ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Harghita nr. ______/______ pentru aprobarea
Metodologiei privind acordarea și controlul
dreptului de utilizare a mărcii comunitare
Székely
termék/Produs
secuiesc/Sekler
produkt
METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA ȘI CONTROLUL DREPTULUI DE UTILIZARE A
MĂRCII COMUNITARE “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY TERMÉK/SEKLER PRODUKT”
Capitolul I: SCURTĂ PREZENTARE A MĂRCII COMUNITARE “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY
TERMÉK/SEKLER PRODUKT”
Partea 1.: PROPRIETARUL MĂRCII
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
RO – 530140 Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro.
Marca comunitară europeană nr. 008290561 ”Székely termék/Produs secuiesc/ Sekler
Produkt” este în proprietatea Unității administrativ teritoriale Harghita prin Consiliul
Județean Harghita.
Temei legal: Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu
completările și modificările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 40/1994 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca
comunitară, înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie
2009 privind marca comunitară.
Consiliul Județean Harghita, fiind proprietarul mărcii comunitare Székely termék/Produs
secuiesc/Sekler produkt, îndeplinește rolul de coordonarea și controlul procesului de
acordare a dreptului de utilizare a mărcii pentru producători conform prezentei
metodologii, la propunerea Comisiei de acordarea și controlul dreptului de utilizare a
mărcii Székely termék/Produs secuiesc/Sekler, Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita
având rolul de a organiza ședințele comisiei.
Partea a 2.-a: SCOPUL CERTIFICĂRII PRODUSELOR LOCALE:
Acordarea dreptului de utilizare a mărcii ”Székely termék/Produs secuiesc/Sekler
Produkt” și certificarea produselor locale are următoarele scopuri și obiective:
- Promovarea în România și în afara țării a produselor și serviciilor specifice, de înaltă
calitate, realizate în zona geografică ale județelor Harghita, Mureș sau Covasna.
- Asigurarea unei piețe de desfacere pentru aceste produse; crearea unui lanț de
aprovizionare din care să câștige de la primul furnizor, până la beneficiarul finel,
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-

-

cumpărătorul;
Sprijinirea formării pe piața de desfacere a unui comportament de consumator
conștient și promovarea produselor locale
Consumul produselor secuiești de înaltă calitate, tradiționale, locale, secuiești, cu
producere trasabilă și de încredere, realizate în mod sănătos și cât mai ecologic, să
devină un simbol al stilului de viață sănătos
Protejarea și consolidarea sentimentului de identitate locală în rândul producătorilor
și consumatorilor
Consolidarea relațiilor dintre producători
Asigurarea aprovizionării populației cu alimente sănătoase.

Partea a 3.-a: ORGANELE SISTEMULUI DE CERTIFICARE
Consiliul Județean Harghita își exercită dreptul de proprietar pentru elaborarea și
administrarea sistemului de certificare a mărcii comunitare Székely termék/Produs
secuiesc/Sekler produkt, sens în care se îngrijește de:

numirea persoanelor participante în Comisia de acordarea și controlul dreptului
de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler produkt

asigurarea condițiilor economice necesare funcționării sistemului și a eliberării
dreptului de folosință a mărcii.
Partea a 4.-a: PAȘII DE URMAT ÎN PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OBȚINEREA
DREPTULUI DE UTILIZARE A MĂRCII COMUNITARE “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY
TERMÉK/SEKLER PRODUKT”
Comisia de acordarea și controlul dreptului de utilizare a mărcii comunitare Székely
termék/Produs secuiesc/Sekler produkt va examina cererile de înscriere depuse și în
cazul în care constată că producătorul solicitant îndeplinește condițiile prevăzute de
prezenta metodologie, va formula propuneri în vederea înscrierii solicitanților în lista
persoanelor autorizate să utilizeze marca comunitară Székely termék/Produs
secuiesc/Sekler product și asupra controlului modului de utilizare a mărcii de către
producători în urma unor controale aleatorii sau a sesizărilor primite.
Comisia, după controlul documentației, și în cazul în care constată că producătorul
solicitant îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta metodologie, înaintează
propunerea de acordare a dreptului de utilizare a mărcii către Președintele Consiliului
Județean Harghita, care dispune acordarea/neacordarea dreptului de utilizare a mărcii,
iar refuzul de atribuire a acestuia trebuie motivat..
Primul pas pentru solicitarea dreptului de utilizare a mărcii din partea producătorilor
interesați este depunerea unei cereri (formular) de solicitare pentru obținerea dreptului
de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler produkt.
Trebuie obținute autorizațiile/avizele/autorizările Direcției de Sănătate Publică Harghita,
Direcția Sanitar Veterinară și de Siguranța Alimentelor Harghita, etc. menționate în
formular, necesare desfășurării activității, trebuie făcută dovada deținerii legale a unui
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spațiu de desfășurare a activității, deasemenea dovada deținerii terenului de pe care
recoltează materia primă, când este cazul (de exemplu un producător de gem va face
dovada că deține o livadă, cultură etc.).
Producătorii/societățile vor depune certificate constatatoare la zi din care să reiasă
activitățile autorizate care vor face obiectul contractului de licență; producătoriipersoane fizice vor depune o adeverință/declarație pe propria răspundere referitoare la
activitatea desfășurată (ex: pe ce suprafață de teren are cultura; dacă apar diferențe
între documentele de proprietate și cea declarată, va fi sancționat).
Întreaga documentație trebuie predată secretarului comisiei sau trimisă prin e-mail.
Persoana care îndeplinește funcția de secretar verifică documentația, și dacă constată
lipsuri, cere solicitantului ca în cel mai scurt timp să remedieze lipsurile sesizate.
Pentru completarea lipsurilor sunt acordate 5 zile lucrătoare. În cazul în care în termenul
de 5 zile nu s-a făcut remedierea lipsurilor, produsele solicitantului sunt excluse de la
evaluare.
Dosarele se depun la adresa de e-mail: office@adehar.ro, sau la sediul Agenției de
Dezvoltare Județeană Harghita, adresa: Piața Libertății, nr. 5, Etaj I. camera 401.
Toate taxele necesare depunerii documentelor necesare pentru obținerea titlului de
utilizator al mărcii sunt în sarcina solicitantului.
Partea a 5.-a. CONTRACTAREA OBȚINERII DREPTULUI DE UTILIZARE A MĂRCII
COMUNITARE “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY TERMÉK/SEKLER PRODUKT”
În urma propunerii de aprobare făcută de către comisie și aprobată de către Președintele
Consiliul Județean Harghita cu producătorii admiși, propuși pentru obținerea licenței,
urmează încheierea unui Contract de licență pentru atribuirea dreptului de utilizare a
mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product între Proprietarul
Mărcii (Consiliul Județean Harghita) și Utilizatorul Mărcii (Producătorul). În acest
contract se stabilesc condițiile în care poate fi utilizată marca.
Producătorul poate să folosească marca numai în conformitate cu cele cuprinse în
contract, respectând toate condițiile descrise și utilizarea întocmai a elementelor vizuale.
Contractul se încheie pe o perioadă de 3 ani, acesta poate fi prelungit în viitor prin acte
adiționale la cererea utilizatorului. Secretarul Comisiei de acordarea și controlul
dreptului de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler
produkt urmărește valabilitatea acestor contracte și tot el va efectua pașii necesari
pentru prelungirea acestora, la solicitarea producătorului.
După expirarea contractului, în lipsa unui act adițional de prelungire a duratei, produsele
trebuie verificate din nou și doar după aceea se poate prelungi contractul. În
conformitate cu propunerea comisiei (susținută de procese verbale) dreptul de folosință
a mărcii poate fi prelungit, suspendat sau retras.
Pe parcursul derulării contractului, comisia va face verificări asupra respectării condițiilor
de acordare a dreptului de folosire a mărcii.
Partea 6.-a. Documente legate de procedura de acordarea și controlul dreptului de
utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler produkt:

3

1. Formularul de solicitare pentru obținerea utilizării mărcii comunitare Székely
termék/Produs secuiesc/Sekler product - prin înaintarea acestui document se solicită
utilizarea mărcii, acest formular fiind elaborat de Comisia de acordarea și controlul
dreptului de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler
product;
2. Metodologia privind acordarea și controlul dreptului de utilizare a mărcii comunitare
“Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product – este documentația de bază care
reglementează procesul de acordare și controlul a dreptului de utilizare a mărcii
comunitare ”Székely termék/Produs secuiesc/ Sekler Produkt”, sancționarea,
suspendarea sau retragerea utilizării mărcii comunitare;
3. Sistemul de criterii pentru acordarea și controlul dreptului de utilizare a mărcii
comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product” - elaborat de Comisia de
acordarea și controlul dreptului de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs
secuiesc/Sekler product
4. Contractul de licență care se va încheia între Consiliul Județean Harghita și
producătorii autorizați să utilizeze marca, pentru atribuirea dreptului de utilizare a mărcii
comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product cu Manualul de identitate
vizuală a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product, care
constituie Anexa la Contract.
5. Certificat – se acordă pe baza contractului de licență și confirmă că produsele
solicitantului sunt conforme cu cerințele stabilite de sistemul de criterii a utilizării mărcii
comunitare ”Székely termék/Produs secuiesc/ Sekler Produkt”.
CAPITOLUL II: COMISIA de acordarea și controlul dreptului de utilizare a mărcii
comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product
Comisia este un corp alcătuit din specialiști, care sunt răspunzători de certificarea
completă a produsului, iar numărul membrilor comisiei nu este limitat. Membrii comisiei
sunt propuși de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita și sunt numiți prin dispoziția
președintelui Consiliului Județean Harghita.
Comisia gestionează direcția viabilității micilor producători printr-o muncă și colaborare
continuă.
Partea 1. COMPONENȚA COMISIEI DE ACORDAREA ȘI CONTROLUL DREPTULUI DE
UTILIZARE ȘI CONTROL A MĂRCII COMUNITARE “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY
TERMÉK/SEKLER PRODUKT”:
Comisia se întrunește lunar, în funcție de numărul dosarelor înregistrate spre aprobare,
sarcina ei fiind analizarea solicitărilor, punctarea produselor/serviciilor în baza sistemului
de criterii, și adoptarea unor propuneri cu privire la acordarea și controlul dreptului de
folosire a mărcii, sau cu privire la propunerea privind refuzul acordării acestui drept,
trimise către Președintele Consiliului Județean Harghita.
Componența pe categorii a membrilor comisiei:
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specialist în artă populară
specialist în artizanat și textile
specialist în alimentație
specialist inginer agronom
angajați ai Consiliului Județean Harghita, ai Agenției de Dezvoltare Județeană
Harghita și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita.
Atribuțiile secretarului: Este angajat al Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita.
Convoacă comisia atunci când sunt înregistrate cel puțin 10 dosare spre examinare.
Secretarul trimite în scris invitațiile pentru membrii comisiei, organizează ședința și
întocmește procesul verbal cu propunerile Comisiei, care se comunică președintelui în
vederea deciziei acordării dreptului de utilizare a mărcii. Decizia se comunică
producătorului solicitant în maxim 30 de zile.
Persoana care prelevează analizele pentru laborator: Persoană angajată în cadrul
Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, și în această calitate în mod imperativ este și
membru în Comisie.
Președintele comisiei: Persoana președintelui comisiei trebuie acceptată în unanimitate
de către membrii comisiei. Orice membru a comisiei poate face propuneri cu privire la
alegerea președintelui, și votul va avea loc la prima ședință a comisiei.
PARTEA 2-A: DEMERSURILE COMISIEI DE ACORDAREA ȘI CONTROLUL A DREPTULUI DE
UTILIZARE ȘI CONTROL
Cu ocazia primei ședințe membrii comisiei elaborează și aprobă un sistem detaliat de
criterii care se va baza pe cele prevăzute la Capitolul III., Partea I., în baza căruia se va
derula examinarea cererilor în vederea acordării dreptului de utilizare a mărcii. Numărul
ședințelor comisiei este stabilit în funcție de numărul solicitărilor depuse pentru marca
Produs Secuiesc. Ședința se convoacă, de regulă, când sunt minim 10 solicitări depuse la
secretarul comisiei. În decursul întocmirii documentației, în primul rând trebuie
completat formularul de solicitare, la care trebuie anexată documentația solicitată în
acest formular. Secretarul le centralizează și cu aprobarea și în numele președintelui
trimite membrilor invitația pentru ședința următoare.
La data fixată comisia se întrunește, și în baza sistemului de criterii dezbate, care dintre
solicitări sunt conforme, care nu, respectiv cazurile unde trebuie solicitate completări. La
fiecare ședință a comisiei se încheie un proces verbal, care este întocmit de către
persoana care îndeplinește funcția de secretar. Procesul verbal conține propuneriile
comisiei adoptate în cadrul ședinței. Comisia examinează imparțial fiecare solicitare
depusă în parte.
După aprobarea propunerilor comisiei se încheie un contract între Consiliul Județean
Harghita și producători. Contractul se încheie pe o perioadă de minim 3 ani și poate fi
prelungit prin act adițional la solicitarea producătorilor. Prelungirea contractului este
posibilă doar după ce comisia verifică din nou produsele. Dacă comisia constată nereguli
atunci propune sancțiuni și după caz propune rezilierea contractului și retragerea
derptului acordat.
Secretarul aduce la cunoștința fiecărui nou beneficiar al mărcii, în scris, condițiile de
utilizare a mărcii, totodată ei primesc și Manualul de identitate vizuală a mărcii ”Székely
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termék/Produs secuiesc/Sekler Produkt”, în baza căreia trebuie să-și conformeze
identitatea vizuală proprie cu marca.
Toți cei care au fost evaluați favorabil pentru a utiliza marca, vor primi din partea
secretarului un logo prevăzut cu numărul de înregistrare a solicitării.
Partea a 3.-a. FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ACORDAREA ȘI CONTROLUL DREPTULUI DE
UTILIZARE
Numirea membrilor se va face prin Dispoziție a președintelui Consiliului Județean
Harghita, după acceptarea expres a membriilor prin consimțământ.
Ședința Comisiei este convocată de către Secretarul comisiei.
CAPITOLUL III. SISTEMUL DE CRITERII AL ACORDĂRII MĂRCII PRODUS SECUIESC.
Evaluarea posibilității de acordarea dreptului de utilizare a mărcii Produs Secuiesc
trebuie să fie strâns legată de un sistem de criterii care reglementează calitatea,
producția corespunzătoare precum și apartenența produselor realizate. La stabilirea
acestui sistem de criterii un element de bază este faptul că produsele trebuie realizate
exclusiv în zona geografică a județelor Harghita, Mureș sau Covasna, iar majoritatea
materiilor prime folosite trebuie să provină pe cât posibil tot de aici.
De asemenea, la sistemul de criterii sunt stabilite 4 categorii principale: Produse
alimentare, Produse artizanale, Produse Intelectuale și Produse Industriale
PARTEA 1. ALIMENTE
În cazul produselor alimentare, dacă solicitarea este depusă de către o persoană fizică,
aceasta trebuie să dispună de autorizație de producător și documentația depusă trebuie
să cuprindă un atestat de producător eliberat de către organele sanitar- veterinare,
privind ultima analiză de laborator a produsului(de dată recentă).
În cazul firmelor, documentația trebuie să conțină, certificatul de înregistrare la Registrul
Comerțului, dovadă privind ultima analiză de laborator al produsului și codul activității
(cod CAEN) trebuie să fie legat de acest produs. În cazul solicitărilor la produsele de
carne este necesar și numărul LOT.
a.
Condiții de bază
Solicitantul dispune de toate autorizațiile și calificările necesare pentru
valorificarea internă și externă a produsului.
Solicitantul dispune de autorizație de funcționare și de producție înregistrată în
județele Harghita, Covasna sau Mureș
Solicitantul este de acord cu condițiile de utilizare a mărcii și se obligă la
respectarea acestora.
Solicitantul acceptă condițiile sistemului de acordare și controlul mărcii”Székely
termék/Produs secuiesc/ Sekler Produkt”, și pune la dispoziție documentele necesare
pentru obținerea acestei calificări.
- Produsele supuse calificării nu pot fi produse caracteristice altor zone geografice.
a. Condiții generale
- Produsul corespunde cerințelor de siguranță alimentară
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c. Condiții legate de materiile prime necesare pentru producția alimentelor.
- Majoritatea materiilor prime și materialelor folosite (cel puțin 51 %) provin din
ferma proprie sau de la alți producători locali autentici de pe teritoriul județelor
Harghita, Mureș sau Covasna, ceea ce trebuie dovedit în fața comisiei de control cu
factură, totodată și cantitatea produsă trebuie susținută prin dovezi.
- În procesul de producție a materiilor prime provenite din gospodărie proprie să nu
se folosească chimicale sau îngrășăminte chimice, eventual să prezinte disponibilitate
pentru trecerea la agricultură ecologică.
d.
Cerințele de calitate ale alimentelor produse
Produsul nu conține conservanți, arome și coloranți artificiali, sau agenți de
încărcare.
Produsul are calități excepționale sesizabile
Produsul dispune de o nuanță și intensitate de culori caracteristice tipului,
precum și de o intensitate de aromă și gust corespunzătoare caracterului său.
Verificarea calității produselor trebuie făcută într-un laborator sanitar-veterinar de către
producător, care dovedește faptul că produsul nu conține conservanți, potențiatori de
gust sau coloranți sintetici. În cazul animalelor trebuie dovedit că acestea au fost
crescute fără potențiatori de creștere.
Verificarea acestor aspecte cade în sarcina Comisiei, în ziua evaluării, în caz contrar
produsul nu poate fi calificat pentru folosirea mărcii.
În plus, Comisia după propunerea acordării brandului și acordarea acestuia de
către Consiliul Județean Harghita va efectua controale aleatorii inopinate, cu scopul
asigurării calității corespunzătoare a produselor. Producătorul care deține marca trebuie
să-și asume acest lucru.
d.

Caracterul tradițional

Produsul este oficial recunoscut ca produs tradițional de către autoritățile
naționale/județene competente.
Produsul dispune de un trecut istoric documentat (cunoscut de cel puțin 50 de
ani), sau să fie realizat prin tehnici tradiționale.
Caracterul tradițional al metodelor de producție.
Să aibă legătură cu ținutul respectiv (localitate sau regiune)
Ambalaj cu caracter tradițional (material și execuție), arătos, ecologic.

PARTEA a 2.-a: PRODUSE ARTIZANALE
Baza produselor artizanale o constituie produsele realizate manual, care conform
caracteristicilor lor, acoperă o arie largă de activități. Aici intră produsele realizate
manual din lemn, sau accesoriile realizate din materiale textile, etc
a. Condiții de bază
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Solicitantul dispune de toate autorizațiile și calificările, care sunt necesare pentru
valorificarea internă și/sau externă a produsului.
Solicitantul dispune de autorizația de producător înregistrată în județele Harghita,
Covasna sau Mureș.
Solicitantul acceptă toate condițiile impuse de sistemul de calificare a Produsului
Secuiesc și pune la dispoziție documentele necesare pentru obținerea dreptului de
utilizare.
Solicitantul este de acord cu condițiile utilizării mărcii și se angajează la
respectarea acestora..
Solicitantul se angajează că va prezenta comisiei produsele nominalizate.
Produsele supuse calificării nu pot fi produse caracteristice altor zone geografice.
Cerințe cu privire la materiile prime
Produsul este realizat din materii prime naturale în majoritatea lor provenite,
conform documentelor justificative, din județele Harghita, Mureș, Covasna.
Materiile prime sunt achiziționate de la furnizori înregistrați oficial cu garanție
calitativă, lucru dovedit prin factură.
Printre furnizori se regăsesc producătorii și prestatorii locali.
Sistemul de criterii privind estetica și calitatea produsului
Calitatea materiei prime a produsului
Armonia dintre formă și ornament, utilizarea unor motive corespunzătoare
materialului
Găsirea proporțiilor corespunzătoare la ornarea suprafețelor, armonia dintre
părți și integru.
Armonia modelelor utilizate
Originalitate, autenticitate etnografică
În produs se oglindește originalitatea creatorului, pe lângă păstrarea autenticității
etnografice.
Produsul realizat prezintă cu autenticitate completă cultura unei comunități
tradiționale.
Caracterul tradițional
Produsul are un trecut istoric documentat
Metoda de producție este tradițională, cu utilizarea instrumentelor tradiționale
Produsul este relevant zonei geografice date (localitate sau regiune) prin formă,
motive, utilizarea culorilor
Perpetuarea formelor tradiționale, corespunzătoare materialelor
Ambalaj cu caracter tradițional (material și execuție), arătos.
PARTEA A 3.-A: PRODUSE INTELECTUALE
Aici își pot înregistra produsele autorii unor edituri, scriitori și alți proprietari de produse
sau servicii intelectuale din cele trei județe.
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Condiții de bază:
Solicitantul dispune de toate acele autorizații și calificări, care sunt necesare
pentru valorificarea internă și/sau externă a produsului.
Solicitantul dispune de autorizație de funcționare sau de producător, înregistrată
în județul județul Harghita, Mureș sau Covasna.
Solicitantul este de acord cu condițiile utilizării mărcii și se angajează la
respectarea acestora.
Solicitantul acceptă condițiile sistemului de calificare Produs Secuiesc și pune la
dispoziție documentele necesare pentru obținerea calificării.
Solicitantul se angajează să prezinte comisiei produsele nominalizate.
Condiții generale:
Produsul/serviciul (cartea, publicația etc.) provine de la un autor local
Produsul prezintă, analizează particularitățile economice, culturale, demografice
etc. ale regiunii geografice ale județelor Harghita, Mureș sau Covasna
Produsul se potrivește și vizual cu cele de mai sus
Cerințe de conținut
Cartea, publicația oglindește spiritualitatea zonei geografice ale județelor
Harghita, Mureș sau Covasna, prin conținutul lui servind comunitatea locală.
Caracterul educativ, constructiv a publicațiilor.
Nu conține texte defăimătoare, jignitoare.

-

Cerințe estetice și calitative pentru produse:
Calitatea superioară a materiilor prime
Execuție pretențioasă, plăcută
Armonie dintre conținut și aspect

-

Originalitate, caracter individual:
În produs se oglindește originalitatea creatorului
Unicitatea prezentării, formei, ambalării

-

Notorietate
Produsul este cunoscut în zona geografică dată.

PARTEA A 4.-A: PRODUSE INDUSTRIALE
Pentru acele produse sau servicii care din punctul de vedere al metodelor de producție
sau al cantității produse nu pot fi clasificate la micii producători, s-a creat și categoria de
Produs Industrial. Aici se încadrează acele produse fabricate de către firme mari, în
cantități mari, care pot fi exportate în mod individual.
Condiții de bază:
Solicitantul dispune de toate acele autorizații și calificări care sunt necesare
pentru valorificarea internă și/sau externă a produsului.
Solicitantul dispune de autorizație de funcționare sau de producție înregistrată în
județele Harghita, Mureș sau Covasna.
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Solicitantul este de acord cu condițiile de utilizare a mărcii și se angajează la
respectarea lor.
Solicitantul acceptă condițiile sistemului de calificare Produs Secuiesc și pune la
dispoziție documentele necesare pentru obținerea calificării.
Produsele înscrise nu pot fi produse caracteristice ale altui ținut geografic.
Condiții generale
Solicitantul dispune de drepturi de proprietate asupra unității înscrise.
Solicitantul respectă condițiile legale cu privire la producerea și comercializarea
produsului.
Prețul este corect se evaluează după prețul pieței.
Condiții legate de materia primă:
Produsul este realizat din materie primă naturală.
Materiile prime sunt cumpărate de la furnizori înregistrați oficial, garantate
calitativ.
Printre furnizori se regăsesc și producătorii, prestatorii locali.

-

Cerințele de estetică și de calitate ale produselor
Calitatea materiilor prime ale produselor
Realizare plăcută, pretențioasă
Armonie dintre estetică și funcționalitate

Originalitate, caracteristică
În produs se oglindește originalitatea creatorului
Unicitatea materiei prime
Unicitatea produsului referitor la utilizare.
Unicitatea formei, ambalării
În denumirea produsului se face referire la locul de proveniență al produsului
(județul, sau o localitate din județ).
Notorietatea
Produsul este cunoscut în zona geografică dată, sau cel puțin în zona locului de
fabricație.
CAPITOLUL IV: DEMERSURILE COMISIEI ÎN PRIVINȚA
UTILIZARE SI CONTROL

ACORDĂRII

DREPTULUI DE

Controlul continuu al calității Produselor Secuiești este esențial pentru evitarea
abuzurilor. De mai multe ori s-a ridicat problema importanței înființării comisiei de
control, în cazurile în care, producătorii după ce obțin marca, ulterior nu mai acordă
suficientă atenție calității și controlului permanent. Un produs va beneficia de încredere,
va fi de calitate și sănătos, dacă producătorul poate asigura continuitatea acestor
caracteristici pentru consumatori.
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PARTEA 1.: ȘEDINȚELE ȘI DECIZIILE COMISIEI DE ACORDAREA ȘI CONTROLUL
DREPTULUI DE UTILIZARE ȘI CONTROL.
În cazul în care comisia în timpul controalelor efectuate la producătorii care utilizează
marca “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY TERMÉK/SEKLER PRODUKT”, sesizează deficiențe
serioase, atunci în cel mai scurt timp trebuie convocată o ședință a comisiei care, prin
urmarea procedurii descrise mai jos, va comunica după posibilități producătorului, în
maxim 30 de zile, rezultatul examinării deficienței.
La ședință se va întocmi un proces verbal, și se vor dezbate problemele care au fost
sesizate. Procesul verbal este întocmit de persoana care îndeplinește funcția de secretar,
și la încheierea ședinței va fi semnat de fiecare membru al comisiei. Este nevoie de
decizia unanimă a membrilor comisiei prezenți pentru fiecare problemă în parte.
Ședința comisiei este valabilă dacă sunt prezenți jumătate plus unu din membrii
comisiei. În toate cazurile, președintele și secretarul comisiei, vor participa în mod
obligatoriu la ședință.
Ședința începe cu prezentarea de către președinte a ordinii de zi, care trebuie trimisă
anterior tuturor membrilor comisiei cu cel puțin două zile înainte de ședință.
PARTEA A 2.-A: DESFĂȘURAREA CONTROLULUI
În toate cazurile persoana sau persoanele desemnată/desemnate în acest scop, vor fi
după caz salariații Consiliului Județean Harghita sau al Agenției Județene de Dezvoltare
Harghita.
În situația în care comisia primește o sesizare, fie de la un membru al comisiei sau de la
un consumator, președintele comisiei stabilește componența unei delegații din cadrul
membrilor comisiei (în specialitatea vizată, de ex, specialiști în artă populară), secretarul
convoacă membrii respectivi și aceștia, cu anunțarea scrisă, prealabilă a producătorului,
efectuează o vizită la spațiul de producție respectiv și verifică cele sesizate.
În situația în care sunt vizate aspecte prind sănătatea publică, igiena etc. pot fi solicitați
reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Harghita, Direcția Sanitar veterinară și de
Siguranța Alimentelor Harghita, Protecția Consumatorului Harghita.
În cazurile în care aceștia nu sunt prezenți și delegația susmenționată observă posibile
încălcări ale normelor legale în domeniu, vor fi anunțate organele de control/anchetă.
În cazul controlului, membrii comisiei se deplasează la unul sau mai mulți producători
care au drept de utilizare a mărcii, și unde anterior au fost semnalate nereguli. Aceste
nereguli pot fi semnalate de către consumatori, sau de către un membru al comisiei.
Controlul poate fi efectuat și aleatoriu, acordând atenție produsului care deține marca
Produs Secuiesc. În toate cazurile controlul aleatoriu se face în baza informațiilor din
baza de date actualizată a comisiei privind marca Produs Secuiesc, excepția făcând
cazurile când controlul se efectuează în urma unei sesizări. Controlul poate fi efectuat la
sediul producătorului unde se realizează produsele, sau la târg în timpul valorificării.
Utilizatorul mărcii trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, cu privire la
siguranța alimentelor și la protecția consumatorului.
După acordarea dreptului de utilizare a mărcii se vor face controale la spațiul de
producție, unde se va verifica menținerea respectării condițiilor de acordare a acestuia,
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inclusiv prin afișarea brandului la loc vizibil, în spațiul de producție (de exemplu:
deasupra ușii de acces în spațiul respectiv).
a.
Controlul produselor alimentare
În cazul alimentelor, producătorul este obligat să obțină anumite documente, adeverințe
prin care dovedește că materia primă, produsul finit corespunde cerințelor de calitate
prevăzute și sunt sigure din punct de vedere al consumului, respectiv are obligația de
evidenția pe produse informații de bază (vezi prevederile legale aici
http://www.ansvsa.ro/legislatie/igiena-si-sanatate-publica/). În România, există legislație
specială pentru produsele tradiționale: Ordinul nr.34/2008 al Agenției Naționale Sanitară
Veterinară și Siguranța Alimentelor – pentru aprobarea normelor sanitar-veterinare și
siguranța alimentelor, pentru scutirea de sub prevederile Regulamentului nr.852/2004/CE
al Parlamentului și Comisiei Europene, a acelor unități care realizează produse
tradiționale.
În scopul protejării produselor cu marca “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY TERMÉK/SEKLER
PRODUKT” este necesară respectarea unor condiții:
Trasabilitatea: Utilizatorul mărcii trebuie să țină o evidență la zi, și aceasta trebuie
păstrată cinci ani, cu privire la:
cantitatea produselor
timpul și locul realizării
cantitatea valorificată
data și locul valorificării.
Utilizatorul mărcii trebuie să conducă evidența și să-l păstreze cinci ani, cu privire la:
aditivii folosiți în furajarea animalelor
produse sanitar-veterinare folosite
folosirea pesticidelor
bolile apărute la animale, dăunătorii observați în cazul plantelor.
Utilizatorul mărcii trebuie să întocmească o fișă de date cu privire la alimentele realizate
din produsul de bază, cu următorul conținut: numele, adresa, locul producerii
alimentului, denumirea alimentului, enumerarea componenților în ordine
descrescătoare, termenul de consumabilitate, respectiv termenul de păstrare a calității,
temperatura de depozitare.
Documentul elaborat de Agenția Națională Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor,
care se referă la testarea microbiologică a probelor prelevate din produse alimentare,
are ca scop sprijinirea efectuării corecte a controlului. Documentul se poate accesa de pe
pagina web:
http://www.ansvsa.ro/download/proceduri_-_toate/ps_nonanimal/Prelevarea-probelorde-produse-alimentare-in-vederea-testarii-microbiologice.pdf.
Procedura are ca scop organizarea și desfășurarea activităților de prelevare, transport și
păstrarea/depozitarea probelor în cadrul controalelor oficiale în vederea testării
microbiologice.
Testele microbiologice pot fi următoarele:
- evidențierea prezenței agenților patogeni
- stabilirea parametrilor de igienă
- testarea parametrilor de calitate (cauzatoare de degradare, culturi starter)
- dezinfectante (chimicale, UV, nano) – teste de eficacitate
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- degradare (cauze- efect) - analiză
-validarea termenului de păstrare a calității (teste Challenge, cu ajutorul
modelelor microbiologice predictive).
- test Legionella din apă și din aer
- măsurarea activității apei.
Mersul testelor de control este următorul:
1.Prelevarea de probe, care poate fi:
-prelevare de probă oficială pentru analize (cu scopul cercetării toxiinfecțiilor,
intoxicațiilor alimentare)
-prelevarea de probe oficială sau în exploatație pentru controlul aleatoriu al
produsului finit
-prelevarea de probe oficială sau în exploatație pentru culegere de date sau
testare
-prelevarea de probe oficială sau în exploatație pentru controlul igienei (controlul
igienei personale sau în producție)
-prelevare de probe microbiologice pentru clasificarea lotului (controlul
îndeplinirii cerințelor microbiologice)
2. Pregătirea probei
3. Comunicarea rezultatelor testelor microbiologice
-rezultatul testului microbiologic cuprinde specia/speciile microorganismelor
și/sau grupele, numărul acestora, respectiv valoarea numărului microbilor,
denumirea și cantitatea de toxine, de asemenea – în baza rezultatului testului –
aprecierea.
-dacă incriminarea alimentului a fost cauzată de microorganismele enumerate,
atunci microorganismele obținute trebuie păstrate în laboratorul care l-a testat
până la încheierea definitivă a procedurii autorităților.
Este una dintre categoriile cele mai importante, a cărei control continuu trebuie efectuat
sistematic. Controlul trebuie să se facă atât în baza punctelor de vedere acceptate
anterior de către comisie, cât și în baza punctelor de vedere legate de siguranța
alimentară. În cazul produselor alimentare testarea trebuie să fie făcută într-un laborator
acreditat de statul Român sau în laboratoarele județene, Laboratoare Sanitar Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor (L.S.V.S.A).
Controlul produselor se face în felul următor:
În cazul acelor produse care urmează să fie testate, probele trebuie
prelevate conform prevederile Ordinului Autorității Naționale Sanitar Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) nr. 13./24 ianuarie 2005. Conform
celor descrise în Ordin, prelevarea probelor se face cu mijloace sterile, trebuie
depozitate în mijloace bine închise (intre 2-4 0C), în formă închisă, sigilată.
Conform legii de mai sus, s-a elaborat un material detaliat privind legalitatea și
regularitatea prelevării probelor.
Cu ocazia prelevării probelor se întocmește un proces verbal, care va fi
semnat de producător, iar persoana care a prelevat proba va semna în calitate de
martor. La predarea probei în laborator, angajatul de acolo care preia, va semna
procesul verbal, confirmând că totul este în ordine; producătorul poate însoți
13

persoana care depune la laboratorul de analiză proba respectivă, pentru a preveni
acuzațiile ulterioare de înlocuire a probei.
Astfel se pot evita situațiile, ca doar în cazul în care există probleme cu
produsul testat, să se dea vina exclusiv pe comisia de control.
După primirea testelor de laborator, se întocmește un nou proces verbal, în
care, în funcție de rezultatele testului, se va menționa dacă sunt necesare alte
demersuri sau nu.
În cazul în care, rezultatul testului este nefavorabil, va fi convocată întreaga
comisie în vederea adoptării deciziilor în consecință.
Va fi controlat și dacă produsele corespund prevederilor de igienă la târguri
(ambalaj corespunzător, etichetată cu termenul de garanție, în cazul în care nu
este ambalat, nu este permisă manipularea cu mâna goală);
a.
Controlul produselor artizanale
În cazul produselor artizanale se verifică dacă produsul corespunde prevederilor de
calitate aprobate anterior, în privința materiilor prime folosite și dacă locul de
proveniență a materiilor prime în continuare îndeplinește condiții corespunzătoare, de
asemenea modul tradițional al realizării produsului (se face manual). În cazul în care se
constată nereguli, acestea se înscriu într-un proces verbal, apoi se convoacă comisia.
Conform celor de mai sus, trebuie verificat și faptul dacă elementele vizuale ale mărcii
sunt aplicate numai pe produsele pentru care producătorul a obținut dreptul de
utilizare. În caz contrar, comisia poate stabili sancțiuni.
b.
Controlul produselor intelectuale
Cu ocazia controlului produselor intelectuale trebuie avut în vedere, dacă acel
producător care a obținut marca Produs Secuiesc, folosește această marcă doar pentru
produsul pentru care s-a acordat sau și pentru alte produse. Dacă comisia, în cazul
anumitor producători, a stabilit vreo măsură de urmat pentru viitor, trebuie verificat
dacă produsul intelectual se potrivește cu elementele brandului Produsului Secuiesc.
c.
Controlul produselor industriale
La controlul acestei categorii de produse, se poate ivi problema aplicării mărcii și pe alte
produse. Acest lucru trebuie verificat obligatoriu. Este important, ca în cazul în care firma
își încetează activitatea și pornește o nouă afacere cu un produs asemănător, aceasta nu
este îndreptățit la utilizarea deîndată a mărcii. În acest caz trebuie depusă o nouă cerere
pentru utilizarea mărcii.
PARTEA A 3.-A: DIZOLVAREA COMISIEI DE ACORDAREA ȘI CONTROLUL DREPTULUI DE
UTILIZARE ȘI CONTROL, SANCȚIUNI, EXCLUDERI
Dizolvarea comisiei se face prin dispoziția președintelui. Dacă este necesar, președintele
comisiei, respectiv o persoană cu funcție de conducere de la Consiliul Județean Harghita
pot decide asupra necesității dizolvării, respectiv să propună dizolvarea comisiei.
Excluderea din comisie se poate face în următoarele cazuri.
Membrul respectiv nu a participat la ultimele trei ședințe, fără o motivare
temeinică
În cazul în care organele competente constată săvârșirea de infracțiuni.
CAPITOLUL V: SANCȚIUNI APLICATE ȘI EXCLUDEREA DIN NOMENCLATORUL PRODUS
SECUIESC
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Funcționarea necorespunzătoare a producătorilor care au solicitat acordarea dreptului
de utilizare a mărcii Produs Secuiesc, și folosirea necorespunzătoare a mărcii, se
stabilește de către comisie. Comisia poate propune sancțiuni. Prpunerea și aplicarea
sancțiunilor trebuie să se facă fără părtinire, în funcție de neregulile semnalate de
comisia.
Sancțiunile ce pot fi aplicate, în funcție de gravitatea faptei:
I. Atenționare verbală
II. Atenționare scrisă
III. Interdicția participării la un târg organizat de Agenție
IV. Interdicția participării la 3 târguri organizate de Agenție
V. Suspendarea de utilizarea a mărcii pentru o perioadă de 1-3 luni
VI. Retragerea definitivă a dreptului de utilizare a mărcii, precum și retragerea
dreptului de a depune din nou cererea pentru acordarea dreptului de utilizare a
mărcii pe o perioadă de un an.
Din momentul aprobării, prezenta metodologie elaborată și sancțiunile se vor aplica
tuturor, atât pentru cei care dispun deja de dreptul de utilizare a mărcii cât și celor
care vor obține pe viitor acest drept.
PARTEA 1: SANCȚIONAREA UTILIZATORILOR MĂRCII PRODUS SECUIESC
Pentru funcționarea corespunzătoare și sustenabilă a mărcii, este nevoie să existe un
sistem de reglementare cu privire la controale.
Fiecare sancțiune este propusă de către comisie și după aprobarea de către Președinte,
pe care o comunică printr-un proces verbal tuturor celor vizați, care la rândul lor trebuie
să le restituie semnat, confirmând astfel luarea la cunoștință. Se va utiliza formularul de
conciliere emis de comisie. In formular se specifică acordul utilizatorului de a îndrepta
abaterea și a nu o mai săvârși. În caz contrar, riscă retragerea dreptului de utilizare a
mărcii. Acest formular se folosește pentru abaterile minore, considerate neglijențe,
erori, datorate unei situații familiale deosebite (accidente, boli, decese etc) și care pot fi
dovedite.
La a doua abatere, chiar minoră, se va recurge la sancționarea mai drastică a
utilizatorului, conform prevederilor prezentei Metodologii. Abaterile sunt constatate de
doi membri ai comisiei si se încheie un proces-verbal de constatare, care se înaintează
secretarului comisiei, spre înregistrare și convocare, după caz, a unei ședințe a comisiei.
Sancționarea producătorilor este posibilă în următoarele cazuri:
Dacă comisia observă abateri de la cele cuprinse în contract.
Nu utilizează în mod corespunzător elementele vizuale ale mărcii ”Székely
termék/Produs secuiesc/ Sekler Produkt” (amplasarea brandului la loc vizibil).
S-a prezentat la târg cu documentație incompletă (atestat de producător,
avizele pentru produse)
Dacă rezultatele de laborator obținute în urma unor controale aleatorii sau
anunțate anterior primesc avize negative, producătorul primește o atenționare în
scris
Nu acceptă vizitarea atelierului sau a locației de producție, după 3 solicitări
consecutive.
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Dacă spațiul de producție nu respectă cerințele igienico-sanitare. În aceste cazuri se
solicită ajutorul reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Harghita, Direcției Sanitar
veterinară și de Siguranța Alimentelor Harghita și Protecției Consumatorului Harghita.
Producătorul se comportă necorespunzător la târguri și cu ocazia
controalelor
Nici în urma unui avertisment scris nu se conformează sesizărilor comisiei
Nu a folosit marca timp de 6 luni
După prima abatere de la cerințele de calitate, producătorul este invitat la
o ședință de conciliere, în cadrul căreia își ia angajamentul scris că remediază
abaterea
A fost semnalata de 3 ori încălcarea cerințelor de calitate ce au fost
stabilite de către comisia de acordare a dreptului de utilizare si, în pofida
solicitării scrise de remediere a lipsurilor, producătorul nu a reușit să rezolve cele
semnalate de comisie
Abaterile descrise în capitolul V, partea 1, pot fi sancționate astfel:
Excluderea de la târgurile organizate de Agenție;
Excluderea de la prezentările și târgurile organizate în străinătate, asigurate
de Agenție;
Excluderea de la târgurile sezonale organizate de Agenție:
Retragerea dreptului de utilizare a mărcii (în cazuri foarte grave).

PARTEA A 2.-A: RETRAGEREA MĂRCII PRODUS SECUIESC
Acelor producători, care comit abateri majore și nu se conformează cerințelor, în baza
celor descrise în capitolul V. Partea 1-a, comisia va prpune retragerea dreptului de
utilizare a mărcii iar contractul se va rezilia.
Excluderea producătorilor se va propune de către comisie în următoarele cazuri:
Nu se supune sancțiunilor propuse de comisie și aprobate de către
Președintele CJH – descrise în capitolul V. Partea 1.- și nu are un motiv
corespunzător documentat (producătorul care dispune de dreptul de utilizare a
mărcii este anunțat în scris și prin telefon).
Nu poate dovedi proveniența materiei prime, respectiv din județele
Harghita, Mureș, Covasna, ce materiale folosește, și aceasta nu este trasabilă.
Dacă după obținerea dreptului de utilizare a mărcii, nu realizează produsul
într-unul din cele trei județe (Harghita, Covasna, Mureș), pentru că acest criteriu
este prevăzut în capitolul III, partea 1. alin. 2. printre condițiile de bază;
În cazul realizării produselor alimentare – dacă 51 % a materiei prime
utilizate nu provine dintr-unul din cele trei județe, pentru că acest criteriu este
prevăzut în capitolul III, partea 1. lit.c. printre condițiile de bază;
Nici după somații verbale și 3 somații scrise nu îndeplinește măsurile
dispuse de comisie pentru eliminarea abaterilor.
De asemenea se va propune retragerea dreptului de utilizare a mărcii în cazul în
care producătorul a săvârșit infracțiuni referitoare la dreptul de folosință a mărcii,
infracțiuni prevăzute în Codul penal sau actele normative cu privire la sănătatea publică
sau cele igienico-sanitare, a fost trimis în judecată, a fost condamnat pentru acestea.
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Tot motiv de retragere a dreptului de utilizare a mărcii este și comportamentul
neadecvat, repetat, față de comisie, delegația care efectuează un control, față de
cumpărători, cu ocazia târgurilor la care participă.
Dacă nu prezintă documente justificative cu privire la trasabilitatea materiilor
prime sau cele prezentate se dovedesc a fi false, va fi retras dreptul de utilizare și vor fi
sesizate organele de control/anchetă.
Comisia de acordare și controlul dreptului de utilizare a mărcii și control somează
utilizatorul mărcii, verbal și în scris, oferind un termen de 30 de zile pentru eliminarea
neregulilor în privința utilizării necorespunzătoare a mărcii. Omiterea realizării celor
solicitate se consideră încălcare a prevederilor contractuale.
În cazul în care utilizatorul mărcii, nu îndeplinește cele solicitate, Proprietarul mărcii
reziliază unilateral contractul privind acordarea dreptului de utilizare a mărcii și retrage
dreptul de utilizare a mărcii. Înainte de reziliere, producătorul este obligat să informeze
cu privire la cantitatea de produse, pentru care se retrage dreptul de utilizare a mărcii.
Acest lucru se solicită în scris de către comisie.
După retragerea dreptului de utilizare a mărcii, producătorul nu mai poate valorifica
produsele rămase în stoc utilizând marca “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY TERMÉK/SEKLER
PRODUKT”.
-

CAPITOLUL VI. ALTE CONDIȚII DE COOPERARE
Ce se oferă producătorilor care utilizează marca comunitară “PRODUS SECUIESC/SZÉKELY
TERMÉK/SEKLER PRODUKT”:
- se oferă posibilitatea de valorificare a produselor în cadrul expozițiilor periodice și
ocazionale fără taxă de participare sau pentru o taxă de participare simbolică;
- se oferă oportunități de promovare a producătorilor și a produselor în străinatate și în
țară la târguri, expoziții, mass-media, presa scrisă și online, social media, emisiuni tv
etc.;
- se oferă prioritate pentru participarea producătorilor care dispun de utilizarea
brandului ”Székely termék/Produs secuiesc/ Sekler Produkt” cu ocazia expozițiilor și
târgurilor organizate;
- se oferă oportunități de participare la diferite evenimente de perfecționare
profesională, cursuri, forumuri tematice destinate producătorilor locali;
- se oferă oportunități de transport la expoziții organizate în stăinătate;
- se oferă acces la informații despre oportunități de finanțare posibile actuale.
Ce se așteaptă de la producătorii care utilizează marca comunitară “PRODUS
SECUIESC/SZÉKELY TERMÉK/SEKLER PRODUKT”:
- producătorii care utilizează marca comunitară ”Székely termék/Produs secuiesc/ Sekler
Produkt” se obligă să mențină în mod constant calitatea produselor la standardele
solicitate;
- producătorii vor utiliza și vor reprezenta marca comunitară Produs secuiesc în mod
corespunzător, atât în design-ul și etichetarea etc. a produselor, cât și pe standurile
expozițiilor și târgurilor etc., conform Contractului (Contractul de licență care se va
încheia între Consiliul Județean Harghita și producătorii autorizați să utilizeze marca
pentru atribuirea dreptului de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs
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secuiesc/Sekler product cu Manualul de identitate vizuală a mărcii comunitare Székely
termék/Produs secuiesc/Sekler product, care constituie Anexa la Contract)
- producătorii care utilizează marca comunitară ”Székely termék/Produs secuiesc/Sekler
Produkt” se obligă să participe la forumurile tematice organizate de către Agenția de
Dezvoltare Județeană Harghita;
- producătorul care utilizează marca comunitară ”Székely termék/Produs secuiesc/Sekler
Produkt” este obligat să pună la dispoziția Comisiei de acordarea și controlul dreptului
de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler produkt probe
aleatorii din produse în vederea analizelor de laborator ori de câte ori Comisia o cere.
VII. COLABORĂRI ÎN VIITOR
Obiectivul
Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita este funcționarea
corespunzătoare a brandului Produsului Secuiesc. În acest scop Agenția este dispusă să
colaboreze cu diferite organe și instituții (de ex. Produs Montan).
În afară de aceasta, obiectivul nostru este să sprijinim menținerea tinerilor în regiune. În
această privință este necesară colaborarea cu Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc,
în special cu studenții de la facultățile de Inginer Industria Alimentară și Turism –
specialitatea inginer-manager (dar așteptăm și studenții din alte domenii de
specialitate), pentru ca studenții, pe lângă cunoștințele teoretice să aibă o viziune și în
ceea ce privește marca”Székely termék/Produs secuiesc/ Sekler Produkt”. Credem, că
numai prin colaborare se pot obține rezultate bune, și că avem mare nevoie de ideile și
propunerile tinerilor.
VII. SINTEZĂ
Scopul elaborării prezentei metodologii privind marca ”Székely termék/Produs secuiesc/
Sekler Produkt”, este aceea de a asigura ca funcționarea și controlul utilizării mărcii să fie
sustenabilă și în viitor. În baza celor descrise se va asigura siguranța și calitatea
produselor și serviciilor realizate de producătorii care obțin dreptul de utilizare a mărcii.
________________________________________________________________
_________________, ____ __________ 2022.
Președinte
Borboly Csaba

Vicepreședinte
Bíró Barna Botond
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