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1. SCOP 

Regulamentul transpune politica SRAC privind administrarea mărcilor SRAC şi IQNet şi a logo-urilor 
SRAC, IQNet şi FSSC 22000, prin stabilirea reglementărilor referitoare la dreptul de proprietate şi 
utilizare a mărcilor de certificare proprii, precum şi la modul de utilizare şi afişare a mărcii de 
certificare IQNet. 

Mărcile de certificare şi certificatele eliberate de SRAC atestă conformitatea  sistemului(elor) de 
management ale organizaţiei(ilor) certificate cu standardul(ele) de referinţă pentru sistemul(ele) de 
management şi domeniul(ile) pentru care a(u) fost certificat(e).  

Mărcile nu sunt utilizate pe produs sau pe un ambalaj al unui produs sau în oricare alt mod care ar 
putea fi interpretat ca o indicare a conformităţii produsului.  

Nota: Cf. SR EN ISO/IEC 17021-1:2015, ambalajul unui produs este considerat ceea ce poate fi 
îndepărtat fără ca produsul să se dezintegreze sau să fie deteriorat. Etichetele tipărite sau plăcuţele 
de identificare sunt considerate ca parte a produsului. 
 
 
2. CERINŢE GENERALE 
Marca de certificare SRAC este proprietatea SRAC, este înregistrată la OSIM de către proprietar şi 
se acordă spre utilizare organizaţiilor certificate de SRAC, în condiţiile prezentului Regulament. 
 
 
3. MODELE ŞI DOMENIU DE APLICARE  

3.1. Logo SRAC 

Logo SRAC – prezentat in anexa 1- este semnul de identificare grafică al SRAC în documentaţia 

oficială şi în corespondenţa societăţii. Logo SRAC este  înregistrat la OSIM  şi constă în acronimul 

SRAC.  

Este interzisă utilizarea logo-ului SRAC de către organizaţiile certificate. 

 

3.2. Mărcile de certificare SRAC 

Mărcile de certificare SRAC sunt astfel alcătuite, încât în textul însoţitor se specifică fiecare sistem 
de management pentru care s-a acordat certificarea de către SRAC, inclusiv numărul certificatului 
deţinut. 
 
3.2.1. Marca de certificare SRAC pentru calitate – semnul de identificare grafică pentru sistemul 

de management al  calităţii  certificat – este prezentată în anexa 2. 

Marca de certificare SRAC pentru calitate este utilizată întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. …....... 
ISO 9001, care identifică numărul certificatului acordat de SRAC organizaţiei certificate şi standardul 
de referinţă ISO 9001.  
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Marca de certificare SRAC pentru calitate  are dimensiunile 6 x 6 cm,  elementul figurativ este în alb 
şi negru şi fondul este albastru în degrade de la culoare RGB: 237, 237, 241 în partea de sus la 
culoare RGB: 82, 91,153 în partea de jos. 
 
 
3.2.2. Marca de certificare SRAC pentru mediu – semnul de identificare grafică pentru sistemul 

de management al  mediului certificat – este prezentată în anexa 3. 

Marca de certificare SRAC pentru mediu este utilizată întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. ............ 
ISO 14001, care  identifică numărul certificatului acordat de SRAC organizaţiei certificate şi 
standardul de referinţă ISO 14001.   

Marca de certificare SRAC pentru mediu are dimensiunile 6 x 6 cm,  elementul figurativ este în alb 
şi negru şi fondul este verde în degrade de la culoare RGB: 238, 245, 239 în partea de sus la culoare 
RGB: 20, 128, 109 în partea de jos. 

 
3.2.3. Marca de certificare SRAC pentru securitate şi sănătate ocupaţională – semnul de 

identificare grafică pentru sistemul de management al  securităţii şi sănătăţii ocupaţionale certificat 

– este prezentată în anexa 4. 

Marca de certificare SRAC pentru securitate şi sănătate ocupaţională este utilizată întotdeauna cu 
înscrisul Certificat nr. ........... OHSAS 18001, care identifică numărul certificatului acordat de SRAC 
organizaţiei certificate şi standardul de referinţă OHSAS 18001.  
Marca de certificare SRAC pentru securitate şi sănătate în ocupaţională are dimensiunile 6 x 6 cm,  
elementul figurativ este în alb şi negru şi fondul este roz în degrade de la culoare RGB: 246, 236, 
244 în partea de sus la culoare RGB: 165, 70, 134 în partea de jos.  
 
3.2.4. Marca de certificare SRAC pentru securitatea informaţiei – semnul de identificare grafică 

pentru sistemul de management al securităţii informaţiei – este prezentată în anexa 5. 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al securităţii informaţiei este utilizată 
întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. ........... ISO/IEC 27001, care identifică numărul certificatului 
acordat de SRAC organizaţiei certificate şi standardul de referinţă  ISO/IEC 27001. 
Marca de certificare pentru sistemul de management al securităţii informaţiei are dimensiunile 6 x 6 
cm,  elementul figurativ este în alb şi negru şi fondul este mov în degrade de la culoare RGB: 233, 
230, 239 în partea de sus la culoare RGB: 137, 103, 150 în partea de jos. 
 
3.2.5. Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al serviciilor IT – semnul de 

identificare grafică pentru sistemul de management al serviciilor IT – este prezentată în anexa 6. 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al serviciilor IT este utilizată 
întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. ........... ISO/IEC 20000-1, care identifică numărul certificatului 
acordat de SRAC organizaţiei certificate şi standardul de referinţă ISO/IEC 20000-1. 
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Marca de certificare pentru sistemul de management al serviciilor IT are dimensiunile 6 x 6 cm,  
elementul figurativ este în alb şi negru şi fondul este mov în degrade de la culoare RGB: 233, 230, 
239 în partea de sus la culoare RGB: 137, 103, 150 în partea de jos. 
 
 
 
 
3.2.6. Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii pentru 

dispozitivele medicale – semnul de identificare grafică pentru sistemul de management al calităţii 

pentru dispozitive medicale  – este prezentată în anexa 7. 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii pentru dispozitive medicale 
este utilizată întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. ........... ISO 13485, care identifică numărul 
certificatului acordat de SRAC organizaţiei certificate şi standardul de referinţă ISO 13485. Marca de 
certificare pentru sistemul de management al calităţii pentru dispozitive medicale are dimensiunile 
6 x 6 cm,  elementul figurativ este în alb şi negru şi fondul este albastru în degrade de la culoare 
RGB: 237, 239, 241 în partea de sus la culoare RGB: 78,129,180 în partea de jos. 

 
3.2.7. Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al energiei – semnul de 

identificare grafică pentru sistemul de management al energiei, având ca referenţial ISO 50001 – 

este prezentată în anexa 8. 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al energiei este utilizată întotdeauna cu 
înscrisul Certificat nr. ........... ISO 50001, care identifică numărul certificatului acordat de SRAC 
organizaţiei certificate şi standardul de referinţă ISO 50001. 

Marca de certificare pentru sistemul de management al energiei cu referenţialul ISO 50001 are 
dimensiunile 6 x 6 cm,  elementul figurativ este în alb şi negru şi fondul este gri-oliv în degrade de 
la culoare RGB: 244, 245, 237 în partea de sus la culoare RGB: 142, 160, 146 în partea de jos. 

 
3.2.8. Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al siguranţei alimentului – 

semnul de identificare grafică pentru sistemul siguranţei alimentului certificat – este prezentat în 

anexa 9. 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al siguranţei alimentului, în 
conformitate cu ISO 22000, este realizată întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. ……….. ISO 22000, 
care identifică numărul certificatului acordat de SRAC organizaţiei certificate şi standardul de 
referinţă ISO 22000. 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al siguranţei alimentului în 
conformitate cu ISO 22000 are dimensiunile 6 x 6 cm,  elementul figurativ este în alb şi negru şi 
fondul este galben în degrade de la culoare RGB: 241, 239, 219 în partea de sus la culoare RGB: 
198, 155, 43 în partea de jos. 
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3.2.9. Marca de certificare SRAC pentru auditul sistemului de management al calităţii 

conform R333/2011/UE al CE din 31.03.2011 – semnul de identificare grafică pentru sistemul de 

management al calităţii conform R333/2011/UE – este prezentată în anexa 10. 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii conform R333/2011/UE este 
utilizată întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. ........... Reg (UE) 333, care identifică numărul 
certificatului acordat de SRAC organizaţiei certificate şi Regulamentul de referinţă R333. 

Marca de certificare pentru sistemul de management al calităţii conform R333/2011/UE are 
dimensiunile 6 x 6 cm,  elementul figurativ este în alb şi negru şi fondul este vernil în degrade de la 
culoare RGB: 243, 244, 216 în partea de sus la culoare RGB: 136, 147, 75 în partea de jos. 

 
3.2.10.  Marca de certificare SRAC pentru auditul sistemului de management al calităţii 

conform R1179/2012/UE al Comisiei din 10.12.2012 – semnul de identificare grafică pentru 

sistemul de management al calităţii conform R1179/2012/UE – este prezentată în anexa 11. 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii conform R1179/2012/UE este 
utilizată întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. ........... Reg (UE) 1179, care identifică numărul 
certificatului acordat de SRAC organizaţiei certificate şi Regulamentul de referinţă 1179. 
Marca de certificare pentru sistemul de management al calităţii conform R1179/2012/UE are 
dimensiunile 6 x 6 cm,  elementul figurativ este în alb şi negru şi fondul este vernil în degrade de la 
culoare RGB: 243, 244, 216 în partea de sus la culoare RGB: 136, 147, 75 în partea de jos. 
 
 
3.3. Logo şi marca IQNet 

3.3.1. Logo IQNet – semnul de identificare grafică a IQNet în documentaţia oficială şi în 

corespondenţa IQNet şi a partenerilor acesteia şi constă în denumirea IQNet THE 

INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK cu element figurativ – prezentată în anexa 12.  

Este interzisă aplicarea logo IQNet de către organizaţiile certificate. 

3.3.2. Marca de certificare IQNet – semnul de identificare grafică pentru sistemul de 

management certificat de SRAC şi este prezentată în anexa 13.  

Marca de certificare IQNet se acordă cu marca de certificare SRAC şi se foloseşte numai împreună 
cu aceasta. 
 
3.3.3. Marca de certificare IQNet pentru responsabilitatea socială – semnul de identificare 

grafică pentru responsabilitatea socială, având ca referenţial SA 8000 – este prezentată în anexa 14. 

Marca de certificare IQNet pentru responsabilitatea socială este proprietatea IQNet, este emisă de 
IQNet şi identifică numărul certificatului acordat de IQNet organizaţiei certificate şi standardul de 
referinţă SA 8000. 

Marca de certificare SRAC pentru responsabilitatea sociala / SA 8000 este compusă din 3 elemente:  
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- un element de formă circulară având fondul albastru şi înscrisurile IQNet şi SA 8000. 
- un element de formă circulară având fondul alb cu înscris şi element figurativ.  
- un element de formă dreptunghiulară, de culoare albastră cu înscrisul roşu SA 8000. 

 
 
 
 
3.4. Marca şi logo FSSC 22000. 

3.4.1. Marca de certificare SRAC pentru sistemul de siguranţă a alimentului, în conformitate 

cu schema FSSC 22000 – semnul de identificare grafică pentru sistemul de management certificat 

de SRAC in conformitate cu schema FSSC 22000 şi este prezentată în anexa 15.  

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de siguranţa a alimentului, in conformitate cu schema 
FSSC 22000, are fondul verde în degrade de la culoare RGB: 236, 238, 210 în partea de sus la 
culoare RGB: 100, 161, 90 în partea de jos. 
 
3.4.2. Marca de certificare SRAC pentru sistemul de siguranţa a alimentului, în conformitate cu 

schema FSSC 22000, este utilizată întotdeauna cu înscrisul Certificat nr. ........... FSSC 22000, care 

identifică numărul certificatului acordat de SRAC organizaţiei certificate şi referieţialul – schema 

FSSC 22000. 

3.4.3. Logo FSSC 22000 se acordă cu marca de certificare SRAC şi se foloseşte numai împreună 

cu aceasta. 

 
 
4. PROCEDURA 

4.1  Emiterea mărcii de certificare 

4.1.1 Dreptul de utilizare a mărcii de certificare SRAC îl au numai clienţii-titulari care au fost 
certificaţi de SRAC, în urma evaluării sistemului(elor) de management pentru care au solicitat 
certificarea. 

4.1.2 Odată cu certificatul SRAC şi cu certificatul IQNet şi/sau FSSC 22000 – eliberate de SRAC 
pentru fiecare sistem de management separat – se acordă şi marca de certificare SRAC pe CD / 
DVD. Aceasta se poate mări sau micşora, păstrându-se proporţiile, pana la o dimensiune care să 
asigure lizibilitatea textului (nr. certificatului şi standardul de referinţă). In afară de culorile 
prezentate anterior în text, se permite utilizarea culorii negru. 

4.1.3 Autorizarea de a utiliza marca SRAC durează atâta timp cât organizaţia(ile) respectivă(e) 
continuă să respecte cerinţele prezentului regulament şi obligaţiile pe care şi le-a(u) asumat la 
emiterea certificatului, în perioada de valabilitate a acestuia, conform contractului de certificare. 
 

4.2  Proprietate şi control 

4.2.1 Prezentul regulament este parte integrantă din contractul de certificare. 
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4.2.2 SRAC furnizează, la cererea părţilor interesate, orice alte informaţii sau răspunsuri la 
întrebările referitoare la marca de certificare. 

4.2.3 După acordarea certificării, SRAC înregistrează organizaţia(ile) ca deţinătoare a(le) 
certificatului SRAC şi a mărcii de certificare SRAC  

4.2.4 Clienţii care deţin certificate emise de SRAC au următoarele drepturi şi obligaţii: 

Drepturi: 

� să folosească mărcile de certificare SRAC, IQNet şi/sau FSSC 22000 pentru promovarea 
imaginii propriilor organizaţii, numai pentru domeniul de certificare, activităţile şi locaţiile 
pentru care au obţinut certificarea.  

� să utilizeze marca de certificare SRAC şi IQNet pentru sistemele de management certificate 
pe scrisori şi antete, în reclame, pe sediile pe care le deţine şi în materiale comerciale de 
publicitate. 

� Sa declare, pe ambalajul produsului sau în informaţiile însoţitoare, că are un sistem de 
management certificat. Informaţiile de însoţire sunt considerate ca disponibile separat sau 
uşor detaşabile. 

Declaraţia nu trebuie să sugereze în niciun fel că produsul, procesul sau serviciul este 
certificat. Declaraţia trebuie să includă referiri la: 

- identificarea clientului certificat (de exemplu brandul sau numele); 

- tipul de sistem de management (de exemplu calitate, mediu) şi standardul aplicabil; 

- organismul de certificare care a emis certificatul. 

Declaraţia trebuie să includă referiri la: 

- identificarea clientului certificat (de exemplu brandul sau numele); 

- tipul de sistem de management (de exemplu calitate, mediu) şi standardul aplicabil; 

- organismul de certificare care a emis certificatul. 

 

Obligaţii: 

���� să respecte întocmai prezentul regulament de utilizare a mărcilor de certificare SRAC, IQNet 
şi/sau FSSC 22000, atunci când se referă la statutul certificării în mijloacele de comunicare 
cum ar fi internet, broşuri, publicitate sau alte documente. 

���� să nu facă sau să nu permită declaraţii care să inducă în eroare, referitoare la 
certificarea(ile) pe care o(le) deţin(e). 

���� să nu utilizeze sau să nu permită utilizarea certificatului sau a unei părţi din acesta într-un 
mod care poate induce în eroare. 

���� în cazul suspendării, retragerii sau expirării certificării, sa înceteze orice  publicitate care 
conţine referiri la certificare. 

���� să modifice orice material publicitar în cazul restrângerii domeniului de certificare. 

���� să nu permită ca referirea la certificarea sistemului(elor) său/sale de management să fie 
utilizată într-un mod care să sugereze că organismul de certificare certifică un produs 
(inclusiv serviciu) sau proces. 
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���� să nu sugereze că certificarea se aplică şi altor activităţi- locaţii din afara domeniului de 
certificare 

���� să nu utilizeze certificarea într-un mod care ar putea aduce prejudicii SRAC şi/sau 
procesului de certificare şi pierderea încrederii publice. 

���� să nu utilizeze marca, dacă s-a depăşit termenul de valabilitate a certificatului. 

���� să nu utilizeze marca pe rapoartele laboratorului de încercări, de etalonare sau de inspecţie, 
pe buletinele de încercare sau pentru domenii pentru care organizaţia(ile) nu este (sunt) 
certificată(e). 

 
 

4.2.5 Utilizarea mărcilor de certificare SRAC IQNet şi/sau FSSC 22000 se limitează strict la 
organizaţia certificată şi nu poate fi cedată unei terţe părţi sau succesorului. 

4.2.6 Utilizarea mărcilor de certificare SRAC, IQNet şi/sau FSSC 22000 este permisă numai pe 
durata de  valabilitate a certificatului emis de SRAC. 

4.2.7 Mărcile de certificare SRAC, IQNet şi/FSSSC 22000 nu pot face obiectul niciunei cesionări 
sau măsuri de execuţie forţată. 
 

4.3  Monitorizarea utilizării mărcilor de certificare 

4.3.1 În cadrul auditurilor programate sau neprogramate si a altor activitati de supraveghere  
efectuate, SRAC verifică respectarea – de către organizaţia certificată – a modului de utilizare a 
certificatelor şi a mărcilor. 

4.3.2  In vederea rezolvării situaţiilor de utilizare abuziva a mărcilor de certificare de către 
organizaţia(ile) certificată(e), SRAC impune realizarea unui plan de măsuri (corecţii, acţiuni 
corective), care poate să includă suspendarea / retragerea dreptului de utilizare a mărcilor şi/sau 
acţiuni legale adecvate. 

4.3.3 SRAC păstrează înregistrarea tuturor reclamaţiilor referitoare la utilizarea mărcilor de 
certificare. 

4.3.4 În cazul încălcării prevederilor prezentului regulament, SRAC îşi rezervă dreptul de a retrage 
– în orice moment – dreptul de utilizare a mărcilor de certificare de către organizaţiile cărora li s-a 
atribuit un certificat şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate. 

4.3.5  Măsura este pusă în aplicare imediat si, în decurs de 6 luni, organizaţiile in cauza trebuie sa 
ia toate măsurile pentru ca marca(ile) de certificare sa dispară de pe toate documentele, vitrine, din 
locurile publice etc. 

4.3.6 Dacă organizaţia al cărei drept de utilizare a mărcii de certificare a fost retras continuă să o 
folosească peste limita admisă, menţionată anterior, SRAC îşi rezervă  dreptul de a cere daune 
materiale prin orice căi procedurale. 

 
 

4.4 Utilizarea mărcii de certificare IQNet 

4.4.1 Dreptul de utilizare a mărcii de certificare IQNet îl au numai titularii care au fost certificaţi de 
partenerii IQNet, din care face parte şi SRAC. 
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4.4.2 Certificatul IQNet şi marca de certificare IQNet se acordă în acelaşi timp cu certificatul SRAC 
şi se foloseşte numai împreună cu certificatul şi marca de certificare SRAC şi în aceleaşi condiţii (v. 
pct. 4.2). Marca de certificare IQNet se poate micşora sau mări proporţional, alte modificări fiind 
interzise. Paleta de culori este prezentată în anexele procedurii.  

 
4.5  Conditiile de utilizare a logo-ului FSSC 22000 şi a mărcii de certificare SRAC pentru 

FSSC 22000 
4.5.1 SC SRAC CERT SRL utilizează logo-ul FSSC 22000 doar în conjuncţie cu logo-ul SRAC, pe 

certificatele emise, papetărie şi documentele asociate activităţilor de certificare. 
4.5.2 O organizaţie certificată FSSC 22000 poate utiliză logo-ul FSSC 22000 numai împreună cu 

marca de certificare a SC SRAC CERT S.R.L. pe facilităţi, documente şi web-site-uri, subiect al 
condiţiilor de mai jos, precum şi prevederile din prezentul Regulament de utilizare a 
mărcilor de certificare. 

4.5.3 Logo-ul FSSC 22000 trebuie sa fie reprodus în culorile specificate şi la o mărime, care să facă 
toate elementele acestui logo să poata fi distinse cu claritate. 

4.5.4 Atunci când, fie SC SRAC CERT SRL, fie o organizaţie certificată utilizeaza logo-ul FSSC 
22000, mărimea acestuia nu trebuie să fie diferită de mărimea mărcii organismului de 
certificare. 

4.5.5 Logo-ul FSSC 22000 nu poate fi utilizat de către SC SRAC CERT SRL pe niciun document, 
web-site sau alte astfel de materiale publice, cu excepţia situaţiei în care documentele se 
referă în întregul lor sau în parte, la activităţile de certificare conform schemei FSSC 22000. 
Acest fapt nu impiedică SC SRAC CERT SRL să includă marca de acreditare pe hârtiile pre-
tiparite, cu antet. 

4.5.6 Nici logo-ul FSSC 22000, nici marca organismului de certificare şi nici marca de acreditare 
nu vor fi utilizate de catre organizaţia certificată pe produse, pe etichetele produselor sau 
pe ambalaje sau în oricare alt mod, care ar putea sa sugereze că SC SRAC CERT SRL a 
certificat sau aprobat orice produs, proces sau serviciu pentru locaţia certificată. 

4.5.7 În cazul în care boardul FSSC 22000 (The Board of Stakeholders FSSC 22000) va lua alte 
decizii cu privire la utilizarea logo-ului FSSC 22000, acestea vor fi tratate ca parte a 
contractului cu Fundaţia (The Foundation for Food Safety Certification) şi vor fi puse in 
aplicare. 

4.5.8 Orice neconformitate în timpul auditurilor legate de acreditare asociată cu utilizarea logo-
ului va trebui să determine acţiuni care să corecteze utilizarea necorespunzatoare a logo-
ului pe documentele emise, precum şi acţiuni corective pentru utilizarea viitoare a logo-ului. 

4.5.9 SC SRAC CERT SRL va audita la fiecare audit de supraveghere sau recertificare utilizarea 
logo-ului de către organizaţiile certificate FSSC 22000. Orice neconformitate asociată cu 
utilizarea logo-ului va trebui să determine acţiuni care să corecteze utilizarea 
necorespunzatoare a logo-ului pe documentele emise, precum şi actiuni corective pentru 
utilizarea viitoare a logo-ului. 

4.5.10 [Condţtiile de utilizare sunt în conformitate cu ghidul “CONDITIONS FOR USE OF THE 
FS22000 logo”, versiunea din 9.07.2010, disponibil la următoarea adresa web: 

http://www.fssc22000.com/downloads/FSSClogouse.pdf]. 
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5. ANEXE 
5.1 Anexa 1, Marca (logo) SRAC, cod SRAC-R-02.01 
5.2 Anexa 2, Marca de certificare SRAC pentru calitate, cod SRAC-R-02.02C 
5.3 Anexa 3, Marca de certificare SRAC pentru mediu, cod SRAC-R-02.02M 
5.4 Anexa 4, Marca de certificare SRAC pentru securitate şi sănătate ocupaţională, cod SRAC-R–
02.02S 
5.5 Anexa 5, Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al securităţii informaţiei, 
conform ISO/IEC 27001, cod SRAC-R-02.02IS  
5.6 Anexa 6, Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al serviciilor IT, conform 
ISO/IEC 20001-1, cod SRAC-R-02.02SIT 
5.7 Anexa 7, Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii pentru 
dispozitive medicale, cod SRAC-R–02.02DM 
5.8 Anexa 8, Marca de certificare SRAC pentru managementul energiei – ISO 50001, cod SRAC-R–
02.02EE 
5.9 Anexa 9, Marca de certificare SRAC pentru siguranţa alimentului, în conformitate cu ISO:22000, 
cod SRAC-R-02.02SA 
5.10 Anexa 10, Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii, în 
conformitate cu R333/2011/UE al CE din 31.03.2011, cod SRAC-R-02.02 R333 
5.11 Anexa 11, Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii, în 
conformitate R1179/2012/UE, cod SRAC-R-02.02 R1179 
5.12 Anexa 12, Marca de certificare IQNet, cod SRAC-R-02.03 
5.13 Anexa 13, Marca (logo) IQNet, cod SRAC-R-02.04 
5.14 Anexa 14, Marca de certificare IQNet pentru responsabilitatea socială, cod SRAC-R-02.05 
5.15 Anexa 15, Marca de certificare FSSC 22000 pentru sistemul de siguranţă a alimentului, în 
conformitate cu schema FSSC 22000, cod SRAC-R-02.06 
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Anexa 1 

 
 
Logo SRAC, cod: SRAC-R-02.01: 
 
 

 
 
 
 
Codurile de culoare sunt: 

 

 
 
 

NOTA: 

Logo SRAC este utilizată numai de către SRAC. 

Este interzisă aplicarea logoului SRAC şi a logoului IQNet de către organizaţiile 

certificate. 
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Anexa 2 
 

Marca de certificare SRAC pentru calitate, cod: SRAC–R–02.02C 
 
 

 
 

 
 
 
 

Anexa 3 
 
 

Marca de certificare SRAC pentru mediu, cod: SRAC–R–02.02M 
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Anexa 4 
 
 

Marca de certificare SRAC pentru securitate şi sănătate ocupaţională, cod: SRAC–
R–02.02S 

 
 

 
 
 
 

Anexa 5  
 
 
Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al securităţii informaţiei, 
conform ISO/IEC 27001, cod SRAC-R-02.02IS 
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Anexa 6 
 
 
Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al serviciilor IT conform 

ISO/IEC 20001, cod: SRAC-R-02.02SIT 

 
 
 

 
 
 

Anexa 7 
 
 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii pentru 
dispozitive medicale, cod SRAC-R–02.02DM 
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Anexa 8 

 
 
Marca de certificare SRAC pentru managementul energiei – ISO 50001, cod SRAC-R–
02.02EE 

 
 
 

 
 
 

Anexa 9 
 
 
Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al siguranţei alimentului 
în certificare cu ISO 22000, cod: SRAC–R–02.02SA 
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Anexa 10 

 
Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii, în 
conformitate cu R333/2011/UE al CE din 31.03.2011, cod: SRAC–R–02.02 R333 

 
 
 

 
 

 
Anexa 11 

 
Marca de certificare SRAC pentru sistemul de management al calităţii, în 
conformitate R1179/2012/UE cod SRAC-R-02.02 R1179 
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Anexa 12 

 
 
 
 Logo IQNet, cod: SRAC-R-02.03 
 
 

 

 
 

 
Nota:  
Logo IQNet este utilizat numai de către organizaţia internaţională IQNet şi partenerii 
acesteia. 
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Anexa 13 

 
 

 Marca de certificare IQNet, cod: SRAC-R-02.04 
 

 
 

 
Caracteristicile cromatice ale mărcii IQNet sunt:   
 
culoarea albastru:  
"PANTONE" 661C 

 
culoarea albastru:  
"PANTONE" 661C 

 
culoarea argintiu:  
"PANTONE" 877C 

 
 
Se poate utiliza şi o singura culoare: negru  "PANTONE" Process Black C  
 
NOTE:  
Marca de certificare IQNet se utilizează numai împreună cu marca de certificare SRAC.      
Marca de certificare IQNet nu se acordă la certificarea pe domeniul reglementat. 
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Anexa 14 
 
 
 

Marca de certificare IQNet pentru responsabilitatea sociala / SA 8000, cod SRAC-R–
02.05 

 
 
 

     
 
 
 
 
 

Marca de certificare SRAC pentru responsabilitatea sociala / SA 8000 este compusă din 3 
elemente:  

- un element de formă circulară având fondul albastru şi înscrisurile IQNet şi SA 8000. 
- un element de formă circulară având fondul alb cu înscris şi element figurativ. 
- un element de formă dreptunghiulară, de culoare albastră cu înscrisul roşu SA 8000. 

 
 
 



 

REGULAMENT DE UTILIZARE 
A MĂRCILOR DE CERTIFICARE SRAC  
ŞI A MĂRCII DE CERTIFICARE IQNet 

COD: SRAC-R-02 

Ed. 3 

Rev. 2 

 

Pg 22 / 22 

Anexa 15 
 
 
 
 

Marca de certificare SRAC pentru sistemul de siguranţă a alimentului, în conformitate cu 
schema FSSC 22000, cod SRAC-R–02.06 

 

 

 
 

 
 
 
Logo FSSC 22000, cu nuantele vernil conform www.fssc22000.com : 
 

 
 


