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Scopul Politicii privind utilizarea marcii de certificare  este de a asigura respectarea  condiţiilor generale 

de utilizare a certificatelor de conformitate pentru sisteme de management emise de OCSM CQM şi a mărcii, 

precum şi a drepturilor şi obligaţiilor ce revin titularului acestor certificate/ utilizatorului mărcii . 

Certificatele de conformitate emise de OCSM CQM  şi marca au o perioadă de valabilitate de 3 ani, în 

condiţiile supravegherii titularului de către organismul de certificare. 

Utilizarea mărcii de certificare este supusă următoarelor condiţii: 

 -  luarea la cunoştinţă, pe baza semnăturii, a regulamentului de utilizare a certificatelor/ mărcii; 
 - dreptul de utilizare a mărcii se păstrează doar pe durata de valabilitate a certificatului de 
conformitate (inclusiv după ridicarea suspendării certificării); 
 - dreptul de utilizare a mărcii încetează în momentul  în care certificarea este suspendată/ retrasă; 
 
Certificatul de conformitate/ marca sunt acordate, suspendate sau retrase în urma deciziei Comisiei de 
Certificare, în conformitate cu prevederile procedurilor sistemului de certificare. 
Marca cu numărul de certificat se furnizează organizaţiei certificate pe suport de hârtie sau electronic. Tipul 
de marcă utilizat de organizaţia certificată este prezentat în fig. 1; 
                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 

ISO 9001 
certificat nr. 
……......... 

 

 

Dimensiunile mărcii de certificare pot fi micşorate/marite de către organizaţia certificată (păstrând 
proporţionalitatea şi lizibilitatea mărcii şi având necesitatea de a păstra nr. de certificat valabil). Se poate 
utiliza şi varianta alb-negru, dacă organizaţia nu dispune de posibilitatea tipăririi color. 
 Marca se poate utiliza şi pe ambalajul/ eticheta produselor realizate de către organizaţia certificată, cu 
condiţia precizării faptului că certificarea este pentru sistemul de management, nu pentru produs (ex.: 
organizaţie cu sistemul de management certificat de OCSM CQM). 

    Certificatul de conformitate/ marca nu sunt transmisibile şi se utilizează numai în domeniile tehnice 

pentru care a fost emis şi care sunt înscrise pe acesta. 

Managementul la cel mai inalt al OSCM-CQM se angajeaza sa depuna toate eforturile pentru a implementa si 

mentine prezenta politica. 
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