
                    

 

 

 

 

(P-8) POLITICA  RINA SIMTEX-OC 

CU PRIVIRE LA UTILIZAREA (ADMINISTRAREA) MARCII  DE  CONFORMITATE                

PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT 

(editia 5, revizia 0) 

În scopul utilizării corecte a mărcii de conformitate a organismului, RINA SIMTEX-OC a 

documentat un REGULAMENT DE UTILIZARE A MĂRCII DE CONFORMITATE (RM),  

document care este transmis clienților o dată cu certificatul acordat, la sfarșitul ciclului de 

evaluare inițială și care permite asigurarea trasabilității la organismul de certificare care a 

efectuat această evaluare. 

Utilizarea preconizată a mărcii de conformitate a RINA SIMTEX-OC  are în vedere utilizarea 

adecvată a acestui REGULAMENT, sugerând  în mod clar și fără ambiguități, că sistemul de 

management al clientului este certificat și nu produsul sau serviciul respectiv. 

Documentul menționează conținutul, forma și locul de aplicare a mărcii de conformitate, 

precum și interdicția de a nu se utiliza marca acreditatorului. 

În acest context, această marcă nu se utilizează pe produse sau ambalaje, pe rapoartele de 

încercări, de etalonare sau de inspecție, pentru a nu induce în eroare consumatorul final al 

clientului RINA SIMTEX-OC, căruia i s-a certificat doar sistemul de management respectiv. 

Prin conținutul său, acest document intenționează să evite utilizarea abuzivă a mărcii pentru 

alte domenii sau activități care nu sunt acoperite de certificatul obtinut. 

Clientul este notificat astfel incât să nu prejudicieze organismul de certificare RINA SIMTEX-

OC și sistemul de certificare respectiv ceea ce ar duce la pierderea încrederii publice în aceste 

servicii de certificare. 

RINA SIMTEX-OC exercită un control adecvat in ceea ce priveste dreptul de proprietate asupra 

acestei mărci, atât în timpul auditurilor de supraveghere, cât și pe toată perioada de valabilitate 

a certificatului acordat, asumându-și dreptul de a lua măsurile cuvenite, de suspendare, 

retragere a certificatelor acordate, sau în caz de necesitate, prin recurgerea la acțiuni juridice, 

în cazul încălcării regulilor stabilite și comunicate clienților săi. 

 

ADMINISTRATOR,  

                           Rosario DISTEFANO 
Data: 06.01.2023 
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