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1. Denumirea organizaţiei solicitante: .....................................................……………………………. 
2. Sediul (sediile):.................................................................................………………………………. 
 (Se vor trece sediul social şi toate sediile unde se desfăşoară activităţi pentru care se solicită certificarea)  
 ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………... 
3. Nr. înreg. Registrul Comerţului: .............……………., C.I.F. …………………. ………………….. 
4. Cont bancar: .......………………………………………….., deschis la: ......………………………… 
5. Telefon: ...........................…….   ..............................……… Fax :   ......………………………… 
6. Numele Directorului General ............................................................... 
7. Numele Directorului Economic/Contabil şef ............................................................ 
8. Numele Reprezentantului Managementului    ..................................... 
9. Alte documente de reglementare aplicabile: …………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
10. Domeniul pentru care se solicită certificarea (ex. "Proiectare şi/sau fabricaţie de  ........."  se vor 
indica tipurile de produse şi/sau servicii etc.): 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
11. Excluderi ………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
12. Procese (inclusiv procese speciale) şi/sau linii tehnologice aferente domeniului pentru care 
se solicită certificarea: 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
13. Compartimentele incluse în sistemul de management al calităţii / nr. personal implicat: 
 
Nr.crt. Compartiment Nr. personal Nr. sch. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    

 
14. Vechimea în funcţionare a sistemului de management al calităţii :  
 
  a) mai puţin de 1 an, 
  b) mai mult de 1 an, 
  c) în implementare. 
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15. Audituri efectuate de alte organizaţii: 
 

Organizaţia Standardul Data 
   

   
 
16. Utilizarea consultanţei pentru SMC: DA  NU  
 (se va bifa opţiunea aplicabilă) 

 
 
Documentele listate mai jos sunt acceptate de solicitant ca parte a contractului cu  RAR-OCS: 
 
1  Condiţiile de certificare stabilite de RAR-OCS, prezentate în documentele informative 
transmise solicitantului . 
2  Condiţiile de utilizare a certificării şi a mărcii RAR-OCS de către titulari, prezentate în 
documentele informative transmise solicitantului. 
3  Costurile procesului de certificare, inclusiv costurile de deplasare şi cazare a auditorilor. 
 
Apelurile şi reclamaţiile referitoare la activitatea şi deciziile RAR-OCS se documentează adecvat 
şi se adresează în scris Comisiei de Apel de pe lângă RAR-OCS, în termen de 30 de zile de la 
data înregistrării acestora la RAR-OCS. 
  
 
 
 
 Subsemnaţii .....................................………………………………………………………… 
în calitate de reprezentanţI autorizaţi ai      .................................................................. 
solicităm prin prezenta, certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate 
cu standardul SR EN ISO 9001:2015 şi declarăm că îndeplinim condiţiile pentru certificare 
specificate în D.PS-00-02. 
 
 Suntem diponibili pentru iniţierea procedurii de certificare, începând cu data                       
de …………………….. 
 
 
 
 
                           Nume, prenume                                   Semnătura (şi ştampila) 
 
Data : ...........  1 ........................    .................... 
   2 ........................    .................... 
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