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3. SCOPUL 

Scopul prezentului regulament este de a stabili modul corespunzător de aplicare și utilizare a 

mărcii de certificare și a marcajului de conformitate utilizate de clienții OC CERTMATCON.  

 

4. DOMENIUL DE APLICARE 

 

Prezentul Regulament stabilește principiile și regulile pe care trebuie să le respecte utilizatorii 

mărcii de certificare OC CERTMATCON - «CERTMATCON» și utilizatorii marcajului de 

conformitate SM precum și acțiunile întreprinse de organismul de certificare în caz de utilizare 

abuzivă a mărcii sau marcajului de conformitate. 

 

Prezentul regulament se aplica de către organismului de certificare si titularii certificatelor de 

conformitate. 

 

5. REFERINŢE ȘI NORMATIVE 

 Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității; 

 SM EN ISO/CEI 17065:2013; 

 MC  Manualul calității; 

 RG-01 Reguli generale de certificare. 

 

 

6. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 

OC CERTMATCON –Organism de certificare din cadrul SRL CERTMATCON 

RSM –Responsabil sistem de management 

Marcaj de conformitate SM - marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este 

conform cerințelor aplicabile stabilite de reglementările tehnice care prevăd aplicarea sa pe 

produs; 

Marcă de certificare «CERTMATCON» - este o marcă aplicată pe produse și servicii pentru 

a indica faptul că bunul sau serviciul căruia i se conferă a atins standardele de calitate stabilite 

de organismul de certificare sau este „conform” cu aceste standarde. 

 

7. REGULI DE UTILIZARE A MĂRCII ȘI MARCAJULUI 

 

7.1 Reguli de utilizare a mărcii «CERTMATCON» 

7.1.1 Proprietatea mărcii «CERTMATCON» 

Marca Organismul de Certificare OC CERTMATCON - «CERTMATCON» este proprietatea 

exclusivă a OC CERTMATCON şi atestă conformitatea produsului pe care este aplicată cu 

referențialele stipulate. 

 OC CERTMATCON are înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
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(AGEPI) marca proprie de certificare, având simbolul conform figurii din Anexa 1. Marca 

«CERTMATCON»  nu poate fi obligatorie.  Desenul mărcii «CERTMATCON»   se 

transmite utilizatorilor odată cu Certificatul de Conformitate si are aceeași valabilitate a 

perioadei dreptului de utilizare, ca şi a certificatului. 

 

OC CERTMATCON acordă dreptul de utilizare a mărcii «CERTMATCON»  numai 

producătorilor ale căror produse se regăsesc în domeniul său de activitate, acreditat de 

MOLDAC. 

  Utilizarea mărcii «CERTMATCON» este permisă numai în condițiile prezentului 

regulament, pe care titularii dreptului de utilizare se angajează să-l respecte o dată cu semnarea 

contractului de prestări servicii. Anexa 3 a contractului, cod F-7-6, prezintă regulile de utilizare 

a mărcii de certificare «CERTMATCON». 

 

 7.1.2 Simbolul mărcii «CERTMATCON» 

Simbolul mărcii «CERTMATCON» este cel prezentat în Anexa 1 la prezentul regulament și 

Anexa 3 a contractului, cod FC-7-6. 

Simbolul mărcii «CERTMATCON» poate fi aplicat prin tipărire, imprimare, etc., păstrându-

se forma și proporția modelului din desen. 

 

7.1.3 Aplicarea mărcii «CERTMATCON» 

 OC CERTMATCON acordă dreptul de utilizare a mărcii «CERTMATCON» numai 

producătorilor ale căror produse se regăsesc în domeniul său de activitate. 

Marca «CERTMATCON» se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat. 

Marca «CERTMATCON» nu poate fi aplicată de producător pe un produs fără autorizarea 

si controlul organismului de certificare OC CERTMATCON. 

Marca «CERTMATCON»  se aplică în mod vizibil, lizibil si indelebil (de neșters) pe produs 

sau pe o etichetă lipită pe produs, pe ambalaje sau pe documentele de însoțire ale produselor în 

cauză, în declarațiile de performanță, în materialele publicitare, pe sediu, mijloace de 

transport. 

Marca de certificare NU poate fi utilizată pe rapoartele laboratorului de încercări, de 

etalonare sau de inspecție, în măsura în care aceasta nu se referă la activitatea acestora; 

Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripții care pot induce în 

eroare părțile terțe în ceea ce privește semnificația și/sau forma mărcii «CERTMATCON». Pe 

produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate 

vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația mărcii «CERTMATCON». 

Dreptul de utilizare al mărcii nu poate fi transferat către nici o alta organizație, marca fiind 

specifică organizației certificate;  

Mărcile de conformitate se utilizează doar pe perioada de valabilitate a certificatului (elor). 

În acest context, mărcile nu pot fi utilizate după depășirea perioadei de valabilitate a 

certificatului.  

În cazul unei organizații cu sedii secundare sau puncte de lucru sau filial în care își desfășoară 

diverse activități, marca fi utilizată numai de sediile secundare, punctele de lucru sau filialele 
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pentru care a fost obținută certificarea; 

În cazul certificărilor multiple, marca «CERTMATCON» poate fi utilizată alături de alte 

mărci provenite de la alte organisme de certificare. 

 

 Prin faptul ca a aplicat Marca «CERTMATCON», producătorul indică faptul ca își asumă 

responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerințele aplicabile. 

 

7.1.4 Drepturile titularilor 

 Titularii pot utiliza marca «CERTMATCON» numai pentru produsele pentru care au 

obținut acest drept și pentru locul de producție. 

 Titularii pot aplica marca «CERTMATCON» pe produse, pe ambalajele acestora, sau pe 

documentele de însoțire. 

 Titularii pot să facă referiri la marca «CERTMATCON» în contracte, corespondență sau 

alte documente legate de produsele certificate si o pot utiliza ca mijloc de publicitate în 

vederea promovării produselor în cauză.  

  Titularii pot să renunțe la dreptul de utilizare a mărcii «CERTMATCON»  înainte de 

expirarea perioadei pentru care a fost acordat, după anunțarea prealabilă a organismului de 

certificare. 

 Dreptul de utilizare a mărcii «CERTMATCON», este stipulat în contractul de certificare. 

 

7.1.5 Responsabilitățile titularilor 

 Prin aplicarea sau dispunerea aplicării mărcii «CERTMATCON», producătorul arată că își 

asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu cerințele standardului de produs. 

 Responsabilitățile legale care revin titularilor în comercializarea produselor pentru care au 

obținut dreptul de utilizare a mărcii «CERTMATCON»  nu pot fi transferate sub nici o formă 

organismului de certificare OC CERTMATCON. 

 În acțiunile publicitare titularul poate să facă referiri la marca «CERTMATCON»  numai 

individualizat pentru produsele pentru care a obținut certificate de conformitate, fără 

ambiguități sau posibilități de confuzie. 

 Titularul trebuie să exercite permanent autocontrolul procesului de fabricație al produselor 

care au obținut certificarea, să înregistreze aceste rezultate si să le pună la dispoziția 

organismului OC CERTMATCON în acțiunile de supraveghere. 

 Dacă asupra produselor certificate se aduc modificări care vizează concepția, procesul de 

fabricație sau locul de producție, titularul nu va mai utiliza marca «CERTMATCON» si va 

înștiința OC CERTMATCON pentru a relua acțiunea de evaluare a conformității. 

 În cazul renunțării la dreptul de utilizare a mărcii «CERTMATCON», titularul va 

comunica organismului în termen de 5 zile si acesta va decide asupra condițiilor de 

comercializare a produselor aflate în stoc si pe care sa aplicat marca «CERTMATCON». 

 În cazul suspendării sau retragerii dreptului de utilizarea marca «CERTMATCON»  de 

către organismul de certificare, titularul este obligat de informa corect organismul OC 

CERTMATCON despre numărul de produse marcate precum si locul unde se afla. Titularul 

trebuie sa prezinte in scris organismului OC CERTMATCON acțiunile privind 
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distrugerea/ștergerea mărcii OC CERTMATCON de pe produsele aflate în depozitele sale. 

După retragerea dreptului de utilizare a mărcii «CERTMATCON», titularul este obligat sa 

returneze organismului de certificare toate simbolurile mărcii pe care le-a primit. 

 În condițiile utilizării abuzive a mărcii «CERTMATCON», titularul are obligația de a 

informa utilizatorii cu privire la pericolul pe care îi prezintă folosirea produselor respective si 

de a întreprinde acțiunile necesare. 

 

7.1.6 Responsabilitățile OC CERTMATCON 

 

 OC CERTMATCON asigură titularului toate informațiile privind utilizarea mărcii 

«CERTMATCON», conform prezentului regulament.  

 Modul în care titularul certificatului utilizează marca «CERTMATCON» este verificat de 

către echipa de evaluare OC CERTMATCON cu ocazia vizitelor de supraveghere /recertificare 

sau ca urmare a unor reclamații. 

 La investigarea reclamațiilor privind utilizarea abuziva a mărcii «CERTMATCON», 

organismul de certificare OC CERTMATCON trebuie să determine amploarea utilizării 

abuzive, inclusiv produsele, instalațiile de producție din fabrica, loturile și cantitățile de 

producție implicate. 

 

7.1.7 Utilizarea abuzivă a mărcii OC CERTMATCON 

 

Se consideră abuzivă utilizarea mărcii «CERTMATCON»  în următoarele situații : 

a) utilizarea mărcii «CERTMATCON»  de către cei care nu au obtinut acest drept; 

b) utilizarea mărcii «CERTMATCON»  de către titular pentru alte produse decât cele pentru 

care au obținut certificarea sau; 

c) utilizarea mărcii «CERTMATCON» pentru produsele pentru care certificarea nu este încă 

finalizată; 

d) utilizarea mărcii «CERTMATCON» pentru produse care nu îndeplinesc condițiile de 

conformitate care au stat la baza certificării; 

e) utilizarea mărcii «CERTMATCON» în legătură cu produsele pentru care a încetat dreptul 

de utilizare; 

f) utilizarea mărcii «CERTMATCON» de către titular pentru produse similare cu cele pentru 

care a obținut dreptul de marcă, dar care sunt realizate de alt producător; 

g) aplicarea mărcii incomplete; 

h) referirea incorectă, constatată în documentație sau în alte materiale publicitare. 

 

7.1.8 Sancțiuni 

 Nerespectarea, de către titularul Certificatului de certificare si al dreptului de utilizare mărcii 

«CERTMATCON». conform prevederilor acestui regulament, determină aplicarea 

următoarelor sancțiuni: 

- avertisment; 

- avertisment cu creșterea severității controlului de supraveghere; 
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- suspendarea dreptului de utilizare a mărcii «CERTMATCON»  pe o perioadă limitată; 

- anularea dreptului de utilizare a mărcii «CERTMATCON» pentru continuarea oricăreia 

dintre situații si după sancțiunea aplicată; 

Atunci când un utilizator abuziv refuză să întreprindă o acțiuni indicate mai sus stabilite de OC 

CERTMATCON trebuie să parcurgă următoarele etape: 

- anularea tuturor contractelor aferente de certificare, cu utilizatorul abuziv ; 

- informarea autorităților de reglementare implicate si/sau a altor organisme, daca este cazul, 

despre refuzul utilizatorului abuziv de a întreprinde acțiuni corective si despre faptul că au fost 

anulate contractele de certificare pe numele utilizatorului abuziv, atunci când gravitatea cazului 

cere o astfel de acțiune ; 

- obținerea avizului legal referitor la alte acțiuni care pot fi întreprinse (de ex. acționarea în 

instanță, comunicat de presă al organismului de certificare, acuzare) 

 

7.1.9. Încetarea dreptului de utilizare a mărcii «CERTMATCON» 

Dreptul de utilizare a mărcii «CERTMATCON»  încetează în următoarele cazuri: 

- suspendarea sau anularea certificatului certificatelor de conformitate; 

- expirarea perioadei pentru care a fost acordat acest drept; 

- modificarea referențialului si neadaptarea produsului certificat la aceste modificări; 

- anularea oficială a referențialelor; 

- renunțarea titularului la acest drept. 

 

7.2 Reguli de utilizare a marcajului SM  

7.2.1 Proprietatea numărului de identificare 

 Numărul de identificare ca organism evaluare a conformității (OCpr-049) este proprietatea 

exclusivă a OC CERTMATCON si atestă performanța produsului certificat /conformitatea 

controlului producției în fabrică, cu standardele armonizate. 

  

7.2.2 Reguli generale 

 OC CERTMATCON acordă dreptul de utilizare a numărului de identificare și a marcajului 

“SM” numai producătorilor ale căror produse se regăsesc în domeniul său de activitate, 

acreditat de MOLDAC. 

 Numărul de identificare (Ocpr-049) si marcajul “SM” sunt netransferabile de la un produs la 

altul sau de la un furnizor la altul. 

 Utilizarea marcajului “SM” se face cu respectarea întocmai a art. 23 din Legea Nr. 235 din  

01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității. 

 Utilizarea numărului de identificare si a marcajului SM este permisă numai în condițiile 

prezentului regulament, pe care titularii dreptului de utilizare se angajează să-l respecte. 

 

7.2.3 Simbolul marcajului “SM” 

 Simbolul marcajului SM este cel din figura din Anexa 2 la prezentul regulament și Anexa 4 

la contractul de prestări servicii al OC CERTMATCON, cod FC-7-6. 
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 Simbolul marcajului SM poate fi aplicat prin tipărire, imprimare, etc., păstrându-se forma si 

proporția modelului din desen. 

 

7.2.4 Aplicarea numărului de identificare și a marcajului SM 

 OC CERTMATCON acordă dreptul de utilizare a numărului de identificare și a marcajului 

SM numai producătorilor ale căror produse se regăsesc în domeniul său de activitate. 

 Marcajul SM se aplica doar de producător sau de reprezentantul său autorizat. 

 Marcajul SM nu poate fi aplicat de producător pe un produs fără autorizarea și controlul 

organismului de certificare OC CERTMATCON. 

 Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului SM, producătorul indică faptul ca își 

asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerințele aplicabile prevăzute 

de legislația relevanta care reglementează aplicarea marcajului. 

Produsele supuse evaluării conformității în domeniul reglementat, înainte de introducerea 

lor pe piață și/sau înainte de utilizare, vor fi marcate de către producător cu marcajul de 

conformitate SM, dacă reglementarea tehnică prevede o astfel de marcare. Marcarea 

produsului cu marcajul de conformitate SM indică conformitatea acestuia cu cerințele 

esențiale stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă care transpune legislația comunitară de 

armonizare. Marcajul de conformitate SM se aplică doar de către producător sau 

reprezentantul său autorizat. 

Marcajul de conformitate SM se aplică potrivit principiilor şi normelor stabilite la art. 231  

din Legea Nr. 235 din  01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a 

conformității. Prezentarea grafică şi dimensiunile marcajului de conformitate SM sunt 

cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului regulament.  

Aplicarea marcajului de conformitate SM pe produsele care nu au fost supuse procedurilor 

de evaluare a conformității în modul stabilit sau care nu corespund cerințelor stabilite în actele 

normative este interzisă. 

Înregistrarea şi aplicarea marcajelor care pot fi confundate cu marcajul de conformitate SM 

sunt interzise. 

 Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripții care pot induce în 

eroare pârțile terțe în ceea ce privește semnificația si/sau forma marcajului SM. Pe produs 

poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, 

lizibilitatea si semnificația marcajului SM. 

 

7.2.5 Drepturile titularilor 

 Titularii pot utiliza numărul de identificare și marcajul SM numai pentru produsele 

pentru care au obținut acest drept și pentru locul de producție. 

 Titularii pot aplica numărul de identificare si marcajul SM pe produse, pe ambalajele 

acestora, sau pe documentele de însoțire. 

Titularii pot să facă referiri la numărul de identificare si marcajul SM în contracte, 

corespondentă sau alte documente legate de produsele certificate si o pot utiliza ca mijloc de 

publicitate în vederea promovării produselor în cauză. 

 Titularii pot să renunțe la dreptul de utilizare a numărului de identificare și a marcajului 

SM înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordat, după anunțarea prealabilă a 

organismului de certificare. 

 Dreptul să utilizeze marcajul SM, respectiv a referirii la certificare, este stipulat în 

contractul de certificare. 
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7.2.6  Responsabilitățile titularilor 

 Prin aplicarea sau dispunerea aplicării marcajului SM, producătorul arată că își asumă 

responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu performanta sa declarată, precum si 

pentru respectarea de către acesta a tuturor cerințelor aplicabile prevăzute în Legea Nr. 235 din  

01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității și în alte acte 

legislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevăd aplicarea marcajului. 

 Responsabilitățile legale care revin titularilor în comercializarea produselor pentru care 

au obținut dreptul de utilizare a numărului de identificare si a marcajului SM nu pot fi 

transferate sub nici o formă organismului de certificare OC CERTMATCON. 

 În acțiunile publicitare titularul poate să facă referiri la numărul de identificare si 

marcajul SM numai individualizat pentru produsele pentru care a obținut certificare, fără 

ambiguități sau posibilități de confuzie. 

 Titularul trebuie să exercite permanent autocontrolul procesului de fabricație al 

produselor care au obținut certificarea, să înregistreze aceste rezultate si să le pună la dispoziția 

organismului OC CERTMATCON în acțiunile de supraveghere. 

 Dacă asupra produselor certificate se aduc modificări care vizează concepția, procesul de 

fabricație sau locul de producție, titularul nu va mai utiliza numărul de identificare si marcajul 

SM si va înștiința organismul pentru a relua acțiunea de evaluare si certificare. 

 În cazul renunțării la dreptul de utilizare a numărului de identificare și a marcajului SM, 

titularul va comunica organismului în termen de 5 zile si acesta va decide asupra condițiilor de 

comercializare a produselor aflate în stoc si care au aplicate numărul de identificare si marcajul 

SM. 

 În cazul suspendării sau retragerii dreptului de utilizarea a marcajului SM de către 

organismul de certificare, titularul este obligat de a informa corect organismul OC 

CERTMATCON despre numărul de produse marcate precum si locul unde se află. Titularul 

trebuie sa prezinte in scris organismului OC CERTMATCON acțiunile privind 

distrugerea/ștergerea marcajului SM de pe produsele aflate în depozitele sale. 

 După retragerea dreptului de utilizare a marcajului SM, titularul este obligat sa returneze 

organismului de certificare toate simbolurile mărcii pe care le-a primit. 

 În condițiile utilizării abuzive a numărului de identificare si a marcajului SM, titularul are 

obligația de a informa utilizatorii cu privire la pericolul pe care ii prezintă folosirea produselor 

respective si de a întreprinde acțiunile corective necesare. 

 

7.2.7 Responsabilitățile OC CERTMATCON  

OC CERTMATCON asigură titularului toate informațiile privind utilizarea marcajului SM, 

conform prezentului regulament.  

 Modul în care titularul certificatului utilizează marcajului SM este verificată de către echipa 

de evaluare OC CERTMATCON cu ocazia vizitelor de supraveghere /recertificare sau ca 

urmare a unor reclamații. 

 La investigarea reclamațiilor privind utilizarea abuziva a marcajului SM, organismul de 

certificare OC CERTMATCON trebuie să determine amploarea utilizării abuzive, inclusiv 

produsele, instalațiile de producție din fabrica, loturile și cantitățile de producție implicate. 

 

7.2.8 Utilizarea abuzivă numărului de identificare și a marcajului SM 

Se consideră abuzivă utilizarea marcajului SM în următoarele situații : 
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a) utilizarea numărului de identificare si a marcajului SM  de către cei care nu au obținut acest 

drept; 

b) utilizarea numărului de identificare si a marcajului SM de către titular pentru alte produse 

decât cele pentru care au obținut certificarea sau; 

c) utilizarea numărului de identificare si a marcajului SM pentru produsele pentru care 

certificarea nu este încă finalizată; 

d) utilizarea numărului de identificare si a marcajului SM pentru produse care nu îndeplinesc 

condițiile de conformitate care au stat la baza certificării; 

e) utilizarea numărului de identificare si a marcajului SM în legătură cu produsele pentru care 

a încetat dreptul de utilizare; 

f) utilizarea numărului de identificare si a marcajului SM de către titular pentru produse 

similare cu cele pentru care a obținut dreptul de marcă, dar care sunt realizate de alt 

producător; 

g) aplicarea mărcii incomplete; 

h) referirea incorectă, constatată în documentație sau în alte materiale publicitare. 

 

7.2.9 Sancțiuni 

 Nerespectarea, de către titularul Certificatului de certificare si al dreptului de utilizare 

marcajului SM. conform prevederilor acestui regulament, determină aplicarea următoarelor 

sancțiuni: 

- avertisment; 

- avertisment cu creșterea severității controlului de supraveghere; 

- suspendarea dreptului de utilizare a marcajului SM  pe o perioadă limitată; 

- anularea dreptului de utilizare a marcajului SM  pentru continuarea oricăreia dintre situații si 

după sancțiunea aplicată; 

Atunci când un utilizator abuziv refuză să întreprindă o acțiuni indicate mai sus stabilite de OC 

CERTMATCON trebuie să parcurgă următoarele etape: 

- anularea tuturor contractelor aferente de certificare, cu utilizatorul abuziv ; 

- informarea autorităților de reglementare implicate si/sau a altor organisme, daca este cazul, 

despre refuzul utilizatorului abuziv de a întreprinde acțiuni corective si despre faptul că au fost 

anulate contractele de certificare pe numele utilizatorului abuziv, atunci când gravitatea cazului 

cere o astfel de acțiune ; 

- obținerea avizului legal referitor la alte acțiuni care pot fi întreprinse (de ex. acționarea în 

instanță, comunicat de presă al organismului de certificare, acuzare) 

 

7.2.10. Încetarea dreptului de utilizare a marcajului SM 

Dreptul de utilizare a marcajului SM   încetează în următoarele cazuri: 

- suspendarea sau anularea certificatului certificatelor de conformitate; 

- expirarea perioadei pentru care a fost acordat acest drept; 

- modificarea referențialului si neadaptarea produsului certificat la aceste modificări; 

- anularea oficială a referențialelor; 

- renunțarea titularului la acest drept. 
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8.RESPONSABILITĂŢI ŞI AUTORITATE 

Fiecare funcție ocupată în cadrul OC CERTMATCON implică aceleași responsabilități și 

anume: 

- Respectă Regulamentul de utilizare a mărcii de conformitate SM și a mărcii de certificare 

CERTMATCON 

- Asigură respectarea de către clienți a Regulamentului de utilizare a mărcii de conformitate SM 

și a mărcii de certificare CERTMATCON. 

 

 

 

ANEXA 1 

 

 

- Marca «CERTMATCON» se va utiliza la dimensiunile furnizate de către 

organismul de certificare pe suport informatic. Aplicarea mărcii 

«CERTMATCON» nu este obligatorie. Nu este impusă o restricție de 

dimensiuni, dar este obligatoriu ca modificarea imaginii să se facă prin 

cursorul ”vector” (adică modificarea imaginei prin colț), deasemenea 

imaginile tif, jpg sau eps pot fi extinse sau micșorate în măsura în care 

imaginea nu schimbă sau pierde calitatea; 

- Marca poate fi utilizată atât color (cu respectarea culorilor), cât și alb-negru; 

- Este permisă utilizarea mărcii «CERTMATCON» pe produse, pe ambalajul 

acestora, în declarațiile de performanță, în materialele publicitare, pe sediu, 

mijloace de transport. 

- Marca de certificare NU poate fi utilizată pe rapoartele laboratorului de 

încercări, de etalonare sau de inspecție, în măsura în care aceasta nu se 

referă la activitatea acestora; 

- Dreptul de utilizare al mărcii nu poate fi transferat către nici o alta 

organizație, marca fiind specifică organizației certificate;  

- Mărcile de conformitate se utilizează doar pe perioada de valabilitate a 

certificatului (elor). În acest context, mărcile nu pot fi utilizate după 

depășirea perioadei de valabilitate a certificatului.  

- În cazul unei organizații cu sedii secundare sau puncte de lucru sau filiale în 

care își desfășoară diverse activitați, marca poate fi utilizată numai de sediile 

secundare, punctele de lucru sau filialele pentru care a fost obținută 

certificarea; 

- În cazul certificărilor multiple, marca «CERTMATCON» poate fi utilizată 

alături de alte mărci provenite de la alte organisme de certificare. 
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ANEXA 2 

 

 

Extras din: LEGEA Nr. 235 din  01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 

conformităţii 

Articolul 23. Marcajul de conformitate SM 

(1) Produsele supuse evaluării conformității în domeniul reglementat, înainte de introducerea lor pe piață 

și/sau înainte de utilizare, vor fi marcate de către producător cu marcajul de conformitate SM, dacă 

reglementarea tehnică prevede o astfel de marcare. Marcarea produsului cu marcajul de conformitate SM 

indică conformitatea acestuia cu cerințele esențiale stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă care 

transpune legislaţia comunitară de armonizare. Marcajul de conformitate SM se aplică doar de către 

producător sau reprezentantul său autorizat. 

(2) Marcajul de conformitate SM se aplică 

potrivit principiilor şi normelor stabilite la 

art. 231. Prezentarea grafică şi dimensiunile 

marcajului de conformitate SM (vezi figura 

1) sînt cuprinse în anexa nr. 4, care este parte 

integrantă din prezenta lege.  

(3) Aplicarea marcajului de conformitate SM 

pe produsele care nu au fost supuse 
procedurilor de evaluare a conformităţii în 

modul stabilit sau care nu corespund 

cerinţelor stabilite în actele normative este 

interzisă. 

(4) Înregistrarea şi aplicarea marcajelor care 

pot fi confundate cu marcajul de conformitate SM sînt interzise. 

De către OC CERTMATCON Se pune la dispoziție marcajul de conformitate 

SM cu numarul de acreditare a organismului de certificare OCpr. - 049; 

Marcajul de conformitate trebuie să fie utilizată de către solicitanţii/furnizorii 

de produse certificate din domeniul reglementat pentru menţionarea unui grad 

suficient de încredere a  conformităţii produselor furnizate pe piaţa Republicii 

Moldova cu cerinţele standardelor, reglementărilor, cu alte documente 

normative în vigoare.  

 


