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REGULAMENT DE UTILIZARE  

A MARCII DE CONFORMITATE CERTROM 

 

 

1. Generalitati 

1.1.Prezentul regulament stabileste regulile de utilizare a marcii CertRom de conformitate de catre 

operatorii in agricultura ecologica carora li s-a certificat conformitatea unui produs cu cerintele din 

referentialul aplicabil. (Regulamentul (CE) 834/2007 si Regulamentul (CE) 889/2008 si legislatia 

nationala asociata aplicarii Regulamentului (CE) 834/2007) 

1.2.Utilizarea marcii CertRom de conformitate pe un produs, pe ambalajul acestuia si/ sau pe documentele 

insotitoare are semnificatia conformitatii produsului cu cerintele referentialului  aplicabil.  

 

2. Tipul de marca de conformitate  

2.1  Marca de conformitate CertRom este proprietatea CertRom si este atribuita spre utilizare operatorilor 

care si-au certificat produsele din domeniul reglementat (produse ecolgice). 

2.2 Marca de conformitate utilizata de CertRom pentru certificarea conformitatii produselor ecolgice este: 

 

MODEL 

Certificare 

         
XXXX / XXXX 

RO – ECO – 021 

 

Nota:   xxxx – nr. certificat; yyyy – nr. regulament 

Fontul (stilul literei): Times New Roman,  

            dimensiuni: L / l -35/30 mm; 

            In cazul in care marcajul trebuie sa fie marit sau micsorat, este obligatoriu sa    

            se  respecte proportile  prezentate in figura de mai sus , asigurandu-se conditiile de  

            lizibilitate  

 

3. Modul de aplicare a marcii CertRom de conformitate 

3.1.Marca CertRom de conformitate  se aplica de catre titular prin intermediul metodelor proprii (ex: 

tiparire, imprimare, poansonare, stantare, etichetare) pe produs, pe ambalajul produsului (pe primul 

ambalaj al acestuia sau pe ambalajul colectiv) si / sau pe documentele insotitoare ale acestora, dar numai 

pentru produsele certificate. 
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3.2.Dimensiunile marcii CertRom de conformitate pot fi micsorate sau marite proportional, in functie de 

dimensiunile produsului / ambalajului / documentelor insotitoare pe care se aplica, asigurandu-se forma si 

proportiile din model si lizibilitatea.acesteia. 

3.3.Marca CertRom de conformitate  poate fi aplicata in culorile respective (vezi Fig 1)  sau alb-negru iar 

pentru Sigla naţională ,,ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară sunt folosite pentru 

a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor obţinute în conformitate 

cu metodele de producţie ecologică sunt folosite culorile respective. 
 
 

 
 
Sigla nationala 
 
 

    
 

Logoul comunitar 
 

4 Utilizarea marcii de conformitate  

4.1 Dreptul de utilizare a marcii CertRom de conformitate se naste odata cu obtinerea certificatului de 

conformitate. 

4.2 Utilizarea sau referirea la acesta inainte de obtinerea certificatului este strict interzisa. 

4.3 Dreptul de utilizare a marcii CertRom de conformitate este stipulat in contractul de certificare. 

4.4  Marca CertRom de conformitate se aplica numai pentru produsele care au fost certificate si numai pe 

durata de valabilitate a certificatului. 

4.5  Aplicarea marcii CertRom de conformitate pe documentele / suportul mentionat la pct 3.1 este 

obligatorie pentru ca acestea sa fie acoperite de certificarea CertRom-OIC. 

 

5. Controlul aplicarii marcajului de conformitate 

5.1. Controlul intern al aplicarii marcii CertRom de conformitate se face periodic de catre conducerea  

societatii. 
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5.2. Controlul extern al aplicarii marcii CertRom de conformitate se face de catre CertRom, in cadrul 

inspectiilor/auditurilor ulterioare certificarii, prin verificarea modului de indeplinire de catre  titular a 

prevederilor prezentului regulament referitoare la: 

a) respectarea conditiilor de utilizare a marcii de conformitate;  

b) aplicarea corecta a marcii CertRom de conformitate. 

 

6. Conditii de utilizare a marcii CertRom de conformitate: 

6.1. Un titular de certificat de conformitate poate sa utilizeze marca de conformitate  in  conditiile stabilite 

mai jos:        

 Utilizarea marcii CertRom de conformitate este permisa numai in conditiile stabilite in 

acest regulament, regulament pe care titularii dreptului de utilizare a marcajului CertRom 

se angajaza sa-l respecte; 

 Orice persoana juridica ce solicita dreptul de utilizare a marcii CertRom de conformitate 

trebuie sa fie detinator al unui certificat de conformitate pentru produsele pentru care au 

obtinut acest drept din partea CertRom; 

 Dreptul de utilizare a marcii CertRom de conformitate il au numai titularii care au fost 

certificati de CertRom-OIC; 

 Responsabilitatea care revine operatorului, producatorului, distribuitorului sau 

exportatorului unui produs pentru care s-a acordat dreptul de utilizare a marcii CertRom 

de conformitate, nu este in nici un caz substituita printr-o responsabilitate a CertRom. 

 

7.  Drepturile titularilor 

7.1 Titularii pot utiliza marca de certificare a conformitatii cu referentialele (regulamentele europene  in 

legatura cu produsele pentru care au obtinut acest drept din partea CertRom.-OIC 

7.2.      Titularii au urmatoarele drepturi: 

 Sa utilizeze marca CertRom de conformitate ca mijloc de publicitate in vederea 

promovarii produselor certificate;  

 Sa faca referiri la marca / certificatul de conformitate obtinut  in corespondenta, 

contracte sau alte documente privind numai produsele certificate prezentand o copie a 

certificatului de conformitate; 

 Sa aplice marca CertRom de conformitate pe produse, pe ambalajele acestora sau pe 

documentele referitoare la aceste produse; 

 Sa utilizeze o copie a certificatului de conformitate ca document de insotire numai 

pentru produsele certificate sau  lotul de produse certificat;  

 Sa renunte la dreptul de utilizare a marcii CertRom de conformitate inainte de expirarea 

perioadei pentru care a fost acordata sau cand producatorului i s-a suspendat sau retras 

certificatul de conformitate;  

 Sa retraga produsele marcate de pe piata care sunt neconforme. 

8.  Sanctiuni 

8.1 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament conduce in functie de imprejurari, intentie, grad de 

vinovatie si efecte produse la suspendarea sau retragerea certificarii, respectiv a marcii de conformitate. 
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8.2 CertRom va apela la actiuni legale pentru protejarea marcii de conformitate daca situatia de fapt o  

impune. 

8.3  Se poate contesta orice decizie de sanctionare aplicata conform prevederilor din procedura cod: PSQ - 

09.04  - “Tratarea apelurilor”. 

 

9. Incetarea dreptului de utilizare a marcii CertRom de conformitate in alte cazuri decat 

sanctiunile 

9.1. Dreptul de utilizare a marcii CertRom de conformitate inceteaza in urmatoarele cazuri: 

 Referentialul (regulamentul european ) de referinta  isi inceteaza valabilitatea; 

 In urma revizuirii referentialului, titularul nu mai este interesat de certificarea 

conformitatii produselor cu noul regulament; 

 La expirarea termenului de acordare a dreptului de utilizare a marcii CertRom  de 

conformitate  

 Renuntarea titularului la acest drept; 

 In cazul retragerii certificatului de conformitate. 

 

9.2  In cazul renuntarii la certificatul CertRom-OIC, operatorul va lua toate masurile sa inceteze utilizarea  

marcii CertRom de conformitate; 

9.3  In cazul suspendarii certificatului pe o perioada limitata, societatea va inceta imediat aplicarea pe 

produse a marcii CertRom  de conformitate. 
 

Director General, 

           Ing. Dinu Georgica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


