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ca mentionarea privind certificarea, sa nu fie extinsa in afara continutului standardului de referinta 
sau in afara domeniului(iilor) de certificare, precizate in certificatul acordat.  
(7) Marca de certificare a sistemului de management trebuie insotita in mod obligatoriu de 
numarul certificatului acordat, mentionat si in "Lista certificatelor acordate” (pe fiecare sistem de 
management in parte) a TisoC-OC.  
(8) Marca de certificare se utilizeaza strict in cadrul organizatiei certificate si nu poate fi cedata 
unei terte parti. Marca de cerificare nu face obiectul unei cesionari sau a unei masuri de executie 
fortata. 
 
5.6. Obligatii SC TOTAL ISO CERT SRL 

SC TOTAL ISO CERT are urmatoarele obligatii pentru activitatile sale de certificare, respectiv 
pentru eliberare certificatului de conformitate si marcii de certificare:TOTAL ISO CERT-OC: 

 la cererea unei dintre partile interesate, OEC pune la dispozitia acesteia toate datele 
necesare confirmarii validitatii certificarilor acordate, respectiv: 
 zonele geografice in care opereza; 
 statutul unei anumite certificari; 
 numele, documentul normativ de referinta, domeniul si locatia (oras si tara) pentru un 

anumit client certificat. 
 trebuie sa asigure, clientului careia i s-a dat dreptul de utilizare a „marcii de certificare” si 

„Certificatului de Conformitate”, transmiterea tuturor informatiilor necesare pentru 
utilizarea acestora, conform prevederilor prezentului Regulament; 

 sa urmărească modul de utilizare a marcii de certificare si a certificatului de conformitate 
eliberate clientilor certificati, pe piaţa, la beneficiari  sau  colaboratori ai titularului 
Certificatului de Conformitate; 

 la momentul efectuarii auditurilor de supraveghere, trebuie sa verifice modul de utilizare al 
marcii de certificare si certificatului de conformitate, modul de aplicare,  menţinerea 
integrităţii marcajului utilizat etc.; 

 sa solicite initierea de corectii si actiuni corective, in cazul in care sunt identificate 
neconformitati privind utilizarea defectuoasa a certificatului de conformitate si a marcii de 
certificare; 

 in cazul sesizărilor sau reclamatiilor de la terţi, Total ISO Cert are obligatia sa declanşeze 
un audit inopinant (neplanificat) prin care sa evalueze modul in care sunt utilizate marca de 
certificare si certificatul de conformitate;  

 in cazul in care aceste sesizări sunt nefondate, utilizatorul marcii de certificare si 
certificatului de conformitate, nu va suporta plata cheltuielilor efectuate de catre Total ISO 
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Cert. In caz contrar, reclamantul este obligat sa suport toate cheltuielile facute de catre 
OEC, cu ocazia efectuarii acestui tip de audit (de verificare). 

 
5.6. Drepturile titularilor de certificate de conformitate  

(1) Titularii de certificate de conformitate au următoarele drepturi:  
 marca de certificare:TOTAL ISO CERT-OC poate fi utilizata si aplicata de către titularul de 

certificat pe documente şi în reclame (indiferent de suport – material, electronic, optic, diverse 
materiale publicitare, carti de vizita, brosuri, autovehicule etc.) prin tipărire, imprimare, 
poansonare, gravare, ştanţare sau etichete autoadezive cu conditia respectarii intocmai a conditiilor 
grafice din acest document;  

 să conteste orice decizie de sancţionare aplicată conform prevederilor „Regulamentului de 
utilizare a marcii de certificare si certificatului de conformitate”;  

 sa beneficieze contra cost, pe Certificatul de Conformitate si de simbolul acreditarii RENAR 
(pentru domeniul sau certificat si acreditat).  

 
5.7. Obligaţiile titularilor certificatelor  de conformitate  
(1) Utilizarea de catre un client a „marcii de certificare:TOTAL ISO CERT-OC” este permisa decat 

în perioada de valabilitate a „Certificatului de Conformitate” si numai pentru domeniul de 
activitate certificat si mentionat in certificat. 

(2) Responsabilitatea care revine titularului de certificate, nu este substituită printr-o 
responsabilitate a SC TOTAL ISO CERT SRL. 

(3) Daca este cazul: sa achite, inainte de eliberarea ceritificatului de conformitate, taxa de 
redeventa (tarif pentru aplicarea, pe certificatul de conformitate eliberat de catre SC TOTAL 
ISO CERT SRL, a simbolului acreditarii RENAR), prevazuta in Anexa A la Contractul de 
Certificare/Recertificare.  

(4) Certificatul de conformitate si marca de certificare:TOTAL ISO CERT-OC, se elibereaza decat 
dupa ce clientul  semneaza Anexa 1: „Angajament client certificat”: FRUS-06.01 prin 
care acesta se angajeaza si isi asuma responsabilitatea respectarii urmatoarelor cerinte si 
reguli:  
 să respecte regulile stabilite atunci cand se refera la statutul certificarii (brosuri, materiale 

publicitare, documente, pagini web );  
 să nu facă afirmaţii sau să nu permită declaraţii referitoare la statutul certificării care ar 

induce in eroare ;  
 să nu utilizeze sau sa nu permita utilizarea certificatului de conformitate sau a unei parti a 

acestuia intr-un mod care ar induce in eroare ;  
 să utilizeze certificatul numai pentru obiectul certificarii (sistemul de management 

implementat pe domeniul / domeniile de activitate) pentru care au obţinut acest drept, fără 
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ambiguităţi sau posibilităţi de confuzie cu celelalte domenii de activitatea sau produse realizate 
dar necertificate;  

 sa modifice orice material publicitar in cazul restrangerii domeniului certificarii;  
 sa nu utilizeze certificarea intr-un mod care ar putea aduce prejudicii SC TOTAL ISO CERT 

SRL sau sistemului de certificare si pierderea increderii publice;  
 să permită supravegherea programată sau neprogramată din partea OEC, inclusiv auditurile 

martor la care participa si reprezentantii Organismului de Acreditare al OEC ; 
 să menţină condiţiile de realizare a obiectului pentru care i-a fost acordată certificarea;  
 să păstreze înregistrări în acest sens şi să le prezinte Echipei de Audit  a OEC la momentul 

supravegherii;  
 să anunţe imediat la TOTAL ISO CERT despre orice modificare intervenită în:statutul sau 

juridic, in structura sa organizatorica sau in sistemul de management pentru care a primit 
certificare, procesul de fabricaţie sau în schimbarea locului de producţie, intermen de cel mult 30 
de zile de la data producerii. În aceste cazuri certificatul nu mai poate fi folosite decât după 
efectuarea unei evaluarii si actualizarea certificatului de conformitate;  

 să dea explicaţiile cerute de catre Directorul General al OEC atunci cand se dovedeste că a 
utilizat incorect certificatul de conformitate sau marcii de certificare:TOTAL ISO CERT-OC;  

 să întreprindă măsurile corective stabilite si sa le transmita la OEC printr-un program/plan 
in termen de cel mult 30 de zile de la data efectuarii auditului.  
 
5.8.Răspunderea juridică a titularilor  
Răspunderea juridică asupra activitatilor din domeniile certificate sau produselor certificate revine 
în întregime titularului şi nu poate fi substituită de răspunderea organismului de certificare TOTAL 
ISO CERT-OEC  
 
5.9. Dreptul de publicitate 
(1) Titularul poate face referire la certificatul de conformitate în materialele sale publicitare, de 
promovare sau în corespondenţă fără plata altor tarife suplimentare.  

(2) Se va utiliza certificatul de conformitate numai în legatură cu activitatile certificate, fără nici o 
posibilitate de confuzie.  
 
5.10. Încetarea dreptului de utilizare a certificării.  
(1) Dreptul de utilizare a certificatului de conformitate si a marcii de certificare, încetează în 
următoarele cazuri:  

 suspendarea sau retragerea/anularea certificării;  
 expirarea perioadei pentru care a fost acordat acest drept;  
 modificarea standardului de referinţă şi neadaptarea obiectului certificarii la aceste 

modificari;  
 anularea standardelor de referinţă;  
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 renunţarea titularului la acest drept;  
 de catre un producator caruia i-a fost cedat dreptul de fabricatie de catre titularul 

certificarii fara acordul OEC.  
 
5.11. Utilizarea abuzivă a certificatului de conformitate si a marcii de certificare  
Se consideră utilizare abuzivă a certificatul de conformitate si a marcii de certificare în 
următoarele cazuri:  

 de către cei care nu au obţinut acest drept;  
 în legatură cu domeniile care sunt în curs de certificare;  
 pentru alte domenii, decat cele pentru care titularul a obţinut certificarea;  
 dupa ce a fost sistata, restransa sau retrasa certificarea; 
 după ce a încetat perioada de valabilitate a certificarii;  
 neepermiterea de catre utilizatori,  a efectuarii  auditurilor de supraveghere pe perioada de 

valabilitate a certificarii (3 ani); 
 neplata obligatiilor contractuale pe perioada de valabilitate; 
 nerespectarea de catre utlizatori a obligatiilor stipulate in acordurile juridice incheiate cu 

OEC; 
 de catre un producator caruia i-a fost cedat dreptul de fabricatie de catre titularul 

certificarii fara acordul OEC.  
 
5.12 Sancţiuni  
In cazurile în care se dovedeste că titularii de certificare nu respectă una sau mai multe prevederi 
din prezentul regulament cat si a obligatiilor prevazute in Contractul de certificare/recertificar, sau 
au utilizat incorect certificatul/marcii de certificare, Directorul General al TOTAL ISO CERT , dupa 
consultarea  presedintelui Comitetului de Certificare, poate aplica următoarele sancţiuni:  
 

5.12.1 Avertisment-aplicat in urmatoarele cazuri: 
 titularul nu efectuează autocontrolul;  
 datele obţinute în urma autocontrolului nu sunt înregistrate şi nu sunt puse la dispoziţia 

OEC;  
 nu se respectă una sau mai multe prevederi din regulile generale pentru certificare, inclusiv 

neachitarea serviciilor presate de catre OEC.  
Avertismentul se aplică o singură dată pentru neconformitatea constatată. Avertismentul poate fi 
însoţit şi de o creştere a frecvenţei activităţilor de supraveghere. La prima repetare a 
neconformităţii pentru care s-a primit avertisment, se suspendă certificarea.  

 
5.12.2. Suspendarea se aplica in urmatoarele cazuri: 
 neconformitatea pentru care s-a aplicat avertismentul se repetă;  
 titularul nu se supune acţiunii de supraveghere;  
 titularul nu-si achită obligaţiile financiare conform contractului incheiat;  
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 titularul nu respectă condiţiile iniţiale care au stat la baza certificarii;  
 titularul încalcă o cerinţa a standardului ce a stat la baza certificarii.  

(1) Suspendarea se aplică pâna la eliminarea neconformităţii constatate, dar nu mai mult de 3 luni 
de la data aplicarii. În această perioadă titularul nu are dreptul să utilizeze certificatul si marca de 
certificare, care sunt invalide. Dacă neconformitatea nu se elimina în interval de 3 luni, se retrage 
şi se anulează certificarea.  
(2) Sancţiunile de suspendare se publică de către TOTAL ISO CERT pe pagina web 
www.totalisocert.ro, in termen de cel mult 3 zile de la data emiterii deciziei de suspendare.  

 
5.12.3. Anularea  

(1) Anularea se aplică în cazul în care neconformitatea pentru care s-a acordat suspendarea nu s-
a eliminat în interval de 3 luni (cat a durat suspendarea).  

(2) Titularul nu-si achită obligaţiile financiare conform contractului incheiat, intr-un interval de cel 
mult 3 luni de la data efectuarii etapei de evaluare care face obiectul platii.  

(3) Sancţiunile de retragere şi anulare se publică de către TOTAL ISO CERT pe pagina web : 
www.totalisocert.ro,  in termen de cel mult 3 zile de la data emiterii deciziei de anulare.  

 
5.12.4 Acţiuni în justitie  

(1) Utilizarea abuzivă sustinută prin dovezi obţinute în procesul de supraveghere dă dreptul 
TOTAL ISO CERT  să intenteze acţiuni în justitie.  
(2) Neachitarea de catre un client, intr-un interval de cel mult 3 luni de la data efectuarii de catre 
personalul evaluator al  OEC, a unei etape de evaluare, da dreptul TOTAL ISO CERT sa intenteze 
actiuni in justitie a clientului care incalca voit obligatiile contractuale (art.4 litera h). 
(3) În cazul în care  clientul  căruia  i-a fost retras dreptul de utilizare a certificatului si marcii de 
certificare, continuă cu buna stiinta folosirea acestora, Organismul de Certificare Total ISO Cert îşi 
rezervă dreptul de a cere daune morale si materiale în instanţă. 

5.13  Apeluri  
(1) Cand titularul „Certificatului de conformitate” nu este de acord   cu  deciziile  luate  de  OEC,   
poate  depune  o  contestaţie,  la sediul organismului de certificare, prin posta sau e-mail. 
Organismul va inainta contestatia, spre analiza si decizie, Comitetului de Apel. 
(2) Termenul de depunere a unui apel , de catre contestatar, este de 30 zile de la data 
comunicării oficiale  a  deciziei   OEC. 
(3) Prezentarea  apelului  nu  are  ca  efect  suspendarea  deciziei  contestate.  Decizia  
Comitetului de Apel rămâne definitivă. 
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6. Responsabilitati 
 Responsabilitatea juridica asupra modului de utilizare a „Certificatului de Conformitate si a 

marcii de certificare:TOTAL ISO CERT-OC”  ii revine titularului certificatului si nu poate fi 
transferata organismului de certificare, organism care a acordat certificarea si care este 
proprietarul „Certificatului de Conformitate” si a „Marcii de certificare”. 

 Prezentul regulament este difuzat in format electronic (CD), titularului „certificatului de 
conformitate” in momentul  primirii in original a „Certificatului de Conformitate” si a „Marcii de 
Certificare”.  

 Eliberarea certificatului de conformitate si a marcii de certificare, se face numai dupa semnarea 
de catre client a Angajament client certificat:FRUS-06.01. Actiune coordonata de catre 
Directorul general sau Directorul tehnic.  

 
7/8.Inregistrari si Anexe 
Anexa 1: Angajament client certificat      FRUS-06.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
Cod RUS-06 Editia 5/Revizia 4 

 

Exemplar nr.1                                                                                                                                          Page 20 of 21 
 

S.C. TOTAL ISO CERT S.R.L.-ORGANISM de CERTIFICARE 
REGULAMENT DE UTILIZARE A MARCII de CERTIFICARE (Sigla/Logo-ul) si   

CERTIFICATULUI de CONFORMITATE  Total ISO Cert 

ANEXA 1  
FRUS-06.01 
 

ANGAJAMENT client certificat 
de respectare a regulilor impuse de Total ISO Cert de utilizare a Marcii de Certificare  si a 

Certificatului de Conformitate 
 
Agentul economic.......................................................................................................,titular al 
Certificatului de Conformitate Nr.........-XX/zz/ll/aaaa, reprezentat legal prin dl/dna. 
................................................, având funcţia de .............................................., 
 
1. MA  ANGAJEZ: 

1.1. Să respect intocmai drepturile si obligatiile specificate in RUS-06 „Regulamentul de utilizare 
a Marcii de Certificare si Certificatului de Conformitate”  (transmise pe CD) primit la 
inmanarea „Certificatului de Conformitate” (pe suport de hartie). 

1.2. Să informez in termen de cel mult 30 de zile de la producerea modificarilor, sau cel mai 
tarziu cu 30 de zile inainte de prima actiune de auditare, referitoare la aspectele care pot 
afecta capabilitatea sistemului de management de a continua sa indeplineasca cerintele 
standardului de referinta  utilizat pentru certificare, sau cele referitoare la: 

 statutul legal, comercial, organizational sau de proprietate;  
 organizare si management;  
 adresa de contact si locatiile;  
 domeniul de aplicare al operatiunilor din cadrul sistemului de management certificat;  
 modificari majore aduse sistemului de management si ale proceselor”.  

1.3. Sa nu fac referiri la certificare sau la utilizarea marcii de certificare care sa contravina 
prevederilor si procedurilor Organismului de Certificare din care: 

a) Sa nu fac declaratii care sa induca in eroare certificarea societatii mele si sa nu aplic 
marca de certificare primita, decat in conditiile impuse de „RUS-06 „Regulamentul de 
utilizare a Marcii de certificare si Certificatului de Conformitate”. 

b) Sa nu utilizez sau sa nu permit utilizarea unui document de certificare intr-un mod 
care poate induce in eroare. 

c) In cazul retragerii certificarii sa incetez orice publicitate care contine referiri la 
certificare. 

d) Sa modific orice material publicitar in cazul restrangerii domeniului de certificare si sa 
nu fac referiri cu privire la certificare pentru domeniul care a fost restrans. 

e) Sa nu sugerez ca certificarea se aplica si altor activitati din afara domeniului care a 
fost certificat. 

f) Sa nu utilizez marca de certificare si certificatul de conformitate intr-un mod care ar 
putea aduce prejudicii organismului de certificare si sa incetez utilizarea acestora  din 
oficiu sau la notificare, in toate cazurile cand societatea a fost suspendata, i s-a 
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restrans domeniul certificat, i s-a retras certificarea sau i s-a expirat termenul de 
valabilitate al certificarii.  

g) Sa  nu utilizez marca/logo-ul OEC pe rapoartele sau certificatele laboratoarelor de 
incercari, de etalonare sau inspectie.  

h) Sa respect:utilizare marca/logo-ul OEC: sunt permise declaratii pe ambalajele 
produsului sau in informatii insotitoare, conform careia clientul certificat are un 
sistem de management certificat.Declaratia nu trebuie sa sugereze in niciun fel prin 
aceste mijloace ca produsul, procesul sau serviciul este certificat. Declaratia trebuie 
sa includa referiri la:identificarea clientului certificat; tipul de sistem de management 
si standardul aplicabil; organismul de certificare care a emis certificatul. 

1.4. Daca este cazul: sa achit, inainte de eliberarea ceritificatului de conformitate, taxa de 
redeventa (tarif stabilit pentru aplicarea, pe certificatul de conformitate, a siglei RENAR si 
prevazut in Anexa A la Contractul de Certificare/Recertificare), pentru domenii de activitate 
acreditate.  

 
2.DECLAR CĂ: 
(1) Am luat la cunoştiinţă de faptul că nerespectarea prezentului angajament si al prevederilor din 

„RUS-06 „Regulamentul de utilizare a Marcii de certificare si Certificatului de Conformitate”” 
atrage după sine măsuri din partea organismului de certificare, mergând pănă la retragerea 
certificării. 

(2) Am luat cunoştiinţă de drepturile specificate, în contract si în documentele informative, 
prezentate inaintea contractarii de catre Total ISO Cert, privind tratarea litigiilor, reclamaţiilor, 
apelurilor formulate ca urmare a deciziilor organismului de certificare şi că va acţiona, după 
caz, în concordanţă cu prevederile privind aceste actiuni. 

 
 
Drept pentru care semnez prezentul angajament, 
 
 
                                          ADMINISTRATOR, 
 
                                                             (nume, prenume, semnătura, ştampila) 
 
 Data.............................                                                                              
 
 
 
_____________________ 
Nota:  Prezentul angajament se semneaza la data înmânării Certificatului de Comformitate. 


