REGULAMENTUL
privind dobândirea dreptului de utilizare a mărcii comunitare „SZÉKELY
TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT ”

I. Titularul mărcii:
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
RO – 530140 P‐ța Libertății nr.5, Miercurea Ciuc, jud.Harghita
Tel.: +4‐0266‐207700, Fax: +4‐0266‐207703, info@hatgitamegye.ro,
www.hargitamegye.ro
Consiliul Județean Harghita are rol de coordonare și control în procedura de acordare a
dreptului de utilizare a mărcii, rolul decizional îl are Comisia de acordare a dreptului de
utilizare.
II. Scopul și obiectivele:
Scopul: promovarea valorilor democratice pentru dezvoltarea complexă a
comunităților
Obiective:
‐

asigurarea perpetuării agriculturii tradiționale, a artei culinare, a turismului
tradițional și a produselor și serviciilor cu specific secuiesc, prin promovarea
acestora în țară și peste hotare,

‐

includerea conceptului de produs local de calitate, respectiv produs secuiesc de
calitate în conștientul consumatorilor,

‐

consumul produselor ecologice, sănătoase secuiești să fie simbolul unui stil de
viață sănătos (carne ecologică, lapte ecologic, pâine, brânză, ciuperci, etc.),

‐

păstrarea și consolidarea identității comunităților locale,
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‐

consolidarea legăturii dintre producători.

III. Organele sistemului de acordare a dreptului de utilizare
1. Consiliul Județean Harghita
În sistemul de acordare a dreptului de utilizare a mărcii Consiliul Județean
Harghita exercită dreptul de proprietate. Sarcinile, care îi revin în acest sens:
o
înființarea organelor sistemului de certificare și nominalizarea
persoanelor implicate în procesul de acordare a dreptului de utilizare a
mărcii,
o

asigurarea condițiilor economice necesare funcționării sistemului,

o
aprobarea și modificarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de utilizare a mărcii,
o

stabilirea politicii de calitate a sistemului,

o
acordarea dreptului de utilizare prin încheierea unui contract de
licență și înmânarea Certificatului.
2. Comisia de acordare a dreptului de utilizare
Comisia de acordare a dreptului de utilizare a mărcii comunitare „SZÉKELY
TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT” este organul cu responsabilitate
profesională și competență deplină. Membrii Comisiei sunt numiți de Consiliul
Județean Harghita prin dispoziție a președintelui.
Comisia se întrunește lunar și are ca sarcină revizuirea solicitărilor, evaluarea și
punctarea produselor/serviciilor pe baza Sistemului de criteria și luarea deciziei de
acordare sau respingere a dreptului de utilizare a mărcii.
3. Experți
În cadrul procesului de certificare efectuarea expertizei solicitărilor, a
eventualelor analize, audituri se efectuează de către experți recunoscuți în
domeniu, respectiv de diferite laboratoare.
IV. Documente legate de procedura de acordare a dreptului de utilizare a mărcii
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1. Regulamentul privind dobândirea dreptului de utilizare a mărcii – este
documantația de bază, care reglementează procesul de acordare a
dreptului de utilizare privind marca comunitară „SZÉKELY TERMÉK/PRODUS
SECUIESC/SEKLER PRODUKT”;
2. Cererea de înscriere – prin înaintarea acestui formular se solicită utilizarea
mărcii;
3. Sistemul de criterii – cuprinde criteriile de selecție și punctajul privind
cerințele din diferite domenii;
4. Contract de licență – stabilește condițiile de utilizare și exploatare de către
licențiat (utilizator de marcă) în activitatea comercială desfășurată a
mărcii
comunitare
înregistrate
„SZÉKELY
TERMÉK/PRODUS
SECUIESC/SEKLER PRODUKT”;
5. Certificat – se acordă pe baza contractului de licență și confirmă că
produsele solicitantului sunt conforme cu cerințele stabilite de sistemul
de criterii a mărcii comunitare „SZÉKELY TERMÉK/PRODUS
SECUIESC/SEKLER PRODUKT”.
V. Condiții de afiliere
Pentru dobândirea dreptului de utilizare a mărcii comunitare „SZÉKELY
TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT” se pot înscrie:
1. persoane juridice şi fizice autorizate cu autorizație de funcționare validă, şi
care îşi desfăşoară activitatea în regiune,
2. care au ca obiect de activitate: perpetuarea agriculturii tradiționale , a artei
culinare, a turismului tradițional şi a produselor şi serviciilor cu specific
secuiesc,
3. care dispun de dreptul de proprietate asupra produsului aplicant,
4. care răspund în mod direct pentru calitatea produsului/serviciului aplicant
şi pentru condițiile de confecționare al acestuia,
5. care

respectă

legea

privind

produsului/serviciului aplicant.
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fabricarea

şi

comercializarea

Înscriere pentru utilizarea mărcii comunitare nu implică plata unei taxe de
utilizare.
VI. Indicații privind utilizarea mărcii colective
Procesul de acordare a dreptului de utilizare a mărcii comunitare „SZÉKELY
TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT”:
1. Depunerea cererii de înscriere,
2. Comisia examinează cererea în sensul îndeplinirii condițiilor de la cap. V.

punctele 1‐5,
3. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile, persoana fizică sau juridică este

înscrisă în lista persoanelor autorizate să utilizeze marca și se comunică acest
lucru solicitantului,
4. În cazul în care nu sunt îndeplinite una sau mai multe condiții, comisia

notifică acest lucru și acordă un termen pentru remedieri,
5. În cazul în care

persoana fizică sau juridică remediează lipsurile în

termenul prevăzut este înscris in lista persoanelor autorizate să utilizeze marca
și se comunică acest lucru,
6. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu indeplinește condițiile în

termen acordat i se comunică că nu poate utiliza marca,
7.

În caz de respingere, solicitantul poate depune o nouă cerere, dacă

îndeplinește condițiile impuse de Regulament,
8. Lista actualizată cu persoanele autorizate să utilizeze marca este accesibilă

pe site‐ul www.szekelytermek.ro,
9. În cazul în care se îndeplinesc condițiile sus menționate , marca colectivă

poate fi utilizată sub condițiile cuprinse în contractual de licență,
10. Comisia verifică periodic respectarea condițiilor cuprinse în prezentul

Regulament,
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11. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă oricare condițiile

mai sus formulate, comisia va informa utilizatorul mărcii și va acorda un
termen de remediere,
12. În cazul în care utilizatorul mărcii nu remediează deficiențele constatate la

propunerea comisiei , titularii mărcii colective vor avea dreptul să excludă de
pe lista utilizării mărcii colective.
V. Elemente
Persoanele

îndreptățite

să

utilizeze

marca

comunitară

„SZÉKELY

TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT” pot folosi marca fără restricții pe
produsele enumerate pe Certificat, în reclame, materiale promoționale etc.
Fiecare persoană îndreptățită să utilizeze marca, va folosi logo‐ul numărul de ordine al
Certificatul.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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