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LISTA DE CONTROL A EDIŢIEI / REVIZIEI: 
 

Ed./ 
Rev. 

Obiectul modificărilor Fisa 
modificare 
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Modificari pentru solutionare neconformitati RENAR in 
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1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE 
Prezenta instructiune are ca scop descrierea responsabilitatilor si a cerintelor privind modul de aplicare a 
numarului de identificare al organismului notificat MRC pentru produsele care au obţinut certificarea de 
conformitate de la organismul MRC şi au dreptul sa utilizeze  marca CE in  sistemele de evaluare si verificare 
a constantei performantei 2+, conform Regulament (UE) nr. 305/2011. 
 
2. DOCUMENTE DE REFERINTA 
2.1 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Uniunii 
Europene 
2.2 Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21 februarie 2014 de modificare a anexei III la 
Regulamentul (UE) nr 305/2011 
2.3 Regulamentul Delegat (UE) nr. 568/2014 al Comisiei din 18 februarie 2014 de modificare a anexei V la 
Regulamenyul (UE) nr 305/2011 
2.4 Regulamentul Delegat (UE) nr. 157/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2013 privind conditiile publicarii pe 
un site internet a unei declaratii de performanta referitoare la produse pentru constructii 
2.5 RS 7.16 ON – Regulament specific de acreditare in domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 
305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii 
2.6 EA-2/17 M:2016 – Ghidul EA privind acreditarea în vederea notificării. 
2.7 SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pentru organisme care certifica 
produse, procese si servicii 
2.8 Decizia nr 768/2008/CE din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor si de 
abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului 
2.9 Hotararea nr 1236/12.12.2012 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea 
prevederilor Regulamentului (UE) nr 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de 
stabilire a unor conditi armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE a Consiliului 
2.10 Ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului afacerilor 
interne nr 2141/2013 de aprobare a Procedurii din 11 iunie 2013 privind desemnarea organismelor de 
verificare si evaluare a constantei performantei produselor pentru constructii 
2.11 Ordin nr 609/30.04.2014 pentru modificarea si completarea Procedurii privind desemnarea organismelor 
de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al ministrului afacerilor interne nr 
2141/92/2013. 
2.12 Ordin MDRAPFE nr. 5744/24.08.2017 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale 
standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru 
construcții.  
 
3. DEFINITII SI ABREVIERI 
In prezentul document sunt utilizate definiţiile din documentele de referinţă. 
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3.1 Marcajul de conformitate CE este simbolul care se aplica de producator sau de reprezentantul autorizat 
al acestuia, inainte de introducerea pe piata pe un produs sau pe o eticheta lipita pe produs, sau in cazul in 
care acest lucru nu este posibil, pe ambalajul si/sau pe documentele insotitoare si care are semnificatia 
conformitatii produsului cu toate cerintele esentiale prevazute in reglementarile tehnice aplicabile. 
3.2 MRC – Miscarea Romana pentru Calitate 
 
4. UTILIZAREA MARCAJULUI DE CONFORMITATE CE 
4.1 Dupa finalizarea procedurii de evaluare MRC elibereaza certificatul de conformitate al produsului si 
permite fabricantului sa aplice marcajul CE pe produsele certificate. 
4.2 Marcajul CE se aplica numai pe acele produse pentru constructii pentru care fabricantul a intocmit o 
declaratie de performanta.  
4.3 Marcajul CE se aplica conform reglementarilor tehnice aferente produsului  in mod vizibil,  lizibil si de 
nesters, direct pe produs sau pe o eticheta atasata produsului, astfel incat sa nu poata fi detasata. In situatia 
in care acest lucru nu este posibil, tinand cont de natura produsului, marcajul CE se aplica pe ambalaj, daca 
este cazul si/sau pe instructiunile si documentele care insotesc produsul, daca reglementarea tehnica prevede 
astfel de documente. 
4.4 Marcajul CE este singurul marcaj care atesta conformitatea produsului cu performanta declarata in ceea 
ce priveste caracteristicile esentiale. 
4.5 In situatia in care unui produs ii sunt aplicabile mai multe reglementari tehnice care prevad aplicarea 
marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifica conformitatea produsului cu toate prevederile 
aplicabile din aceste reglementari. 
4.6 Marcajul CE trebuie sa fie insotit de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat prima oară, de 
numele și de adresa înregistrată a fabricantului sau de marca distinctiva a fabricatului (marca care permite 
identificarea usoara si fara ambiguitate a numelui si adresei fabricantului), de codul de identificare unic al 
produsului-tip, de numărul de referință al declarației de performanță și de nivelul sau clasa de performanța 
declarată, de specificatia tehnica aplicabila si de utilizarea preconizata. 
4.7 Marcajul CE este urmat si de numarul de identificare apartinand MRC ca organism notificat. 
4.8 Marcajul CE se aplică înainte ca produsul pentru construcții să fie introdus pe piață. Acesta poate fi însoțit 
de o pictogramă sau de orice altă însemnare care indică în principal un risc special sau o utilizare speciala.  
4.9 Marcajul de conformitate CE si numarul de identificare ca organism notificat al MRC pot fi utilizate de 
producator numai dupa finalizarea in mod corespunzator a evaluarii de catre MRC a conformitatii produsului si 
numai pe perioada de valabilitate a certificarii. Pe perioada cand certificarea este suspendata, sau daca a fost 
retrasa, producatorul nu mai are dreptul de a utiliza certificatul de conformitate emis de MRC, de a elibera 
declaratii de performanta in cazul produselor pentru constructii si de a aplica marcajul CE pe produs. 
4.10 In activitatea programata/neprogramata de monitorizare a conformitatii produselor certificate, auditorii 
MRC verifica aplicarea corecta de producator a marcajului CE si utilizarea corecta a numarului de identificare 
ca organism notificat al MRC, inclusiv la emiterea declaratiilor de performanta. In cazul nerespectarii cerintelor 
sunt stabilite masuri imediate in vederea eliminarii situatiilor neconforme constatate. 
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5. UTILIZARILE INCORECTE SAU INSELATOARE ALE CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE EMISE 
IN REGIM NOTIFICAT SI A MARCAJULUI CE / NUMARULUI DE IDENTIFICARE AL MRC CA ORGANISM 
NOTIFICAT 
5.1 MRC exercita un control adecvat asupra dreptului de proprietate asupra certificatului de conformitate pe 
perioada de valabilitatea a acestuia, precum si a utilizarii marcajului CE si a numarului de identificare al MRC 
ca organism notificat. 
5.2 Urmatoarele situatii sunt considerate ca utilizare abuziva a certificatului/ a marcajului CE si a 
numarului de identificare al MRC ca organism notificat: 

a) utilizarea marcajului CE pentru produsele pentru care certificarea nu este încă finalizată; 
b) aplicarea incompleta a marcajului CE  (lipsă unor elemente prevazute);  
c) utilizarea marcajului CE / certificatului de conformitate de către titular pentru alte produse decât cele 

pentru care au obtinut certificarea sau pentru variante constructive si functionale ale produsului care 
nu au fost certificate de MRC; 

d) utilizarea marcajului CE / certificatului de conformitate de către titular pentru produse similare cu cele 
pentru care a obtinut dreptul de utilizare a marcajului CE, dar care sunt realizate de alt producător; 

e) utilizarea marcajului CE pentru produse la care s-au efectuat modificari care vizeaza conceptia, 
procesul de fabricatie sau locul de productie si care nu au fost certificate de MRC; 

f) utilizarea marcajului CE / certificatului de conformitate de către cei care nu au obtinut acest drept; 
g) utilizarea marcajului CE / certificatului de conformitate în situatia produselor pentru care a încetat 

dreptul de utilizare; 
h) utilizarea marcajului CE in perioada de suspendare/ retragere a certificatului de conformitate a 

controlului productiei in fabrica/constantei performantei produselor. 
5.3 Identificarea utilizarii abuzive a marcajului CE, a certificatului de conformitate sau a numarului de 
identificare ca organism notificat a MRC se poate realiza : 

- cu ocazia efectuarii auditurilor de supraveghere; 
- prin reclamatii/ sesizari de la terti referitoare la utilizarea abuziva a certificatului, a marcajului CE sau  

numarului de identificare ca organism notificat a MRC; 
5.4  In situatia identificarii de utilizare abuziva a marcajului CE, a certificatului de conformitate sau a numarului 
de identificare ca organism notificat a MRC, pot fi stabilite, in functie de gravitatea situatiei, urmatoarele 
sanctiuni, : 

- avertisment scris; 
- suspendarea certificarii; 
- retragerea certificarii;  

Organizatia sanctionata  pentru nerespectarea cerintelor referitoare la utilizarea marcajului CE, a certificatului 
de conformitate sau a numarului de identificare ca organism notificat a MRC poate face apel la Comisia de 
Apel a MRC. 
5.5 Utilizarea abuziva a certificatului de conformitate, a marcajului CE sau a numarului de identificare ca 
organism notificat a MRC da dreptul MRC sa apeleze la actiuni legale (instanta, etc.) pe care le considera 
necesare. 
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6. FORMULARE SI ÎNREGISTRĂRI 
6.1. Registru certificate acordate produse pentru constructii   cod F.MRC.OCS.4.3.01.11              
 – domeniul reglementat   
                                                                                                                                
7. Dispoziţii finale 
Procedura intră în vigoare la data aprobării de către Directorul Executiv al MRC . 
      
 
 

Registru certifícate acordate produse pentru constructii 
- Domeniul Reglementat 

 
Nr. 
crt. 

Numar 
certificat 

Data acordarii 
certificarii 

Data expirarii 
certificarii 

Standard 
armonizat/Re

glemen- 
tare  

Producator/ 
Reprezentant 

autorizat 

Produs Mentiuni 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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