MARCA ÎNREGISTRATĂ „TRANSYLVANIA AUTHENTICA”

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE
MANUAL DE CERTIFICARE PRODUSE/SERVICII

Ediţia a II-a
2012

Aprobat:
László Potozky (director)

2

1. INTRODUCERE...................................................................................................................5
2. PREZENTAREA SCURTĂ AL PROPRIETARULUI DE MARCĂ ÎNREGISTRATĂ FUNDAŢIA
PENTRU PARTENERIAT..........................................................................................................6
3.PREZENTAREA SCURTĂ A FINANŢATORULUI PRINCIPAL ...................................................7
4. POLITICA CALITĂŢII ..........................................................................................................7
5. POLITICA DE INDEPENDENŢĂ ŞI CONFIDENŢIALITATE .....................................................7
6. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ AL SISTEMULUI DE CERTIFICARE DE PRODUSE ŞI
SERVICII TRANSYLVANIA AUTHENTICA A FUNDAŢIEI PENTRU PARTENERIAT .....................9
7. ORGANELE ORGANIZAŢIEI DE CERTIFICARE, RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE......10
7.1. Angajaţii şi colaboratorii Fundaţiei pentru Parteneriat implicaţi în certificare ............10
7.2. Auditorii........................................................................................................................10
7.3. Organele şi persoanele responsabile din cadrul sistemului de certificare.......................11
7.3.1. Director............................................................................................................................. 11
7.3.2. Manager de program TA.................................................................................................... 11
7.3.3. Asistent program TA ......................................................................................................... 12
7.3.4.Comitetul de evaluare al aplicaţiilor .................................................................................. 13
7.3.5. Auditorii............................................................................................................................ 15
7.3.6. Alegerea şi aprobarea specialiştilor................................................................................... 16
8. ADMINISTRAREA DOCUMENTAŢIEI SISTEMULUI DE CERTIFICARE ................................17
8.1. Regulament de funcţionare (manual de certificare a produselor şi serviciilor)...............17
8.2. Criteriile generale şi specifice pe categorii....................................................................18
8.3. Regulament de utilizare a mărcii înregistrate ...............................................................18
8.4. Documente care trebuie prezentate cu scop informativ ................................................19
8.5. Administrarea însemnărilor...........................................................................................19

3

8.6. Păstrarea însemnărilor ..................................................................................................20
8.7. Confidenţialitate şi independenţă .................................................................................20
9. CERTIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ...............................................................20
9.1. Scopul certificării produselor şi serviciilor....................................................................20
9.2. Condiţiile de aplicare ....................................................................................................21
9.3. Demararea procedurilor de certificare ...........................................................................21
9.4. Pregătirea evaluării produsului/serviciului aplicant ......................................................23
9.5. Evaluarea produsului/serviciului aplicant .....................................................................23
9.5.1. Auditul local ..................................................................................................................... 23
9.5.2. Evaluarea rapoartelor ....................................................................................................... 24
9.5.3. Decizia referitoare la acordarea certificatului şi dreptului de utilizare al mărcii înregistrate
TA ............................................................................................................................................... 25
10. ELIBERAREA CERTIFICATULUI, ACORDAREA DREPTULUI DE UTILZARE AL MĂRCII
ÎNREGISTRATE ....................................................................................................................26
10.1.Contestarea refuzului dreptului de utilizare a mărcii înregistrate TA ...........................26
11. UTILIZAREA MĂRCII ÎNREGISTRATE .............................................................................27
11.1. Perioada de utilizare a mărcii înregistrate...................................................................27
11.2. Administrarea produselor/serviciilor necorespunzătoare ............................................28
11.3. Măsuri de remediere şi prevenire ................................................................................28
11.4. Schimbări la produse/servicii care au obţinut marca înregistrată ...............................28
11.5. Anularea dreptului de utilizare al mărcii înregistrate ..................................................29
11.6. Încălcarea drepturilor de utilizare a mărcii înregistrate, utilizarea neîndreptăţită a
mărcii ..................................................................................................................................29
11.7. Prelungirea dreptului de utilizare a mărcii înregistrate ...............................................30
12. VERIFICAREA UTILIZĂRII MĂRCII ÎNREGISTRATE ........................................................30

4

12.1. Verificare ulterioară regulată.......................................................................................31
12.2. Evaluarea verificărilor ulterioare.................................................................................31
12.3. Verificarea ulterioară prin sondaj ................................................................................32
13. ADMINISTRAREA RECLAMAŢIILOR................................................................................32
14. ADMINISTRARE..............................................................................................................33
14.1. Evidenţa utilizatorilor mărcii înregistrate...................................................................33
14.2. Administrare după înregistrare ...................................................................................34
15. COSTURILE CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ŞI DE OBŢINERE AL DREPTULUI DE
UTILIZARE A MĂRCII ÎNTREGISTRATE ................................................................................34
16. OBLIGAŢIILE FUNDAŢIEI PENTRU PARTENERIAT.........................................................34
17. OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERII CARE A OBŢINUT DREPTUL DE UTILIZARE A MĂRCII
ÎNREGISTRATE PENTRU UN PRODUS SAU SERVICIU ...........................................................35

5

1. INTRODUCERE
Fundaţia pentru Parteneriat consideră o sarcină importantă atragerea atenţiei
consumatorilor asupra produselor şi a serviciilor ardelene de calitate, de tradiţie
naturală şi în acelaşi timp ecologică cu ajutorul instrumentelor marketingului
colectiv. În acest sens a fost elaborat şi introdus sistemul de certificare al mărcii
înregistrate „Transylvania Authentica”. În prezent, programul este sprijinit
financiar de S.C. Apemin Tuşnad S.A.
În cadrul sistemului de certificare a produselor şi a serviciilor, dreptul de
utilizare a mărcii Transylvania Authentica poate fi acordată unui produs sau
serviciu dacă calitatea acestuia corespunde reglementărilor Uniunii Europene şi
standardelor internaţionale, precum şi condiţiilor stipulate în Regulamentul de
funcţionare ale programului.
Condiţia de acordare al certificatului este ca produsul/serviciul respectiv să
corespundă Sistemului general şi detaliat al Fundaţiei pentru Parteneriat.
Procedurile de certificare a conformităţii şi acordarea dreptului de utilizare a
mărcii înregistrate pot fi demarate la Fundaţia pentru Parteneriat de persoane
juridice înregistrate în Transilvania sau micii producători autorizaţi.

Fundaţia pentru Parteneriat a înfiinţat marca înregistrată Transylvania
Authentica în 2008, care şi este popularizată prin acţiuni de stimulare a
vânzărilor. Pentru obţinerea mărcii se poate aplica în următoarele ramuri
principale de producător sau prestator servicii transilvănean:


Alimente:

toate

alimentele,

băuturile,

care

sunt

caracteristice

Transilvaniei şi a căror producţie este efectuată într-un mod ecologic şi
caracteristic transilvănean.
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Produse meşteşugăreşti: toate acele produse tradiţionale, purtătoare de
valori culturale, produse de către oameni, care sunt produse într-un mod
ecologic.



Cazare/Masă: toate acele unităţi comerciale, în cadrul cărora gazda oferă
cazare şi mâncare într-un mod ecologic, caracteristic obiceiurilor locale cu
scopul de a populariza mediul local natural şi cultural.



Produse turistice: toate serviciile, care oferă distracţie şi relaxare,
popularizând mediul local natural şi cultural de exemplu: observarea
păsărilor, observarea stelelor, mersul pe jos, albinărit, coacere de
kürtöskalács etc.).

2. PREZENTAREA SCURTĂ AL PROPRIETARULUI DE MARCĂ
ÎNREGISTRATĂ FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT
Denumire juridică a organizaţiei de certificare:
Fundaţia pentru Parteneriat
Fundaţia pentru Parteneriat a fost înfiinţată în 1998 ca fundaţie independentă
si face parte din Parteneriatul de Mediu care sprijină proiecte de îmbunătăţirea
mediului. Strategia si activităţile fundaţiei se bazează pe principiile dezvoltării
durabile. Atât programele de finanţare cât si cele operaţionale au fost elaborate
si implementate în aşa fel încât să corespundă acestor principii. Programele au
ca grupuri ţintă majoritatea segmentelor societăţii: ONG-urile, comunităţile şi
autorităţile locale, sfera de afaceri, mass-media etc.

Informaţii detailate pot fi găsite pe site-ul de internet: www.repf.ro .
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3.PREZENTAREA
PRINCIPAL

SCURTĂ

A

FINANŢATORULUI

Denumirea juridică a FINANŢATORULUI PRINCIPAL:
S.C. Apemin Tuşnad S.A.

S.C. Apemin Tuşnad S.A. a fost înfiinţată în anul 1999 prin divizarea societăţii
Perla Harghitei. Compania, cu capital privat autohton, a devenit în scurt timp o
firmă renumită pe piaţa apelor minerale din România.

Alte detalii pot fi găsite pe site-ul www.tusnad.com

4. POLITICA CALITĂŢII
Pentru a asigura calitate ireproşabilă în ceea ce priveşte calificarea şi
certificarea, modul de funcţionare al sistemului de certificare Transylvania
Authentica este reglementat în Regulamentul de funcţionare.

Prezentul Regulament de Funcţionare, precum şi Politica calităţii şi Politica de
Independenţă şi Confidenţialitate au fost aprobate de conducerea Fundaţiei
pentru Parteneriat şi s-a decis impunerea lor pentru toţi angajaţii şi
colaboratorii care iau parte la procedurile de certificare.

5. POLITICA DE INDEPENDENŢĂ ŞI CONFIDENŢIALITATE
Fundaţia

pentru

Parteneriat

asigură

independenţa

şi

confidenţialitatea

procedurilor de certificare din cadrul sistemului de certificare Transylvania
Authentica (în continuare: TA) prin următoarele:
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 Activitatea de certificare a produselor şi a serviciilor, precum şi
administraţia legată de acestea nu are caracter discriminativ, nu
reprezintă nici un fel de obstacol în faţa celor care doresc demararea
procedurilor.
 Activitatea de certificare a produselor şi a serviciilor este accesibilă pentru
toţi care depun cerere, dacă cererea de certificare coincide cu activităţile
indicate de Fundaţia pentru Parteneriat.
 Activitatea de certificare a produselor sau a serviciilor se referă doar la
produsele/serviciile

înaintate

la

obţinerea

mărcii

înregistrate

„Transylvania Authentica”.
 În

cursul

activităţii

responsabilitatea

de

certificare

a

produselor

şi

serviciilor,

Fundaţiei pentru Parteneriat se referă la acordarea,

reţinerea, suspendarea sau retragerea certificatului.
 În cursul procedurilor de certificare ale produselor sau serviciilor,
criteriile de evaluare ale produselor sau serviciilor sunt prezentate în
reglementări bine definite (Criterii generale şi detaliate). Aceste documente
sunt elaborate de către comisii sau persoane de specialitate, obiective,
pregătite pentru proceduri de evaluare.
 Structura

Fundaţiei

pentru

Parteneriat,

precum

şi

implicarea

specialiştilor în procedura de certificare asigură încrederea în certificarea
produselor/serviciilor, şi faptul că certificatul este acordat de către
persoane care nu participă în evaluare.
 Directorul Fundaţiei pentru Parteneriat, precum şi angajaţii şi specialiştii
implicaţi în procedura de certificare nu au nici un fel de interes, care ar
influenţa rezultatele procedurilor de evaluare. În procedeul de evaluare nu
poate participa nici o persoană, care în ultimii doi ani a

avut vreo

legătură cu contractantul.
 Activităţile Fundaţiei pentru Parteneriat nu influenţează caracterul
confidenţial, obiectivismul, şi imparţialitatea certificării. Nu se efectuează
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activităţi de consiliere, şi nu se recomandă servicii, care ar pune în pericol
confidenţialitatea, obiectivismul şi imparţialitatea procedurii de certificare.
În cadrul relaţiilor cu clienţii, angajaţii şi specialiştii organizaţiei de
certificare pot oferi explicaţii legate de observaţiile efectuate în timpul
procedurilor de certificare, pot lua poziţii, pot explica criteriile generale şi
detaliate şi pot oferi alte informaţii.

6.

STRUCTURA

CERTIFICARE

DE

ORGANIZAŢIONALĂ
PRODUSE

ŞI

AL

SISTEMULUI

SERVICII

DE

TRANSYLVANIA

AUTHENTICA A FUNDAŢIEI PENTRU PARTENERIAT

În procedeele de certificare Transylvania Authentica iau parte auditorii,
comitetul de evaluare a aplicaţiilor, managerul de program TA, precum
asistentul de program.
Decizia referitoare la certificarea produselor şi serviciilor este luată de directorul
Fundaţiei pentru Parteneriat.
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7.
ORGANELE
ORGANIZAŢIEI
RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

DE

7.1. Angajaţii şi colaboratorii Fundaţiei
implicaţi în certificare

CERTIFICARE,

pentru Parteneriat

În sistemul de certificare pot participa numai persoane şi organizaţii
competente, imparţiali şi cei care păstrează confidenţialitatea.
Cei implicaţi cunosc reglementările procedurii de certificare referitoare la
propriile lor sarcini.

Responsabilităţile, jurisdicţia şi atribuţiile persoanelor şi a organizaţiilor
implicate în procedurile de certificare sunt reglementate de Regulamentul de
Funcţionare.

În cadrul procedurii de certificare, Fundaţia pentru Parteneriat asigură
imparţialitatea şi prin faptul că coordonarea, verificarea şi funcţiile decizionale
sunt despărţite.

7.2. Auditorii

Pentru a sigura competenţa auditorilor care realizează certificarea, ei sunt
numiţi dintre colaboratori externi sau angajaţi calificaţi.
Implicarea auditorilor în procedurile de certificare sunt reglementate de
Regulamentul de funcţionare în capitolele următoare.
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7.3. Organele şi persoanele responsabile din cadrul sistemului
de certificare

7.3.1. Director
Directorul exercită dreptul de proprietate legat de crearea şi funcţionarea
sistemului de certificare a produselor şi serviciilor TA (în continuare: sistem).
În cadrul acestuia, directorul are ca responsabilitate:
 asigurarea condiţiilor economice necesare pentru funcţionarea sistemului,
 verificarea tranzacţiilor financiare legate de procedurile de certificare cu
scopul de a verifica independenţa,
 înrolarea persoanelor implicate în procedurile de certificare, precum şi a
organizaţiilor şi crearea organelor necesare,
 delegarea sarcinilor către comisii sau persoane în caz de nevoie,
 aprobarea sau schimbarea Regulamentului de funcţionare,
 formularea politicii de calitate al sistemului,
 verificarea transparenţei politicii din când în când,
 definirea politicii de independenţă şi confidenţialitate,
 acordarea dreptului de utilizare a mărcii înregistrate TA şi certificatului de
conformitate,
 în

conformitate

soluţionarea

cu

Regulamentul

contestaţiilor,

de

problemelor

funcţionare
juridice,

să

ia

parte

reclamaţiilor

şi

la
a

plângerilor.

7.3.2. Manager de program TA
Managerul de program este angajatul Fundaţiei pentru Parteneriat care se
ocupă de coordonarea sarcinilor operative legate de marca înregistrată.
Managerul de program TA se ocupă de:
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 coordonarea şi realizarea programelor de marketing şi de comunicaţie
stabilite de către conducerea Fundaţiei pentru Parteneriat, care urmăresc
popularizarea şi recunoaşterea mărcii înregistrate,
 dezvoltarea conceptului de Transylvania Authentica pe baza datelor şi a
studiilor de caz existente,
 stabilirea politicii legate de procedurile de certificare,
 realizarea unei date de bază, care face posibil măsurarea şi urmărirea
dezvoltării programului,
 elaborarea criteriilor de specialitate precum şi realizarea altor documente
de bază cu ajutorul Comitetului de evaluare, a consilierilor şi oamenilor
de specialitate,
 organizarea şedinţelor Comitetului de evaluare al aplicaţiilor sau a altor
reuniuni,
 asigurarea circulaţiei de informaţii fără nici un obstacol,
 informarea celor care au obţinut dreptul de utilizare al mărcii înregistrate
Transylvania Authentica despre alte posibilităţi de dezvoltare
 realizarea rapoartelor referitoare la verificarea activităţii şi rapoartele
periodice.
Managerul de program certificare este responsabil de sistemul de verificare a
produselor şi serviciilor certificate.
Alte

responsabilităţi

ale

managerului

de

program

sunt

stabilite

de

Regulamentul intern al Fundaţiei pentru Parteneriat.

7.3.3. Asistent program TA

Asistentul programului TA este angajatul Fundaţiei pentru Parteneriat şi are ca
sarcină rezolvarea problemelor legate de marca înregistrată.
Asistentul de program se ocupă de:
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 primirea cererilor şi ţinerea evidenţei despre acestea, precum şi alte
activităţi administrative legate de ele,
 activităţile de organizare legate de procedurile de certificare,
 realizarea unui proces verbal scris în timpul şedinţelor Comitetului de
evaluare a aplicaţiilor, şi trimiterea acestuia la fiecare participant,
 introducerea modificărilor în documentele legate de activitatea de
certificare,
 organizarea verificării procedurilor de certificare.
Alte sarcini ale asistentului de program TA sunt precizate în Regulamentul
intern al Fundaţiei pentru Parteneriat.

7.3.4.Comitetul de evaluare al aplicaţiilor
Membrii comitetului de evaluare provin din instituţiile partenere ale Fundaţiei
pentru Parteneriat, care sunt interesaţi de certificarea produselor şi a serviciilor
TA, şi sunt invitaţi de către director. Alegerea grupurilor interesate şi a
membrilor şi raportul dintre acestea este hotărât astfel încât să se asigure
echilibru, şi nici un grup de interes să nu poată prelua controlul.
Crearea comitetul de evaluare este sarcina directorului.
În cazul în care un membru îşi retrage dorinţa de a participa, este sarcina
directorului de a invita altă persoană, care să reprezinte interesele grupării
respective.
Membrii comitetului de evaluare trebuie să dea declaraţie în scris, care să
conţină acceptarea invitaţiei, acceptarea regulamentului de funcţionare şi
declaraţiei de confidenţialitate.
Lista cu membri comitetului de evaluare este ţinut de către asistentul de
program.
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Şedinţe normale
Comitetul de evaluare se va întruni cel puţin de două ori pe an. Pentru
organizarea

acestor

întruniri

responsabilitatea

îi

revine

directorului.

Organizarea întrunirilor, comunicarea datelor şi informarea membrilor în formă
scrisă va fi rezolvată de către managerul de program.

Temele întrunirilor normale sunt următoarele:
 definirea politicii Fundaţiei pentru Parteneriat referitoare la procedurile
de certificare, actualizarea şi verificarea acesteia,
 verificarea aplicării politicii pe baza raportului managerului de program
TA, care conţine rezultatele comunicate de către auditorii interni, precum
şi eventualele reclamaţii şi contestaţii,
 verificarea activităţii de certificare a produselor/serviciilor pe baza
rapoartelor auditorilor,
 în caz de nevoie luarea altor decizii, formarea de comisii, definirea
sarcinilor şi responsabilităţilor,
 verificarea aplicării deciziilor şi a sarcinilor definite mai devreme.
Ordine de vot
Fiecare membru al comitetului de evaluare are drept la un vot. Comitetul de
evaluare poate lua decizii dacă la întrunire sunt prezenţi cel puţin 5 membri.
Votul este deschis, pentru a lua o decizie este nevoie de majoritatea voturilor.
Rezultatul votului trebuie înregistrat în procesul verbal realizat la întrunirea
comitetului de evaluare.

Asistentul de program trebuie să realizeze un proces verbal despre întrunirile
comitetului, care conţine data şi locul întrunirii, numele participanţilor,
punctele de zi prezentate şi acceptate, o scurtă prezentare a temelor discutate,
deciziile luate, precum şi datele referitoare la un eventual vot. Procesul verbal
va fi trimis fiecărui participant de către asistentul de program.
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Munca comitetului de evaluare va fi ajutată şi de către managerul de program
TA.

Pentru a asigura competenţa şi obiectivitatea, în cadrul comitetului de evaluare
vor lua parte reprezentanţii următoarelor domenii de specialitate:


un specialist în domeniul sistemelor de asigurarea calităţii alimentelor,



un specialist în domeniul asigurării calităţii sistemelor ecoturistice,

 specialist de protecţia mediului,
 etnograf,
 economist
 specialist de dezvoltare a zonei.
Comitetul de evaluare se ocupă de:
 aprobarea documentelor şi a formelor de aprobare referitoare la verificarea
certificării,
 definirea necesităţii de audit de certificare,
 definirea activităţii şi evaluarea acesteia în cazul auditelor,
 adjudecarea dreptului de utilizare a mărcii înregistrate TA.

7.3.5. Auditorii

Fundaţia pentru Parteneriat, pentru a menţine prestigiul mărcii TA, în cadrul
procedurilor de certificare efectuează verificările şi eventualele audite prin
implicarea unor întreprinzători recunoscuţi sau cu ajutorul propriilor săi
angajaţi specializaţi.
Procedura de alegere şi numirea auditorilor este inclus în Regulamentul de
funcţionare.
Cerinţele legate de activitatea întreprinzătorilor sau a oamenilor de specialitate
sunt prezentate în prezentul Regulament de funcţionare.
Lista auditorilor se găseşte la managerul de program TA.
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Activitatea profesională a auditorilor este supravegheată nemijlocit de către
managerul de program.

Fundaţia pentru Parteneriat încheie convenţie sau contract cu specialiştii
implicaţi în procedurile de certificare, care conţine detalii legate de natura
activităţii, sarcinile legate de acesta, precum şi confidenţialitatea

sau

incompatibilitatea.

Asistentul de program după încheierea convenţiei sau a contractului, introduce
datele specialiştilor în Evidenţa specialiştilor. Aici trebuie introdus şi CV-ul
specialistului.

Fundaţia pentru Parteneriat, ca organizaţie care efectuează certificarea îşi
asumă toată responsabilitatea pentru activitatea specialiştilor, şi asigură că
auditorul va avea pregătirea necesară pentru a putea face faţă sarcinii primite.

7.3.6. Alegerea şi aprobarea specialiştilor
În timpul alegerii specialistului (auditor) trebuie ţinut cont de faptul că el
trebuie să fie reprezentant recunoscut al domeniului şi să facă faţă cerinţelor
impuse în Regulamentul de funcţionare.
Membrul sau auditorul ales şi invitat trebuie să-şi prezinte CV-ul, precum şi
declaraţia de confidenţialitate şi independenţă. Directorul verifică documentele
şi decide dacă specialistul este apt. În cazul în care specialistul este considerat
apt pentru activitate, urmează semnarea convenţiei sau al contractului.
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8.
ADMINISTRAREA
CERTIFICARE

DOCUMENTAŢIEI

SISTEMULUI

DE

Documentaţia Fundaţiei pentru Parteneriat utilizată în sistemul de certificare
precum şi datele utilizate sunt reglementate. Toate documentele utilizate sunt
luate în evidenţă, evidenţă care conţine starea documentelor în prezent.

8.1. Regulament de funcţionare (manual de certificare a
produselor şi serviciilor)
Documentaţia de bază a activităţii de certificare a produselor şi serviciilor este
Regulamentul de funcţionare, care prezintă la zi activitatea de certificare a
organizaţiei.

În cazul în care intervine o schimbare în cadrul sistemului de certificare,
aceasta va fi introdusă fără întârziere în Regulamentul de funcţionare.
Regulamentul de funcţionare şi schimbările acestuia vor fi aprobate de către
director prin semnarea Regulamentului de funcţionare. Schimbările sunt
introduse în publicaţiile despre activitatea de certificare, în cazul în care se referă
şi la acestea..

Regulamentul de funcţionare există în original la sediul Fundaţiei pentru
Parteneriat, la asistentul de program TA .

În cazul unor schimbări este responsabilitatea asistentului de a introduce
schimbările survenite.
Despre schimbările survenite totdeauna trebuie să se informeze părţile implicate
(de exemplu organizaţii exterioare cu care se colaborează, utilizatorii mărcii
înregistrate etc.) Certificarea produselor/serviciilor trebuie efectuată pe baza
documentelor valide. În momentul intrării în vigoare a schimbărilor, toate cererile
existente vor fi evaluate pe baza criteriilor vechi..
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Asistentul de program trebuie să păstreze un exemplar din documentul invalid,
care va fi marcat cu roşu pentru anulare, ca anularea să fie evidentă.
Documentele şi însemnările trebuie păstrate 5 ani, în cazul în care nu există alte
dispoziţii legale.

8.2. Criteriile generale şi specifice pe categorii

Criteriile de eligibilitate ale certificării produselor şi serviciilor sunt incluse în
Criteriile generale şi specifice pe categorii. Elaborarea, precum şi reîmprospătarea
criteriilor va fi efectuată de către specialişti externi şi persoane sau organizaţii
competente, însărcinate de către director.
Din punct de vedere profesional, criteriile vor fi verificate şi aprobate de către
Comitetul de evaluare. Aprobarea finală a criteriilor este responsabilitatea
directorului.

Criteriile sunt păstrate în format electronic şi versiune printată de către
asistentul programului TA, sunt disponibile oricărui interesat, şi sunt prezentate
celor care intenţionează să obţină dreptul de folosire a mărcii înregistrate.

8.3. Regulament de utilizare a mărcii înregistrate

Regulamentele referitoare la utilizarea mărcii înregistrate (Manual de identitate
vizuală, Contract de licenţă) vor fi elaborate de către managerul de program TA
şi aprobat de către director. Regulamentul prevede clar, unde şi în ce formă
poate fi folosită marca înregistrată.
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8.4. Documente care trebuie prezentate cu scop informativ

Fundaţia pentru Parteneriat pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
următoarele documente:
 Regulament de funcţionare,
 Criterii generale şi speciale pe categorii,
 Informare generală legată de taxa de certificare (taxă de utilizare),
 Criterii legate de utilizarea mărcii înregistrate (Manual de identitate
vizuală),
 Listă de referinţe (lista utilizatorilor mărcii înregistrate TA).

8.5. Administrarea însemnărilor

Păstrarea însemnărilor legate de procedurile de certificare a produselor şi a
serviciilor este organizată astfel încât să fie posibilă găsirea lor şi să nu existe
pericol de stricăciuni.

Însemnările pot fi modificate doar astfel încât să se ştie cine şi când a efectuat
modificarea.

Unele dintre însemnări unt formalizate. Modelele tipizatelor se găsesc pe
calculator. Actualizarea modelelor tipizatelor cade în sarcina managerului de
program TA.

Modificarea unuia dintre tipizate poate fi propusă de oricare persoană implicată
în certificare. Motivarea de specialitate va fi decisă de comitetul de evaluare, în
toate celelalte probleme justificarea schimbării va fi decisă de către director. În
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cazul în care intervine o schimbare în tipizate, managerul de program TA trebuie
să efectueze actualizarea, şi conform cu acestea modifică evidenţele.

8.6. Păstrarea însemnărilor

Însemnările sunt adunate şi păstrate de către asistentul de program TA.

8.7. Confidenţialitate şi independenţă
Conform punctului 4. al prezentului Regulament de funcţionare, înainte de
începerea muncii, specialiştii semnează Declaraţia de confidenţialitate şi
independenţă, prin care declară că nu se vor exprima în legătură cu cei care au
depus cerere de certificare, şi că vor păstra secretele de producţie despre care
află. Declaraţiile semnate sunt păstrate de către asistentul programului TA.

9. CERTIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

9.1. Scopul certificării produselor şi serviciilor

Scopul certificării conformităţii produsului/serviciului TA:


utilizarea ca mic întreprinzător a condiţiilor existente şi a moştenirii
culturale ca şi capital,



elaborarea unui sistem de calitate şi punerea acestuia în vigoare,



ajutarea micilor întreprinzători în găsirea posibilităţilor pieţei,



strângerea relaţiilor dintre micii întreprinzători,



sprijinirea dezvoltării micilor întreprinzători şi aprecierea procedeelor de
afaceri,
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prezentarea unui comportament consumatorilor,



popularizarea produselor şi serviciilor locale de calitate şi recunoscute,



ajutarea consolidării conştiinţei locale şi a menţinerii identităţii.

9.2. Condiţiile de aplicare
Pentru certificarea calităţii şi obţinerea dreptului de utilizare a mărcii
înregistrate poate aplica acel mic producător/întreprinzător care
 are autorizaţie de funcţionare sau de producţie eliberată în Transilvania,
 are drepturi de proprietar asupra produsului/serviciului cu care aplică,
 oferă produse sau servicii tipic transilvănene,
 poartă nemijlocit responsabilitatea condiţiilor de producţie şi calitate a
producerii,
 respectă

condiţiile

legale

ale

producţiei

şi

comercializării

produsului/serviciului, şi îşi asumă faptul că produsul sau serviciile fac
faţă cerinţelor din cadrul Criteriilor generale şi specifice pe categorii şi
prin prezentarea aplicaţiei îşi asumă responsabilitatea de a respecta
condiţiile din Regulamentul de funcţionare.

Pentru obţinerea certificatului şi a dreptului de utilizare a mărcii înregistrate se
poate

aplica

voluntar

cu

acceptarea

cerinţelor

din

Regulamentul

de

funcţionare.

9.3. Demararea procedurilor de certificare

Eliberarea certificatului şi acordarea dreptului de utilizare a mărcii înregistrate
pot fi începute de către aplicant prin prezentarea Formularului de aplicare.
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Acesta poate fi găsit pe site-ul www.transylvania-authentica.ro sau poate fi
obţinut de la angajaţii programului Transylvania Authentica.
Formularul de aplicare şi anexele acestuia trebuie prezentate în 2 exemplare şi
predate la Fundaţia pentru Parteneriat. Dacă se consideră că anexele lipsesc
de lângă formularul de aplicare, managerul de program poate suspenda sau
refuza continuarea procedurilor de certificare.
În

momentul

prezentării

aplicaţiei,

asistentul

de

program

TA

acordă

produsului/serviciului aplicant un număr unic de înregistrare, şi verifică dacă
există toate documentele necesare. Dacă observă lipsa unor documente, atrage
atenţia aplicantului asupra acesta şi asupra posibilităţii de completare, care
dacă doreşte poate folosi această posibilitate de completare. Dacă fişa de
înscriere este completă, asistentul de program TA va trimite un exemplar cu
număr de înregistrare către aplicant pentru păstrare.

Înainte de începerea procedurii de certificare asistentul de program TA va
trimite împreună cu duplicatul Formularului de aplicare înregistrat un
Chestionar de control intern pentru a verifica dacă produsul/serviciul aplicant
corespunde cerinţelor prescrise.

Acest control intern are menirea de a prescurta procedura de certificare şi în
acelaşi timp să ajute în pregătirea pentru auditul local, deoarece identifică
ineficienţele care trebuie înlăturate pentru câştigarea dreptului de utilizare a
mărcii înregistrate Transylvania Authentica.

Controlul intern este efectuat de aplicant pe baza ghidului de completare a
documentului.

Procedura de certificare a produsului/serviciului aplicant va fi iniţiată numai
după ce Chestionarul de control intern este completat şi trimis la Fundaţia
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pentru Parteneriat şi dacă fundaţia consideră că produsul/serviciul aplicant
este adecvat pentru certificare.

9.4. Pregătirea evaluării produsului/serviciului aplicant

Dacă formularul de aplicare este completă, asistentul de program TA va
informa despre acesta specialistul (auditorul. )

9.5. Evaluarea produsului/serviciului aplicant

Evaluarea produsului/serviciului constă în două părţi:
 verificarea calităţii producţiei sau organizării produsului/serviciului
aplicant (audit local),
 verificarea îndeplinirii criteriilor generale şi – dacă există –celor specifice
pe categorie.

Cel care prezintă produsul/serviciul pentru certificare, pentru facilitarea
evaluării produsului/serviciului aplicant are obligaţia de a :
 Face posibil auditul local şi să ajute activitatea auditorului.

9.5.1. Auditul local

Data auditului va fi stabilit de comun acord de către asistentul de program şi
solicitant. Auditorul, în cadrul sesiunii de deschidere informează despre scopul
vizitei şi despre categoriile care urmează a fi verificate. După acesta urmează
efectuarea auditului.
Scopul auditului este verificarea produsului/serviciului aplicant şi stabilirea
dacă acesta dispune de acele condiţii de calitate, care asigură menţinerea
calităţii pe termen lung.
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În

cadrul

auditului

local,

auditorul

verifică,

legat

de

produs/serviciu

următoarele:
 asigurarea calităţii producţiei,
 caracterul tradiţional al produsului/serviciului
 caracterul ecologic de producţie al produsului/serviciului,
 administrarea energiei, apei şi a deşeurilor,
 respectarea altor criterii speciale.

Auditorul realizează despre audit un raport, în care trebuie să însemne toate
condiţiile relevante şi non-conformităţile din punctul de vedere al certificării,
precum şi recomandările sale legate de conformitatea produsului şi serviciului.
Auditorul predă raportul de audit managerului de program.
Managerul de program trimite raportul realizat de auditor către solicitant
pentru a-şi forma o părere despre acesta.

În cazul în care solicitantul nu

reacţionează într-o săptămână, managerul de program va considera raportul ca
şi acceptat şi va trimite documentul în e-mail sau inscripţionat pe CD către
membrii comitetului de evaluare.

9.5.2. Evaluarea rapoartelor
Comitetul de evaluare va ţine cont de:
 concluziile de evaluare ale documentelor prezentate,
 rezultatele auditului local,
 pe baza fotografiei realizate despre produsul/serviciul prezentat pentru
certificare, de prezentarea estetică şi ambalarea acestuia.
Membrii comitetului de evaluare îşi vor înregistra opiniile în Procesul verbal de
evaluare, apoi le vor preda managerul de program TA. În procesul verbal
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comitetul de evaluare îşi exprimă opiniile legate de eliberarea certificatului şi
acordarea drepturilor de utilizare a mărcii înregistrate.
În cazul în care rezultatul auditului este că produsul/serviciul nu satisface
criteriile impuse, în procesul verbal de evaluare trebuie oferite explicaţii şi
motivele acestuia. Procesul verbal va fi trimis către director şi solicitant.
În cazul în care comitetul de evaluare stabileşte lipsuri, care dacă vor fi
înlăturate, produsul/serviciul poate face faţă cerinţelor impuse pentru
obţinerea dreptului de utilizare a mărcii înregistrate, poate decide continuarea
sau stoparea procedurilor de certificare.

Toate lipsurile stabilite în timpul auditului trebuiesc îndeplinite sau trebuie
efectuate schimbările necesare pentru a obţine dreptul de utilizare a mărcii TA.
În cazul în care solicitantul poate dovedi că a înlăturat lipsurile menţionate în
procesul verbal de evaluare şi a informat despre acesta managerul de program,
acesta va inform auditorii pentru a continua auditul. Rezultatele auditului
complementar vor fi înregistrate de către comitetul de evaluare ca anexă al
raportului de audit.

9.5.3. Decizia referitoare la acordarea certificatului şi dreptului de
utilizare al mărcii înregistrate TA
Aprobarea finală a acordării certificatului TA şi a dreptului de utilizare a mărcii
înregistrate este responsabilitatea directorului Fundaţiei pentru Parteneriat.
Pentru a lua decizia de certificare, trebuie ţinut cont de:
 documentaţia prezentată de către solicitant,
 rezultatele şi recomandările evaluărilor comitetului de evaluare,
 alte informaţii care pot influenţa decizia.
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Directorul, pe baza deciziei luate va:
 elibera certificatul şi permite utilizarea mărcii înregistrate,
 sau refuză eliberarea certificatului şi acordarea dreptului de utilizare al
mărcii înregistrate.

Decizia luată va fi înregistrată de director în Procesul verbal de evaluare de
către director.

10. ELIBERAREA CERTIFICATULUI, ACORDAREA DREPTULUI
DE UTILZARE AL MĂRCII ÎNREGISTRATE
Despre eliberarea certificatului solicitantul va fi informat de către managerul de
program TA şi îl invită să semneze Contractul de licenţă. El în acelaşi timp îi va
trimite Manualul de identitate vizuală referitor la utilizarea mărcii înregistrate.
Marca înregistrată poate fi utilizat doar cu un contract de licenţă validă, în
modul indicat în Manualul de identitate vizuală.
Marca înregistrată poate să apară pe un produs/serviciu doar dacă acesta e în
conformitate cu documentaţia prezentată în procedura de certificare.
Folosirea mărcii Transylvania Authentica este obligatorie pentru produsele care
au primit dreptul de utilizare a acesteia.

10.1.Contestarea refuzului dreptului de utilizare a mărcii
înregistrate TA

Solicitantul poate contesta în formă scrisă refuzarea dreptului de utilizare a
mărcii TA în 15 zile de la primirea deciziei, la Fundaţia pentru Parteneriat
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trimis în atenţia comitetului de evaluare. În contestaţie trebuie menţionate
toate argumentele aduse în favoarea schimbării deciziei..
Asistentul de program TA are sarcina de a înregistra contestaţia în evidenţa de
reclamaţii şi contestaţii.
Comitetul de evaluare îşi poate revoca decizia şi poate lua o nouă decizie pe
baza motivelor prezentate în contestaţie, sau îşi poate menţine decizia,
refuzând contestaţia depusă.
Comitetul de evaluare, pe baza argumentelor şi motivelor prezentate în
contestaţie va


acorda certificatul şi dreptul de utilizare al mărcii înregistrate,



sau refuză acordarea certificatului şi acordarea dreptului de utilizare al

mărcii înregistrate,


sau recomandă efectuarea unor noi verificări şi reînceperea procedurii de

certificare.

11. UTILIZAREA MĂRCII ÎNREGISTRATE
11.1. Perioada de utilizare a mărcii înregistrate

Utilizarea mărcii înregistrate este posibilă pe o perioadă determinată stabilită în
certificat – 3 ani. După expirarea acestei perioade, utilizarea în continuare a
mărcii înregistrate va fi posibilă doar prin demararea unei noi proceduri de
certificare.
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11.2. Administrarea produselor/serviciilor necorespunzătoare

Întreprinderile care au obţinut dreptul de utilizare al mărcii înregistrate vor
stabili norme care asigură, că în nici un caz nu se va putea comercializa
vreodată un produs/serviciu necorespunzător cerinţelor prescrise. Aceste
norme trebuie să fie valabile şi pentru identificarea produselor/serviciilor
necorespunzătoare, evaluarea lor, separarea acestora şi administrarea lor în
continuare.

11.3. Măsuri de remediere şi prevenire

Întreprinderea care a obţinut dreptul de utilizare al mărcii pentru anumite
servicii sau produse, trebuie să aibă o activitate de prevenire sau remediere a
eventualelor neconformităţi. Activitatea de remediere trebuie să se refere şi la
reclamaţiile şi observaţiile clienţilor.
Datoria întreprinderii care a obţinut dreptul de utilizare al mărcii înregistrate
pentru un produs sau serviciu este de a raporta în scris către organele de
certificare orice neconformitate referitoare la produse sau servicii.

11.4. Schimbări la produse/servicii care au obţinut marca
înregistrată
În cazul în care întreprinderea îşi propune să efectueze schimbări calitative la
produsele sau serviciile care au obţinut dreptul la marca înregistrată, ei au
datoria de a anunţa în prealabil în formă scrisă – anexând un model de produs
nou – Fundaţia pentru Parteneriat. Anunţul va fi verificat de către comitetul de
evaluare.

Dacă

schimbarea

propusă

determină

schimbări

majore

la

produsul/serviciul care a obţinut dreptul la marca înregistrată, păstrarea
dreptului de utilizare al mărcii poate fi condiţionată de către comitetul de
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evaluare, sau acesta poate cere demararea procedurii-eventual simplificate - a
procedurii de certificare. În cazul unor schimbări minore, sau efectuate pentru
a satisface anumite cerinţe legale, după anunţarea acestora, managerul de
program poate decide împreună cu directorul despre acceptarea acestora.

11.5. Anularea dreptului de utilizare al mărcii înregistrate
Dreptul de utilizare al mărcii înregistrate este anulat dacă


expiră perioada stabilită în certificat,



întreprinderea renunţă din diverse motive la dreptul de utilizare al mărcii

înregistrate,


certificatul şi dreptul de utilizare al mărcii înregistrate sunt retrase din

cauza nerespectării cerinţelor impuse de Regulamentul de funcţionare.

11.6. Încălcarea drepturilor de utilizare a mărcii înregistrate,
utilizarea neîndreptăţită a mărcii

Întreprinderea care a obţinut dreptul de utilizare al mărcii înregistrate pentru
un produs sau serviciu poate încălca dreptul de utilizare, dacă


utilizează marca înregistrată fără certificat valabil,



comercializează produse/servicii neconforme cu cerinţele stipulate în

Regulamentul de funcţionare cu marca înregistrată,


a efectuat schimbări neanunţate şi neaprobate în compoziţia, calitatea

produsului/serviciului,


nu satisface cerinţele Regulamentului de funcţionare adresate utilizatorului

de marcă înregistrată,


comercializează produse/servicii cu marca înregistrată în ciuda deciziei de

suspendare a certificării şi al dreptului de utilizare a mărcii înregistrate,
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plasează marca înregistrată pe produsul/serviciul care a obţinut dreptul de

utilizare a acestuia după expirarea perioadei din contractul de utilizare.

În cazul utilizării neîndreptăţite a mărcii înregistrate „Transylvania Authentica”
Fundaţia pentru Parteneriat va acţiona în conformitate cu reglementările legale
valabile pentru mărci înregistrate (84/1998).

11.7. Prelungirea dreptului de utilizare a mărcii înregistrate

La solicitarea prelungirii dreptului de utilizare a mărcii înregistrate trebuie
prezentate din nou:


formularul de aplicare,



certificatul de înmatriculare, copia autorizaţiei de producător.

Procedurile de certificare în cazul solicitării prelungirii dreptului de utilizare a
mărcii înregistrate pot fi simplificate pe baza experienţelor anterioare de către
comitetul de evaluare.

12. VERIFICAREA UTILIZĂRII MĂRCII ÎNREGISTRATE
Recunoaşterea

produselor/serviciilor

cu

marcă

înregistrată

de

către

consumatori trebuie asigurată pentru protecţia valorii de piaţă a mărcii, astfel
încât produsul/serviciul certificat să fie în conformitate cu cerinţele impuse de
programul TA în timpul producerii dar şi a comercializării.
Respectarea acestora va fi verificată în mod regulat şi prin sondaj de către
certificator.
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12.1. Verificare ulterioară regulată

Întreprinderea care a obţinut dreptul de utilizare a mărcii înregistrate are
obligaţia de a asigura verificarea produsului sau a serviciului, precum şi a
asigurării auditului de verificare anuală. Este obligat să ţină evidenţă referitor
la rezultatele verificărilor, să le prezinte la cererea Fundaţiei

pentru

Parteneriat, şi auditorului şi să facă disponibil documentaţia eventualelor
măsuri luate.
Organizaţia

de

verificare/Auditorul

efectuează

verificarea

produsului/serviciului pe baza criteriilor generale şi specifice pe categorie.
Organizaţia de verificare/Auditorul înregistrează rezultatele într-un raport
trimis către Fundaţia pentru Parteneriat.

12.2. Evaluarea verificărilor ulterioare

În cazul în care nu s-au constatat nereguli la verificările ulterioare, managerul
de program TA înregistrează cele constatate în Evidenţa de verificări ulterioare
următoarele „la verificare utilizării mărcii înregistrate la data de ….nu s-au
constatat nereguli, nu sunt necesare măsuri”.
Managerul de program anunţă comitetul de evaluare despre rezultatele
verificărilor ulterioare.
În cazul în care la verificările ulterioare s-au constatat nereguli, managerul de
program anunţă comitetul de evaluare şi producătorul (utilizatorul mărcii)
despre rezultatele verificării; în caz de nevoie se consultă cu producătorul, se
recomandă verificări ulterioare, se efectuează inspecţie la producător.
Rezultatul verificării care atestă neconformitatea poate fi completat cu
observaţii de către producător, de care comitetul va ţine cont.
În cazul în care la verificările ulterioare calitatea produsului/serviciului nu
corespunde cerinţelor, la recomandarea Comitetului de evaluare, directorul va
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anunţa producătorul să remedieze neregulile,



sau, până la remedierea neregulilor, dar cel mult pe 6 luni, va suspenda

dreptul de utilizare a mărcii înregistrate,


sau decide retragerea dreptului de utilizare a mărcii înregistrate.

12.3. Verificarea ulterioară prin sondaj

În cazul unor reclamaţii din partea consumatorilor referitoare la calitatea
necorespunzătoare al produsului/serviciului comitetul de evaluare poate decide
verificarea

produsului/serviciului

neprogramat.

Comitetul

poate

verifica

condiţiile de asigurare a calităţii produsului/serviciului.
În cazul verificărilor prin sondaj, evaluarea rezultatelor se face ca în cazul
verificărilor ulterioare.

13. ADMINISTRAREA RECLAMAŢIILOR
Reclamaţiile primite de la consumatori sau persoane terţe trebuie luate în
evidenţă de către asistentul de program şi în cazul reproşurilor profesionale
trimise managerul de program, care este obligat să le trimită comitetului de
evaluare. În cazul în care consumatorul îşi comunică reclamaţia telefonic,
trebuie înregistrate datele persoanei respective (nume, date de contact) şi
descrierea scurtă a reclamaţiei. Toate problemele şi reclamaţiile trebuie
soluţionate în cel mai scurt timp posibil.
Asistentul de program are obligaţia de a înregistra datele reclamaţiei în
Evidenţa de reclamaţii şi contestaţii, apoi managerul de program trebuie să
asigure verificarea reclamaţiei. Rezultatele verificării vor fi înregistrate în Note
de verificare, care să conţină descrierea exactă a reclamaţiei, rezultatele
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verificării şi recomandări pentru soluţionarea acesteia. În cazul în care
Comitetul de evaluare este personal implicată în reclamaţie, efectuarea celor
sus menţionate îi revine directorului.
Notele înregistrate la verificări trebuie transmise directorului, care pe baza
recomandărilor va decide despre modalitatea de soluţionare a reclamaţiei sau
despre refuzarea acesteia, şi îşi înregistrează decizia în aceste note. Rezolvarea
reclamaţiei pe baza deciziei este sarcina managerul de program.
În cazul în care clientul nu acceptă modalitatea indicată de rezolvare a
reclamaţiei, sarcina de a rezolva reclamaţia îi revine managerul de program.
După încheierea reclamaţiei, asistentul de program actualizează evidenţa de
reclamaţii şi contestaţii.
În toate cazurile în care rezolvarea reclamaţiei nu s-a putut efectua într-un
mod satisfăcător pentru ambii părţi, reclamaţia trebuie prezentată Comitetului,
care va decide de necesitatea analizei în continuare, precum şi despre
justificarea reclamaţiei.
Notele din cadrul reclamaţiei sau a contestaţiilor, precum şi toate datele vor fi
înregistrate de către asistentul de program.

14. ADMINISTRARE

14.1. Evidenţa utilizatorilor mărcii înregistrate

Evidenţa clienţilor implicaţi în certificarea produselor şi a serviciilor (utilizatorii
mărcii înregistrate) se efectuează în baze de date separate. Baza de date conţine
datele clienţilor, precum şi toate datele importante, necesare auditului,
verificării

produsului/serviciului,

certificării

şi

verificărilor

Actualizarea bazei de date este sarcina asistentului de program.

ulterioare.
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14.2. Administrare după înregistrare

După eliberarea certificatului, acesta va trimis către întreprinderea care a
câştigat dreptul de utilizare a mărcii înregistrare pentru un anumit produs sau
serviciu, cu o scrisoare, Codul şi contractul de licenţă..

15. COSTURILE CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ŞI DE
OBŢINERE

AL

DREPTULUI

DE

UTILIZARE

A

MĂRCII

ÎNTREGISTRATE
Aplicanţii vor avea de achitat o sumă de 100 Euro (echivalentul în lei la cursul
BNR) pe categorii, sumă ce acoperă costurile evaluării produsului/serviciului
aplicant, precum şi dreptul de utilizare a mărcii înregistrate Transylvania
Authentica pe o perioadă de trei ani.

16. OBLIGAŢIILE FUNDAŢIEI PENTRU PARTENERIAT
Fundaţia pentru Parteneriat asigură funcţionarea continuă a procedurilor de
certificare prin respectarea Regulamentului de funcţionare.
Asigură promovarea mărcii, recunoaşterea acesteia pe piaţă, şi menţinerea
recunoaşterii.
Pentru acesta:


prezintă certificatul de conformitate şi marca înregistrată în mass-media şi

diverse evenimente,


oferă

informaţii

despre

produsele/serviciile

care

au

obţinut

marca

înregistrată în mass-media, creează materiale informative şi le răspândeşte,
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anunţă mass-media despre retragerea definitivă al dreptului de utilizare a

mărcii înregistrate pentru un produs/serviciu,


efectuează activitate de marketing în vederea cunoaşterii mărcii de către

consumatori.

17. OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERII CARE A OBŢINUT DREPTUL
DE UTILIZARE A MĂRCII ÎNREGISTRATE PENTRU UN PRODUS
SAU SERVICIU
Certificatul de conformitate eliberat de către Fundaţia pentru Parteneriat nu
diminuează responsabilitatea producătorului de a realiza produse/servicii de
calitate.
Întreprinderea care a obţinut dreptul de utilizare a mărcii înregistrate, pentru a
populariza marca, şi pentru a menţine autenticitatea profesională a acesteia se
obligă să:


plaseze, conform cerinţelor, logo-ul mărcii înregistrate pe un loc bine vizibil ,

în mărime corespunzătoare pe produs/serviciu,


menţină calitatea produsului/serviciului său şi condiţiile de producţie a

acesteia, cel puţin la nivelul care era asigurat în timpul obţinerii dreptului de
utilizare a mărcii,


respecte Regulamentul de funcţionare, să satisfacă toate obligaţiile care îl

privesc,


accentueze faptul că produsul/serviciul său poartă marca înregistrată în

cursul activităţilor sale de PR şi publicitare,


conform posibilităţilor sale participă la acţiunile şi evenimentele organizate

de Fundaţia pentru Parteneriat pentru popularizarea mărcii,


oferă fotografia produsului/serviciului său un exemplar al produsului în

sine Fundaţiei pentru Parteneriat.

