
RAR-OCP  
ANGAJAMENT PRIVIND UTILIZAREA LICENŢEI ŞI 
CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE RAR-OCP 
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 ………………………………………………………, în calitate de titular al licenţei  nr. … din 

………… emisă de RAR-OCP, reprezentat prin ………………………… în funcţia de 

…………………………, mă  angajez: 

 să utilizez certificatul, marca de conformitate RAR-OCP şi marcajul de certificare RAR-OCP numai 

pentru produsele certificate; 

 să utilizez certificatul, marca de conformitate RAR-OCP şi marcajul de certificare RAR-OCP, ca 

mijloc de publicitate în vederea promovării, numai pentru produsele certificate, fără ambiguităţi sau 

posibilităţi de confuzie cu celelalte produse realizate; 

 să răspund pentru caracteristicile şi calitatea produselor pentru care sunt titular al licenţei, 

ambalate de către alţi agenţi economici, în condiţiile prevăzute în legislaţia în vigoare; 

 să informez de îndată RAR-OCP asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de certificare; 

 să nu comunic utilizatorilor date tehnice diferite de datele transmise RAR-OCP; 

 să nu comunic în reclame, cataloage, publicaţii, etc., date tehnice sau performanţe ale produselor 

nesusţinute prin dovezi obiective (Rapoarte de încercări) şi nespecificate în documentul(ele) de 

referinţă al(e) produselor şi / sau în certificatul de conformitate; 

 să pun la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care 

descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea produsului; 

 să respect legislaţia privind mărcile, drepturile de autor, protecţia modelelor şi desenelor 

industriale; 

 să încetez utilizarea certificatului, a mărcii de conformitate RAR-OCP şi a marcajului de certificare 

RAR-OCP, după expirarea termenului de valabilitate a licenţei sau în cazul suspendării / retragerii 

certificării; 

 să încetez imediat, în cazul expirării termenului de valabilitate a licenţei sau în cazul suspendării / 

retragerii certificării, utilizarea certificatului, a mărcii de conformitate RAR-OCP şi a marcajului de 

certificare RAR-OCP, în reclame, cataloage, publicaţii, etc., precum şi orice referire la certificarea 

RAR-OCP; 

  să respect prevederile "Regulamentului de utilizare a licenţei, a certificatului, a marcajului de 

certificare RAR-OCP şi a mărcii de conformitate RAR-OCP", cod RU-00. 

Reprezentantul legal al titularului de licenţă 

Numele: ....................................................... 

Funcţia: ....................................................... 

Semnătura: .................................................. 

Data: .............................. 
 


