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1. GENERALITATI  
 
1.1. Clientii certificati pot utiliza marca de certificare si pot face referiri la certificarea produsului alimentar atata 
timp cat aceasta certificare este valabila in conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
 
1.2. Utilizarea mărcii CERTIND pentru produse alimentare este permisă numai în condiţiile prezentului 
regulament, pe care titularii produselor certificate se angajează să-l respecte. 
 
1.3. Marca de certificare este transmisa clientilor in format electronic impreuna cu certificatul de conformitate 
pentru produsul alimentar certificat. 
 
1.4. CERTIND verifica pe parcursul activitatilor de supraveghere/ recertificare modul de utilizare al marcii de 
certificare de catre clientii certificati. 

         
1.5 Utilizarea marcii CERTIND de conformitate a produselor alimentare este voluntara.  

  
2. REGULI PENTRU UTILIZAREA MARCII DE CONFORMITATE SI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE 
  

2.1. Titularii drepturilor de utilizare a mărcii de conformitate a CERTIND sunt furnizorii produselor alimentare 
cărora CERTIND le-a acordat certificarea de conformitate a produselor respective; aceştia au dreptul de a face 
referire la certificarea acordată numai pentru produsul certificat şi au obligaţia de a respecta prezentul 
regulament pentru utilizarea mărcii de conformitate.  
 
2.2. Marca de certificare poate fi utilizata numai in forma in care a fost primita de la CERTIND. Ea poate fi 
marita sau micsorata in functie de nevoile organizatiei, cu respectarea proportiilor si intr-o maniera care sa 
permita ca toate elementele componente sa ramana lizibile. 
 
2.3. Marca de certificare poate fi reprodusa color sau alb-negru daca intreg documentul pe care este reprodusa 
aceasta este alb-negru,  in functie de nevoile organizatiei certificate 
 

2.4. Marca de conformitate a CERTIND pentru produse nu este transferabilă de la un produs la altul sau de la 
un furnizor la altul. Dreptul de utilizare a marcii de certificare si certificatului de conformitate nu poate fi 
cesionat unei terte parti. 
 
2.5. Marca de conformitate a CERTIND pentru produse se aplică pe fiecare unitate etichetata de produs finit 
certificat şi atestă conformitatea produsului alimentar pe care este aplicată cu referenţialele indicate în 
certificatul de conformitate produs. 
 
2.6 Titularii pot aplica marca de conformitate a CERTIND pentru produse, pe ambalajele produselor, sau pe 
documentele referitoare la produsele certificate in culorile transmise de Certind sau alb-negru, in conditiile 
mentionate la pct. 2.3. 
 
2.7 Titularii pot să facă referiri la marca de conformitate a CERTIND pentru produse în contracte, 
corespondenţă sau alte documente legate de produsele certificate şi o pot utiliza ca mijloc de publicitate în 
vederea promovării produselor certificate. 
 
2.8. Organizatiile certificate au obligatia de a utiliza marca de certificare intr-o maniera neinselatoare fara sa 
sugereze ca certificarea se aplica si unor produse, activitati sau locatii ce nu sunt incluse in domeniul 
certificarii. 
 
2.9. Copii ale certificatelor de conformitate pot fi utilizate in format electronic sau hartie de catre clientii 
certificati in scopuri de publicitate. 
 
2.10. In cazul suspendarii sau retragerii certificarii organizatia va intrerupe utilizarea marcii de certificare si a 
certificatului de conformitate, titularul pierzand acest drept. Utilizarea marcii de conformitate pe perioada 
suspendarii sau dupa incetarea/ retragerea certificarii este considerata abuziva.  
 

 
3. SIMBOLUL ŞI APLICAREA MĂRCII CERTIND PENTRU PRODUSE 
 

3.1.Marca CERTIND pentru produsele certificate poate fi acordată în limba română sau în în limba engleză, 
conform solicitării titularului produsului certificat. 
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3.2. Agentul economic care a primit dreptul să utilizeze marca de conformitate poate utiliza fie varianta în limba 
română, fie pe cea în limba engleză, fie conjugat cele 2 variante. 

 
3.3. Modelul marcii de certificare pentru conformitatea produselor alimentare:

 

 
          

 
3.4. Marca de conformitate a CERTIND pentru produse alimentare se poate aplica pe ambalaje, pe documentele 
de însoţire ale produselor respective (proiect de execuţie, carte tehnică, caiet de sarcini, prospect, reclame 
publicitare etc.). 
 
3.5. Marca de conformitate a CERTIND pentru produse alimentare trebuie aplicată, vizibil, fără posibilităţi de 
confuzie, corelat cu prevederile privind marcarea produselor din documentele de referinţă (dacă acestea 
există).  
 
3.6. Marca de conformitate a CERTIND pentru produse alimentare poate fi aplicată prin tipărire, păstrându-se 
culorile, forma şi proporţia modelului transmis de CERTIND.  
 

4. REFERIREA LA CERTIFICARE 
 
4.1. Responsabilităţile legale care revin titularilor în comercializarea produselor pentru care au obtinut dreptul 
de utilizare a mărcii de conformitate a CERTIND pentru produse alimentare nu pot fi transferate sub nicio 
formă organismului de certificare CERTIND. 
 
4.2. În acţiunile publicitare titularul poate să facă referiri la această marcă numai pentru produsele pentru care 
a obţinut certificatul de conformitate, fără ambiguităţi sau posibilităţi de confuzie. 
 
4.3. Titularul este obligat să pună la dispoziţia CERTIND, cu ocazia acţiunilor de supraveghere, programate sau 
inopinate, dovezi obiective care să justifice utilizarea mărcii CERTIND pentru produse.  
 
4.4. Dacă asupra produselor certificate se aduc modificări care vizează conceptia, procesul de fabricaţie sau 
locul de producţie, titularul nu va mai utiliza marca CERTIND pentru produse şi va înştiinţa organismul pentru a 
evalua modificările operate. 
 
4.5. Referirea la certificare nu va fi inselatoare sau ambigua si nu va fi utilizata decat pe perioada in care 
certificarea produsului alimentare  este valabila. 
 

5. DISPOZITII FINALE 
 
4.1. CERTIND transmite clientilor certificati marca de certificare in format jpeg la o rezolutie de 300dpi. La 
solicitare marca de certificare poate fi transmisa in format vectorial. 
 
4.2. Clientii certificati sunt invitati sa solicite informatii suplimentare cu privire la diverse situatii particulare 
legate de utilizarea marcilor de certificare. 
 
4.3. Pentru anumite scheme de certificare CERTIND poate transmite clientilor certificati impreuna cu marca de 
certificare si alte marci sau simboluri specifice (ce pot fi proprietate a unor terte parti). Regulile de utilizare ale 
acestor marci si simboluri vor fi comunicate clientului prin documente separate. 
 
4.4. Marca de certifiare, certificatele si referirea la certificare nu trebuie utilizate intr-un mod care ar putea 
aduce CERTIND si/ sau sistemului de certificare prejudicii sau pierderea increderii publice. 
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Nerespectare regulilor de utilizare a marcii de certificare, a certificatelor si a referirii la certificare pot conduce la 
neconformitati, suspendare si ulterior retragere a certificarii. 
 
4.5. CERTIND nu transmite clientilor sai si nu autorizeaza clientii certificati sa utilizeze marci ale organismelor 
de acreditare sau referiri la statutul organismelor de acreditare semnatare ale unor acorduri diverse (ex. EA-
MLA). 

                                            
 


