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1
Părţile contractante
Între Registrul Auto Român-Organismul de Certificare Produse (RAR-OCP), cu sediul în Calea
Griviţei nr. 391A, sector 1, Bucureşti, având contul nr. RO78BRDE410SV19834754100 deschis la
BRD-Bucureşti, sucursala J.L. Calderon, cod fiscal RO 1590236, reprezentat prin …, Director Executiv
RAR-OCP, în calitate de organism de certificare a conformităţii produselor
şi … cu sediul în … având contul nr. … deschis la …, cod fiscal RO ..., reprezentat de … , în
calitate de SOLICITANT de certificare, s-a încheiat următoarea
CONVENŢIE

2
Obiectul convenţiei
Obiectul prezentei convenţii îl constituie certificarea conformităţii cu documentul/ele normativ/e
de referinţă ... a produsului / familiei de produse ... tip/cod ..., fabricat/ă în serie / lot nr. …, cantitate:
…., fabricat/ă de ..., în sediul din ... , importat/ă de ....., / ambalat/ă de …../ şi distribuit/ă de …. .
Modificarea documentată a datelor prevăzute în aliniatul precedent ca urmare a desfăşurării
procesului de certificare nu impune modificarea prezentei Convenţii.
Prezenta convenţie nu se referă la activităţile de supraveghere a titularului de licenţă, care vor
face obiectul unei convenţii ulterioare.
Cererea de certificare semnată de SOLICITANT este parte integrantă a prezentei Convenţii.
3
Desfăşurarea activităţilor de certificare
Activităţile aferente procesului de certificare se desfăşoară conform Regulilor generale privind
certificarea produselor, cod RG-00 şi celorlalte documente cuprinse în Mapa cu documente informative
RAR-OCP, care au fost puse la dispoziţia SOLICITANTULUI.
4
Obligaţiile părţilor
4.1
RAR-OCP are obligaţia de:
•
a desfăşura activităţile aferente procesului de certificare a conformităţii produsului în
conformitate cu Regulile generale privind certificarea produselor, cod RG-00;
•
a păstra confidenţialitatea în raport cu alţi agenţi economici, asupra informaţiilor declarate de
solicitant ca protejate, obţinute în timpul procesului de certificare, referitoare la produs şi la
SOLICITANT;
•
a informa SOLICITANTUL asupra evaluărilor la care vor fi supuse eşantioanele de produse;
•
a transmite SOLICITANTULUI înştiinţările de plată care cuprind devizele de cheltuieli aferente
fazelor procesului de certificare.
4.2
SOLICITANTUL are obligaţia de:
•
a permite accesul reprezentanţilor RAR-OCP la toate documentele referitoare la produsul
respectiv;
•
a-şi asuma întreaga răspundere pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor prezentate, precum
şi pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate (analizarea datelor şi a
documentelor prezentate de către SOLICITANT nu angajează din partea RAR-OCP nicio răspundere
sau obligaţie şi nu înlătură răspunderea exclusivă a SOLICITANTULUI în cazul unor eventuale
reclamaţii, litigii, plângeri penale, cereri de despăgubiri, etc.);
•
a-şi asuma întreaga răspundere pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor sau acordurilor necesare
din partea altor autorităţi competente sau altor persoane fizice / juridice;
•
a permite accesul reprezentanţilor RAR-OCP în toate locaţiile în care se desfăşoară activităţile
aferente produsului pentru care se solicită certificarea;
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a permite reprezentantului RAR-OCP prelevarea eşantioanelor, în mod aleatoriu, de la sfârşitul
fluxului de fabricaţie, din stocul de produse pregătite pentru livrare, din depozit sau de pe piaţă;
•
a asigura, la solicitarea RAR-OCP, transportul eşantioanelor prelevate;
•
a nu face referire la certificare înainte de acordarea oficială a acesteia;
•
a achita anticipat înştiinţările de plată care cuprind devizele de cheltuieli, transmise de RAROCP, pentru fazele procesului de certificare;
•
a achita, înainte de finalizarea activităţilor de certificare, înştiinţările de plată care cuprind
devizele adiţionale pentru activităţile suplimentare executate din motive datorate solicitantului sau ca
urmare a modificărilor legislaţiei sau a evoluţiei preţurilor şi tarifelor;
•
a suporta cheltuielile de cazare, pentru activităţile procesului de certificare, care necesită
deplasarea reprezentanţilor RAR-OCP în România;
•
a suporta cheltuielile de cazare şi de transport, pentru activităţile procesului de certificare, care
necesită deplasarea reprezentanţilor RAR-OCP în străinătate;
•
a respecta prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia desenelor şi modelelor
industriale, la drepturile de autor, la protecţia mărcilor, suportând consecinţele şi eventualele daune
rezultate din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale altor persoane fizice sau juridice;
•
a îşi asuma răspunderea decurgând din nerespectarea prevederilor legale aplicabile activităţii
desfăşurate.
•

5
Dispoziţii finale
Prezenta convenţie poate fi modificată prin încheierea unui act adiţional sau poate înceta înainte
de împlinirea termenului de valabilitate, cu acordul ambelor părţi.
Convenţia poate fi denunţată unilateral de R.A.R.-OCP, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti
şi fără transmiterea unei notificări, în momentul neîndeplinirii obligaţilor asumate de către
SOLICITANT, acesta putând fi obligat la plata despăgubirilor către R.A.R. – O.C.P.
Partenerii de convenţie răspund fiecare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta
convenţie.
Litigiile se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, vor fi competente a soluţiona cauza
instanţele de la sediul organismului de certificare a conformităţii produselor, pe baza procedurilor RAROCP de tratare a reclamaţiilor, contestaţiilor şi apelurilor.
Prezenta convenţie este valabilă până la finalizarea procesului de certificare.
Prezenta convenţie a fost întocmită în 2 (două) exemplare originale, din care un exemplar la
RAR-OCP şi un exemplar la SOLICITANT.
Semnături
Din partea RAR-OCP
Director Executiv RAR-OCP

Persoana desemnată

Din partea SOLICITANTULUI

