
ACORDAREA ŞI RETRAGEREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MĂRCII SUCERT-RO 

 

Dreptul de utilizare a mărcii de certificare SUCERT-RO îl au numai titularii care au fost certificaţi 

de SUCERT-RO. 

Marca SUCERT-RO se acordă o dată cu certificatul SUCERT-RO. Aceasta se poate mări sau 

micşora păstrându-se proporţiile, până la dimensiunea minimă de 2 x 2 cm.  

Autorizarea de a utiliza marca SUCERT-RO durează atâta timp cât organizaţia respectivă va 

continua să satisfacă prevederile prezentul regulament şi obligaţiile pe care şi le-a asumat la atribuirea 

certificatului de certificare şi pe perioada de valabilitate a acestuia. 

În particular, este considerată incorectă utilizarea mărcii de certificare SUCERT-RO şi a 

certificatului în următoarele cazuri: 

(1) când s-a depăşit termenul de valabilitate a certificatului; 

(2) când s-a suspendat sau retras certificatul; 

(3) când se face publicitate în afara domeniului de activităţi certificate; 

(4) când marca este utilizată pe produse sau ambalajele acestora. 

În cazul încălcării regulilor de utilizare, SUCERT-RO îşi rezervă dreptul de a retrage în orice 

moment dreptul de utilizare a mărcii de certificare şi implicit a numărului de identificare de organism 

notificat deţinut de SUCERT-RO organizaţiilor cărora li s-a atribuit un certificat şi nu şi-au îndeplinit 

obligaţiile asumate. Din momentul retragerii dreptului de utilizare cererea trebuie să fie pusă în aplicare 

imediat şi în decurs de 6 luni trebuie să fie luate toate măsurile pentru înlăturarea vizibilităţii de pe toate 

suporturile utilizate. 

Dacă organizaţia al cărui drept de utilizare a mărcii a fost retras continuă să o folosească peste 

limita admisă, menţionată anterior, SUCERT-RO îşi rezervă dreptul de a cere daune materiale prin orice 

căi procedurale. 

În cazul când titularul dreptului de utilizare a mărcii de certificare SUCERT-RO nu este de acord 

cu decizia de suspendare a mărcii, poate prezenta o contestaţie Directorului General în termen de 30 de 

zile de la luarea la cunoştinţă a deciziei de suspendare, care se înaintează spre analiză Comitetului de 

Etică şi Apel care decide. Decizia Comitetului de Etică şi Apel este finală. 

După comunicarea deciziei acesteia, utilizarea fără drept a mărcii de Certificare SUCERT-RO 

atrage după sine răspunderea civilă şi penală a celor vinovaţi conform legii. 

Referirile incorecte la sistemul de certificare sau utilizarea abuzivă a licenţelor, certificatelor, 

mărcilor sau a numărului de identificare de organism notificat deţinut de SUCERT-RO, constatate în 

cataloage, reclame etc. vor fi tratate prin acţiuni corespunzătoare. 


