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1 SCOP
Prezentul document descrie condiţiile în care titularii pot utiliza certificatele de avaluare a constantei produselor
de/ licenţa pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse. Nerespectarea acestor condiţii conduce la
suspendarea sau retragerea şi anularea certificării.

2 DOMENIU DE APLICARE
Documentul se aplică atât de OEC-ACP la supravegherea modului de utilizare a certificatului de performanta şi
licenţei pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse de către titularii de licenţă, cât şi de aceştia la
utilizarea certificatului, licenţei şi mărcii.

3 DOCUMENTE DE REFERINTA
Conform Lista documente externe aplicabile in vigoare.

4

DEFINITII şi ABREVIERI

4.1 Definiţii
OEC-ACP adoptă definiţiile din SR EN ISO/CEI 17000:2005, Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi din SR EN
ISO/CEI 17030:2009:
Acreditare – atestare de terta parte referitoare la un organism de evaluare a conformitatii, care exprima
demonstrarea oficiala a competentei acestuia de a realiza sarcini specifice de evaluare a conformitatii
Sistem de certificare: reguli, proceduri si managementul utilizate pentru realizarea unei certificari
Schema de certificare: sistem de certificare asociat produselor referitor la obiecte specificate supuse evaluării
conformităţii cărora li se aplică aceleaşi cerinţe specificate, reguli specifice şi proceduri
Domeniu al certificarii identificarea:




produsului (produselor), procesului (proceselor) sau a serviciului (serviciilor) pentru care este acordata
certificarea;
schemei de certificare aplicabila, si
a standardului si a altui document normativ, inclusiv a datei de publicare a acestora, fata de care se
judeca daca produsul, procesul sau serviciul sunt conforme.

3.2 Abrevieri
OEC-ACP – Organism de evaluare a conformitatii ALL CERT PRODUCT
CAI – Comitetul de Asigurarea Impartialitatii
CT – Comitet Tehnic

5 ATRIBUTII şi RESPONSABILITATI
5.1 Directorul General OEC-ACP
 după încheierea contractului de certificare, pune la dispoziţia solicitantului prezentul regulament;
 acordă Certificatele de conformitate produs şi licenţa pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse;
 coordonează activitatea de supraveghere privind respectarea prevederilor prezentului regulament;
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publică periodic Lista titularilor de certificate de conformitate produs pentru utilizarea mărcii OEC-ACP
pentru produse;
ratifica aplicarea de sancţiuni în cazul utilizării abuzive a certificării.
analizează sesizările privind utilizarea abuzivă a Certificatelor de conformitate produs si a licenţei
pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse şi decide aplicarea de sancţiuni;

6 PROCEDURA
6.1 Prevederi generale
Certificatele de produs şi licenţa pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse sunt destinate să ateste
performanta produselor conform cerintelor cu documentele de referinţă ale acestora.
Marca OEC-ACP pentru produse este proprietatea exclusivă a OEC-ACP, care are sediul în Bucureşti, Sector
2, Str. Sachelarie Visarion, nr. 63.
Marca OEC-ACP pentru produse este gestionată de către OEC-ACP. Ea nu poate fi concesionată şi nu poate
face obiectul unei măsuri de executare silită.
Simbolul mărcii OEC-ACP pentru produse poate fi aplicat (prin tipărire, imprimare, poansonare, gravare,
ştanţare sau etichete autoadezive etc.) de catre Clientii All Cert Product a caror evaluare / evaluare a constantei
performantei produsului s-a eliberat cu o decizie pozitiva de certificare pe produsele care fac obiectul licenţei,
pe documente şi în reclame.
Simbolul mărcii OEC-ACP pentru produse poate fi aplicat sau utilizat doar in contextul produselor care prin
evaluare / evaluare a constantei performantei produsului si-au dovedit conformitatea cu cerintele de referinta si
standardele de produs supuse evaluarii.
Dimensiunile mărcii OEC-ACP pentru produse pot fi mărite sau micşorate proporţional şi poate fi reprezentată
prin culorile negru pe fond alb.
6.2 Simbolul mărcii OEC-ACP pentru produse
Simbolul grafic al mărcii OEC-ACP pentru produse este prezentat mai jos, in cele trei variante:

Marca de certificare utilizata
pentru produsele certificate in
regim voluntar
in cadrul
Certificatelor
de
conformitate
produs si a licenţei pentru
utilizarea mărcii OEC-ACP pentru
produse.
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Marca de certificare utilizata
pentru
certificarea
constantei
performantei produselor pentru
contstructii, in baza Regulamentul
(UE) nr.305/2011 uilizata in cadrul
Certificatelor de conformitate ale
controlului produsului in fabrica.

6.3 Condiţii de utilizare
 Utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse este permisă numai în condiţiile stabilite în prezentul
regulament pe care titularii de licenţă se angajează să îl respecte.
 Dreptul de utilizare a mărcii OEC-ACP pentru produse îl au numai titularii care au obţinut o licenţă de la
OEC-ACP.
 Orice persoană juridică ce solicită dreptul de utilizare a mărcii OEC-ACP pentru produse trebuie să
demonstreze că performantele produselor în cauză sunt realizate conform standardelor şi/sau
documentelor de referinţă ale acestora.
 OEC-ACP acordă în urma deciziei Directorului Tehnic sau a Comitetului Tehnic:
 Certificatele de constanta performantei care indică faptul că un anumit produs clar identificat are
caracteristicile esentiale declarate iar constanta performantei este dovedita prin controlul productiei in
fabrica .
 Licenţa pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse atestă faptul că un anumit produs clar
identificat are caracteristicile esentiale declarate iar constanta performantei este dovedita prin controlul
productiei in fabrica .
 conformitatea produselor certificate cu standardele declarate ca referenţial şi acordă titularului dreptul
de aplicare a mărcii pe acel produs clar identificat.
Aceste documente sunt semnate de către Directorul Tehnic si Directorul General.
6.4 Drepturile titularilor de licenţă pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse
Titularii de licenţa au următoarele drepturi:
a) să aplice marca OEC-ACP pe produse, pe ambalajele acestora sau pe documentele referitoare la acestea
numai pentru produsele certificate;
b) să facă referiri la marca OEC-ACP în corespondenţa, contracte sau alte documente privind numai
produsele certificate prezentând şi o copie a licenţei;
c) să conteste orice decizie de sancţionare aplicată conform prevederilor din Reguli generale pentru
certificarea produselor, cod RGL-V_4.1;
d) să utilizeze marca OEC-ACP ca mijloc de publicitate în vederea promovării produselor certificate;
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e) să renunte la licenţa înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordată;
f)

să fie publicaţi în Lista titularilor de licenţă pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse

6.5 Drepturile titularilor de certificate de conformitate
Titularii de certificate de produs au următoarele drepturi:
a) să facă referire la certificatul de produs obţinut în corespondenţa, contracte sau alte documente privind
numai produsele certificate,
b) să utilizeze o copie a certificatului de produs ca document de însoţire numai pentru produsul / familia de
produse certificat;
c) să conteste orice decizie de sancţionare aplicată conform prevederilor din Reguli generale pentru
certificarea produselor, cod RGL-V_4.1;
d) să renunţe la certificat înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordat;
e) să fie publicaţi în Lista titularilor de certificate de conformitate.
6.6 Obligaţiile titularilor
Titularii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze licenţa / certificatul numai pentru produsele pentru care au obţinut acest drept, fără ambiguităţi
sau posibilităţi de confuzie cu celelalte produse realizate;
b) să permită supravegherea programată sau neprogramată din partea OEC-ACP;
c) să menţină condiţiile de realizare a produsului pentru care i-a fost acordată certificarea; să păstreze
înregistrări în acest sens şi să le prezinte OEC-ACP în timpul supravegherii;
d) să anunţe OEC-ACP despre orice modificare intervenită în concepţia produsului, în procesul de fabricaţie
sau în schimbarea locului de producţie. În aceste cazuri licenţa / certificatul nu mai pot fi folosite decât după
recertificare;
e) să comunice OEC-ACP orice modificăre survenită în statutul său juridic;
f)

să anunţe OEC-ACP renunţarea la certificare şi să se supuna deciziei acestuia privind comercializarea
produselor marcate aflate în stoc şi să transmită licenţa / certificatul înapoi la OEC-ACP;

g) să dea explicaţiile cerute de Directorul Tehnic atunci cand se dovedeste că a utilizat incorect licenţa /
certificatul obţinut;
h) să întreprindă măsurile corective stabilite în cazul sancţiunilor de avertisment şi suspendare.
6.7 Răspunderea juridică a titularilor
Răspunderea juridică asupra produselor certificate supuse comercializarii pentru care s-a obţinut certificarea
revine în întregime titularului şi nu poate fi substituită de răspunderea organismului de certificare OEC-ACP.
6.8 Modul de aplicare a mărcii OEC-ACP pentru produse
Marcajul produsului este constituit din:


simbolul grafic al mărcii OEC-ACP pentru produse;



indicativul standardului sau documentului de referinţă plasat în dreapta simbolului grafic al mărcii sau
sub acesta.

Marcajul poate fi aplicat prin tipărire, imprimare, poansonare, gravare, ştanţare sau etichete autoadezive
păstrându-se forma şi proporţiile din model. Marca se aplică pe produs sau pe primul ambalaj al acestuia.
6.9 Publicitate
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Titularul poate face referire la certificatul de conformitate sau licenţa pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru
produse în materialele sale publicitare, de promovare sau în corespondenţă fără plata altor tarife suplimentare
în afara redevenţei anuale.
Se va utiliza certificatul de conformitate sau licenţa pentru utilizarea mărcii OEC-ACP numai în legatură cu
produsul certificat, fără nici o posibilitate de confuzie.
6.10 Încetarea dreptului de utilizare a certificării
Dreptul de utilizare a certificatul de produs sau licenţa pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse
încetează în următoarele cazuri:
a) suspendarea sau retragerea şi anularea certificării;
b) expirarea perioadei pentru care a fost acordat acest drept;
c) modificarea standardului de referinţă şi neadaptarea produsului la aceste modificari;
d) anularea standardelor de referinţă;
e) renunţarea titularului la acest drept;
f)

suspendarea sau anularea certificarii sistemului calităţii, în cazul în care certificarea de produs s-a bazat pe
certificarea de sistem.

6.11 Utilizarea abuzivă a certificatului de produs / licenţei pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru
produse
Se consideră utilizare abuzivă a certificatul de produs / licenţei pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru
produse în următoarele cazuri:
a) de către cei care nu au obţinut acest drept;
b) în legatură cu produse care sunt în curs de certificare;
c) pentru alte produse realizate de titular, decat cele pentru care s-a obţinut certificarea;
d) după ce a încetat perioada de valabilitate;
e) de către un producator căruia i-a fost cedat dreptul de fabricaţie de către titularul certificarii fară avizarea
OEC-ACP.
6.12 Sancţiuni
În cazurile în care se dovedeste că titularii de licenţe / certificate nu respectă una sau mai multe prevederi din
Reguli generale pentru certificarea produselor, cod RGL-V_4.1 sau au utilizat incorect licenţa / certificatul /
marca, Directorul Tehnic si Comitetul Tehnic poate aplica următoarele sancţiuni:
6.12.1 Avertismentul
Avertismentul se aplică în următoarele cazuri:
-

titularul nu efectuează autocontrolul produselor certificate şi a procesului de realizare a acestora;

-

datele obţinute în urma autocontrolului nu sunt înregistrate şi nu sunt puse la dispoziţia OEC-ACP;

-

nu se respectă una sau mai multe prevederi din Reguli generale pentru certificarea produselor, cod RGLV_4.1.

Avertismentul se aplică o singură dată pentru neconformitatea constatată. Avertismentul poate fi însoţit şi de o
creştere a frecvenţei activităţilor de supraveghere. La prima repetare a neconformităţii pentru care s-a primit
avertisment, se suspendă certificarea.
6.12.2 Suspendarea
Suspendarea se aplică în următoarele cazuri:
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-

neconformitatea pentru care s-a aplicat avertismentul se repetă;

-

titularul nu se supune acţiunii de supraveghere;

-

titularul nu-si achită obligaţiile financiare;

-

titularul nu respectă condiţiile iniţiale care au stat la baza certificarii;

-

titularul încalcă o condiţie a standardului/documentului normativ care a stat la baza certificarii;

-

titularul se afla în una din situaţiile de la pct.6.11 c) sau d).

Suspendarea se aplică pâna la eliminarea neconformităţii constatate, dar pe o perioada de maximum 6 luni de
la aplicare. În această perioadă titularul nu are dreptul să utilizeze licenţa / certificatul. Dacă neconformitatea nu
se elimina în interval de 6 luni, se retrage şi se anulează certificarea.
6.12.3 Anularea
Anularea se aplică în cazul în care neconformitatea pentru care s-a acordat suspendarea nu s-a eliminat în
interval de 6 luni. Anularea se mai aplică şi în cazul descris la pct. 6.11 e).
6.13 Acţiuni în justiţie
Utilizarea abuzivă dovedită prin dovezi obţinute în procesul de supraveghere dă dreptul OEC-ACP să întenteze
acţiuni în justiţie.

7. INREGISTRARI
N/A
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