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1. SCOPUL 

 Permisiunea de a folosi logoul SC CERTIFICAT-ECO SRL, conform criteriilor din prezentul 

regulament, este acordată operatorilor ce sunt în posesia unui Document Justificativ valabil 

pentru orice schemă de certificare pentru care OC este autorizat să opereze și/sau au obținut 

autorizația pentru tipărirea etichetelor pentru producția provenită din agricultura ecologică.  

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

 REGULAMENTUL PENTRU FOLOSIREA LICENȚELOR, CERTIFICATELOR ȘI MĂRCILOR DE 

CONFORMITATE (cod MARK-06) este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova 

și regulamentul EU 889/08, care reglementează folosirea licențelor, certificatelor și a mărcilor de 

conformitate legate de schema de certificare pentru agricultura ecologică. 

Prezentul regulament stipulează cerințele minime în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 

17065:2013 în baza căruia OC este acreditat. 

 

3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

3.1  Scheme de certificare cu referință la legea RM cu privire la agricultura ecologică și/sau 

Regulamentele EU  

 Folosirea certificatelor și/sau licențelor de tipărire a etichetelor pentru produsele 

ecologice este specificată în regulamantele și legile de referință ca și pentru folosirea logourilor 

europene și mărcilor ecologice locale legate de țara unde este prezentă o legislație care 

reglementează agricultura ecologică. 

 În cazul unor anumite scheme de certificare de produs, ca de exemplu pentru agricultura 

ecologică europeana și legea RM pentru agricultura ecologică, logoul este proprietatea 

Ministerului Agriculturii RM (MADRM) și respectiv a Uniunii Europene, care reglementează direct 

utilizarea acestora. 

 Regulile și restricțiile în folosirea licențelor, certificatelor și logourilor pentru agricultura 

ecologică sunt cele indicate în legea RM 115/06 și HG 1078 din 22.09.2008, în timp ce cele 

comunitare sunt indicate în Reg. CE 889/08. 

  OC CERTIFICAT-ECO efectuează un control constant al acurateței operatorului în 

aplicarea prevederilor prezentului regulament, în timpul vizitelor de supraveghere. De asemenea 

în contractul de prestare a serviciilor sunt stipulate clauze cu privire la folosirea licențelor, 

certificatelor și a mărcilor ecologice, pe care operatorul se obligă să le respecte. 

 În tabelul de sancțiuni sunt specificate tipurile de NC ale operatorului legate de subiectul 

dat, pentru care OC aplică sancțiunile respective. 

1. AIM 

 Concession for the use of the SC CERTIFICAT-ECO SRL logo, the criteria for which 

are defined in these regulations, is given to operators that have a valid certificate of 

conformance for any of the certification schemes in which CB operates and/or have 

obtained authorisation for printing labels for organic farming products. 

 

2. AREA OF APPLICATION 

 The REGULATIONS FOR THE USE FO LICENSE, CERTIFICATES AND MARK OF 

CONFORMITY (cod MARK-06) are developed in conformity with the current organic 

legislation of the Republic of Moldova and EU Regulation 889/08 rules the principles of the 

using of license, certificates and marks of conformity related to the organic certification 

scheme. 

This Regulations set the minimum mandatory requirements according to the SM SR EN 

ISO/CEI 17065:2013 standard for which this CB is accredited. 

 

3. DESCRIPTION OF ACTIVITIES 

3.1 Certification schemes related to Moldavian Organic legislation and/or EU Regulations  

 The using of certificates and/or license for labelling printing of organic products are 

specified in the related regulation or local laws, as for as the using of EU organic logos or 

local marks when the foreign countries have own organic lows. 

 For some product certification schemes, such as organic farming and Moldavian law 

for organic farming production, the logo is owned or Moldavian Agriculture Ministry MADRM 

and respectively by the European Union the organisation that owns the standard that 

regulates its use directly. 

 The rules and restrictions for the use of the organic farming licenses, certificates 

and marks or logos in the law 115/2006 and GD 1078/2008, and rules for EU logo are defined 

in EU Reg. 889/08. 

 OC CERTIFICAT-ECO constantly checks if the operator observes the regulations in 

this document, also during inspection visits. In the service contract with the operator, the CB 

specified specific clauses for the using of licenses, certificates and marks that it has to 

observe. 

 In the sanction table are specified the cases of non-fulfilment performed by the 

operator, which can be find out by CB and related sanction measures. 

 If the regulations laid down in this document are not observed, action will be taken 

in accordance with the regulations for concession of the certification. 
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Neconsiderarea prescrierilor prezentului regulament duce la acțiuni prevăzute de Regulamentele 

de referință, în baza cărora este acordată certificarea. 

 În cazul în care certificarea este renunțată sau revocată, în conformitate cu 

reglementările menționate mai sus, operatorul va înceta să utilizeze certificatele autorizate și 

logo-urile lor respective și va distruge toate formularele rămase care conțin, sub orice formă, 

detalii grafice și referințe la certificare. 

 

3.2  Suspendarea sau excluderea operatorului 

 Operatorul ce folosește incorect indicațiile legate de originea ecologică a produsului și 

care în consecință rezultă suspendat sau i se suspendă licența, certificatul sau folosirea logoului, 

acesta trebuie să suspendeze folosirea acestora pînă la revocarea acțiunilor corective adoptate. 

 Dacă acțiunea de sancționare constă în reducerea domeniului de certificare, operatorul 

trebuie să suspende utilizarea licenței, certificatului sau mărcilor emise anterior și să aștepte 

reemiterea noilor documente legate de noul domeniu de certificare. 

 Nerespectarea de către operator a unei măsuri de sancționare emisă de OC provoacă 

eliminarea licențele, certificatele sau mărcilor și excluderea operatorului din sistemul de control. 

 Nerespectarea de către operatori a prevederilor menționate mai sus, duce la anularea 

certificatelor și la excluderea operatorului. 

 În cazul în care operatorul manifestă intenții înșelătoare sau fraudulențe în folosirea 

licențelor, certificatelor sau mărcilor, acesta este exclus din sistemul de control și OC va 

intreprinde acțiuni legale în conformitate cu legislația în vigloare. 

 Toate măsurile menționate mai sus sunt comunicate autorității competente din RM 

și/sau autorităților competente UE. La fel informațiile date sunt publicate pe pagina web a OC. 

 

4. Responsabilități 

Conducatorul OC: 

- verifică și aprobă prezentul regulament și modificările acestuia; 

- este responsabil de emiterea sancțiunilor și de excluderea operatorului.  

 

RSM: 

- elaborează prezentul regulament și modificările acestuia. 

 

Inspectorul:  

- în timpul activității sale este autorizat să verifice folosirea licențelor, certificatelor și a 

mărcilor. 

 If the certification is renounced or revoked, following the above-mentioned 

regulations, the operator will stop using the authorised certificates and their respective logos 

and destroy all remaining forms that contain, in any form, graphic details and references to 

the certification. 

 

3.2 Suspension or exclusion of the operator 

 The operator, having done an incorrect using of organic indication and consequently 

they have been suspended or withdrawn, has to suspend the using of such indication till the 

revocation of corrective action adopted.  

 If the sanctioning action taken consists in the reduction of certification scope, the 

operator has to suspend the using of previously issued license, certificate or marks and wait 

the reissuing of the new documents related to the new certification scope. 

 The operator failure to comply with a sanctioning measure issued by the CB, 

provokes the licenses, certificates or mark removing and the exclusion of the operator from 

the control system.  

 If the operator makes a misleading or fraudulent using of licenses, certificates or 

marks, it is excluded from the certification system and legal action are taken by CB. 

 All above measures taken by CB are communicated to the Moldavian Competent 

Authority and or to EU competent authorities. They are even published on the CB website 

accordingly. 

 

4. Responsibility 

CB Manager: 

- verify and approve this regulation and modifications; 

- has responsibility in the sanction issuing or operator exclusion. 

 

QMR: 

- perform this regulation and modifications. 

 

Inspector: 

-  during its activity has charge to check the using of the L.C. and M. 

 

Certification Committee: 

- decides on issuing of eventual sanction. 

 



OC CERTIFICAT-ECO Regulamentul pentru folosirea licențelor, certificatelor și mărcilor de conformitate  
Regulations for the use of license, certificates and mark of conformity  

Cod: MARK-06 

15/01/2019 

Ed: 03  Rev: 00 

Pag:  3 / 3 
 

Acest document este proprietatea SC CERTIFICAT-ECO SRL. Reproducerea sau copierea integrală sau parţială a acestui document fără aprobarea în scris a Administratorului SC CERTIFICAT-ECO SRL este strict interzisă. Versiunea printată nu este gestionată. 

This document is the property of SC CERTIFICAT-ECO SRL. The reproduction or full or partial copy of this document without a written approval of the Administrator of SC CERTIFICAT-ECO SRL is strictly forbidden. Not maintained when printed. 

 

Comitetul de certificare: 

- decide cu privire la aplicarea eventualelor sancțiuni.  

 

5. Documente de referință 

- PS-7.11 – Tratarea neconformități; 

- IO-05 – Tabelul sancțiunilor; 

- F-7.4-2 – Raport de inspecție; 

- F-7.3-2 – Contract servicii de certificare. 

 

5. Related documents  

- PS-7.11- Not compliance; 

- IO-05 – Table of sanctions; 

- F-7.4-2 – Inspection report; 

- F-7.3-2 – Contract of certification service. 
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