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1. INTRODUCERE

MRC inseamna Miscarea Romana Pentru Calitate, organism de evaluare a conformitatii,
organism notificat, cu sediul in Craiova, str. Părului, nr. 8.

1.1. Uniunea Europeană a legiferat domeniul siguranţei produselor prin intermediul
Directivelor. Multe dintre aceste directive cer producătorului, pentru produse care intră în
domeniul lor de aplicare, să aplice marcajul ,,CE” înainte ca produsul să poată fi introdus legal pe
piaţă în cadrul Spaţiului Economic European.

1.2. Pentru anumite directive, înainte de aplicarea marcajului CE, furnizorii trebuie să se
supuna procedurilor de evaluare a conformitatii efectuate de către un organism notificat.
Asemenea organisme sunt desemnate de către Guvernul fiecărui Stat Membru al Comisiei
Europene, care este responsabil pentru aceasta notificare.

1.3. MRC a fost desemnat de către guvernul Romaniei şi notificat de către Comisia
Europeană ca un organism notificat pentru o serie de directive.

1.4. Directivele sunt transpuse în Romania prin hotarari de guvern (HG) şi conţin criteriile
aplicate de către statul roman în desemnarea organismelor notificate, împreună cu procesul de
evaluare a conformităţii pe care le întreprinde.

1.5. Aceste condiţii constituie cerinţele pentru care MRC este de acord să ofere unui
solicitant sau titularului certificatului, serviciile unui organism notificat in acord cu Directivele ce
sunt transpuse prin hotarare de guvern.

1.6. Cererile pentru serviciile unui organism notificat trebuie să fie făcute pe formularul de
comanda către Miscarea Romana pentru Calitate (Craiova, str. Părului, nr. 8).

1.7. Procesul de evaluarea conformitatii desfasurat de catre MRC se face cu respectarea
cerintelor standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea confromitatii. Cerinte pentru
organisme care certifica produse, procese si servicii.

2. DEFINIŢII

2.1 CEPA - Comitetul de Etica Profesionala si Apel înseamnă acel comitet stabilit după
cum este necesar, în conformitate cu clauza 12 cu scopul de a revizui o decizie a MRC.

2.2 Prin "Solicitant" şi "Titularul certificatului", în contextul acestor condiţii, se înţelege
organizaţia sau individul, care desfăşoară o activitate de proiectare, producere, prelucrare,
ambalare, distribuire sau introducere pe piaţă, fie exclusiv sau în orice combinaţie din cele de mai
sus şi despre care fie întreabă, sau aplică pentru, sau este supus procedurii de evaluare a
conformităţii în aceste condiţii.
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2.3 "Formular de comanda" înseamnă un formular completat, în conformitate cu cerinţele
clauzei 3.1.2.

2.4 "Certificat CE" înseamnă documentul eliberat la finalizarea procedurii de evaluare a
conformităţii relevante.

2.5 " Reprezentanţi ai MRC " înseamnă angajaţii şi reprezentantii MRC -ului.

2.6 "Marcajul CE" înseamnă marcaj obligatoriu aplicat pe un  produs pentru a indica
conformitatea cu procedurile şi cerinţele esentiale din Directiva..

2.7 "Autoritate competentă" înseamnă organismul desemnat de Guvernul unui Stat
Membru şi încredinţat cu administrarea aplicării unei anumite directive dată de statul membru
respectiv.

2.8 "Procedura de evaluare a conformităţii" înseamnă serviciile efectuate de către un
organism notificat în conformitate cu Directiva.

2.9 "Directiva" înseamnă Directiva Consiliului privind apropierea legilor din Statele Membre
ale Uniunii Europene, care afectează siguranţa şi performanţa produselor.

2.10 "Stat membru" înseamnă un stat membru al Uniunii Europene (UE), sau orice alt stat
(inclusiv părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European) care pot fi din când în
când acceptate de către UE, ca parte a pieţei sale interne şi care a adoptat Directiva(e) relevantă.

2.11 "Organism notificat" înseamnă un organism desemnat de către Guvernul unui stat
membru şi notificat de către Comisia Europeană, în conformitate cu o directivă, pentru a oferi o
gamă specifică de proceduri de evaluare a conformităţii.

2.12 "Introducerea pe piaţă" înseamnă prima dată când un produs este furnizat sau pus la
dispoziţie pentru aprovizionare în Spaţiul Economic European.

2.13 "Produs" înseamnă bunurile sau serviciile în legătură cu care, fie se face o cerere
pentru procedurile de evaluare a conformităţii, fie a fost eliberat un certificat CE.

2.14 " Hotarare de guvern" înseamnă legislaţia din Romania, care pune în aplicare
transpunerea în legislaţia naţională a unei directive.

3. OBLIGAŢIILE SOLICITANTULUI

3.1 Cererea

3.1.1 Solicitantul este de acord şi se angajează, în orice moment, să se conformeze cu
aceste condiţii, inclusiv pentru evitarea oricărui dubiu, cu toate cerinţele referitoare la solicitant şi
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cu orice decizie, sau notificare acordată de MRC în temeiul acestora, în stabilirea conformităţii cu
Directiva.

3.1.2 Solicitantul trebuie să furnizeze către MRC:
 un formular de comanda completat pentru procedura de evaluare a conformităţii
 lista oricărui echipament individual de protecţie necesar în conformitate cu clauza 8
 toate informaţiile si  toate garantiile cerute de Directiva.
 identitatea oricărui produs care a fost anterior vândut şi care a fost returnat

producătorului pentru modernizare şi/sau renovare şi care în prezent urmează să fie
introdus pe piaţă în noile condiţii

 o declaraţie, în cazul în care este necesar, că o alta cerere pentru procedura de
evaluare a conformităţii nu a fost facută la un alt organism notificat.

3.1.3 Solicitantul trebuie să plătească către MRC-OCS, taxele aferente serviciilor unui
organism notificat, independent de eliberarea certificatului CE.

3.1.4 Solicitantul trebuie să comunice MRC, în scris, cu privire la orice schimbari sau
completări referitoare la:

a) numele solicitantului, adresa sau dreptul de proprietate
b) controlul eficient al solicitantului
c) locatiile pentru fabricare sau prelucrare ale solicitantului sau subcontractorilor săi.

3.2 Evaluarea conformităţii

Solicitantul trebuie să respecte prompt, toate cererile rezonabile făcute de MRC în
exercitarea funcţiilor sale, inclusiv furnizarea tuturor informaţiilor necesare în mod rezonabil MRC
pentru a efectua procedura de evaluare a conformităţii şi, în special, trebuie:

- să furnizeze MRC, dacă este necesar, toate datele tehnice într-un dosar de proiectare
sau dosar tehnic pentru toate produsele care fac obiectul cererii pentru a demonstra
conformitatea cu Directiva.

- să furnizeze, să permită sau să faciliteze accesul la mostre de produse, după cum MRC
poate solicita, pentru testele de control şi de evaluare, pentru a verifica respectarea cerinţelor
Directivei.

- să furnizeze MRC toată documentaţia sistemului de calitate cerut de Directiva
- să permită reprezentanţilor MRC accesul la toate sediile relevante, procesele, produsele,

sistemele de calitate şi înregistrările, cu scopul evaluării respectării de către producător a
cerinţelor relevante din Directiva.

Dacă nu s-a convenit altfel, producătorul trebuie să furnizeze MRC, în romana sau
engleza, toate informaţiile necesare pentru a aplica procedura de evaluare conformitate.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MRC

4.1. MRC va exercita corect şi cu pricepere aplicarea procedurii de evaluare a
conformităţii, inclusiv evaluările, inspecţiile, testările şi supravegherile, precum şi drepturile şi
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obligaţiile acceptate în aceste condiţii, în special în a face orice numire a unei persoane sau
reprezentant pentru oricare dintre aceste scopuri.

4.2. MRC nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere indirectă, importantă sau pur
economică, oricum ar apărea ele.

4.3. MRC nu va avea nici obligaţii, nici taxe sau pasive în ceea ce priveşte aplicarea
procedurii de evaluare a conformităţii, altele decât cele exprimate în aceste condiţii.

4.4. MRC trebuie să îl informeze pe solicitantul / titularul certificatului, despre cererea şi
procesele de evaluare pe care va trebui să le utilizeze în procedura de evaluare a conformităţii
pentru a verifica conformitatea cu Directiva.

4.5. Acordarea certificatelor CE

4.5.1 MRC trebuie să verifice conformitatea solicitantului/ titularului de certificat, în
concordanţă cu Directiva, după cum este necesar, prin organizarea:

- evaluării dosarelor tehnice / dosarelor de proiectare, şi/sau
- evaluarea sistemelor de calitate, şi/sau
- desfăşurării testării produselor
- desfăşurării inspecţiei produsului sau instalării, oriunde ar fi amplasat.

4.5.2 MRC trebuie, în cazul în care a verificat conformitatea cu Directiva, să elibereze,
modifice sau să reemită un certificat CE care este valabil pentru o perioadă de timp prevazuta în
Directiva.

4.5.3 În cazul în care Directiva impune, MRC trebuie, pe parcursul unui an în care
certificatul CE este deţinut de producator, sa efectueze o vizită de inspecţie adecvată, la sediul
titularului certificatului şi in site-ul de instalare, sau sa selecteze eşantioanele de produse pentru
testare şi/sau control, din cele verificate la evaluarea anterioara, pentru a confirma că deţinătorul
certificatului continuă să îndeplinească cerinţele Directivei.

4.6 Refuzul de a elibera certificatul CE

4.6.1 În cazul în care Directiva impune acest lucru, în cazul în care MRC intenţionează să
nu emită, să nu modifice sau să nu reemită un certificat CE sau un simbol specific, trebuie să:

- notifice în scris titularului certificatului / cererii despre  punctul său de vedere şi motivele
pentru care  intenţionează să facă acest lucru;

- îi acorde solicitantului / titularului certificatului posibilitatea de a prezenta în scris motivul
pentru care eliberarea, modificarea sau reemiterea certificatului CE nu ar trebui să fie refuzată;

- ia în considerare asemenea reprezentări înainte de luarea deciziei finale;
- în cazul în care decizia de a nu emite, nemodifica sau nereemite este confirmată, să dea

o asemenea decizie în scris, informand solicitantul/titularul certificatului de dreptul său de apel în
conformitate cu clauza 12 de mai jos.
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4.6.2 În cazul în care Directiva impune şi în alte împrejurări decât cele menţionate în
clauza 4.6.1, în cazul în care MRC refuză să elibereze, să modifice sau să reemită un certificat
CE sau simbol specific, acesta trebuie să prezinte motivele detaliate în scris pentru decizia sa
titularului/solicitantului certificatului şi de asemenea să informeze Autoritatea când  Directiva cere
acest lucru, informand titularul/solicitantul certificatului de dreptul său de apel în conformitate cu
clauza 12 de mai jos.

4.7 Confidenţialitate

Atunci când aplica procedura de evaluare a conformităţii, MRC trebuie să folosească
toate eforturile rezonabile pentru a păstra confidenţialitatea şi să nu dezvăluie unei terţe părţi, cu
excepţia Autorităţii, informaţii privind titularul/solicitantul certificatului care sunt de natură
confidenţială, cu excepţia cazului în care legea cere sau permite acest lucru.

4.8 Reclamaţiile cu privire la titularul certificatului sau produsul(e) său

MRC poate să notifice titularul certificatului, în scris, cu privire la orice plângere primită
cu privire la conformitatea cu cerinţele Directivei. Acesta poate, de asemenea, dacă este necesar
şi la latitudinea sa, să informeze Autoritatea Competentă sau alte organisme notificate.

5. OBLIGAŢIILE TITULARULUI CERTIFICATULUI

5.1. Titularul certificatului trebuie să conceapă un mijloc, care urmează să fie aprobat de
către MRC, pentru a comunica MRC modificări, bazate pe clasificarea modificărilor de produs şi
sistemul de calitate în modificări substanţiale sau secundare.

5.1.1 Aceste schimbări care afectează respectarea de către producător a cerinţelor din
Directiva sunt modificări substanţiale şi trebuie comunicate MRC şi necesită autorizaţie de la
MRC înainte de punerea în aplicare. Schimbarea subcontractanţilor ar fi o schimbare
substanţială. Imposibilitatea de a comunica MRC înainte de orice modificare substanţială ar putea
determina invalidarea certificatului CE.

5.1.2 Acele schimbări, care nu afectează respectarea de către producător a cerinţelor din
Directiva sunt secundare şi pot fi puse în aplicare imediat şi comunicate MRC la intervale stabilite
de către MRC sau în timpul vizitei periodice de supraveghere.

5.2. Titularul certificatului trebuie să respecte prompt toate cererile rezonabile făcute de
MRC în exercitarea funcţiilor sale, inclusiv, dar nu limitat, acele situaţii în care Directiva necesită
supraveghere continuă sau controale prin sondaj pentru conformitate, şi în special trebuie:

- să furnizeze MRC, dacă este necesar, toate datele tehnice într-un dosar de proiectare
sau într-un dosar tehnic sau în alt mod stabilit, pentru toate produsele care fac obiectul
certificatului CE pentru a demonstra conformitatea cu Directiva;

- să furnizeze, să permită sau să faciliteze accesul la asemenea mostre de produse, aşa
cum MRC poate solicita controlul incercarilor şi evaluare pentru a verifica respectarea cerinţelor
esentiale din Directiva;
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- să furnizeze MRC toată documentaţia sistemului de calitate cerut de Directiva;
- să permită reprezentanţilor MRC accesul la toate incintele relevante, procese, produse,

sisteme de calitate şi înregistrări cu scopul evaluării conformităţii cu cerinţele esentiale din
Directiva. Dacă este necesar, în condiţiile cerintelor Directivei, astfel de evaluări pot fi efectuate în
mod inopinat;

- cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, titularul certificatului trebuie să furnizeze
MRC toate informaţiile pentru efectuarea serviciilor de evaluare a conformităţii, în limba romana

5.3. Incidente negative
Titularul de certificat trebuie, în orice moment, să comunice MRC toate incidentele

negative (ori de câte ori şi oriunde apar) cu privire la orice produs fabricat sub certificare CE,
împreună cu orice limitări, interdicţii, suspendari, expirări sau avertismente cu privire la utilizarea
sau introducerea pe piaţă (inclusiv cele în curs sau anticipate) impuse de Autorităţi (sau
organisme).

5.4. Un titular de certificat trebuie să ofere informatii MRC în scris, cu privire la orice
modificări sau completări referitoare la:

a. numele titularului de certificat, adresa sau dreptul de proprietate, telefon, e-mail
b. controlul efectiv al titularului de certificat
c. locatiile pentru fabricare sau prelucrare ale titularului de certificat sau subcontractorilor săi,
d. identitatea subcontractorilor săi.

6. INREGISTRARI

Titularul de certificat trebuie să păstreze, pentru orice produs inscris pe un certificat CE,
toate documentele şi datele referitoare la conformitatea produsului cu cerintele esentiale ale
Directivei, lizibil, recuperabil şi într-o formă acceptabilă, pentru perioada minimă de ani definita în
Directiva, după încetarea fabricaţiei produsului în cauză.

7. APLICAREA MARCAJULUI CE SAU SIMBOLUL SPECIFIC

7.1 Titularul certificatului trebuie, în toate privinţele referitoare la aplicarea marcajului CE
sau simbolului specific, să respecte cerinţele Directivei.

7.2 Titularul de certificat trebuie să aplice marcajul CE sau un simbol specific si numărul
de identificare corespunzător atribuit MRC, de către Comisia Europeană (sub responsabilitatea
MRC) în conformitate cu cerinţele Directivei, în ceea ce priveşte acele produse înscrise pe
certificatul CE. Acesta nu trebuie să aplice sau să utilizeze în alt mod marcajul CE sau simbolul
specific, în orice manieră sau în legătură cu produsele care nu sunt menţionate pe certificatul CE.

7.3 Titularul certificatului nu trebuie să facă nicio declaraţie cu privire la marcajul CE sau
alt simbol specific, care în opinia MRC poate fi înşelătoare sau incorectă.

7.4 Titularul de certificat trebuie să asigure, la expirarea totala sau a unei părţi din
certificatul CE, oricum s-ar produce, încetarea imediată a aplicării marcajului CE sau al unui
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simbol specific la noile produse şi eliminarea marcajului CE sau a unui simbol specific, daca este
cerut, de la orice produs aflat în posesia sa şi întreruperea utilizării la toate celelalte sau referirile
la acesta, inclusiv toate referirile la MRC în toate documentele publicitare, în orice fel de mass-
media şi alte materiale promoţionale.

8. SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ

8.1 Un solicitant sau titularul certificatului trebuie să notifice reprezentanţii MRC asupra
oricărui echipament de protecţie individuală pe care sunt obligaţi să le poarte în timpul unei
evaluări, inspecţie sau orice alte vizite la sedii sau locaţia site-ului.

8.2 In timpul vizitelor specificate la punctul 8.1, un solicitant sau titularul certificatului
trebuie să furnizeze reprezentanţilor cu echipament individual de protecţie specificat în clauza 8.1
şi trebuie să ii instruiască cu privire la utilizarea lor corectă.

9. TARIFE – DISPOZIŢII GENERALE

9.1 Taxele referitoare la certificare vor fi menţionate într-o oferta de taxe si tarife care este
furnizată solicitantului sau titularului certificatului.

9.2 Taxele de evaluare sunt notificate solicitantului sau titularului certificatului pentru
acordul prealabil al acestuia. Astfel de taxe nu sunt rambursabile cu excepţia cazului în care
activitatile pentru care taxele sunt plătite nu se realizează.

9.3 Taxele de initiere se plătesc o data cu solicitarea. Toate celelalte taxe se achită de
către solicitant sau de titularul certificatului inainte de efectuarea etapei de evaluare.

9.4 Solicitantul sau titularul certificatului trebuie să plătească orice taxe de plătit în temeiul
prezentului acord, în moneda naţională a Romaniei sau in euro. Plata în alte valute se poate face
numai cu acordul scris expres al MRC

9.5 În cazul în care solicitantul sau titularul certificatului nu reuşeşte să plătească nicio
taxă, acesta este obligat să plătească penalitati de de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.

9.6 Orice modificare a taxelor intră în vigoare la o dată care nu este mai mică de două luni
calendaristice de la notificarea scrisă a modificării ce a fost trimisă solicitantului sau titularului
certificatului.

9.7 Solicitantul sau titularul certificatului trebuie să fie responsabil pentru toate costurile
mostrelor de produse, inclusiv de livrare, returnare, ambalare şi costurile de transport, taxele
vamale şi impozitele.

9.8 Sub rezerva clauzei 9.9, la taxele si tarifele MRC se adauga TVA.
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9.9 Următoarele criterii se aplică pentru solicitanţii şi deţinătorii de certificat care au
reşedinţa în afara Romaniei :

a. taxele menţionate de MRC după deducerea tuturor reţinerilor la sursă sunt vânzările,
taxele locale şi pe valoarea adăugată (TVA).

b. Solicitantul sau titularul certificatului este responsabil pentru:
* plata tuturor acestor taxe către autorităţile adecvate, la timpul corespunzător, şi
* transmiterea copiilor tuturor documentelor fiscale către MRC.
c. Toate taxele vor fi plătite catre MRC în moneda din Romania sau euro. Plata în alte

valute se poate face numai cu acordul scris expres al MRC.
MRC nu va accepta nicio reducere la taxele care rezultă din diferenţele de curs de schimb,

cheltuielile bancare, acordurile pentru scrisori-de-credit, garanţii sau alte taxe, altele decât taxa
de tranzactie normală referitoare la funcţionarea propriilor facilităţi bancare.

10. RETRAGEREA CERTIFICATELOR CE

10.1. În cazul în care titularul certificatului nu se conformează cu aceste condiţii, şi sub
rezerva dispoziţiilor de Clauza 12 (Recurs), MRC poate lua asemenea decizii, aşa cum consideră
necesar, inclusiv refuzul eliberării, revocarea sau modificarea certificatului CE şi informează
autoritatea competentă şi toate celelalte organismele notificate relevante despre acţiune.

10.2. MRC poate, sub rezerva dispoziţiilor din Directiva, precum şi dispoziţiilor în care
MRC este desemnat ca organism notificat, revoca, suspenda sau refuza să elibereze sau să
reînnoiască un certificat CE sau refuză să continue să furnizeze servicii de supraveghere sau de
monitorizare în cazul în care acestea sunt necesare pentru a menţine un certificat CE, în cazul în
care titularul de certificat:

- nu respectă aceste condiţii, inclusiv, dar fără a se limita, la neplata facturilor emise de MRC
- are o petiţie de faliment emisă împotriva sa, sau
- devine falit sau face o structură sau aranjament de moratoriu cu creditorii săi, sau
- are o petiţie de lichidare sau ordin de administrare depusă împotriva sa sau o rezoluţie de

lichidare voluntară trecută, sau
- are un lichidator provizoriu, administrator sau supraveghetor, mandatar, receptor sau

manager al activităţii sale sau întreprinderea desemnată în mod corespunzător sau posesia luată
de către sau în numele deţinătorilor de obligaţiuni garantate de o taxă de flotant, de orice
proprietate cuprinsă în sau sub rezerva, taxei flotante, sau

- are orice cec sau instrument negociabil emis de către solicitantul / titularul certificatului sau
orice cerere de plată în conformitate cu secţiunile 123 sau 268 din Legea 1986 privind insolvenţa
sau orice acte normative relevante ulterioare cu privire la orice condamnare pentru o infracţiune
care, în opinia MRC are tendinţa de a discredita reputaţia producătorului şi buna credinţă în
calitate de comerciant.

10.3 În cazul în care MRC constată că cerinţele pertinente ale Directivei nu au fost
îndeplinite sau nu mai sunt respectate de către titularul certificatului sau în cazul în care un
certificat nu ar fi trebuit să fi fost emis, sau a avut loc o încălcare a unei condiţii cu privire la
emiterea certificatului, acesta trebuie, ţinând seama de principiul proporţionalităţii, să suspende
sau să retragă certificatul CE sau să impună restricţii asupra acestuia, dacă respectarea
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cerinţelor nu este asigurată de către punerea în aplicare a măsurilor corective corespunzătoare
de către titularul certificatului. În caz de suspendare sau retragere a certificatului CE sau a
oricărei restricţii asupra acestuia sau în cazurile în care o intervenţie a Autoritatii competente
poate să devină necesară, MRC trebuie să informeze autoritatea competentă cu privire la
aceasta. Autoritatea competentă poate, la latitudinea sa, să informeze celelalte state membre şi
comisia europeană cu privire la această situaţie.

10.4 În cazul în care MRC intenţionează retragerea unui certificat CE sau simbol specific,
în conformitate cu clauza 10.3, pe motiv că a avut loc o încălcare a vreunei condiţii cu privire la
emiterea certificatului, acesta trebuie, înainte de retragerea certificatului menţionat, să dea
titularului certificatului 28 de zile pentru a-şi prezenta motivele pentru care nu ar trebui retras.

10.5 Orice decizie a MRC referitoare la clauza 10.2 trebuie să fie definitivă şi concludentă
şi nu trebuie să fie supuse controlului în conformitate cu clauza 12.

11. INDEMNIZAŢII

11.1 Titularul certificatului trebuie să despăgubească MRC împotriva daunelor către terţi şi
alte costuri pe care MRC le poate suporta în mod rezonabil ca urmare a eşecului titularului de
certificat de a respecta aceste condiţii şi care nu este atribuită niciunui act de neglijenţă, eroare
sau omisiuni din partea MRC în îndeplinirea sarcinilor sale. Această condiţie trebuie să rămână
obligatorie pentru titularul certificatului, după încetarea procedurii de evaluare a conformităţii
pentru orice cauză pentru o perioadă minimă de 10 ani.

11.2 Solicitantul sau titularul certificatului trebuie să despăgubească MRC cu privire la
orice daune care pot fi în mod rezonabil acceptate să fie atribuite de către sau împotriva MRC cu
privire la decesul sau rănirea reprezentanţilor MRC, care apar în cursul oricărei proceduri de
evaluare a conformităţii în temeiul acestor condiţii, cu excepţia cazului în care daunele sunt
acceptate să fie acordate în legătură cu orice răspundere care poate fi atribuită sau atribuită
neglijenţei MRC sau reprezentanţilor MRC.

11.3 Solicitantul sau titularul certificatului trebuie să efectueze şi să menţină o asigurare de
raspundere civilă de un tip şi la un nivel adecvat pentru operaţiunile sale de afaceri. Asemenea
asigurare trebuie să fie în formă normală pentru riscurile implicate şi să prevadă despăgubirea
MRC. Atunci când în mod rezonabil este necesar a face acest lucru de către MRC, titularul de
certificat trebuie să prezinte la MRC documentele justificative prin care asigurările cerute de
această clauză sunt întreţinute în mod corespunzător.

12. PROCEDURA DE RECURS

12.1 Sub rezerva clauzei 12.2, în cazul în care solicitantul sau titularul certificatului doreşte
să facă recurs şi să aibă orice decizie a MRC revizuită, trebuie, cu excepţia cazului în care se
specifică altfel de către Directiva, în termen de 30 zile după ce a fost în mod legal validat cu o
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astfel de decizie, să notifice, în scris, dorinţa sa de a avea decizia revizuită, împreună cu motivele
de recurs, Directorului executiv al MRC la adresa precizată la punctul 1.6.

12.2 Un solicitant sau titularul certificatului nu poate face recurs la Comitetul de Etica
Profesionala si Apel al MRC:

a. cu privire la orice decizie luată de MRC în conformitate cu clauza 10;
b. în ceea ce priveşte metoda de testare / evaluare utilizată de MRC, sau
c. împotriva nivelului taxelor percepute de MRC în conformitate cu aceste condiţii.

12.3 Comitetul de Etica Profesionala si Apel al MRC nu trebuie să aibă vreun interes
comercial.

12.4 O reuniune a Comitetului de Etica Profesionala si Apel al MRC, constituit în
conformitate cu clauza 12.3 nu trebuie să fie ţinută în mai puţin de 30 de zile şi nu mai mult de 45
de zile de la primirea unei notificări dată în conformitate cu clauza.

12.4.1 Recurentului trebuie să îi fie dat un preaviz de cel puţin 14 zile de la ora, data şi
locul de întâlnire, împreună cu o explicaţie a procedurii de recurs, precum şi numele membrilor
Comitetul de etica profesionala si apel al MRC. Recurentul se poate opune la includerea oricărei
persoane în Comitetul de Etica Profesionala si Apel, pe motive rezonabile date în scris Director
executivlui MRC, la adresa menţionată în clauza 12.1 cu până la 7 zile înainte de data reuniunii.
În cazul în care Director executivle MRC consideră că o astfel de obiecţie este bazată pe motive
rezonabile, el poate înlocui membrul numit in CEPA cu un alt membru, în conformitate cu
prevederile clauzei 10.3. Perioada de 45 zile pentru organizarea unei reuniuni a Comitetului de
Etica Profesionala si Apel, dată în această clauză, poate fi prelungită cu perioada de timp
necesară pentru a numi un astfel de membru supleant.

12.5 Decizia MRC trebuie să rămână în vigoare până la orice decizie a Comitetului de
Etica Profesionala si Apel, care trebuie să aibă puterea de a accesa o decizie, cu care MRC
trebuie să fie de acord. Decizia majorităţii Comitetul de Etica Profesionala si Apel, aşa cum este
stabilita de către director executiv al acestuia, trebuie să fie definitiva şi concludenta, sub rezerva
concluziei finale în conformitate cu clauza 13.2.

12.6 Având în vedere orice recurs, MRC poate, după caz, consulta sau consilia Autoritatea
Competentă Relevantă a Romaniei în ceea ce priveşte obiectul recursului şi rezultatul acestuia.

13. CADRUL LEGISLATIV

13.1 Nimic din aceste condiţii nu trebuie considerare ca modificate, excluse sau adăugate
la nicio cerinţă a Directivei.

13.2 Interpretarea acestor condiţii trebuie guvernate şi interpretate în conformitate cu
legile din Romania , indiferent unde producătorul este situat sau în cazul în care procedurile de
evaluare a conformităţii au fost efectuate. În consecinţă, MRC şi titularul certificatului trebuie se
să prezinte la Tribunalul din Romania.
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13.3 În cazul în care orice prevedere a acestor condiţii este considerată invalidă sau
inaplicabilă în tot sau în parte, părţile neafectate de condiţii trebuie să rămână valabile.

13.4 Drepturile fiecărei părţi nu trebuie să fie prejudiciate sau restrânse de nicio indulgenţă
sau toleranţă extinsă către cealaltă parte şi nicio renunţare de către orice parte cu privire la orice
încălcare nu trebuie să fie ireversibilă.

13.5 MRC îşi rezervă dreptul de a modifica aceste condiţii pentru a lua în considerare
schimbările din Directiva sau a standardului sau procedurilor de evaluare a conformităţii. În cazul
modificării contextului legal, a standardului sau procedurilor de evaluare a conformităţii, MRC îşi
rezervă dreptul de a face modificări la aceste condiţii, fără notificare. MRC trebuie să notifice
titularul certificatului cu privire la modificările acestor condiţii şi data până la care trebuie
respectate.

13.6 Trimiterile în aceste condiţii trebuie interpretat în sensul reglementarilor aplicabile din
Romania, în vigoare.

14. NOTIFICARE

14.1 Orice decizie, cerinţă sau notificare în temeiul prezentelor condiţii se acordă printr-o
notificare în scris şi semnată de către şi în numele părţii incredinţate.

14.2 O notificare poate fi dată solicitantui/titularului certificatului, la adresa indicată pe
Formularul de cerere din Certificatul CE sau în alt mod de notificare a MRC în conformitate cu
această clauză 14 şi MRC la adresa menţionată în clauza 1.6 de mai sus.

14.3 În cazul în care adresa solicitantului sau titularului certificatului menţionată la clauza
14.2 este în afara Romaniei, atunci solicitantul sau titularul certificatului trebuie să notifice MRC o
adresă (precum şi orice modificări în aceasta), înăuntrul Romaniei pentru serviciul de procedură
sau orice notificare.

14.4 Oricare dintre părţi poate da o notificare celeilalte părţi:
a. trimiţându-i prin poştă, la adresa de corespondenta stabilita
b. prin livrarea de acesta personal la adresa de corespondenta
c. prin livrarea prin fax, plata la expeditor, la adresa de corespondenta

14.5 Orice notificare trimisă prin poştă (cu excepţia cazului în care se dovedeşte
contrariul), trebuie a se considera că a fi fost transmisă în patruzeci şi opt (48) ore de la
momentul poştei şi pentru a dovedi un astfel de serviciu este suficient a dovedi că anunţul a fost
expediată în mod corespunzător şi transmis ca scrisoare cu confirmare de primire cu plata la
expeditor.

14.6 Orice notificare trimisă prin fax (cu excepţia cazului în care se dovedeşte contrariul),
trebuie a se considera că a fost transmisă în termen de douăsprezece (12) ore după ce primirea
acesteia a fost a recunoscută în mod automat la expeditor şi pentru a dovedi o astfel de notificare
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este suficient a dovedi că transmiterea prin fax a fost expediată în mod corespunzător şi
recunoscut.

15. GENERALITĂŢI
15.1 Nici una din părţi nu trebuie să încalce aceste condiţii în cazul în care nu există niciun

eşec total sau parţial sau performanţă a acesteia faţă de atribuţiile sale şi obligaţiile în
conformitate cu prezentele condiţii de forta majora foc, actul de guvernare sau de stat, de război,
mişcare civilă, insurecţie, embargo, de prevenire sau producere a unui impediment în obţinerea
oricăror materii prime, energie sau alte cauze independente de voinţa oricăreia dintre părţi. În
cazul în care o parte nu este în măsură să îşi îndeplinească îndatoririle şi obligaţiile prevăzute în
acord, ca un rezultat direct al efectului uneia sau mai multor astfel de cauze, partea in cauza
trebuie să adreseze o notificare scrisă, cu privire la incapacitatea sa, în care se specifică cauza,
data la care aceasta a început şi durata situatiei aparute, precum şi timpul necesar pentru
îndeplinirea acestor drepturi şi obligaţii cu care trebuie prelungit în consecinţă timpul prevazut in
contract..

15.2 Aceste condiţii pot fi modificate numai de MRC. Nicio astfel de modificare nu trebuie
să afecteze dreptul niciunui solicitant sau titularului certificatului până când MRC nu a notificat în
scris astfel de modificări, notificare în care se specifică data până la care acestea trebuie să fie
conforme cu modificarea condiţiilor.

ALTE PRECIZĂRI
MRC face publice pe site www.mrco.ro prin prezentele reguli generale, următoarele:
- descrierea detaliată a activităţii de certificare, iniţială precum şi procesul de acordare,

menţinere, restrângere, extindere,suspendare, retragere a certificării şi de recertificare;
- cerinţele normative referitoare la certificare
- cerinţele de certificare pentru clienţii potenţiali:
MRC informează clienţii, prin intermediul contractului, asupra tarifelor corespunzătoare certificării
şi menţinerii acesteia.
La cererea oricărei părţi interesate, MRC face publice informatiile referitoare la client si
produsele acestuia certificate si totodata se obliga de a confirma în scris, prin fax sau e-mail, sau
telefonic la cerere, validitatea unei certificări acordate.
În cazuri excepţionale, la cererea clientului, accesul la anumite informaţii poate fi limitat.

MRC poate pune la dispoziţia unei terţe entităţi informaţii privitoare la client, numai cu acordul
prealabil al acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.

Procedura intră în vigoare după aprobarea de către  Directorul Executiv al MRC incepand cu data
obtinerii acreditarii.


