
REGULAMENT DE UTILIZARE (RdU) - MĂRCI UE DE CERTIFICARE 

 

 Trebuie redactat într-un mod clar și accesibil. 
 

adică cu suficientă claritate și exactitate pentru ca cititorul să poată înțelege cerințele 

care trebuie respectate pentru utilizarea mărcii UE de certificare. 

 

 Trebuie depus în termen de două luni de la data depunerii cererii privind marca UE de 

certificare. 

 

 Trebuie să respecte ordinea publică și bunele moravuri. 

de exemplu, solicitantul nu ar avea dreptul să efectueze certificarea (de pildă, din cauza 
nerespectării prevederilor statutare); autorizația sau condițiile de utilizare fac distincție 
între operatorii de pe piață fără motive întemeiate (cum ar fi o lipsă de criterii obiective 
sau aplicarea unor criterii inadmisibile). 
 

 Trebuie să conțină următoarele informații obligatorii prevăzute la articolul 17 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 al Comisiei din 18 mai 2017: 

 

 
1. Numele solicitantului. 
 

 

 
2. O declarație a solicitantului în care menționează că nu desfășoară o activitate care 

presupune furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate. 
 

 
„Prin prezenta declar că nu desfășor o activitate ce presupune furnizarea de 
[produse] [servicii] [produse și servicii] de tipul celor certificate”. 

 

3. Reprezentarea mărcii UE de certificare. 
 

 
Reprezentarea semnului trebuie să fie exact la fel cu cea redată în cerere. 

 

4. Produsele sau serviciile care fac obiectul mărcii UE de certificare. 
 

 
Lista produselor și/sau serviciilor trebuie să fie exact la fel cu cea furnizată în 
cerere. 

 

5. Caracteristicile produselor și/sau ale serviciilor care urmează să fie certificate prin 
marca UE de certificare (cum ar fi materialul, modul de fabricare a produselor sau 
de prestare a serviciilor, calitatea sau exactitatea). 

 

 
 Caracteristicile trebuie să fie clar specificate și explicate pentru produsele și/sau 

serviciile care se certifică, astfel încât publicul vizat să le înțeleagă cu claritate și 



exactitate. 
 
 În cazul în care se referă la o varietate de produse, cu diferite caracteristici de 

certificat, în funcție de fiecare categorie de produse, standardele ce trebuie 
certificate trebuie precizate pentru fiecare dintre diferitele tipuri de produse. 

 
 Referitor la servicii, caracteristicile lor, dar nu și trăsăturile furnizorilor de servicii, 

trebuie precizate pentru fiecare dintre diferitele tipuri de servicii. 
 

 Descrierea caracteristicilor poate fi făcută la modul general, fără să fie necesară 
detalierea tuturor aspectelor și a specificațiilor tehnice, lucru care poate fi realizat 
foarte simplu prin trimiteri la surse oficiale (adică organisme private sau publice) 
sau la surse disponibile în general (de către însuși solicitantul) prin anexe sau 
linkuri directe la site-uri. 

 
 Produsele sau serviciile în discuție nu pot fi certificate în ceea ce privește originea 

lor geografică, așa cum stabilește articolul 83 alineatul (1) din Regulamentul privind 
marca UE. 

 

6. Condițiile care reglementează utilizarea mărcii UE de certificare, inclusiv sancțiunile. 
 

 
 Necesitatea de a include condiții specifice de utilizare impuse utilizatorului autorizat: 

- că marca trebuie folosită ca marcă UE de certificare; 
- dacă sunt taxe de achitat în legătură cu utilizarea mărcii; 
- etc. 

 
 Obligatoriu de precizat sancțiunile corespunzătoare care se aplică în cazul în care: 

- nu sunt respectate condițiile de utilizare; și  
- marca UE de certificare este utilizată incorect. 
 

7. Persoanele autorizate să utilizeze marca UE de certificare. 
 

 
 Menționarea clară a persoanelor care au dreptul de a utiliza marca UE de 

certificare: 
(i) Persoanele care îndeplinesc standardul necesar (specificate la punctele 5 și 6) 
(ii) O anumită categorie de persoane (criteriile obiective trebuie clar precizate) 

 
 Dacă solicitantul are intenția de a întocmi o listă cu utilizatorii autorizați ai mărcii UE 

de certificare, trimiterea la această listă trebuie să se facă prin intermediul unui link 
către un site, care va permite o actualizare sistematică fără a fi nevoie de 
modificarea regulamentului de utilizare. 

 

8. Modul în care organismul de certificare va testa caracteristicile respective și va 
supraveghea utilizarea mărcii UE de certificare. 

 

 
 Necesitatea de a specifica metodele de testare utilizate și sistemul de 

supraveghere folosit de solicitantul/titularul mărcii UE de certificare pentru a se 
asigura că produsele și/sau serviciile vizate de marcă au efectiv caracteristicile 
certificate: 
 

- metodele și frecvența de testare și de supraveghere; 



- calificarea persoanelor care realizează testarea și supravegherea; 
- factori care justifică testarea sau măsurile de supraveghere suplimentară sau 

superioară; 
- etc. 
 
Ambele seturi de măsuri (testarea și supravegherea) trebuie descrise de către 
solicitant cu suficientă claritate pentru a convinge Oficiul, precum și operatorii de pe 
piață, de faptul că acestea sunt adecvate pentru a garanta că marca de certificare 
acoperă într-adevăr produse și/sau servicii care sunt certificate efectiv. 
 

 Solicitantul nu are neapărat nevoie să efectueze testele sau să supravegheze 
condițiile de utilizare. În unele cazuri, ar putea fi necesar să coopereze cu 
examinatori și/sau supraveghetori externi mai specializați. 

 
 De asemenea, testarea de produse și/sau servicii vizate de marcă, precum și 

supravegherea condițiilor de utilizare, pot fi limitate la verificări de mostre sau la 
verificări aleatorii și nu trebuie să se extindă la toate produsele certificate sau la toți 
utilizatorii. 

 

Notă: În cazul în care solicitantul completează informațiile obligatorii cuprinse în RdU cu 

anexe, aceste trebuie să fie clar identificate cu un număr în textul RdU și în documentele 

anexate, cu scopul de a permite cititorului să identifice cu ușurință legătura dintre acestea și 

de a garanta coerența. 

 




