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Politica privind modul de utilizare a certificatului și a mărcii de certificare 

 

1. Această politică se aplică pentru toate produsele ecologice certificate conform Reg.848/2018 
și stabilește principiile de acordare și regulile pe care trebuie să le respecte operatorii care au 
obținut certificarea produselor ecologice din partea TAR-ECO.  

2. La încheierea procesului de inspecție și certificare produse ecologice, TAR-ECO emite 
Certificatul precum și dreptul de utilizare a mărcii de certificare pentru operatorii care deţin 
Certificate. 

Model marcă de certificare: 

 

 

3. Marca de certificare se va aplica opţional pe etichetele produselor agricole ecologice în urma 
certificării executate de TAR-ECO în raport cu Reg.848/2018. 

4. Marca de certificare a producției ecologice este marcă înregistrată și proprietate a TÜV 
AUSTRIA ROMÂNIA. 

5. Operatorii sunt obligaţi: 

a) să nu utilizeze în niciun fel marca de certificare pentru alte produse aflate în afara domeniului 
certificării acordate; 

b) să nu utilizeze marca de certificare într-un mod care ar putea aduce prejudicii TÜV AUSTRIA 
ROMÂNIA sau ar putea induce în eroare referitor la certificarea sa; 

c) ca în cazul suspendării sau retragerii certificării, să renunţe la utilizarea oricăror 
materiale publicitare care conţin referire la aceasta şi să returneze toate documentele 
referitoare la certificare eliberate de TAR-ECO; 

d) să nu utilizeze marca de certificare pentru orice alte scopuri decât pe documente utilizate în 
corespondența comercială (scrisori, carduri de afaceri, e-mailuri etc.) și pentru publicitate (ex. 
web site, fluturași, bannere etc.).  

6. Organismul de certificare are dreptul de a stabili acțiuni corective severe care pot merge până 
la retragerea certificatului și implicit a dreptului de utilizare și aplicare a certificatului și a mărcii 
de certificare, atunci când se aplică pe produsele care nu asigură nivelul de performanță avut în 
vedere la acordarea dreptului de utilizare a certificatului și a mărcii de certificare.  

7. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate acționa în instanță sau afișa pe site-ul organismului cazurile 
de utilizare abuzivă a certificatului si a mărcii de certificare. 
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8. Responsabilitățile organismului de certificare  

8.1 TÜV AUSTRIA ROMÂNIA trebuie să asigure titularului certificatului și a mărcii de certificare 
toate informațiile privind utilizarea acestora.  

8.2 TÜV AUSTRIA ROMÂNIA trebuie să verifice utilizarea certificatului și a mărcii de certificare 
la inspecțiile anuale.  

8.3 În cazul sesizărilor sau reclamațiilor de la terți, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA are dreptul să 
declanșeze o inspecție inopinată prin care să evalueze modul în care este utilizat certificatul și 
marca de certificare.  

9. Încetarea dreptului de utilizare a certificatului și a mărcii de conformitate  

Dreptul de utilizare a certificatului și a mărcii de certificare încetează în următoarele cazuri:  

   a) expirarea certificatului;  

   b) suspendarea sau retragerea certificatului de către TÜV AUSTRIA ROMÂNIA;  

   c) anularea oficială a referențialului;  

   d) renunțarea oficială a operatorului la certificate. 

10. Reclamații, contestații, apeluri  

10.1 În cazul în care titularul certificatului și a mărcii de certificare nu este de acord cu deciziile 
luate de organism, poate prezenta o contestație la TÜV AUSTRIA ROMÂNIA adresată 
Directorului General. Constestația este înaintată spre analiza și decizie Comisiei de Apel.  

10.2 Termenul de depunere a contestației este de 15 zile de la data comunicării oficiale a 
deciziei organismului de certificare către titularul certificatului. 

10.3 Prezentarea apelului nu are ca efect suspendarea deciziei contestate. Decizia Comisiei de 
Apel rămâne definitivă.  

11. Dispoziții finale  

11.1 Responsabilitatea juridică privind utilizarea certificatului și a mărcii de certificare îi revine 
titularului certificării și nu poate fi transferată organismului de certificare.  

11.2 Modificarea și/sau completarea prezentului regulament se face cu aprobarea Directorului 
General.  

 

București, Data 16.03.2022 

 Aprobat 
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