ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
DOCUMENT PUBLIC
COD DP – 05

Ediţia din 02.09.2019
Exemplar:
Pag.: 1 / 7

REGULI DE UTILIZARE A LICENŢEI
PENTRU MARCĂ DE CONFORMITATE

Aprobat: DragoS ROSMETENIUC Verificat: Liliana PUSCAS

Întocmit: Liliana CARAMITU

Semnătura:

Semnătura:

Semnătura:

Data: 02.09.2019

Data: 02.09.2019

Data: 02.09.2019

Reproducerea prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) sau
utilizarea integrală sau parţială a prezentului document în orice publicaţii este interzisă fără
acordul scris al OICPE.
OICPE F-03

Ediţia din 15.01.2014

ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
DOCUMENT PUBLIC
COD DP – 05

Ediţia din 02.09.2019

REGULI DE UTILIZARE A LICENŢEI PENTRU MARCĂ DE CONFORMITATE

Pag.: 2/ 7

LISTA ACTUALIZĂRILOR
Nr. Cod document
crt. Ediţia actualizată
1

DP-05
editia din 02.09.2019

OICPE Cod F-02

OICPE F-03/1

Sinteza actualizării
Prezenta ediţie a documentului
public cod DP-05 înlocuieşte ediţia
din 20.05.2016.
În document s-au efectuat
completări aferente cerintelor
schemei de certificare 5.

Întocmit
sing. Liliana CARAMITU

Semnătura
Verificat
ing. Liliana PUSCAS

Aprobat
Ing. Dragos ROSMETENIUC

Editia din 15.01.2014

Ediția din 15.01.2014

ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
DOCUMENT PUBLIC
COD DP – 05
REGULI DE UTILIZARE A LICENŢEI
PENTRU MARCĂ DE CONFORMITATE

Ediţia din 02.09.2019
Pag.: 3 / 7

DREPTURI, OBLIGAŢII, RĂSPUNDERI
Marca de Conformitate
furnizează asigurarea că produsul care poartă această marcă este
conform cu documentele normative şi cu cerinţele Organismului de certificare produse OICPE.
Marca de Conformitate
acordată este marcă înregistrată la OSIM şi se află sub incidenţa legii
proprietăţii intelectuale. Forma şi dimensiunile semnului de Marcă de Conformitate sunt prezentate
în anexă.
Licenţa pentru Marcă de Conformitate
contractul de licenţiere.

este acordată numai cu respectarea prevederilor din

Marca de Conformitate
se poate aplica numai pe produsele fabricate de societatea comercială în
locul de producţie menţionat în Licenţa pentru Marcă de Conformitate.
Toate produsele care utilizează Marca de Conformitate
trebuie să poarte şi marca de fabrică aşa
cum a fost comunicată la Organismul de certificare produse OICPE.
Marca de Conformitate

şi marca de fabrică trebuie reprezentate împreună.

Marca de Conformitate
poate fi utilizată în cataloage, pliante etc., indicând fără echivoc că
produsele respective sunt certificate.
Marca de Conformitate
este suport pentru Declaraţia de Conformitate întocmită de către
producător sau reprezentantul său autorizat, importator sau distribuitor şi pentru aplicarea
marcajului de conformitate
.
Produsele certificate în schema «3» si schema «5» şi fabrica producătoare sunt făcute public
de către Organismul de certificare produse OICPE, pe site-ul: www.oicpe.ro.
Titularul licenţei pentru Marcă de Conformitate este obligat să supravegheze permanent fabricaţia
produselor care poartă Marca de Conformitate OICPE, astfel încât acestea să îndeplinească
cerinţele standardului relevant şi să corespundă încercărilor specificate în acesta, licenţa fiind
valabilă atâta timp cât standardul care a stat la baza încercărilor este în vigoare.
Producătorul
conformitatea
documentelor
documenteze
înregistrări.

trebuie să păstreze o înregistrare a tuturor reclamaţiilor primite referitor la
produsului certificat de Organismul de certificare produse OICPE cu cerinţele
normative relevante, să întreprindă acţiuni adecvate unor astfel de reclamaţii, să
aceste acţiuni şi, la cerere, să pună la dispoziţia organismului de certificare aceste

Modificările constructive sau de materiale (inclusiv schimbarea furnizorului) care pot afecta
conformitatea cu documentele normative relevante trebuie comunicate în prealabil organismului de
certificare spre aprobare, înainte de a fi aplicate produsului certificat.
Licenţa pentru Marcă de Conformitate
este valabilă trei ani, numai pentru societatea comercială
titulară, atâta timp cât se păstrează acelaşi loc de producţie, acelaşi proces de fabricaţie, care să
asigure conformitatea produselor cu condiţiile prevăzute de standardul care a stat la baza
încercărilor, cu standardul în vigoare şi dacă sunt respectate prevederile din Contractul general şi
Contractul de Licenţiere.
Supravegherea procesului de fabricaţie este realizată de Organismul de certificare produse OICPE
prin evaluarea producţiei, o dată pe an (cu excepţia domeniului cabluri şi conductoare electrice unde
supravegherea se face bianual).
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Prima supraveghere trebuie sa se efectueze nu mai târziu de 7 luni de la data acordării licenţei.
Rezultatele acestei evaluări condiţionează dreptul de utilizare în continuare a Mărcii de Conformitate
.

În unul din următoarele cazuri, OICPE poate suspenda pe o perioadă limitată Licenţa pentru Marcă
de Conformitate :
a) dacă la supraveghere s-au constatat neconformităţi care periclitează conformitatea cu
standardul relevant, dar care nu sunt de natură să impună o anulare a licenţei;
b) dacă titularul de licenţă utilizează incorect Marca de Conformitate , de exemplu pe imprimate
sau daca face publicitate eronata şi nu ia măsuri corespunzătoare de retractare şi de
remediere;
c) pentru orice altă încălcare a regulilor sau a procedurilor de certificare ale schemelor de
certificare OICPE (schema «3» si schema «5»);
d) în baza unui acord mutual între OICPE şi titularul de licenţă, pe o perioadă limitată, datorită
încetării temporare a producţiei sau din orice alt motiv;
e) produsul prezintă vicii ascunse care nu au putut fi detectate prin încercările efectuate anterior.
Pentru remediere, se poate acorda o perioadă de maximum şase luni în funcţie de importanţa
defectelor.
Pe perioada suspendării, Marca de Conformitate
nu trebuie să fie aplicată pe produs. În caz
contrar, constituie o utilizare ilegală a Mărcii de Conformitate , care atrage după sine anularea
Licenţei pentru Marcă de Conformitate.
De asemenea, aplicarea Mărcii de Conformitate
pe produsele fabricate în această perioadă, este
abuzivă.
Ridicarea suspendării Licenţei pentru Marcă de Conformitate
se face după rezolvarea
neconformităţilor şi constatarea implementării acţiunilor corective.
Organismul de certificare produse OICPE poate retrage Licenţa pentru Marcă de Conformitate
în
unul din următoarele cazuri:
a) Dacă titularul de licenţă nu mai doreşte să folosească marca de conformitate acordată
pentru un produs (de exemplu datorită încetării producţiei).
Titularul de licenţă va informa în scris organismul de certificare, anexând documentul de licenţă
precum şi Certificatul de Conformitate, în original, pentru anulare.
Anularea licenţei va atrage oprirea comercializarii produsului respectiv şi de aceea, cererea de
anulare a licenţei trebuie înaintată numai atunci când produsul respectiv nu mai este în stoc la
producător.
Dacă în documentul de licenţă sunt indicate mai multe variante ale produsului,
solicitantul poate să solicite anularea numai pentru anumite variante. Documentul de licenţă va
fi anulat, urmând a se emite un nou document numai cu v riantele pentru care se menţine
certificarea
b) Dacă titularul de licenţă nu recunoaşte amendamentele aduse procedurii de certificare sau
tarifelor aferente certificării
c) Dacă titularul de licenţă devine insolvabil;
d) Dacă standardul în baza căruia s-au efectuat încercările a fost anulat sau amendat,
Organismul de certificare produse OICPE va notifica titularului de licenţă data intrării în vigoare
a noului amendament sau standard.
OICPE va acorda un preaviz corelat cu perioada de tranziţie menţionată în amendamentul sau
standardul respectiv. Valabilitatea licenţei va fi extinsă dacă se dovedeşte că produsul
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certificat respectă cerinţele din noul amendament sau standard, în baza unor încercări realizate
în perioada specificată mai sus, pe cheltuiala titularului de licenţă
Dacă ulterior se constată că produsele prezintă vicii ascunse care nu au putut fi detectate prin
încercările efectuate anterior.
În astfel de cazuri, în funcţie de importanţa defectelor, se poate acorda o perioadă de maximum
şase luni pentru remediere. Întreaga răspundere pentru plasarea pe piaţă a produselor cu vicii
ascunse revine, conform legislaţiei în vigoare, producătorului;
Dacă se constată încălcări grave ale cerinţelor din standardul relevant
În acest caz, producătorul trebuie să ia măsuri de retragere a produselor fabricate, în vederea
remedierii sau înlocuirii lor cu produse conforme;
Dacă condiţiile preliminare de acordare a licenţei nu mai sunt îndeplinite (modificarea denumirii
titularului, schimbarea locului de producţie, codul produsului etc.)
În acest caz, la cerere, Organismul de certificare OICPE poate elibera o nouă licenţă, după ce
se verifică dacă sunt îndeplinite premizele pentru acordarea licenţei;
Dacă se constată că produsele care poartă Marcă de Conformitate
nu sunt conforme cu
produsele încercate;
Dacă titularul refuză să permită accesul echipei de evaluare la facilităţile de producţie şi de
încercare si în depozite sau nu permite prelevarea produselor pentru repetarea încercărilor;
Dacă, cu ocazia suspendării Licenţei pentru Marcă de Conformitate , neconformităţile nu au
fost rezolvate corect sau în termenul prevăzut;
Dacă se utilizează ilegal Marcă de Conformitate ;
Dacă posesorul de licenţă nu plăteşte taxa anuală de menţinere a licenţei mai mult de 30 de
zile peste termenul stabilit.
Dacă posesorul de licenţă solicită în scris retragerea, înainte de expirarea termenului de
valabilitate a licenţei.
Solicitarea trebuie să se facă cu 3 luni înainte de termenul de intrare în vigoare a retragerii.
Dacă Organismul de certificare OICPE constată printr-o reclamaţie sau la supraveghere că produsul
a devenit periculos, prin încălcarea unui standard sau prin modificarea condiţiilor de fabricaţie.
În acest sens, Organismul de certificare OICPE notifică posesorului de licenţă data de la care i
se retrage licenţa.
Dacă la supraveghere se constată orice intenţie de modificare a produsului, procesului de
producţie sau sistemului de management al calităţii care ar putea afecta conformitatea,
posesorul de licenţă având obligaţia să informeze Organismul de certificare OICPE cu privire la
această intenţie.
În acest caz, posesorului de licenţă i se suspendă licenţa pe o perioadă de 60 de zile şi se
stabileşte costul evaluării suplimentare, care se va efectua în vederea ridicării suspendării.
Dacă se constată neimplementarea în termenele stabilite a cerinţelor rezultate în urma
revizuirii standardului care a stat la baza licenţierii.

Produsele a căror certificare a fost retrasă, precum şi fabrica producătoare, sunt făcute public de
către organismul de certificare, pe site-ul www.oicpe.ro.
Retragerea certificării implică anularea Declaraţiei de Conformitate, iar aplicarea marcajului
devine abuzivă, dacă evaluarea conformităţii nu se realizează prin altă procedură de certificare.
Utilizarea abuzivă a Mărcii de Conformitate
atrage după sine sancţionarea vinovaţilor conform
legii pentru încălcarea dreptului de proprietate.
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ANEXĂ

a

a

a/a=1

Marca de Conformitate reprezintă litera R, încadrată de un chenar cu forma pătrat cu colţuri drepte.
Dacă marca este redusă sau mărită, proporţiile date în desen trebuie respectate.
Nu se impune o culoare anume, cu condiţia să se asigure vizibilitatea siglei Mărcii de Conformitate
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