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Regulamentul  de  utilizare a  certificatului, licentei si a 

marcii de conformitate “RINA SIMTEX” pentru certificare 

produse pentru constructii 

 
 
GENERALITĂŢI 

 
1.1  Prezentul regulament stabileste regulile de utilizare a marcii de conformitate “RINA 
SIMTEX”” de catre agentii economici ale caror produse au obtinut certificarea si in 
consecinta, au obtinut dreptul de utilizare a marcii de conformitate.  
  
1.2 Prevederile Regulamentului se aplica tuturor produselor certificate de RINA SIMTEX 
ORGANISMUL DE CERTIFICARE, in raport cu standarde/normative nationale de referinta 
si cerintele schemei 5 adoptata de organism in conformitate cu prevederile standardului SR 
EN ISO/CEI 17067. 
 
2    PROPRIETATEA ASUPRA MARCII  
 
2.1 Marca de conformitate “RINA SIMTEX” este proprietatea exclusiva a RINA SIMTEX 
ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL. Marca este inregistrata la Oficiul de Stat Pentru 
Inventii si Marci (OSIM), conform “Certificat de inregistrare a marcii “nr. 121388 din 
29.05.2012, cu valabilitate 10 ani. 
   
2.2 Marca de conformitate “RINA SIMTEX” nu poate fi concesionata, instrainata si/sau 
utilizata decat pentru produsul/produsele care fac obiectul unei Cereri de certificare si 
pentru care certificarea a fost acordata. 
              
3      SIMBOLUL MARCII DE CONFORMITATE « RINA SIMTEX » PENTRU PRODUSE »   
          
Simbolul marcii de conformitate « RINA SIMTEX » utilizata pentru domeniul  de certificare 
in conformitate cu standarde nearmonizate,  este  prezentata în fig. 1  

 
   

Conditii grafice de realizare : 
 
1. Font text „RINA SIMTEX” : Swis721 
BlkEx BT, culoare : Pantone 308 (cod 
RGB: 0,125,125) 
2.  Font text „CERTIFIED PRODUCT” 
si “9999” : Arial, culoare: Alb.  
3.“9999” reprezinta nr. de certificat 
valabil. 
4.  Codurile culorilor sunt cele din 
figura 1 si 2 
5. Proportii text “RINA SIMTEX” in 
raport cu “CERTIFIED PRODUCT” : 
6:4 
6.  Culoare chenar: Albastru inchis  

Figura 1  
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4     APLICAREA MARCII DE CONFORMITATE “RINA SIMTEX”  
  
4.1 Titularii vor utiliza marca numai în variantele grafice prezentate în fig. 1 si numai pentru 
produsele care sunt specificate in Certificatul de Conformitate.  

 

4.2 Titularul poate aplica marca de conformitate “RINA SIMTEX” după caz, pe produs, pe 
ambalajul produsului, pe documentele care insotesc sau promoveaza produsul (pliante cu 
reclame, etichete) respectand intocmai conditiile grafice din fig. 1 .  
 
4.3 Dimensiunile marcii pot fi mărite sau micsorate  proporţional, în funcţie de dimensiunile 
produsului, ambalajului, documentelor insotitoare pe care se aplică, cu conditia ca acestea 
sa fie lizibile.  
 

4.4 Marca de conformitate poate fi reprodusa color, acolo unde mijloacele tehnice permit 
tiparirea color in conditiile grafice specificate, sau alb-negru in functie de dorinta si conditiile 
grafice ale clientului. 
 

4.5 Marca trebuie sa fie aplicata vizibil, fara posibilitati de confuzie, corelat cu prevederile 
privind marcarea produselor conform documentelor tehnice de referinta. 
In cazul in care, marca “RINA SIMTEX” se aplica conjugat cu sigla agentului economic,  se 
vor Respecta detaliile prezentate in figura 2.          
                                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                                          
 

         
   

  
     
 
 
 
                Fig. 2 
 
4.6 Marca de conformitate „RINA SIMTEX“ va fi poziţionată în dreapta mărcii agentului 
economic (cazul dispunerii celor două mărci în linie orizontală) sau sub marca agentului 
economic (cazul dispunerii celor  două mărci în linie verticală).   
            
4.7 Utilizarea mărcii de conformitate pe produsul certificat, in alt mod decat cel mentionat 
mai sus, se poate face numai cu acordul scris al RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE 
CERTIFICARE. 
 

 
5 CONDIŢII GENERALE  DE  UTILIZARE  

 
5.1 Utilizarea mărcii de conformitate « RINA SIMTEX » în condiţiile prezentului regulament 
este permisă numai pe durata de valabilitate a certificatului emis şi numai pentru produsele 
care au făcut obiectul certificării. 
 

 

CERTIFIED PRODUCT Nr.certificat 

EN 206/NE 014  

Marca inregistrată, 
de comerţ, 

de serviciu a 
organizatiei 
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5.2 Marca de conformitate « RINA SIMTEX se utilizează strict în cadrul organizatiei care a 
obţinut  certificarea, pentru gama de produse specificate şi nu poate fi cedată unei terţe 
părţi. Marca de conformitate nu face obiectul unei cesionări  sau a unei măsuri de execuţie 
forţată. 
Detinatorul de licenta pentru utilizarea marcii de conformitate « RINA SIMTEX » trebuie sa 
aiba grija, ca in  publicatiile si reclamele sale sa nu dea nastere la nicio confuzie intre 
produsele certificate si cele necertificate. 
Detinatorul de licenta nu trebuie sa faca nicio declaratie sau altceva asemenea in 
informarea utilizatorului, care ar putea face cumparatorii sa creada ca performantele 
produsului sau utilizarea acestuia sunt acoperite de certificare, cand de fapt, acestea nu 
sunt.   
 
5.3  Când marca de conformitate se utilizează conjugat cu marca de fabrică, de comerţ şi 
de serviciu înregistrată, organizatiile trebuie să ia măsurile necesare pentru ca menţionarea 
privind certificarea, să nu fie extinsă în afara conţinutului documentelor de referinţă sau în 
afara gamei de produse precizate în certificatul acordat. 
 
5.4 Este interzisa utilizarea marcii organismului de acreditare (RENAR) a RINA SIMTEX 
ORGANISMUL DE CERTIFICARE  de catre organizatia careia i s-a certificat produsul, asa 
cum precizeaza art. 6.2.1.13 din RE-02, “OEC este responsabil pentru utilizarea simbolului 
acreditării şi nu trebuie să permită clienților săi să utilizeze simbolul acreditării”.  
 

5.5 Titularii pot utiliza marca de  conformitate “RINA SIMTEX” numai  dupa achitarea 
tarifului anual de utilizare a marcii de conformitate pe produs, ambalaj sau  documentele de 
publicitate, reclamă, scrisori, pe panourile din localurile care îi aparţin etc. si semnarea 
declaraţiei privind respectarea prezentului regulament de utilizare a mărcii  de conformitate.  
 
5.6 Marca de conformitate “RINA SIMTEX” trebuie însoţită în mod  obligatoriu de numărul 
certificatului acordat, menţionat  în "Lista certificatelor acordate ” mentinuta de RINA 
SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE. 
 

6     EVIDENŢA APLICĂRII MĂRCII DE CONFORMITATE “RINA SIMTEX” PENTRU 
PRODUSELE CERTIFICATE  

 
6.1 Titularul licentei de utilizare a marcii de conformitate “RINA SIMTEX” are obligatia de a 
mentine pe toata perioada de valabilitate a licentei de utilizare a marcii evidente privind : 

- aplicarea marcii – cu referire la produs si/sau client (fie intr-un registru de evidenta 
special, fie conform evidentelor specifice proprii) ; 

- documentelor pe care s-a aplicat sigla marcii ; 
- eventualele reclamatii privind produsele certificate – precum si modul de tratare a 

reclamatiilor. 
   
 
7 CONTROLUL  APLICĂRII  MĂRCII  DE  CONFORMITATE 
    UTILIZAREA  ABUZIVA  A CERTIFICATULUI  SI  A  MARCII DE CONFORMITATE 
 
7.1  RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE trebuie sa asigure titularului Licentei 
de utilizare a marcii de conformitate “RINA SIMTEX” toate informatiile privind utilizarea 
acesteia, conform preevderilor prezentului Regulament. 
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7.2  Controlul intern la titular, privind aplicarea mărcii de certificare “RINA SIMTEX” trebuie 
să se facă periodic de catre conducerea societatii.  
 
7.3 Controlul extern al aplicării mărcii de conformitate se face de către RINA SIMTE-
ORGANISMUL DE CERTIFICARE, pe piata si la titularii de certificare. In cadrul auditurilor 
de supraveghere trebuie sa verifice utilizarea marcii pe perioada care a trecut de la 
acordare, modul de aplicare, tipurile de produse pe care a fost aplicata, mentinerea 
integritatii marcajului pe produs.  
 
7.4 În cazul sesizarilor sau reclamatiilor de la terti, RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE 
CERTIFICARE are dreptul sa declanseze un audit inopinat prin care sa evalueze modul in 
care este utilizata marca de conformitate.  
7.5 Sunt considerate ca utilizare abuziva a certificatului si a  marcii de conformitate 
“RINA SIMTEX”  urmatoarele situatii: 

- utilizarea certificatului /marcii de conformitate pentru produse care nu sunt incluse in 
domeniul certificarii;  

- utilizarea certificatului / marcii pentru alte locatii de productie decat cele supuse  
evaluarii; 

- utilizarea certificatului/marcii de catre titular in conditiile in care certificatul nu a fost 
reinoit dupa expirarea termenului de valabilitate, certificatul a fost suspendat/retras ; 

- utilizarea incorecta  a certificatului/marcii in materiale de publicitate, promotionale, 
cataloage pliante , reclame; 

- utilizarea certificatului/marcii  de catre alta organizatie decat cea titulara. 

Identificarea situatiilor de utilizare abuziva a certificatului/marcii se poate face ca urmare a  
sesizarilor primite  de RINA SIMTEX-OC, referioare la acest aspect si in cadrul auditurilor 
de supraveghere.  
 
8 INCETAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A CERTIFICATULUI SI A MĂRCII  DE 

CONFORMITATE « RINA SIMTEX » PE PRODUSE  
 
8.1 Dreptul de utilizare a certificatului de conformitate si a licentei pentru utilizarea marcii de 
conformitate “RINA SIMTEX” pentru produse inceteaza in urmatoarele cazuri : 

- Suspendarea sau retragerea certificarii; 
- Expirarea perioadei pentru care a fost acordata certificarea. 

8.2 Pe perioadele în care certificarea este suspendata, titularul nu mai are dreptul de a 
utiliza marca de conformitate.     
 
8.3 La retragerea certificării sau la renunţarea din partea organizatiei la certificat, aceasta 
nu mai are dreptul de a utiliza marca de conformitate “RINA SIMTEX” şi are obligatia de a 
returna certificatul acordat. 
 

 
9 SANCŢIUNI  

 
9.1 Nerespectarea de catre titularii de licente a conditiilor de utilizare a marcii, in funcţie de 
gradul de vinovăţie, atrage sancţionarea prin : 

a) avertisment scris organizatiei ; 
b) suspendarea certificării până la rezolvarea cauzelor care au condus la 

nerespectarea prevederilor prezentului regulament;  
c)   retragerea certificării. 
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9.2 Dacă organizatia al cărui drept de utilizare a fost retras continuă să utilizeze marca de 
conformitate, RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE îşi rezervă dreptul de a 
cere daune materiale conform legislatiei in vigoare. Utilizarea fără drept a mărcii de 
conformitate atrage după sine răspunderea civilă şi penală conform legii. 
 
9.3 Organizatia sancţionată pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, 
poate face contestaţie în termen de 30 zile (de la data aplicării sancţiunii) la "Comisia de 
tratare a apelurilor" a  RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE. 
 
RINA SIMTEX-OC examineaza apelul intr-un termen de 30 de zile de la primirea lui, cu 
consultarea reprezentantilor clientului, daca este necesar, conform procedurii TRATAREA 
APELURILOR SI RECLAMATIILOR, cod PI – 07, editia in vigoare 
 
 
  
 


