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DREPTURILE SI OBLIGATIILE DETINATORULUI DE CERTIFICAT DE CONTROL
AL PRODUCTIEI IN FABRICA
1

DREPTURILE DETINATORULUI DE CERTIFICAT DE CONTROL AL PRODUCTIEI IN
FABRICA

1.1 Sa utilizeze marcajul CE pe produsele care indeplinesc conditiile de conformitate, asa cum prevede
“Regulamentul de utilizare a marcajului CE si a numarului de identificare a GCP ca organism
notificat”, cod: RG – 04R.
1.2 Sa fie publicat pe pagina web a GCP CERTIFICARI, inclusiv produsul pentru care a fost certificat
controlul productiei in fabrica.
1.3
Sa aiba asigurata confidentialitatea din partea GCP CERTIFICARI asupra informatiilor furnizate
de acesta.
1.4
Sa fie informat asupra modificarilor aparute in documentele GCP CERTIFICARI pentru acordarea
/ neacordarea, mentinerea, extinderea certificarii si conditiile in care certificarea poate fi
suspendata sau retrasa.
1.5
Sa nu recunoasca componenta echipei de audit, pe motive bine intemeiate.
1.6
Sa formuleze observatii documentate la rapoartele de audit si la anexele acestora.
1.7
Sa convina cu auditorul sef GCP CERTIFICARI asupra documentelor de interes comun (planul de
audit, programul de supraveghere, etc.).
1.8
Sa fie informat privind situatiile de utilizare abuziva a certificatului, a marcajului CE si a
numarului de identificare la Bruxelles, precum si asupra deciziei de suspendare sau retragere a
certificatului de control al productiei in fabrica.
1.9
Sa aiba posibilitatea de a face reclamatii si / sau apeluri la deciziile care il privesc si care au fost
emise de GCP CERTIFICARI.
1.10 Sa aiba acces la toate informatiile privind procesul de certificare a controlului productiei in
fabrica.
1.11 Sa solicite atunci cand considera necesar extinderea / restrangerea domeniului de certificare.
1.12 Sa indeplineasca in mod permanent prevederile relevante ale programului de certificare a
controlului productiei in fabrica.
1.13 Sa aplice marcajul CE / numarul de identificare la Bruxelles pe produs, pe ambalajul produsului
(pe primul ambalaj al acestuia sau pe ambalajul colectiv) si / sau pe documentele insotitoare ale
acestora, dar numai pentru produsele certificate.
1.14 Sa faca referiri la marcajul CE / numarul de identificare la Bruxelles in corespondenta, contracte
sau alte documente privind controlul productiei in fabrica certificat.
1.15 Sa utilizeze marcajul CE / numarul de identificare la Bruxelles ca mijloc de publicitate in vederea
promovarii controlul productiei in fabrica certificat.
1.16 Sa conteste orice decizie de sanctionare aplicata de GCP CERTIFICARI.
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2.7.

OBLIGATIILE DETINATORULUI DE CERTIFICAT DE CONTROL AL PRODUCTIEI IN
FABRICA
Raspunde de asigurarea masurilor si conditiilor necesare pentru realizarea calitatii controlului
productiei in fabrica certificat.
Sa utilizeze certificarea numai pentru a indica faptul ca a fost certificat controlul productiei in
fabrica si ca acesta este in conformitate cu standardele armonizate aplicabile ;
Sa informeze organismul de certificare asupra oricaror modificari asupra controlului productiei in
fabrica certificat.
Declaratiile date de producator trebuie sa fie formulate in concordanta cu domeniul pentru care a
fost acordata certificarea controlului productiei in fabrica;
Producatorul poate folosi certificarea controlului productiei in fabrica numai in conditiile in care
nu aduce o reputatie proasta organismului de certificare si sa nu faca nici o declaratie referitoare
la certificarea controlului productiei in fabrica sau abuziva sau neautorizata;
La suspendarea sau retragerea certificarii, producatorul are obligatia sa inceteze utilizarea
materialelor publicitare care contin referiri la certificarea controlului productiei in fabrica si se
obliga sa returneze documentele prin care se atesta certificarea controlului productiei in fabrica;
Sa se straduiasca si sa se asigure de faptul ca certificatul de conformitate a controlului productiei
in fabrica / marcajul CE / numarul de identificare la Bruxelles nu sunt folosite in mod abuziv.
Urmatoarele situatii sunt considerate ca utilizare abuziva a certificatului, a marcajului
CE si a numarului de identificare la Bruxelles:
a) utilizarea marcajului CE de către cei care nu au obtinut acest drept (nu sunt detinatorii
unui certificat de conformitate al controlului productiei in fabrica);
b) utilizarea marcajului CE de către titular pentru alte produse decât cele pentru care au
obtinut certificarea sau pentru variante constructive si functionale ale produsului certificat;
c) utilizarea marcajului CE pentru produsele pentru care certificarea nu este încă finalizată;
d) utilizarea marcajului CE în legătură cu produsele pentru care a încetat dreptul de
utilizare;
e) utilizarea marcajului CE de către titular pentru produse similare cu cele pentru care a
obtinut dreptul de utilizare a marcajului CE, dar care sunt realizate de alt producător;
f) aplicarea marcajului CE incomplet (lipsă referential sau număr certificat)
g) utilizarea marcajului CE pe produsele certificate la care s-au adus modificari care
vizeaza conceptia, procesul de fabricatie sau locul de productie.
h) utilizarea marcajului CE in perioada de suspendare / retragere a certificatului de
conformitate a controlului productiei in fabrica.

