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1. Logo-ul (sigla) FSSC 22000 este proprietatea Fundatiei FSSC22000.   

 

2. UTILIZAREA FSSC logo de catre organizatiile certificate  

- Utilizarea FSSC 22000 logo reprezinta indeplinirea celor mai exigente cerinte de siguranta a 

alimentului.  

CERTIND pune la dispozitia organizatiilor certificate conform schemei FSSC 22000 logo-ul (sigla) 

FSSC 22000 in format electronic. 

- utilizarea siglei și protejarea dreptului de autor este controlată de Fundația FSSC 22000. 

2.1. Conditii de utilizare 

- organizatiile certificate FSSC 22000 pot folosi logo-ul (sigla) FSSC22000 doar împreună cu marca 

CERTIND in modul in care le-au fost transmise in format electronic.  

- logo-ul (sigla) FSSC 22000 poate fi utilizat pe materialele printate ale organizatiei,  website si alte 

materiale promotionale cu respectarea urmatoarelor conditii:   

2.2. Design 

Logo-ul (sigla) FSSC 22000 trebuie reprodus in culorile specificate si intr-o dimensiune care sa 

permita ca toate caracteristicile sa fie clar distinctibile.  

2.3. Specificatiile culorilor:  

Verde: Pantone 348 U: CMYK = 82/24/76/8, RGB = 33/132/85, #17543b 

Gri: 60% black: CMYK = 69/0/0/0, RGB = 135/135/135, #87888a 

Utilizarea logo-ului (siglei) in alb si negru este permisa cand tot textul si imaginile sunt in alb si negru. 

- nu este permisa utilizarea logo-ului (siglei) FSSC 22000 pe produs, pe eticheta sau pe ambalajul 

produsului si in nicio alta forma care sa induca in eroare sau care sa sugereze ca FSSC 22000 aproba 

un produs, proces sau serviciu; 

- nu sunt permise pe eticheta produsului mentiunea ca organizatia detine un certificat FSSC 22000 

sau referiri de forma  ”produs intr-o companie certificata FSSC 22000”; 

- CERTIND verifica utilizarea logo-ului (siglei) FSSC 22000 de catre organizatiile certificate in timpul 

auditurilor de supraveghere sau de recertificare. Orice neconformitate asociata cu utilizarea logo-ului 

(siglei) FSSC 22000 va necesita aplicarea de corectii si actiuni corective. 

- utilizarea logo-ului (siglei) FSSC 22000 este interzisa in situatia in care certificarea este suspendata 

sau anulata. 

 

3. Utilizarea FSSC 22000 logo de catre CERTIND 

Un organism de certificare poate utiliza logo FSSC 22000 dupa ce a semnat un contract de licenta cu 

Fundatia FSSC 22000.  Aceasta poate fi o licenta provizorie, cand organismul de certificare inca nu 

este acreditat sau o licenta permanenta dupa ce organismul de certificare a obtinut acreditarea FSSC 

22000.  

- CERTIND utilizeaza logo-ul FSSC 22000 pe certificatele de conformitate emise, dar numai impreuna 

cu marca CERTIND. 

- CERTIND utilizeaza logo-ul FSSC 22000 pe materialele printate, website si materiale promotionale 

cu respectarea cerintelor de design si de specificatie a culorilor. 

 

4. Modelul marcii de certificare CERTIND- FSSC 22000 

                                                                                                                                                           

 

CERTIND va verifica utilizarea logo-ului FSSC 22000 de către organizațiile   

certificate în timpul fiecărui audit inițial, de supraveghere și de recertificare.  

Orice neconformitate asociată cu utilizarea siglei va impune organizației să ia 

măsuri corective pentru a restabili conformitatea cu criteriile descrise mai sus.  

 

             


