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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. RO57RNCB0086023664390001 deschis la 

BCR, Agenţia Griviţa, C.U.I. 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 prin ...., în 

calitate de TITULAR DE LICENŢĂ, s-a încheiat următoarea 

 

CONVENŢIE 

 

2 Obiectul convenţiei 

Obiectul convenţiei îl constituie verificarea de către RAR-OCP a respectării condiţiilor iniţiale 

care au stat la baza acordării certificării în raport cu documentul/ele normativ/e de referinţă ... a 

produsului / familiei de produse ... tip / cod ..., fabricat/ă în serie de ..., în sediul din ... , importat/ă de 

....., / ambalat/ă de …../ şi distribuit/ă de …. . 

În cazul constatării nerespectării cerinţelor evaluate iniţial, RAR-OCP suspendă / retrage 

certificarea. 

Angajamentul privind utilizarea licenţei şi certificatului de conformitate RAR-OCP, semnat de 

TITULARUL DE LICENŢĂ, este parte integrantă a prezentei Convenţii de supraveghere, iar 

nerespectarea lui atrage după sine suspendarea / retragerea certificării. 

 

3 Desfăşurarea activităţilor de supraveghere 

Activităţile de supraveghere se desfăşoară conform Regulilor generale privind certificarea 

produselor, cod RG-00, din cadrul Mapei cu documente informative RAR-OCP, cod MDI-00. 

 

4 Obligaţiile părţilor 

4.1 RAR-OCP are obligaţia de: 

 a respecta cerinţele prevăzute în Regulile generale privind certificarea produselor, cod RG-00, în 

desfăşurarea activităţilor de supraveghere a TITULARULUI DE LICENŢĂ, planificate şi / sau 

neplanificate; 

 a transmite TITULARULUI DE LICENŢĂ Planul de supraveghere; 

 a publica periodic lista licenţelor suspendate / lista licenţelor retrase; 

 a transmite TITULARULUI DE LICENŢĂ înştiinţările de plată care cuprind devizele de 

cheltuieli aferente activităţilor de supraveghere; 

 a notifica modificările documentaţiei RAR-OCP valabile pe perioada certificării. 

 

4.2 TITULARUL DE LICENŢĂ are obligaţia de: 

 a achita anticipat înştiinţările de plată care cuprind devizele de cheltuieli transmise de RAR-OCP 

pentru activităţile de supraveghere, sub sancţiunea suspendării licenţei; 

 a suporta cheltuielile de cazare, pentru activităţile procesului de supraveghere, care necesită 

deplasarea reprezentanţilor RAR-OCP în afara municipiului Bucureşti; 

 a suporta cheltuielile de cazare şi de transport, pentru activităţile procesului de supraveghere, 

care necesită deplasarea reprezentanţilor RAR-OCP în străinătate; 

 a permite accesul necondiţionat al reprezentanţilor RAR-OCP, în timpul activităţilor de 

supraveghere programate sau inopinate, în toate locaţiile în care se desfăşoară activităţile aferente 

produsului care face obiectul licenţei şi la toate documentele referitoare la produsul respectiv; 
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 a-şi asuma întreaga răspundere pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor sau acordurilor necesare 

din partea altor autorităţi competente sau altor persoane fizice / juridice; 

 a comunica RAR-OCP punctele de comercializare / desfacere proprii; 

 a asigura, la solicitarea RAR-OCP, transportul eşantioanelor prelevate; 

  a respecta Regulamentul de utilizare a licenţei, a certificatului, a marcajului de certificare RAR-

OCP şi a mărcii de conformitate RAR-OCP, cod RU-00, pus anterior la dispoziţie în cadrul Mapei de 

documente informative RAR-OCP; 

 a formula revendicări privind certificarea, referitoare numai la domeniul pentru care aceasta a 

fost acordată; 

 a informa RAR-OCP asupra modificărilor ce intenţionează a le efectua asupra produsului / 

procesului şi care afectează concepţia sau documentele normative ale produsului, asupra modificărilor 

documentelor normative în raport cu care a fost certificat produsul, asupra modificărilor structurii sau 

managementului titularului, dacă este relevant, precum şi asupra oricăror aspecte care pot influenţa 

conformitatea produsului cu cerinţele RAR-OCP; 

 a nu furniza produse la care au fost aplicate modificările anunţate, ca fiind certificate, fără un 

acord scris din partea RAR-OCP; 

 a păstra şi a pune la dispoziţia RAR-OCP, la cerere, înregistrările tuturor reclamaţiilor 

referitoare la conformitatea produsului cu cerinţele documentelor normative de referinţă şi înregistrările 

privind acţiunile întreprinse pentru rezolvarea reclamaţiilor şi a oricăror deficienţe ale produsului; 

 a nu face referire la certificare, în cazul suspendării sau retragerii licenţei. 

 

5 Dispoziţii finale 

Prezenta convenţie este valabilă pe perioada de valabilitate a Licenţei nr. ... . 

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 

TITULARUL DE LICENŢĂ sau la retragerea certificării. 

Convenţia a fost întocmită în două exemplare, din care un exemplar la RAR-OCP şi un 

exemplar la TITULARUL DE LICENŢĂ, ambele cu valoare de original. 

Anexă planul de supraveghere (... pag.). 

 

Semnături 

Din partea RAR-OCP    Din partea TITULARULUI DE LICENŢĂ 

Director Executiv RAR-OCP 

 

 

Persoana desemnată 


