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Introducere 
Eticheta ecologică a UE este un sistem voluntar creat în 1992 pentru a încuraja întreprinderile să producă și să 
comercializeze produse și servicii mai ecologice. Produsele și serviciile care au obținut eticheta ecologică a UE 
poartă logoul aferent, ceea ce permite consumatorilor – inclusiv achizitorilor publici și privați – să le identifice 
cu ușurință. În prezent, eticheta ecologică a UE cuprinde o gamă bogată de produse și servicii, noi categorii de 
produse fiind adăugate periodic în sistem. 
 
Prezentul manual explică utilizarea sistemului informatic de administrare a Catalogului etichetei ecologice a 
UE (ECAT_Admin), un instrument online deschis, care a fost creat pentru a gestiona licențele pentru eticheta 
ecologică a UE și produsele care beneficiază de aceasta. 
 
Dacă întâmpinați probleme cu contul dvs. ECAT_Admin, vă rugăm să vă adresați serviciului de asistență pentru 
eticheta ecologică a UE sau organismului competent în cazul dvs.:  

 
ecolabel@bio.deloitte.fr 
Organisme competente 

 
  

În e-mail, vă rugăm să includeți: 
 o descriere clară a problemei; 
 numerele licențelor și numerele cererilor în cauză; 
 numele dvs. de utilizator al ECAT_Admin; 
 o captură de ecran a problemei. 

 
 Având în vedere că problemele tehnice pot fi transmise departamentului informatic al Comisiei 

Europene, soluționarea problemei ar putea dura 3-5 zile. Anumite probleme pot necesita mai mult 
timp pentru a fi soluționate. 

mailto:ecolabel@bio.deloitte.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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Capitolul 1: Principalii pași 

1.1 Crearea contului ECAT_Admin (prima conectare) 
Accesați ECAT_Admin copiind următoarea adresă în bara de adrese web: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Nu salvați pagina la „Favorite”, ci utilizați linkul de mai sus pentru fiecare conectare. 
 Asigurați-vă că apare pe ecran mesajul „ECAT_Admin vă cere să vă autentificați” [„ECAT_Admin requires 

you to authenticate”] (caseta marcată cu roșu din figura 1). 
 Dacă mesajul nu apare, ștergeți istoricul browserului, fișierele cookie și fișierele internet temporare și 

accesați ECAT_Admin prin intermediul adresei de internet de mai sus. 
 

FIGURA 1: CONECTAREA [„LOGIN”] 

 
 

 Pe aceeași pagină, în caseta gri „Domeniul selectat este corect?” [„Is the selected domain correct?”] 
(caseta marcată cu mov din figura 1), domeniul selectat automat „Comisia Europeană” [„European 
Commission”] trebuie înlocuit cu domeniul „Extern” [„External”]. Pentru a schimba domeniul, faceți clic 
pe linkul „Modifică” [„Change it”] din aceeași casetă gri. 

 Sistemul vă duce apoi la noua pagină „De ce organizație aparțineți?” [„Where are you from?”]. Selectați 
domeniul „Extern” [„External”] (figura 2). 

 
FIGURA 2: „DE CE ORGANIZAȚIE APARȚINEȚI?” [„WHERE ARE YOU FROM?”] 
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 După ce faceți clic pe „Extern” [„External”], sistemul vă duce înapoi la pagina de conectare principală. 
 În funcție de modul în care este configurată pagina dvs., prima dată va apărea fie figura 1, fie 

figura 2. 
 Pe pagina de conectare principală, faceți clic pe linkul „Create a link” (caseta marcată cu roșu din figura 

3) pentru a introduce pentru prima dată datele contului dvs. ECAS.  
 

 

 
 Pe pagina „Create a link” (figura 4), trebuie completate toate câmpurile obligatorii.  

 
 Opțional, se poate crea un nume de utilizator în primul câmp. Dacă acest câmp nu este completat, 

sistemul generează automat un nume de utilizator alcătuit din litere ale numelui și prenumelui 
indicate în câmpurile obligatorii.  
 

 După ce ați terminat, faceți clic pe butonul albastru „Create a link”. 
 

 
 

 După completarea informațiilor dvs. de utilizator pe pagina „Create a link” un e-mail automat este 
trimis la adresa de e-mail indicată pe această pagină. După primirea acestui e-mail, aveți la dispoziție o 
oră și jumătate pentru a face clic pe linkul indicat în e-mail care vă permite să creați o parolă. 

FIGURA 3: LINKUL „CREATE A LINK” 

FIGURA 4: „CREATE A LINK” 
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 După ce primiți e-mailul generat automat, faceți clic pe linkul indicat în acesta pentru a ajunge pe pagina 

„Parolă nouă” [„New password”]. Deși numele dvs. de utilizator este completat automat, trebuie să 
creați și să confirmați o parolă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 
 După ce faceți clic pe „Trimite” [„Submit”], sistemul vă solicită să faceți clic pe butonul „Continuă” 

[„Proceed”]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 Păstrați numele de utilizator și parola într-un loc sigur, deoarece, dacă le uitați, poate fi greu să le 

aflați. 
 Pentru fiecare întreprindere/organizație care deține licențe se poate crea un singur cont ECAS.  
 În cazul în care dvs., în calitate de deținător al unui cont ECAS, renunțați la drepturile dvs. de 

gestionare a contului (deoarece aveți alte responsabilități sau plecați din întreprindere), trebuie să 
comunicați datele contului (numele de utilizator și adresa de e-mail legată de cont) noii persoane 
responsabile de cont înainte de a renunța la drepturile de gestionare a contului. Dacă nu faceți 
acest lucru, ar putea fi foarte dificil sau chiar imposibil să se recupereze informațiile referitoare la 
contul întreprinderii/organizației dvs. 

FIGURA 5: „PAROLĂ NOUĂ” [„NEW PASSWORD”] 

FIGURA 6: „PAROLĂ CREATĂ” [„PASSWORD CREATED”] 
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1.2 Datele de contact ECAT_Admin 
 După ce v-ați creat contul ECAS și ați făcut clic pe butonul „Continuă” [„Proceed”] (figura 6), sistemul vă 

va trimite la pagina „Contul meu” [„My account”] (figura 7), unde veți completa datele de contact ale 
întreprinderii, care vor fi asociate contului dvs. ECAT_Admin.  

 

FIGURA 7: PAGINA „CONTUL MEU” [„MY ACCOUNT”] 

 
 Este important să completați corect aceste rubrici, deoarece informațiile de pe această pagină nu pot fi 

modificate decât după ce vi se va acorda accesul la cont. 
 În ECAT_Admin, câmpurile care trebuie obligatoriu completate sunt indicate printr-un asterisc roșu: 

„*”. 
 
 Dacă faceți clic pe „Trimite spre validare” [„Send for validation”] (caseta marcată cu roșu din figura 

7), cererea dvs. va fi trimisă serviciului de asistență pentru validare. Dacă faceți clic pe „Salvează” 
[„Save”] (caseta marcată cu mov din figura 7), puteți încheia sesiunea și vă puteți conecta ulterior 
pentru a face modificări, înainte de a trimite cererea. Nu veți avea acces la cont până când serviciul 
de asistență nu vă validează datele de contact. 
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1.3 Conectarea (cu nume de utilizator/parolă deja create) 
Accesați ECAT_Admin copiind următoarea adresă în bara de adrese web: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Nu salvați pagina la „Favorite”, ci utilizați linkul de mai sus pentru fiecare conectare. 
 Asigurați-vă că apare pe ecran mesajul „ECAT_Admin vă cere să vă autentificați” [„ECAT_Admin requires 

you to authenticate”] (caseta marcată cu roșu din figura 8). 
 Dacă mesajul nu apare, ștergeți istoricul browserului, fișierele cookie și fișierele internet temporare și 

accesați ECAT_Admin prin intermediul adresei de internet de mai sus. 
 

 

FIGURA 8: PAGINA DE CONECTARE LA ECAT_ADMIN 

 
 

 

 Pe aceeași pagină, în caseta gri „Domeniul selectat este corect?” [„Is the selected domain correct?”] 
(caseta marcată cu mov din figura 8), domeniul selectat automat „Comisia Europeană” [„European 
Commission”] trebuie înlocuit cu domeniul „Extern” [„External”]. Pentru a schimba domeniul, faceți clic 
pe linkul „Modifică” [„Change it”] din aceeași casetă gri. 

 Sistemul vă duce apoi la noua pagină „De ce organizație aparțineți?” [„Where are you from?”]. Selectați 
domeniul „Extern” [„External”] (figura 9). 
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FIGURA 9: SELECTAREA DOMENIULUI 

 
 

 După ce faceți clic pe „Extern” [„External”], sistemul vă duce înapoi la pagina de conectare principală. 
 În funcție de modul în care este configurată pagina dvs., prima dată va apărea fie figura 8, fie 

figura 9. 
 Înainte de a face clic pe „Conectare” [„Login”] pe pagina de conectare principală (figura 10), completați 

numele de utilizator sau adresa de e-mail asociată contului dvs., împreună cu parola.  
 

 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                 

FIGURA 10: BUTONUL „LOGIN” 



                                                                
  

9 
ECAT_Admin – Manual de utilizare pentru titularii de licențe  
 

1.4 Date uitate (e-mail, nume de utilizator sau parolă) 
E-mail/nume de utilizator uitat: 
 Dacă ați uitat e-mailul/numele de utilizator asociat contului dvs. ECAS, trimiteți un e-mail serviciului de 

asistență indicând cel puțin unul dintre detaliile următoare: țara de producție, numele de utilizator, 
adresa de e-mail sau denumirea întreprinderii. 

 Serviciul de asistență va căuta contul dvs. asociat în portalul său de gestionare a utilizatorilor și vă va 
indica e-mailul/numele de utilizator asociat contului dvs. ECAS.  

 
Parolă uitată:  
 Dacă ați uitat parola contului dvs. ECAS, faceți click pe „Parolă uitată?” [„Lost your password?”] de lângă 

butonul „Conectare” [„Login”] (caseta marcată cu roșu din figura 11). 
 

FIGURA 11: „PAROLĂ UITATĂ?” [„LOST YOUR PASSWORD?”] 

 

 Pe pagina „Parolă nouă” [„New password”] trebuie să completați numele de utilizator ECAT sau adresa 
de e-mail a contului ECAT împreună cu un cod de siguranță, așa cum se indică în figura 12.  

 După ce ați completat datele necesare, faceți clic pe butonul „Obține parolă” [„Get a password”] (caseta 
marcată cu roșu din figura 12) care trimite un e-mail automat cu noua dvs. parolă la adresa de e-mail 
asociată contului dvs. ECAT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
                                            
                                                                                        

FIGURA 12: „OBȚINE PAROLĂ” [„GET A PASSWORD”] 
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1.5 Pagina de pornire ECAT_Admin 
FIGURA 13: „GESTIONARE CERERI DE LICENȚĂ ECOLABEL” [„ECOLABEL APPLICATION MANAGEMENT”] 

 
 Pe pagina de pornire ECAT_Admin (figura 13), puteți efectua mai multe acțiuni: 

  
 depunerea unei cereri de licență Ecolabel; 
 consultarea și actualizarea licențelor în curs; 
 modificarea datelor contului; 
 modificarea limbii interfeței. 

 
 

 Următoarele capitole descriu în detaliu modul de realizare a acțiunilor principale aferente ECAT_Admin: 
 

 solicitarea unei licențe noi; 
 consultarea cererilor în curs; 
 modificarea cererilor; 
 solicitarea extinderii sferei de aplicare a licențelor; 
 solicitarea reînnoirii licențelor; 
 anularea licențelor. 
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Capitolul 2: Solicitarea unei licențe noi 
 Dacă depuneți prima dată o cerere pentru obținerea unei noi licențe, vă rugăm să contactați 

organismul competent înainte de a lansa cererea ECAT. 
 Pe pagina de pornire ECAT_Admin, faceți clic pe linkul „Cerere de licență Ecolabel” [„Apply for Ecolabel 

Licence”] pentru a crea o cerere goală căreia i se atribuie automat statutul de „proiect”, ceea ce 
înseamnă că cererea dvs. poate fi modificată până în momentul în care este trimisă organismului 
competent. 

 
FIGURA 14: „CERERE DE LICENȚĂ ECOLABEL” [„APPLY FOR ECOLABEL LICENCE”] 

 
 

Toate cererile au cinci pași, afișați în partea superioară a formularului de cerere (bara verde din figura 15): 
1. „Întreprindere solicitantă” [„Applicant Company”] 
2. „Detalii cerere” [„Application Details”] 
3. „Produse/Servicii” [„Products/Services”] 
4. „Semnătură” [„Signature”] 
5. „Trimite” [„Submit”] 

 
 
 
 
 
 

Important 
 În cadrul cererii cu 5 pași, de fiecare dată când treceți la un nou pas, nu veți mai putea modifica 

informațiile introduse la pasul anterior. Cu toate acestea, dacă vă deconectați la pasul 3 (după ce 
ați salvat informațiile despre produse/servicii), la pasul 4 sau la pasul 5 (înainte de a trimite 
cererea), după ce vă reconectați, puteți modifica toți pașii și finaliza cererea. Pentru a modifica 
cererea, selectați fila „Consultare și actualizare cereri de licență Ecolabel” [„Consult and Maintain 
Ecolabel Applications”] și faceți clic pe butonul „Editează” [„Edit”] de lângă statutul cererii. 

 Dacă doriți să anulați cererea în orice moment înainte de o trimite [„Submit”], faceți clic pe 
„Anulează cererea” [„Cancel Application”] (caseta marcată cu roșu din figura 15). 

 După ce se completează toți cei 5 pași și cererea este trimisă, aceasta este transmisă spre validare 
organismului competent și devine o „Cerere în curs” [„Application in Progress”], care nu mai poate 
fi modificată. 

 

FIGURA 15: „ANULEAZĂ CEREREA” [„CANCEL APPLICATION”] 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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2.1 Pasul 1 al cererii: „Întreprindere solicitantă” 
[„Applicant Company”] 
La primul pas al cererii trebuie să vă confirmați datele contului [„My account”] pe care le-ați introdus 
anterior (a se vedea capitolul 1.2 pentru mai multe detalii).  
 Dacă datele afișate sunt corecte, faceți clic pe butonul „Salvează și continuă” [„Confirm and Continue”] 

(butonul marcat cu roșu din captura de ecran de mai jos).  
 Dacă datele sunt incorecte, modificați datele întreprinderii făcând clic pe „Contul meu” [„My account”] 

(caseta mov din figura 16). După ce trimiteți din nou cererea, serviciul de asistență vă va valida/refuza 
contul. După ce contul dvs. este validat, puteți continua să completați cererea.  

 
FIGURA 16: „ÎNTREPRINDERE SOLICITANTĂ” [„APPLICANT COMPANY”] 
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2.2 Pasul 2 al cererii: „Detalii cerere” [„Application 
Details”] 
La al doilea pas al cererii, trebuie să furnizați informații precum: 
 

 limba internă și limba externă în care se face cererea: 
o limba administrativă internă pe care o selectați este limba dvs. administrativă principală, 

care este văzută numai de dvs., în contul dvs. ECAT_Admin; 
o limba externă a descrierii categoriilor de produse/servicii pe care o selectați modifică 

limba în care sunt descrise categoriile de produse/servicii în sistemul ECAT public. Întrucât 
restul sistemului ECAT public este afișat în limba engleză, pentru a fi accesibil unui număr 
cât mai mare de utilizatori, vă recomandăm să alegeți ca limbă externă de descriere a 
categoriilor de produse/servicii tot limba engleză. Vă rugăm să țineți minte limbile 
selectate, întrucât veți avea nevoie de ele la pasul 2.3. 
 

 Se poate utiliza aceeași limbă și pentru comunicarea internă, și pentru cea externă. 
 categoria de produse/servicii aleasă; 
 organismul competent căruia îi va fi trimisă cererea. 

 
FIGURA 17: „DETALII CERERE” [„APPLICATION DETAILS”] 

 
 

 

 După ce ați verificat dacă informațiile sunt corecte, selectați organismul competent corespunzător din 
meniul derulant și faceți clic pe „Salvează și continuă” [„Save and Continue”] (caseta marcată cu roșu din 
figura 17). 
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2.3 Pasul 3 al cererii: „Produse/Servicii” 
[„Products/Services”]  
La al treilea pas al cererii, puteți încărca un număr nelimitat de produse și servicii din cadrul aceleiași 
categorii de produse/servicii.  
 

 Pregătiți toate informațiile necesare despre produsele/serviciile dvs. și nu lăsați calculatorul să 
devină inactiv, deoarece riscați să pierdeți informațiile introduse.  

 Pentru a adăuga produse/servicii în cererea dvs., faceți clic pe butonul „Adaugă produs”/„Adaugă 
serviciu” [„Add product/Add service”] (caseta marcată cu roșu din figura 18). 

 
FIGURA 18: „PRODUSE/SERVICII” [„PRODUCTS/SERVICES”] 

 
 

 Pentru fiecare produs adăugat, sunt necesare următoarele informații: 
 

 Informații generale (obligatoriu): 
FIGURA 19: INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUSE 

 
 

 Descrierea externă (a categoriei de produse) (obligatoriu): 
FIGURA 20: ADĂUGAREA UNEI DESCRIERI A PRODUSULUI 

 
 
 Aici veți introduce descrierile categoriilor de produse în limba pe care ați selectat-o la punctul „2.2 

Pasul 2 al cererii” drept „limba externă a descrierii categoriilor de produse/servicii” [„external 
product/service group description language”]. 

 Repetând acest pas, puteți adăuga descrieri ale categoriilor de produse/servicii în mai multe limbi. 
 

 Disponibilitatea produselor (obligatoriu): 
 Este important să selectați cu atenție fiecare țară în care produsul dvs. este disponibil, prin intermediul 

distribuitorului corespunzător, deoarece căutările publice în ECAT se fac pe baza „țării în care este 
disponibil produsul” [„country of availability”].  
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 În acest scop, selectați o țară din lista din partea stângă și faceți clic pe butonul „Adaugă element 
selectat” [„Add selected”]. Dacă produsul dvs. este fizic disponibil în toată lumea sau dacă este vândut 
online și poate fi cumpărat în toată lumea, selectați toate țările.  
 Pentru toate serviciile, de exemplu, serviciile de cazare turistică și de camping, este important să se 

includă numai țara în care este situat serviciul. Nu trebuie să fie indicate mai multe țări. 
 

FIGURA 21: „DISPONIBILITATEA PRODUSULUI” [„PRODUCT AVAILABILITY”] 

 
 

 Alte informații: introduceți valoarea vânzărilor anuale ale întreprinderii dvs. (opțional): 
FIGURA 22: „ALTE INFORMAȚII” [„OTHER INFORMATION”] 

 
 

 Imaginea produsului: (opțional, dar recomandabil, pentru a spori vizibilitatea 
produsului/serviciului în ECAT). Dimensiunea maximă este de 175 x 200 în format JPEG (76 dpi). 

 
FIGURA 23: ADĂUGAREA UNEI IMAGINI 

 
 

 Informații referitoare la comercializare (opțional): 
FIGURA 24: „INFORMAȚII REFERITOARE LA COMERCIALIZARE” [„MARKETING INFORMATION”] 

 
  
  

 
 Un produs de showroom este un produs pe care întreprinderile îl folosesc pentru 

promovare/prezentare. Dacă bifați această căsuță, nu puteți adăuga distribuitori. 
 

 Parametrii de confidențialitate a denumirii întreprinderii (opțional): 
 
 

 
  
 

FIGURA 25: „PARAMETRI DE CONFIDENȚIALITATE A DENUMIRII ÎNTREPRINDERII” [„COMPANY NAME PRIVACY CONTROLS”]: 
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 Căsuța „Ascunde titular licență” [„Hide license holder”] poate fi bifată pentru ca denumirea 
întreprinderii dvs. să nu fie afișată public în ECAT, dar permițând, în același timp, ca informațiile 
referitoare la produs/serviciu să rămână publice. 

 Dacă bifați căsuța „Ascunde titular licență” [„Hide license holder”] , trebuie să indicați un 
distribuitor. 

 
 Informații referitoare la distribuitori (opțional): 

FIGURA 26: „ADAUGĂ DISTRIBUITOR” [„ADD NEW RETAILER”] 1 

 
 

 Faceți clic pe butonul „Adaugă distribuitor” [„Add new retailer”] (figura 26) pentru a introduce numele 
distribuitorilor (figura 27).  

 Pe această pagină puteți introduce și salva mai mulți distribuitori (figura 27).  
 

FIGURA 27: „ADAUGĂ DISTRIBUITOR” [„ADD NEW RETAILER”] 2 

 
 

 După ce ați completat „Informațiile referitoare la distribuitori” [„Retailer information”], dacă faceți clic 
pe „Salvează” [„Save”], se salvează informațiile pentru un singur produs/serviciu. În acest moment, vă 
puteți deconecta și reconecta fără să pierdeți nimic din informațiile salvate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Dacă nu v-ați deconectat și sunteți în aceeași sesiune, puteți face clic direct pe „Editează/Șterge” 
[„Edit/delete”] (caseta marcată cu albastru din figura 28) pentru a modifica informațiile referitoare la 
produs/serviciu. Repetați pașii descriși la punctele 2.1-2.3. 
 Pentru a edita cererea într-o sesiune diferită, selectați fila „Consultare și actualizare cereri de 

licență Ecolabel” [„Consult and Maintain Ecolabel Applications”] și faceți clic pe butonul „Editează” 
[„Edit”] de lângă statutul cererii (a se vedea capitolul 3 pentru instrucțiuni detaliate). 

 În aceeași sesiune sau într-o sesiune ulterioară, după ce ați terminat de introdus 
produsele/serviciile, apăsați pe butonul „Salvează și continuă” [„Save and Continue”] (caseta 
marcată cu mov din figura 28). 

FIGURA 28: „SALVEAZĂ ȘI CONTINUĂ” [„SAVE AND CONTINUE”] SAU „ADAUGĂ PRODUS” [„ADD PRODUCT”] 
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2.4 Semnătura 
La al patrulea pas, trebuie să confirmați identitatea persoanei de contact principale a întreprinderii 
(obligatoriu). 
 
 Opțional, se poate adăuga și o persoană de contact secundară. Deși poate fi contactată în cazul în care 

persoana de contact principală nu este disponibilă, persoana de contact secundară nu are drepturi de 
acces la ECAT_Admin. 

 După ce ați completat informațiile, faceți clic pe butonul „Salvează și continuă” [„Save and Continue”] 
(caseta marcată cu roșu din figura 29). 

 
FIGURA 29: „SEMNĂTURĂ” [„SIGNATURE”] 
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2.5 Trimiterea 
La ultimul pas aveți două opțiuni: fie salvați cererea ca proiect, fie faceți clic pe „Trimite cererea” [„Begin 
Application Process”].  
 
 Dacă doriți să salvați cererea ca proiect, astfel încât să puteți reveni și face modificări ulterior, 

deconectați-vă fără să trimiteți cererea. 
 Pentru a trimite cererea organismului dvs. competent spre validare, bifați căsuța (caseta marcată cu 

roșu din figura 30) și faceți clic pe butonul „Trimite cererea” [„Begin Application Process”] (caseta 
marcată cu mov din figura 30). 

 
FIGURA 30: TRIMITEREA 

 
 

 Nu uitați că, după ce se completează toți cei 5 pași și cererea este trimisă, aceasta este transmisă 
spre validare organismului competent și devine o „Cerere în curs” [„Application in Progress”], care 
nu mai poate fi modificată.  

 Vă atragem atenția asupra faptului că, dacă cererea dvs. este respinsă, va trebui să o începeți de la 
capăt și să o retrimiteți organismului competent.  

 Cererea dvs. va deveni vizibilă în ECAT numai după ce va fi validată de organismul competent. 
 

 După ce faceți clic pe butonul „Trimite cererea” [„Begin Application Process”], va apărea o pagină de 
confirmare a înregistrării cererii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Astfel cum se indică pe această pagină, tipăriți și semnați cererea și întrebați organismul competent 
dacă trebuie să îi transmiteți o copie.  

 Un e-mail de confirmare a trimiterii este, de asemenea, trimis la adresa de e-mail indicată pe pagina 
„Contul meu” [„My account”]. 

 

FIGURA 31: „TIPĂREȘTE CEREREA” [„PRINT APPLICATION”] 
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Capitolul 3: Consultarea cererilor 
 Pentru a vizualiza statutul cererilor dvs., pe pagina de pornire ECAT_Admin faceți clic pe „Consultare și 

actualizare cereri de licență Ecolabel” [„Consult and Maintain Ecolabel Applications”] (caseta marcată cu 
roșu din figura 32). 
 

FIGURA 32: CONSULTAREA CERERILOR 

 
 
 

 După ce faceți clic pe buton, va apărea o pagină precum cea din figura 33, care va conține o listă a 
cererilor dvs. în faza de proiect, a celor validate și a celor respinse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dacă o cerere are statutul de „Cerere în faza de proiect” [„Draft application”] (caseta marcată cu roșu 
din figura 33), aceasta poate încă fi modificată și nu a fost încă trimisă organismului competent spre 
validare. (Pentru instrucțiuni privind trimiterea cererilor în faza de proiect, a se vedea punctul 2.5). 

 Dacă o cerere apare ca „Cerere în curs” [„Application in Progress”] (caseta marcată cu roșu din 
figura 33), înseamnă că ați trimis deja cererea organismului competent și urmează ca acesta fie să vă 
valideze, fie să vă refuze contul.  

 Dacă o cerere apare ca „Cerere acceptată” [„Application Licensed”] (caseta marcată cu roșu din 
figura 33), înseamnă că cererea dvs. este validată, iar produsele asociate licenței ar trebui să fie vizibile 
în sistemul ECAT public. 

 Dacă o cerere apare ca „Cerere anulată” [„Application Cancelled”] (caseta marcată cu roșu din 
figura 33), înseamnă că cererea dvs. a fost retrasă. 

 
 

FIGURA 33: STATUTUL CERERILOR 
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Capitolul 4: Modificarea licențelor 
Modificările licențelor sunt utilizate pentru a modifica datele referitoare la produse/servicii trimise anterior 
în cadrul licențelor acordate ce apar în ECAT drept „Cerere acceptată” [„Application Licensed”].  
 Pe pagina de pornire ECAT_Admin, faceți clic pe linkul „Consultare și actualizare cereri de licență 

Ecolabel” [„Consult and Maintain Ecolabel Applications”] (caseta marcată cu roșu din figura 34). 
 

FIGURA 34: MODIFICAREA LICENȚELOR 

 
 Pentru a modifica o licență, aceasta trebuie să apară ca „Cerere acceptată” (caseta marcată cu roșu din 

figura 35). 
 Faceți clic pe butonul „Modifică” [„Modify”] de lângă statutul cererii (caseta marcată cu mov din figura 

35). 
FIGURA 35: MODIFICAREA UNEI CERERI APROBATE 

 
 Pentru a vă modifica produsele, la pasul 3, „Produse/Servicii” [„Products/Services”] (caseta marcată cu 

roșu din figura 36), faceți clic pe pictograma în formă de creion din caseta„Editează/Șterge” 
[„Edit/Delete”] (caseta marcată cu mov din figura 36). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Pentru editarea unei cereri, se urmează aceiași pași ca atunci când se creează o cerere. A se vedea 

instrucțiunile de la punctul 2.3. 
 După ce ați trimis organismului competent o modificare a unei licențe, cererea dvs. apare ca 

„Cerere în curs” [„Application in Progress”] și, prin urmare, nu este vizibilă în sistemul ECAT public 
până când nu este validată de organismul competent. Pentru modul de trimitere a cererii, a se 
vedea instrucțiunile de la punctul 2.5. 

 Trimiterea unei modificări a licenței pentru orice produs ascunde butonul „Modifică” [„Modify”] din 
portalul dvs. ECAT_Admin, prin urmare nu mai puteți efectua nicio altă modificare a licenței. 
(Sistemul nu permite prelucrarea în același timp a mai mult de o modificare sau extindere pentru 
fiecare licență în parte). După ce organismul competent vă va accepta sau vă va refuza cererea, 
butonul „Modifică” [„Modify”] va reapărea. 

FIGURA 36: FILA „PRODUSE/SERVICII” [„PRODUCTS/SERVICES”] PENTRU MODIFICAREA LICENȚELOR 
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Capitolul 5: Extinderea sferei de aplicare a licențelor 
Extinderea sferei de aplicare a licențelor este utilizată pentru a adăuga informații suplimentare referitoare 
la produse în cadrul licențelor acordate ce apar în ECAT drept „Cerere acceptată” [„Application Licensed”]. 
Înainte de a efectua această operațiune, aflați de la organismul competent dacă trebuie să solicitați o 
extindere sau să introduceți un nou produs (pasul 1). 
 
 Pe pagina de pornire ECAT_Admin, faceți clic pe linkul „Consultare și actualizare cereri de licență 

Ecolabel” [„Consult and Maintain Ecolabel Applications”] (caseta marcată cu roșu din figura 37). 
 

FIGURA 37: EXTINDEREA SFEREI DE APLICARE A LICENȚELOR 

 
 

 Verificați dacă licența apare ca „Cerere acceptată” [„Application Licensed”] (caseta marcată cu roșu din 
figura 38). 

 Faceți clic pe butonul „Modifică” [„Modify”] de lângă statutul cererii (caseta marcată cu mov din 
figura 38). 

 
FIGURA 38: EXTINDEREA SFEREI DE APLICARE A UNEI CERERI ACCEPTATE 

 
 

 
 Faceți clic mai întâi pe „4 Extinderi” [„4 Extensions”] (caseta marcată cu roșu din figura 39) și apoi pe 

butonul „Solicitare extindere” [„Request Extension”] (caseta marcată cu mov din figura 39). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Apare același ecran ca și cel de la punctul 2.3; urmați instrucțiunile de la punctul respectiv cu privire la 
adăugarea de noi produse la o licență. 

FIGURA 39: „EXTINDERI” [„EXTENSIONS”] 



                                                                
  

22 
ECAT_Admin – Manual de utilizare pentru titularii de licențe  
 

 După adăugarea descrierilor produselor noi, faceți clic pe butonul „Salvează” [„Save”] pentru a reveni la 
lista extinderilor solicitate. 

 
 După ce ați introdus și ați salvat extinderea, faceți clic pe butonul „Trimite cererea de extindere” 

[„Submit Extension”] (caseta marcată cu roșu din figura 40), care trimite această solicitare la organismul 
competent, și, în plus, transformă licența dvs. în „Cerere în curs” [„Application in Progress”]. 
 Extinderile vor deveni vizibile în sistemul ECAT public doar după ce organismul competent vă va 

valida cererea. 
 

FIGURA 40: „TRIMITE CEREREA DE EXTINDERE” [„SUBMIT EXTENSION”] 
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Capitolul 6: Reînnoirea licențelor 
Se poate trimite o cerere de reînnoire a licenței doar în cazul în care criteriile categoriei de produse/servicii 
respective ale titularului licenței vor expira în curând. 
 
 În acest caz, titularul licenței va primi prin e-mail o notificare în care este anunțat cu privire la expirarea 

iminentă a fiecărei licențe existente pentru categoria sau categoriile de produse aplicabile. 
 Pe pagina de pornire ECAT_Admin, faceți clic pe linkul „Consultare și actualizare cereri de licență 

Ecolabel” [„Consult and Maintain Ecolabel Applications”] (caseta marcată cu roșu din figura 41). 
 

FIGURA 41: REÎNNOIREA LICENȚELOR 

 
 

 Faceți clic pe butonul „Reînnoire” [„Renew”] din dreptul licenței pentru a o reînnoi. 
 

 
 

 Faceți clic pe „Produse/Servicii” [„Products/Services”] (pasul 3 al cererii) pentru a modifica produsele, 
dacă este necesar. Pentru modificarea licenței, a se vedea instrucțiunile din capitolul 4. 

 După ce ați efectuat modificările necesare ale licențelor, faceți clic pe pasul „6 Reînnoire” [„6 Renewal”] 
pentru a solicita reînnoirea unei licențe. 

 
 

 Bifați căsuța care confirmă că toate informațiile introduse sunt corecte și apăsați butonul „Solicită 
reînnoire” [„Request renewal”] (a se vedea figura 42). Cererea de reînnoire este trimisă organismului 
competent spre evaluare. 
 Licențele vizate de cererea de reînnoire vor deveni vizibile în sistemul ECAT public doar după ce 

organismul competent vă va valida cererea. 
 

FIGURA 42: „SOLICITĂ REÎNNOIRE” [„REQUEST RENEWAL”] 

 
 

 Vă rugăm să rețineți că orice modificare, extindere sau retragere necesară în cazul unei licențe care 
urmează să fie reînnoită trebuie efectuată după finalizarea reînnoirii. Întrucât numai licențele 
integrale pot fi modificate, contactați serviciul de asistență dacă trebuie să modificați, să extindeți 
sau să retrageți produse/servicii individuale din cadrul licenței. 
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Capitolul 7: Retragerea licențelor 
Retragerea licențelor este utilizată pentru a șterge sau a retrage informații din cadrul licențelor acordate ce 
apar drept „Cerere acceptată” [„Application Licensed”].  
 
 Pe pagina de pornire ECAT_Admin, faceți clic pe linkul „Consultare și actualizare cereri de licență 

Ecolabel” [„Consult and Maintain Ecolabel Applications”] (caseta marcată cu roșu din figura 43). 
 

FIGURA 43: RETRAGEREA LICENȚELOR 

 
 

 Se pot retrage numai cererile care apar ca „Cerere acceptată” [„Application Licensed”]. Faceți clic pe 
butonul „Retrage” [„Withdraw”] (caseta marcată cu mov din figura 44) pentru a retrage licența dorită. 

 
FIGURA 44: RETRAGEREA UNEI CERERI ACCEPTATE 

 
 

 Pentru a finaliza retragerea licenței, este obligatoriu să atașați o notă justificativă la această pagină. 
Nota justificativă trebuie să fie în format PDF și trebuie să fie creată de solicitant. 

 După ce ați atașat nota justificativă, faceți clic pe butonul „OK” [„Confirm”] (caseta marcată cu roșu din 
figura 45). 

 
FIGURA 45: ATAȘAREA UNEI NOTE JUSTIFICATIVE 

 
 

 După acceptarea cererii de retragere de către organismul competent, seria de produse asociate licenței 
nu va mai fi vizibilă în sistemul ECAT public. 
 Contactați organismul competent pentru a afla dacă trebuie să-i trimiteți documentele justificative 

pentru retragere și prin poștă. 
 
 
 
 


