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SCOP

Prezentul document stabileşte regulile privind utilizarea Mărcii Naţionale de Acreditare, a Mărcilor
IAF MLA și ILAC MRA, referirea la statutul de acreditat al organismelor de evaluare a conformității
și referirea la statutul RENAR de semnatar al acordurilor de recunoaștere multilaterală.
2.

DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament este aplicat de personalul RENAR şi de organismele de evaluare a
conformității acreditate de RENAR.
3.










4.

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
SR EN ISO/CEI 17011– Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de
acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii;
Ordonanţa de Guvern nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de
evaluare a conformităţii, modificată şi completată prin Ordonanţa de Guvern nr. 22/2011 și
prin Legea 256/2011;
Regulamentul de utilizare a mărcii naționale de acreditare nr. 241121/10.12.2002 – Ministerul
Industriei și Resurselor;
EA-3/01M:2012 – EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to
Accreditation and MLA Signatory Status;
IAF ML 2:2016 – General Principles on the use of the IAF MLA Mark;
IAF MD 7:2010 – Harmonization of Sanction to be applied to Conformity Assessment Bodies;
ILAC R7:05/2015 – Rules for the Use of the ILAC MRA Mark;
ILAC P8:12/2012 – ILAC Mutual Recognition Arrangements: Supplementary Requirements
and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status
by Accredited Laboratories and Inspection Bodies;
P-11 – Politica privind utilizarea mărcii naționale de acreditare;
P-21 – Politica privind suspendarea și retragerea acreditării.
TERMINOLOGIE, DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

Termenii şi definiţiile utilizate de prezentul regulament sunt cele din documentele de referință
menționate la cap. 3, precum și cele din SR EN ISO/CEI 17000.
4.1

Terminologie și definiţii

Marca națională de acreditare – Marca națională de acreditare este o reprezentare grafică ale cărei
caracteristici sunt stabilite conform anexei la OG nr. 23/2009.
Titularul mărcii naționale de acreditare este Ministerul Economiei conform Ordonanţei de Guvern nr.
23/2009, iar marca națională de acreditare este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
și se administrează conform prevederilor legislației aplicabile.
Dreptul asupra mărcii naționale de acreditare se transmite organismului național de acreditare
RENAR de către Ministerul Economiei, potrivit legii.
Simbol al acreditării – simbol emis de RENAR și transmis organismelor de evaluare a conformității
acreditate, care conține marca națională de acreditare pentru fiecare activitate de acreditare.
Simbolul acreditării conține următoarele:
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textul cu privire la activitatea de acreditare potrivit structurii MLA/MRA, aşa cum este definită
în documentele EA, IAF, ILAC referitoare la structura MLA/MRA (EA-1/06, IAF PR4 şi ILAC
R6), text care este poziţionat centrat, deasupra graficii mărcii naţionale de acreditare. Pentru
activitățile de certificare produs, sisteme de management și persoane, textul utilizat este
“certificare”.
marca naţională de acreditare, respectiv formatul, proporţia, mărimea şi culorile, aşa cum
sunt prevăzute în legislaţia în vigoare şi prezentată în Anexa 1;
standardul de referinţă pentru acreditare;
textul „CERTIFICAT DE ACREDITARE”;
numărul certificatului de acreditare.

-

-

Referirea la acreditare – text utilizat de organismele de evaluare a conformității acreditate pentru a
se referi la statutul de acreditat.
Referirea la statutul RENAR de semnatar al EA-MLA – text utilizat de către organismele de evaluare
a conformității acreditate pentru a se referi la statutul RENAR de semnatar al Acordului de
Recunoaștere Multilaterală al European co-operation for Accreditation, pe documentele emise sub
acreditare (de ex. certificate, rapoarte, buletine analize, etc.).
Prescurtări

4.2

OEC – Organism de evaluare a conformității
5.

DESCRIEREA MĂRCII NAȚIONALE DE ACREDITARE

Marca națională de acreditare este prezentată în Anexa 1.
6.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA MĂRCII NAȚIONALE DE ACREDITARE

6.1

Utilizarea mărcii naționale de acreditare de către RENAR

6.1.1

Utilizarea mărcii naționale de acreditare pe documentele emise de RENAR

RENAR are dreptul de a utiliza marca națională de acreditare pe:
- certificatele de acreditare emise;
- corespondență, diverse materiale emise, respectând forma din Anexa 1.
Reproducerea acesteia se face cu respectarea proporțiilor originale, micșorarea sau mărirea
acesteia trebuie să respecte condițiile de lizibilitate.
6.1.1.1

6.1.1.2 RENAR utilizează marca națională de acreditare pentru a emite simbolurile acreditării
pentru fiecare activitate de acreditare. Exemple ale simbolurilor acreditării sunt prezentate în Anexa
2.
Imaginile incluse în anexa respectivă au numai un caracter informativ şi nu pot fi utilizate în scopul
reproducerii simbolurilor acreditării.
6.1.2

Alte moduri de utilizare ale mărcii naționale de acreditare de către RENAR

RENAR are dreptul de a utiliza marca națională de acreditare pe site-ul său sau pe orice material
publicitar sau promoțional, în orice format.
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Reguli pentru transmiterea dreptului de utilizare a mărcii naționale de acreditare către
OEC

6.1.3

6.1.3.1 Utilizarea mărcii naționale de acreditare este obligatorie de către OEC acreditat numai sub
forma simbolului acreditării, așa cum este transmis de RENAR.
6.1.3.2 Simbolul acreditării este transmis reprezentantului OEC de către Secretarul Consiliului de
Acreditare RENAR, numai după obținerea acreditării.
6.2

Utilizarea simbolului acreditării de către OEC

6.2.1 Utilizarea simbolului acreditării pe documentele emise de OEC
6.2.1.1 Dreptul unui OEC de a utiliza simbolul acreditării sau referirea la acreditare, se
dobândește odată cu intrarea în vigoare a certificatului de acreditare şi se menţine pe toată perioada
de valabilitate a acestui certificat. Dreptul de utilizare a simbolului acreditării, respectiv a referirii la
acreditare, este stipulat în contractul de acreditare.
6.2.1.2 OEC acreditat este obligat să utilizeze simbolul acreditării pentru domeniul pentru care
acesta a fost acreditat, însoţit de identificarea unică a OEC acreditat (de exemplu marca OEC, sigla
OEC etc.).
6.2.1.3 OEC trebuie să utilizeze simbolul acreditării numai pe documentele emise sub acreditare
de acesta, de ex: certificate/ rapoarte/ buletine de analiză.
6.2.1.4 Documentele emise sub acreditare de un OEC acreditat, care conţin simbolul acreditării,
acordă prezumţia de conformitate cu standardele de referinţă pentru acreditare şi cu prevederile
acordurilor de recunoaştere EA-MLA, respectiv IAF MLA, ILAC MRA şi, în consecinţă, pot beneficia
de acordurile de recunoaştere multilaterală semnate de RENAR.
6.2.1.5 Reproducerea simbolului acreditării se face cu respectarea proporţiilor stabilite de
RENAR. Micşorarea sau mărirea simbolului trebuie să respecte condiţiile de lizibilitate.
6.2.1.6 Simbolul acreditării se reproduce în proporţii inferioare celor de reproducere a mărcii
proprii a OEC, în partea de sus a documentului emis de OEC sub acreditare. Derogare de la această
regulă se acceptă numai în cazul cerințelor specifice stabilite de proprietariii de scheme (de ex:
FSSC 22000).
Reproducerea şi amplasarea în pagină a simbolului acreditării de către OEC trebuie să evite crearea
impresiei că RENAR a emis documentul respectiv.
6.2.1.7

Simbolul acreditării poate fi reprodus în culorile menţionate în anexe sau în alb-negru.

6.2.1.8 Simbolul acreditării trebuie să apară pe prima pagină a documentului emis de OEC sub
acreditare.
6.2.1.9 OEC acreditate sunt obligate să identifice în mod clar şi să separe în mod evident
activităţile acreditate de activităţile care nu sunt acreditate.
În acest scop OEC trebuie:
- să marcheze datele rezultate din activităţi neacreditate (de ex: cu asterix, alte caractere);
- să includă o atenţionare, într-un loc vizibil şi redactată cu aceeaşi mărime a literelor ca şi
textul principal, cum ar fi de exemplu: „Încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea
RENAR. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare la
office@office.ro (se completează după caz)”.
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6.2.1.10 Certificatele de conformitate emise sub acreditare de organismele de certificare sisteme
de management trebuie să conțină numai activități acreditate. Pentru activitățile neacreditate,
organismele de certificare sisteme de management trebuie să emită alte certificate de conformitate
care nu conțin simbolul acreditării.
6.2.1.11 În cazul în care:
a) un laborator de încercări/etalonări emite rapoarte de încercări/etalonări care includ pe lângă
rezultatele încercărilor/etalonărilor acreditate şi rezultatele unor încercări/etalonări
neacreditate, acestea din urmă trebuie marcate conform punctului 6.2.1.9 de mai sus;
b) un organism de inspecţie emite rapoarte/certificate de inspecţie care includ pe lângă
rezultatele inspecţiilor acreditate şi rezultatele unor inspecţii neacreditate, acestea din urmă
trebuie marcate conform punctului 6.2.1.9 de mai sus.
6.2.1.12 În cazul în care laboratoarele acreditate emit odată cu rapoartele/ certificatele/ buletinele
de analiză opinii şi interpretări ale rezultatelor obţinute, neacoperite de acreditare, aceste opinii şi
interpretări vor fi marcate în mod obligatoriu cu următoarea frază: “Opiniile şi interpretările conţinute
de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR”.
6.2.1.13 OEC este responsabil pentru utilizarea simbolului acreditării şi nu trebuie să permită
clienților săi să utilizeze simbolul acreditării.
6.2.1.14 Clienţii organismelor de certificare a persoanelor nu trebuie să utilizeze simbolul
acreditării. Persoanele certificate îşi pot demonstra statutul de certificaţi sub acreditare prin
intermediul certificatelor emise de organismul de certificare acreditat.
6.2.1.15 OEC are oligația să își informeze clienții care au fost certificați sub acreditare în cazul
expirării certificatului de acreditare sau retragerii/ restrângerii domeniului de acreditare. În acest caz
OEC este obligat să aplice prevederile IAF MD 2.
6.2.1.16 Este interzis ca OEC să poziționeze în partea de sus a documentului emis sub acreditare,
lângă simbolul acreditării, alte simboluri (de ex: alături de logo-ul organismului de certificare care a
certificat OEC, simboluri/mărci ale altor asociații/entități din care OEC face parte etc.) în afară de
marca/logo OEC.
6.2.1.17 În situaţia în care încercările acreditate sunt efectuate pentru clienţi interni şi rezultatele
sunt raportate în mod simplificat, conform procedurii laboratorului, rapoartele de încercare nu trebuie
să conțină simbolului acreditării. Aceste rapoarte trebuie să conţină următoarea frază: „Prezentul
raport este utilizat numai pentru uz intern”.
6.2.2 Alte moduri de utilizare a simbolului acreditării de către OEC
În cazul în care OEC deține mai multe locații, simbolul acreditării trebuie utilizat numai de locaţiile
care sunt menţionate în certificatul de acreditare şi numai pe documentele emise sub acreditare de
acestea.
6.2.3 Restricții de utilizare a simbolului acreditării
OEC trebuie să se asigure că simbolul acreditării nu se utilizează în următoarele situaţii:
a) pe documentele emise de OEC sub acreditare, care nu conţin date rezultate din activităţi
acoperite de acreditare;
b) pe site-ul OEC;
c) pe documente pe care nu poate fi identificată organizaţia acreditată sau denumirea
organizaţiei acreditate nu este identică cu cea din certificatul de acreditare;
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d) într-un mod care sugerează că RENAR aprobă, acceptă, sau se face responsabil în vreun
mod de rezultatele conţinute în documentele emise de OEC sub acreditare;
e) când OEC îşi pierde calitatea de acreditat, ca urmare a retragerii acreditării sau a încetării
valabilității certificatului de acreditare, în urma anulării standardului de acreditare;
f) atunci când certificatul de acreditare a expirat;
g) pe perioada suspendării, parţială sau totală, a acreditării, pe documentele emise de OEC
privind furnizarea serviciilor de evaluare a conformităţii a căror acreditare a fost suspendată;
h) pentru nicio activitate promoţională sau publicitară legată de activităţile suspendate;
i) pe produse, ambalajele acestora, sau obiecte supuse încercării/ etalonării/ inspecţiei/
certificării de produs;
j) pe produsele asociate certificării sistemelor de management;
k) pe documente pe care au fost aplicate alte logo-uri sau mărci ale altor organisme de
acreditare. În asemenea situaţii este obligatorie emiterea de către OEC a unor documente
sub acreditare distincte.
6.2.4 Sancțiuni privind utilizarea necorespunzătoare a simbolului acreditării de către OEC
6.2.4.1 Modul în care OEC utilizează simbolul acreditării este verificat de către echipa de evaluare
RENAR cu ocazia vizitelor de supraveghere/reevaluare sau ca urmare a unor reclamații.
6.2.4.2 De asemenea, Evaluatorul Şef verifică declarația reprezentantului legal al OEC privind
numărul de documente emise sub acreditare, unde este aplicabil (de ex. pentru organisme de
certificare sisteme de management, inspecție etc.).
6.2.4.3 OEC poate fi sancționat conform P-21 în cazul în care nu respectă prevederile prezentului
regulament.
6.2.4.4 În cazul în care OEC utilizează simbolul acreditării pe perioada suspendării, acesta poate
fi sancționat cu retragerea acreditării, conform P-21.
6.2.4.5 Atunci când se ia decizia de suspendare sau retragere a acreditării, la comunicarea deciziei,
Secretarul Consiliului de Acreditare informează OEC despre faptul că trebuie să nu mai utilizeze
simbolul acreditării pentru domeniile afectate de deciziile respective.
6.2.4.6 În cazul în care OEC nu se conformează celor menționate mai sus, RENAR poate apela la
acţiuni legale pentru protejarea Mărcii Naţionale de Acreditare, componentă a simbolului acreditării.
7.

UTILIZAREA MĂRCILOR IAF MLA ȘI ILAC MRA

7.1 Utilizarea mărcilor IAF MLA și ILAC MRA de către RENAR
7.1.1 RENAR utilizează mărcile IAF MLA și ILAC MRA pe certificatele de acreditare emise pentru
domeniile pentru care a fost evaluat și recunoscut.
7.1.2 RENAR utilizează marca IAF MLA sau marca ILAC MRA pe certificatul de acreditare emis
pentru OEC acreditat, în combinaţie cu marca națională de acreditare şi numai pentru activităţi de
acreditare acoperite de acordul IAF MLA sau de acordul ILAC MRA.
7.1.3 RENAR utilizează marca IAF MLA şi marca ILAC MRA sau referirea la statutul de semnatar
al acordului IAF MLA și al acordului ILAC MRA pe pagina sa de web.
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7.2 Utilizarea simbolului acreditării împreună cu mărcile IAF MLA și ILAC MRA de către OEC
(simbol combinat)
Simbolul combinat RENAR – IAF MLA sau RENAR – ILAC MRA poate fi utilizat de OEC acreditat,
numai în condițiile menționate la cap. 6.2.
Simbolurile combinate trebuie utilizate în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 3, color sau
în alb-negru și numai după acordul scris al RENAR referitor la specimenul de simbol combinat
RENAR - IAF MLA, respectiv RENAR – ILAC MRA și marca/logo OEC.
7.2.1 Utilizarea simbolului acreditării împreună cu mărcile IAF MLA și ILAC MRA pe
documentele emise de OEC
7.2.1.1 Simbolul combinat RENAR – IAF MLA
7.2.1.1.1 Simbolul combinat RENAR – IAF MLA se obţine prin combinarea graficii mărcii IAF-MLA
cu simbolul acreditării şi este însoţit de identificarea unică a OEC acreditat. Simbolul combinat
RENAR – IAF MLA este prezentat în Anexa 3.
7.2.1.1.2 Simbolul combinat RENAR – IAF MLA poate fi utilizat de OEC dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
- OEC este acreditat de RENAR în domeniul pentru care RENAR este semnatar al acordului
IAF MLA.
- OEC încheie cu RENAR o convenție pentru utilizarea mărcii IAF MLA, parte integrantă din
simbolul combinat RENAR - IAF MLA.
După semnarea convenției pentru utilizarea simbolului combinat, RENAR va pune la dispoziţia OEC
acreditat simbolul combinat RENAR - IAF MLA.
7.2.1.1.3 Simbolul combinat RENAR - IAF MLA trebuie poziționat pe documentul emis sub
acreditare, în partea de sus a acestuia, lângă marca/logo OEC.
7.2.1.1.4

Este interzisă utilizarea mărcii IAF MLA neînsoţită de simbolul acreditării corespunzător.

7.2.1.1.5 Este interzis ca OEC să poziționeze în partea de sus a documentului emis sub
acreditare, lângă simbolul combinat RENAR - IAF MLA, alte simboluri (de ex: alături de logo-ul
organismului de certificare care a certificat OEC, simboluri/mărci ale altor asociații/entități din care
OEC face parte etc.) în afară de marca/logo OEC.
7.2.1.1.6 Este interzis ca OEC să utilizeze simbolul combinat pe perioada suspendării, după
retragerea acreditării, după expirarea certificatului de acreditare sau după încetarea valabilității
certificatului de acreditare, în urma anulării standardului de acreditare.
7.2.1.2 Simbolul combinat RENAR – ILAC MRA
7.2.1.2.1 Simbolul combinat RENAR – ILAC MRA se obţine prin combinarea graficii mărcii ILAC
MRA cu simbolul acreditării şi este însoţit de identificarea unică a OEC acreditat. Simbolul combinat
RENAR – ILAC MRA este prezentat în Anexa 3.
7.2.1.2.2 Simbolul combinat RENAR – ILAC MRA poate fi utilizat de OEC dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
- OEC este acreditat de RENAR în domeniul pentru care RENAR este semnatar al acordului
ILAC MRA;
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OEC încheie cu RENAR o convenție pentru utilizarea mărcii ILAC MRA, parte integrantă din
simbolul combinat RENAR - ILAC MRA.
După semnarea convenției pentru utilizarea simbolului combinat, RENAR va pune la dispoziţia OEC
acreditat simbolul combinat RENAR – ILAC MRA.
-

7.2.1.2.3 Este interzisă utilizarea mărcii ILAC MRA neînsoţită de simbolul acreditării
corespunzător.
7.2.1.2.4 Simbolul combinat RENAR - ILAC MRA trebuie poziționat pe documentul emis sub
acreditare, în partea de sus a acestuia, lângă marca/logo OEC.
7.2.1.2.5 Este interzis ca OEC să poziționeze în partea de sus a documentului emis sub
acreditare, lângă simbolul combinat RENAR - ILAC MRA, alte simboluri (de ex: alături de logo-ul
organismului de certificare care a certificat OEC, simboluri/mărci ale altor asociații/entități din care
OEC face parte etc.) în afară de marca/logo OEC.
7.2.1.2.6 Este interzis ca OEC să utilizeze simbolul combinat pe perioada suspendării, după
retragerea acreditării, după expirarea certificatului de acreditare sau după încetarea valabilității
certificatului de acreditare, în urma anulării standardului de acreditare.
7.2.2 Sancțiuni privind utilizarea necorespunzătoare de către OEC a simbolului combinat
RENAR - IAF MLA sau RENAR - ILAC MRA
Se aplică sancțiunile prezentate în capitolului 6.2.4 cu precizarea că acestea se referă în acest caz
la simbolul acreditării combinat cu mărcile IAF MLA și ILAC MRA.
8.

REFERIREA LA STATUTUL DE ACREDITAT DE CĂTRE OEC

8.1 OEC are dreptul de a face referire la statutul de acreditat în antete, broșuri, postere, plicuri,
reclame, prezentări, website, corespondență, alte documente emise, numai pentru activitățile
pentru care este acreditat.
8.2 OEC trebuie să facă referire la statutul de organism acreditat într-un mod în care să nu creeze
circumstanţe care ar putea induce în eroare clienţii sau să facă referiri incorecte la acreditare.
Un exemplu corect de referire la statutul de acreditat este următorul: „OEC este acreditat RENAR
pentru activitatea de încercări conform SR EN ISO/CEI 17025, așa cum este precizat în certificatul
de acreditare nr......”.
8.3 Când un OEC acreditat operează în mai multe locaţii şi cel puţin una dintre acestea este în afara
domeniului de acreditare, OEC trebuie să facă referire la statutul de acreditat numai pentru locaţiile
incluse în domeniul de acreditare. Spre exemplu, simbolul acreditării trebuie să fie însoţit de o
declaraţie de tipul „Lista locaţiilor şi a domeniilor acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa
www......”.
8.4 Atunci când se ia decizia de suspendare sau retragere a acreditării, Secretarul Consiliului de
Acreditare comunică OEC decizia și faptul că OEC trebuie să nu mai facă nicio referire la statutul de
organism acreditat pentru domeniile afectate de deciziile respective.
8.5 Atunci când certificatul de acreditare expiră sau când încetează valabilitatea certificatului de
acreditare, în urma anulării standardului de acreditare OEC nu mai are dreptul să facă referire la
statutul de acreditat.
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SANCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE DE CĂTRE OEC A REFERIRII
LA STATUTUL DE ACREDITAT

Se aplică sancțiunile prezentate în capitolului 6.2.4 cu precizarea că acestea se referă în acest caz
la referirea la statutul RENAR de semnatar al EA-MLA, cu excepția 6.2.4.3 c).
10. REGULI PENTRU RENAR PRIVIND REFERIREA LA STATUTUL RENAR DE SEMNATAR
AL EA-MLA
10.1 In cazul în care RENAR utilizează referirea la statutul de semnatar al EA-MLA, folosește
sintagma: „RENAR este semnatar al EA-MLA pentru.....”.
10.2
-

RENAR poate utiliza referirea la statutul de semnatar al EA-MLA, pe:
documente cu antet,
documente de prezentare,
materiale promoţionale,
cărţi de vizită,
contracte,
pagina de web,
publicaţii etc.

10.3 RENAR utilizează referirea la statutul de semnatar al EA-MLA, folosind sintagma „RENAR
este semnatar al EA-MLA pentru ....” pe certificatele de acreditare emise pentru OEC acreditate
pentru activităţi acoperite de EA-MLA.
Sintagma „RENAR este semnatar al EA-MLA pentru ....” trebuie să fie însoţită de marca de
acreditare aferentă activităţii de acreditare acoperită de EA-MLA.
10.4 RENAR nu utilizează sintagma „RENAR este semnatar al EA-MLA pentru ....” pe certificatul
de acreditare emis pentru OEC acreditat, atunci când acest certificat conţine şi activităţi care nu sunt
acoperite de EA-MLA.
10.5 RENAR recunoaşte documentele emise de OEC ale căror activităţi sunt acreditate de alte
organisme de acreditare semnatare ale EA-MLA pentru domeniul respectiv.

11. REGULI PENTRU OEC ACREDITAT PRIVIND REFERIREA LA STATUTUL RENAR DE
SEMNATAR AL EA-MLA
11.1 OEC acreditat de RENAR, poate să facă referire la statutul RENAR de semnatar al EA-MLA
pe documentele emise de OEC sub acreditare utilizând sintagma „RENAR este semnatar al EAMLA pentru ...”, împreună cu simbolul acreditării conform prevederilor prezentului regulament.
11.2 OEC nu trebuie să se refere la statul RENAR de semnatar al acordului EA-MLA pe alte
documente (cărți de vizită, broșuri, etc) sau pe pagina sa de internet.
11.3 OEC este responsabil pentru utilizarea referirii la statutul RENAR de semnatar al acordului
EA-MLA şi nu trebuie să permită clienților săi să utilizeze această referire.
11.4 Este interzis ca OEC să utilizeze referirea la statutul RENAR de semnatar al acordului EAMLA pe perioada suspendării, după retragerea acreditării, după expirarea certificatului de acreditare
sau după încetarea valabilității certificatului de acreditare, în urma anulării standardului de
acreditare.
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12. SANCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE DE CĂTRE OEC A
REFERIRII LA STATUTUL RENAR DE SEMNATAR AL EA-MLA
Se aplică sancțiunile prezentate în capitolului 6.2.4 cu precizarea că acestea se referă în acest caz
la referirea la statutul RENAR de semnatar al EA-MLA, cu excepția 6.2.4.3 c).

13. PLATA REDEVENȚELOR
13.1 Pentru utilizarea mărcii naţionale de acreditare, care este componentă a simbolului acreditării,
RENAR încasează tarife de redevenţă. Tarifele de redevenţă sunt prevăzute în contractele de
acreditare şi sunt publicate pe site-ul RENAR.
13.2 Pentru utilizarea mărcilor ILAC MRA sau IAF MLA, incluse în simbolurile combinate RENAR –
IAF MLA sau RENAR - ILAC MRA, se încheie convenție, în baza solicitării OEC. Tarifele de
redevenţă pentru utilizarea acestor mărci sunt publicate pe site-ul RENAR.
13.3 Tarifele de redevenţă sunt aprobate de către Consiliul Director al RENAR, avizate de organul
de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru infrastructura calității și nu se
negociază.
13.4 Plata redevențelor pentru utilizarea simbolului acreditării se face conform contractului de
acreditare. În plus, pentru organismele de certificare, inspecție și verificare, plata redevențelor se
realizează în conformitate cu declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al OEC
transmisă RENAR.
13.5 Plata redevențelor pentru utilizarea mărcii ILAC MRA sau IAF MLA, incluse în simbolurile
combinate RENAR – IAF MLA sau RENAR - ILAC MRA, se face anual, conform convenției semnat
între RENAR și OEC.
14. DISPOZIȚII FINALE
14.1 OEC nu trebuie să declare, implice sau sugereze pe documentele emise de OEC sub
acreditare că RENAR este responsabil pentru exactitatea rezultatelor încercărilor/ etalonărilor/etc.
sau deciziilor de certificare/inspecție/ etc emise sub acreditare.
14.2 OEC nu trebuie să declare, implice sau sugereze că RENAR aprobă un mijloc de măsurare
etalonat sau că un produs încercat sau obiect inspectat etc. este aprobat de RENAR.
14.3 OEC acreditate trebuie să implementeze politici şi proceduri privind utilizarea propriului logo
în combinaţie cu simbolul acreditării sau a referirii la acreditare.
14.4 OEC trebuie să se asigure de respectarea prezentului regulament de către clienții săi.
14.5 RENAR acceptă solicitarea pentru acreditare numai de la OEC a cărui siglă/ logo/ marcă,
denumire nu sunt similare celei a RENAR, respectiv a EA, ILAC sau IAF.
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ANEXE

Anexa 1 – Marca Națională de Acreditare
Anexa 2 – Exemple ale simbolurilor acreditării
Anexa 3 – Simbol combinat RENAR – ILAC MRA, RENAR – IAF MLA
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