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1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 

 
ECOCERT, în calitate de organism de inspecție și certificare și deținător de marcă 

înregistrată, exercită control asupra: 

- Proprietății, utilizării și afișării documentației sale de certificare și a mărcii de 

conformitate, 
- Oricărui alt mijloc utilizat pentru indicarea certificării de către ECOCERT S.R.L., 

- Utilizării necorespunzătoare a mărcii ECOCERT. 

 
Prezentul regulament descrie regulile pe care trebuie să le respecte orice persoană sau 

entitate care face referință la:  

- marca înregistrată ECOCERT (logo), în conformitate cu cerințele grafice, 
- orice text ce face referință la certificarea acordată de ECOCERT S.R.L., 

- orice text ce face referință la schema de certificare sau la acreditarea pe care 

ECOCERT S.R.L. o deține,  

- orice documentație oficială de certificare (documente de certificare, certificate de 
tranzacție,...) emise de ECOCERT S.R.L.. 

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 
SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care 

certifică produse, procese și servicii. 

 
3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 

 

Termenul „client” trebuie înțeles așa cum este definit la art. 3.1 din SR EN ISO/CEI 

17065: „organizaţie sau persoană care are responsabilitatea, faţă de un organism de 
certificare, de a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele pentru certificare, inclusiv 

cerinţele pentru produs”.  

4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR  
 

4.1. Prezentarea grafică 

 
Marca înregistrată ECOCERT este protejată de ECOCERT S.A. și are următoarea 

reprezentare grafică: 

 

 
 

 

 
 

 

Marca înregistrată ECOCERT, este disponibilă în format digital prin solicitare către 

ECOCERT S.R.L..   
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4.2. Componentele 

Componentele mărcii înregistrate ECOCERT sunt fixe și nu pot fi modificate.  

 

4.3. Culoarea 

       4.3.1 Pe fundal de culoare albă, ivoriu sau orice altă culoare deschisă  
Marca înregistrată ECOCERT trebuie afișată în Roșu Pantone 185. 

 

 
 

 

 4.3.2 Excepții  
 

Pe un fundal care se confundă cu roșu: marca înregistrată ECOCERT poate fi 100% 

negru.  

  
 

Marca înregistrată ECOCERT poate fi prezentată în culoare albă dacă este afișată pe 

fundal negru sau când fundalul este prea apropiat de culoarea acesteia pentru a o face 

lizibilă.  

ECOCERT S.R.L. poate face o excepție, numai în cazul în care acest lucru este justificat 
de circumstanțe.    

 

                                                               
 

4.4. Forma mărcii înregistrate ECOCERT 

 

Forma și prezentarea grafică a mărcii înregistrate ECOCERT nu pot fi schimbate.  
Logo-ul trebuie reprodus numai în forma existentă la dosarul standard digital.    

  

4.5. Dimensiunea mărcii înregistrate ECOCERT 
 

Marca înregistrată ECOCERT trebuie să aibă minimum 8 mm lungime. Proporțiile acesteia 

trebuie respectate. 
Marca înregistrată ECOCERT trebuie să fie înconjurată de un spațiu liber care este egal 

cu o treime din lungimea sa.  
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5. REGULI GENERALE DE UTILIZARE 

 
Marca înregistrată ECOCERT, referința la certificarea acordată de ECOCERT S.R.L. sau 

referința la ECOCERT S.R.L., poate fi efectuată de clienții care au un contract în vigoare 

cu ECOCERT S.R.L. conform art. 6 și 7 din contract și numai pentru domeniul acoperit 

de un document de certificare valabil emis de ECOCERT S.R.L., pentru schema de 
certificare „Producție ecologică conform Regulamentelor (CE) 834/2007 și 889/2008”. 

 

Marca înregistrată ECOCERT, referința la certificarea ECOCERT S.R.L. sau referința la 
ECOCERT S.R.L. nu pot fi asociate cu produsele, organizațiile sau operatorii care nu sunt 

certificați de ECOCERT S.R.L. și nu pot fi prezentate într-un mod care să inducă în eroare 

consumatorul sau cumpărătorul produselor.  
 

(*) Nu este permisă utilizarea mărcii înregistrate ECOCERT, referința la certificarea 

acordată de ECOCERT S.R.L. sau referința la ECOCERT S.R.L. de către clienții ECOCERT 

S.R.L. care nu sunt certificați conform schemei menționate mai sus.  
 

5.1. Marca înregistrată ECOCERT  

 
Reproducerea mărcii înregistrate ECOCERT trebuie să îndeplinească întotdeauna 

cerințele grafice.  

Indiferent de dimensiuni, reproducerea logo-ului trebuie să rămână lizibilă. 
Pentru a evita confuzia, marca înregistrată ECOCERT: 

 nu trebuie să aibă dimensiunea mai mare decât marca înregistrată a entității 

certificate; 

 nu trebuie să fie amplasată pe materiale promoționale și documente 
administrative emise de alte entități decât ECOCERT S.R.L. (de ex.: cărți de vizită, 

stilouri, facturi, mașini, etc.).  

 
5.2. Referințele sub formă de text 

 

Referința la marca înregistrată ECOCERT, la certificarea ECOCERT S.R.L. sau la ECOCERT 
S.R.L., nu trebuie să fie ambiguă și trebuie să furnizeze o informație clară asupra 

beneficiarului și domeniului certificării sau a locațiilor acoperite de certificare. 

 

În același timp, suportul media utilizat trebuie să facă referire într-un mod clar la 
beneficiarul certificării sau al produselor certificate. 

 

5.3. Încetarea utilizării 
 

La sfârșitul perioadei de valabilitate a certificării, pe perioada suspendării, retragerii sau 

încetării certificării, clientul trebuie imediat: 

 să înceteze utilizarea oricărui material care face referire la marca înregistrată 
ECOCERT sau la ECOCERT S.R.L. sau la certificarea acordată de ECOCERT S.R.L. 

(inclusiv website) și să întreprindă orice măsuri necesare așa cum este cerut de 

schema de certificare; 
 să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că referința la marca înregistrată 

ECOCERT sau la certificarea acordată de ECOCERT S.R.L. sau la ECOCERT S.R.L., 
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după încetarea perioadei de valabilitate a certificatului nu mai este efectuată de 

către clienții săi. 
 

 

6. REGULI SPECIFICE PENTRU UTILIZAREA MĂRCII LA AMBALAREA ȘI 

ETICHETAREA PRODUSELOR 
 

Utilizarea mărcii înregistrate ECOCERT, referința la certificarea acordată de ECOCERT 

S.R.L. sau referința la certificare pe ambalaje sau materiale de etichetare trebuie să 
respecte condițiile stabilite de schema de certificare.  

 

Clientul este responsabil pentru proiect și utilizarea etichetelor, pentru verificarea 
conformității acestora și pentru controlul utilizării acestora de către companiile externe 

(proiectanți de pagini web, graficieni, etc...).  

 

 
7. REGULI SPECIFICE PENTRU UTILIZAREA MĂRCII ÎN SCOPUL COMUNICĂRII 

 

Utilizarea mărcii înregistrate ECOCERT sau referința la certificarea ECOCERT S.R.L. sau 
referința la ECOCERT S.R.L. în scopul comunicării trebuie să respecte condițiile stabilite 

în schema de certificare.   

Când utilizarea mărcii înregistrate ECOCERT și/sau referința la certificarea acordată de 
ECOCERT S.R.L. sau referința la ECOCERT S.R.L. se face în mod generic sau cu referință 

la un grup de produse din care numai unele sunt certificate, trebuie adăugată o mențiune 

pentru a se diferenția produsele certificate de cele care nu sunt certificate în vederea 

realizării unei informări clare a părților terțe, cum ar fi consumatorii.  
De exemplu: „Produsele marcate cu * sunt acoperite de certificarea ECOCERT S.R.L.. 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitaţi documentul de certificare la 

office.romania@ecocert.com”. 
 

Marca înregistrată ECOCERT și/sau referința la certificarea acordată de ECOCERT S.R.L. 

sau la ECOCERT S.R.L. nu pot fi efectuate într-un mod care să discrediteze ECOCERT 
S.R.L. și nu trebuie utilizată nicio afirmație referitoare la produsele certificate care să fie 

considerată de ECOCERT S.R.L. neautorizată sau care poate induce în eroare. 

 

 
8. UTILIZAREA DOCUMENTELOR DE CERTIFICARE ÎN SCOPUL COMUNICĂRII  

 

Clienții sunt responsabili pentru utilizarea corectă a documentelor de certificare 
(certificatele). 

Documentele de certificare pot fi afișate în orice locație care este acoperită de certificare.  

Dacă clientul furnizează copii ale documentelor de certificare altor părți (pentru 

includerea pe website, pentru reclame sau materiale promoționale, cum ar fi broșuri, 
pliante, standuri), documentele trebuie reproduse în întregime sau așa cum se specifică 

de schema de certificare. 
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Dacă clientul nu mai este certificat (a expirat valabilitatea certificării: reziliere contract, 

reducere, suspendare sau retragere a certificării), orice utilizare a documentului de 
certificare trebuie să înceteze fără întârziere. 

  

 

9. MENȚIUNI LEGATE DE ACREDITAREA ECOCERT 
 

Orice referință la acreditarea ECOCERT S.R.L. trebuie să fie însoțită de un link către site-

ul ECOCERT S.R.L.: www.ecocert.ro, pentru a putea identifica cu ușurință informații 
legate de scopul acreditării. 

 

10. RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA DE CĂTRE PĂRȚI TERȚE 
 

Niciunei alte părți terțe, cu excepția clienților (de ex.: producători, procesatori care 

utilizează ingrediente ecologice certificate de ECOCERT S.R.L., fără a fi angajată 

contractual cu ECOCERT S.R.L.) nu i se permite utilizarea mărcii înregistrate ECOCERT, 
referirea la certificarea acordată de ECOCERT S.R.L. sau la ECOCERT S.R.L. fără 

consimțământul scris, prealabil al ECOCERT S.R.L. – cu excepția cazului în care astfel de 

utilizări sunt prevăzute de schema de certificare și cu condiția comunicării acestor reguli 
de către clienții părții terțe.   

 

Utilizarea mărcii înregistrate ECOCERT sau referirea la certificarea acordată de ECOCERT 
S.R.L. sau la ECOCERT S.R.L., rămâne sub controlul și întreaga responsabilitate a 

clientului. 

 

11. MODIFICAREA REGULILOR 
 

Aceste reguli pot fi modificate în orice moment de către ECOCERT S.R.L., în special în 

urma modificărilor din legislație referitoare la etichetarea produselor sau la referința 
făcută la certificare sau la interpretarea acestora de către autorități.  

 

 
12. SANCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ABUZIVĂ 

 

ECOCERT S.R.L. va aplica orice acțiuni adecvate necesare, prevăzute în propriile 

proceduri, care pot include: acțiuni corective, retragerea certificatului, suspendarea 
activității ecologice a operatorului, excluderea acestuia din sistemul de agricultură 

ecologică (numai cu acordul autorității compentente), publicarea nerespectării regulilor 

și dacă este necesar, acțiuni în justiție în cazul în care nu se respectă aceste reguli (de 
ex.: referirea incorectă la schema de certificare sau utilizarea înșelătoare a documentelor 

de certificare, a mărcilor sau a oricăror mecanisme care pot sugera că un produs este 

certificat, găsit în documentație sau alte materiale publicitare, ...) sau sunt încălcate 

drepturile sale de proprietate intelectuală. 
 

 

http://www.ecocert.ro/

