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1. SCOP și DOMENIU 
1.1 Instrucțiunea descrie cerințele generale pe care trebuie să le respecte o organizație care solicită la MRC 
evaluarea conformității produselor în cadrul Directivei 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor. 
Procedura se aplică de către MRC pentru evaluarea și certificarea conformității produselor în concordanţă cu 
cerintele SR EN ISO 17065:2013 și modulul B de evaluare a conformitatii prevazut de Directiva 2009/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor. 
Aceste reguli se aplică activităților de certificare, recertificare, extindere, restrangere, suspendare și retragere 
certificare și fac parte întegrantă din contractul de certificare încheiat cu MRC. 
1.2 Certificatul de conformitate este eliberat de MRC pentru urmatoarele categorii de jucării, conform ONR CR 
14379:2002: 

- Jucării de activitate – categoria A 
- Jucării acvatice – categoria B 
- Obiecte de artă, ambarcațiuni și articole conexe – categoria C 
- Echipamente audio-vizuale – categoria D 
- Cărți cu valoare ludică – categoria E 
- Jucării de constructii și puzzle-uri – categoria F 
- Costum, costume și maști (care imita) – categoria G 
- Papuși și jucării moi umplute – categoria H 
- Jucării experimentale – categoria I 
- Jucării funcționale – categoria J 
- Seturi de joc – categoria K 
- Vehicule mecanice și/sau electrice acționate – categoria L 
- Scena de joacă și modele construite – categoria M 
- Proiectile cu un dispozitiv de lansare – categoria N 
- Jucării de împins, de tras și ajutoare de mers – categoria O 
- Jucării pentru roluri – categoria P 
- Jucării de apa – nisip  – categoria Q 
- Jucării pentru dezvoltarea abilităților – categoria R 
- Jucării cosmetice – categoria S 
- Jucării instrumente muzicale – categoria T 
- Echipamente sportive de jucari și bile – categoria T 
- Jucării pentru copii pentru a se uita, apuca și/sau stânge – categoria V 
- Jucării destinate sa suporte masa unui copil – categoria W 
- Jucării în care copiii intra – categoria X 

Certificatul de conformitate este documentul care atestă ca, din punct de vedere al siguranței, jucăria asigură 
conformitatea produsului cu cerintele relevante (esențiale generale și specifice) aplicabile din Directiva 
2009/48/CE transpusă în legislația națională prin HG 74/2011. 
 
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

- Hotărârea de Guvern nr.74/2011 privind siguranța jucăriilor; 
- Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.06.2011 privind siguranța jucăriilor. 
- SR EN ISO/CEI 17065:2013 - Evaluarea conformității. Cerinte pentru organisme care certifica produse, 

procese și servicii. 
- RS-7.18 ON:2017 – Regulament specific de acreditare RENAR în domeniul reglementat de HG 74/2011 

privind siguranța jucăriilor, care transpune Directiva 2009/48/CE. 
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3. DEFINIȚII și ABREVIERI 
3.1 Definiții 
Se aplică terminologia si definițiile din: 

- SR EN ISO/CEI 17065:2013 - Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică 
produse, procese și servicii; 

- SR EN ISO/CEI 17020:2012 - Evaluarea conformitatii - Cerinte pentru functionarea diferitelor tipuri de 
organisme care efectueaza inspectii; 

- SR EN ISO/CEI 17025:2005 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercari si 
etalonari; 

- Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.06.2011 privind siguranța 
jucăriilor; 

- Hotărârea de Guvern nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor; 
- EA-2/17 M:2016 – Ghidul EA privind acreditarea în vederea notificării; 
- https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en : Documentele de aplicare a Directivei 

emise de Comisia Europeana si de grupul de coordonare a organismelor notificate; 
- RS-7.18 ON:2017 – Regulament specific de acreditare RENAR în domeniul reglementat de HG 

74/2011 privind siguranța jucăriilor, care transpune Directiva 2009/48/CE. 
În plus se aplica și definițiile: 
3.1.1. Neconformitate - absenţa sau lipsa capabilităţii implementării sau menţinerii uneia sau mai multor 
cerinţe ale directivei aplicabile sistemului de control al concepţiei, producţiei, înspecţiei finale în fabrica.  
3.1.2. Observație - abatere față de cerințe, care nu constituie un risc pentru funcționarea efectivă a sistemului 
controlului concepţiei, producţiei, înspecţiei finale în fabrică, dar care prin repetare ar putea conduce la o 
neconformitate. 
3.1.3. Observator = persoana care însoțește echipa de evaluare, dar nu efectuează evaluări. 
3.1.4. Ghid = persoana desemnată de client pentru a asista echipa de evaluare. 
3.1.5. Certificat CE = înseamnă documentul eliberat la finalizarea procedurii de evaluare a conformităţii 
relevante. 
3.1.6. Marcajul CE = marcaj obligatoriu aplicat pe un produs/jucărie pentru a indica conformitatea cu 
procedurile şi cerinţele esențiale din Directiva. 
3.1.7. Autoritate competentă = organismul desemnat de Guvernul unui Stat Membru şi încredinţat cu 
administrarea aplicării unei anumite directive dată de statul membru respectiv. 
3.1.8. Procedura de evaluare a conformităţii = serviciile efectuate de către un organism notificat în 
conformitate cu Directiva. 
3.1.9. Organism notificat = organism desemnat de către Guvernul unui stat membru şi notificat de către 
Comișia Europeană, în conformitate cu o directivă, pentru a oferi o gamă specifică de proceduri de evaluare a 
conformităţii. 
3.1.10. Introducerea pe piaţă = prima dată când un produs este furnizat sau pus la dispoziţie pentru 
aprovizionare în Spaţiul Economic European.  
3.2 Abrevieri 
CEE = Conducător echipă de evaluare 
CEPA = Colegiul de Etica Profesionala și Apel 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en
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4. RESPONSABILITATI 
Responsabilitățile sunt prezentate în diagrama procesului din Anexa 2. 
 
5. CONDITII GENERALE 
5.1. MRC - organism de evaluarea conformității este organizat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 
ISO/CEI 17065:2013 și activează în spatiul european. 
5.2. Cerințele generale conțin pe lângă informații de ordin general și cerinte specifice ale MRC pentru 
informarea solicitanților cu privire la: 

• obținerea certificării  
• prelungirea, extinderea sau renunțarea la certificare. 

Evaluarea conformităţii este descrisa in cap. IV ale Directivei 2009/48/CE – Evaluarea conformității. 
5.3. CERINŢELE DIRECTIVEI 
Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător trebuie documentate într-o manieră 
sistematică şi ordonată. Documentația tehnică aferentă jucăriei, transmisă de producator organismului de 
certificare, trebuie să conțină documentele precizate în Anexa IV la Directiva 2009/48/CE, respectiv la HG 
74/2011. 
5.4. ETAPELE CERTIFICĂRII  
5.5.1. Cerințe generale 

- Atestarea de către MRC a conformității unui produs este confirmată prin emiterea Certificatului de 
conformitate. 

- MRC face accesibile serviciile sale de certificare tuturor solicitanților ale caror produse sunt cuprinse 
în domeniul său de competență și notificare (cf. pct 1.a din prezentul document), în mod nediscriminatoriu, 
indiferent dacă aceștia au domiciliul în România sau în alt stat. 

- Certificarea nu este condiționată de mărimea locațiilor de producție ale solicitanților sau de 
apartenența acestora la diverse asociații sau grupuri și nici de numarul de certificate deja emise. 

- La transmiterea cererii pentru certificare către MRC, solicitantii vor înforma MRC dacă anterior s-au 
adresat unui alt organism notificat pentru certificarea CE a aceluiași produs sau familie de produse. 

- MRC trateaza înformatiile obținute în timpul desfașurării procesului de certificare referitor la un anumit 
produs sau furnizor ca fiind confidențiale. 

- Pentru a se asigura ca MRC nu impune condiții financiare exagerate clienților săi, tarifele de certificare 
se aplica tuturor solicitanților în mod absolut nediscriminatoriu și sunt conditionate exclusiv de complexitatea și 
volumul de activități desfăsurate în acest scop de către MRC. Costurile certificării depind de: 

• volumul lucrărilor de certificare efectuate (inițiale și/sau suplimentare și/sau evaluări) 
• numărul de tipuri de produse (familii de produse) pentru care se solicită certificarea; 
• cerințele specifice ale solicitantului (de exemplu, cererea pentru efectuarea unei vizite preliminare). 
- Costurile pentru certificare sunt convenite cu solicitanții înainte de semnarea contractelor de 

certificare, prin devizul pentru certificare care reprezintă anexa la contractul de certificare. 
- Atestarea oficială a conformității produselor este exprimata prin emiterea unui Certificat CE de tip, ale 

cărui forma și conținut sunt conforme cu procedura specifică. 
 
5.5.2. Solicitarea certificării 

- Solicitarea inițială se face prin telefon, fax, e-mail, scrisoare sau direct la sediul MRC; 
- Procurarea mapei de documente informative, care conține: 
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• cerințe generale pentru certificare 
• chestionar de evaluare preliminară 
• cerere/comandă oficială de certificare 
- MRC transmite solicitantului formularele de chestionar de evaluare preliminară și comanda de 

certificare, schema cu etapele procesului de certificare precum și alte materiale informative, în scopul obtinerii 
datelor necesare întocmirii ofertei de certificare 

- Cererea de certificare și chestionarul de evaluare prelminara se completează pe formularele speciale 
de către solicitantul de certificare (producătorul sau reprezentantul său autorizat) cu toate informațiile solicitate 
refeitoare la jucăria/jucăriiile pentru care se solicită certificarea și sunt transmise la MRC, împreuna cu 
documentația tehnică a produsului. 

- După primirea comenzii de certificare și a documentației, MRC efectuează analiza acesteia și 
stabilește durata evaluării, în baza informațiilor furnizate de solicitant și tinând cont de: 

• Complexitatea jucăriei și riscurile de securitate identificate 
• Complexitatea tehnologiei de realizare a jucăriei 
• Numărul de produse cu aceeași tehnologie. 

5.5.3. Elaborarea ofertei de certificare  
Pe baza analizei cererii de certificare, a chestionarului de evaluare preliminară și a celorlalte documente puse 
la dispozitie de client, MRC decide dacă procesul de certificare solicitat poate fi inițiat și stabilește programul 
de certificare, calculează costurile în baza Listelor de taxe și tarife, transmite solicitantului oferta de preț și în 
cazul acceptării ofertei, întocmește contractul de certificare.  
5.5.4. Încheierea contractului  
MRC întocmește contractul de certificare în baza ofertei acceptate de solicitant, a cererii oficiale de certificare 
şi a chestionarului de evaluare preliminară și-l transmite solicitantului. Prezentele cerințe de certificare fac 
parte întegrantă din contract.  
După analiza contractului de catre solicitant, eventualele obiecții sunt transmise la MRC. După soluționarea 
acestora se semnează contractul de ambele părți.  
Condițiile contractuale stabilite iși pastează valabilitatea dacă organizația demareaza certificarea în interval de 
6 luni de la data încheierii contractului. Dacă se depășește acest interval, organizația este obligată să 
actualizeze comanda de certificare/recertificare, tinând cont de eventuale modificări aparute. În această 
situatie MRC are dreptul de a modifica termenii contractului. 
5.5.5. Transmiterea la MRC a documentației solicitate 
Solicitantul transmite la sediul MRC toată documentația tehnică a produsului.  
5.5.6. Evaluarea preliminară  
Responsabilul de dosar verifică dacă documentația primită de la solicitant este completă. Trecerea la etapa 
urmatoare se face când toată documentația solicitată se află la sediul MRC.  
5.5.7. Efectuarea analizei documentației și pregătirea evaluării 
Clientul transmite la MRC documentaţia tehnică a produsului care urmează să fie evaluat, în vederea 
certificării. 
Pentru produsele ce se încadrează în Directiva 2009/48/CE, documentaţia tehnică trebuie să cuprindă, cel 
puțin elementele precizate în Anexa IV la Directiva 2009/48/CE, și anume: 

a) o descriere detaliată a proiectarii și fabricatiei, inclușiv a componentelor și a materialelor utilizate la 
realizarea jucăriei precum și fișa tehnică de securitate a substanțelor chimice ce urmează a fi utilizate 
(obtinută de la producătorii respectivelor substanțe chimice); 
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b) evaluarea de securitate a jucăriei; 
c) rapoarte ale testelor și descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea 

producției cu  standardele armonizate; 
d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar, în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost 
aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din directivă, inclusiv 
o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate 
parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; 

e) Certificatul de examinare CE de tip (după caz). 
Echipa de evaluare a MRC examinează documentația din dosarul tehnic al produsului, pentru a verifica dacă 
aceasta este completă, dacă este adecvata schemei de certificare aplicabile, iar caracteristicile specifice ale 
produsului sunt corespunzatoare cu cerințele privind siguranța jucăriei din documentul(le) normativ(e) sau 
îndrumărilor specifice pentru produsul în cauză și s-au luat măsuri adecvate pentru eliminarea riscurilor 
identificate. 
Se examinează documentaţia tehnică, pentru a se verifica conformitatea cu cerinţele aplicabile, a aspectelor 
care pot, sau este necesar să fie verificate ulterior. Această verificare este adecvată în special în cazul 
anumitor cerinţe privind securitatea jucăriei: 

• Se verifică dacă documentaţia tehnică este realizată la nivelul de detaliu suficient cerut de Directiva 
2009/48/CE pentru a asigura ulterior verificarea adecvată a conformităţii jucăriei cu cerințele de 
securitate. 

• Se urmăreşte dacă documentaţia prezentată permite identificarea fără echivoc a categoriei jucăriei, 
caracterizarea completă conform cerinţelor esenţiale şi din standardele aplicabile, conţine elemente 
suficiente pentru înţelegerea proiectelor, planurilor şi schemelor, precum şi modul de utilizare a 
jucăriei și că toate informaţiile prezentate se referă la tipul de produs respectiv; 

• Se identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile aplicabile din, după caz, 
standardele armonizate sau documentele normative, precum şi elementele care au fost proiectate fără 
a se aplica prevederile acestor documente. Cu această ocazie, echipa de evaluare poate face 
propuneri de recunoaştere a unor încercări efectuate anterior pe baza rapoartelor de 
încercări/evaluare prezentate de client. Totodată echipa de evaluare poate face propunere de 
recunoaştere a documentelor emise de alte organisme notificate.  

• Echipa de evaluare stabileşte numărul de exemplare de produse reprezentative pentru producţia 
prevăzută pe care producătorul trebuie să le transmită, pe baza analizei dovezilor care permit 
stabilirea adecvării concepţiei tehnice a acelor componente ale mijlocului de masurare. 

• Se examinează documentaţia tehnică pentru a se asigura că producătorul dispune de mijloace 
adecvate pentru asigurarea unei producţii uniforme. Examinarea jucăriei supusă evaluării se va 
efectua prin prisma eventualelor dificultăţi întâlnite în cursul procesului de evaluare.  

În cazul în care producătorul nu a optat pentru aplicarea soluţiilor îndicate în documentele relevante (situație 
ce se poate produce de ex. în cazul unor tehnologii noi), se solicită urmatoarele informații suplimentare:  

o motivele pentru care producătorul nu a utilizat standardul armonizat/documentele normative 
menţionate în directivă; 

o care cerințe din documentele relevante nu sunt necesare pentru aplicaţia specifică;  
o ce cerințe suplimentare sau încercări sunt necesare în cazul în care producătorul ar utiliza noi 

tehnologii;  
o demonstrarea echivalenţei soluţiilor tehnice;  
o dacă producătorul nu a utilizat metodele de încercare standardizate, precizări privind metodele 

utilizate, dacă ele constituie o adaptare a metodelor standardizate sau sunt dezvoltate chiar de 
producător.  
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Orice metodă nouă de încercare sau de evaluare a jucăriei trebuie documentată de producător pentru a i se 
demonstra adecvarea.  
Posibilele observații apărute în documentația tehnică sunt transmise producătorului în vederea rezolvării 
acestora. În astfel de cazuri, măsurile pe care solicitantul întenționează să le adopte cu scopul eliminării 
neconformităților trebuie transmise la MRC pentru o nouă examinare a documentației înainte de a se trece la 
etapa urmatoare din programul de certificare.  
În urma analizei documentaţiei echipa de evaluare întocmeşte un raport de analiză pe care îl transmite 
împreună cu documentaţia primită responsabilului de contract. 
Dacă raportul de analiză a documentaţiei este favorabil se trece la etapa următoare.   
5.5.8. Examinare şi subcontactare laborator de încercări  
Ulterior confirmării oficiale a acceptării unei cereri de certificare și semnării documentelor contractuale, în 
conformitate cu programul de evaluare, MRC întreprinde aranjamentele necesare cu solicitantul în vederea 
efectuării etapelor procesului de evaluare, conform regulilor schemei de certificare aplicabile. Această 
activitate se desfașoară în baza unui plan de evaluare/incercari, convenit în mod adecvat cu solicitantul, 
asumându-și responsabilitatea de a asigura că toate lucrările întreprinse de acesta să fie efectuate în mod 
corect. 
Deoarece MRC nu dispune de laboratoare proprii pentru efectuarea încercărilor pentru modul B se 
externalizează această activitate către laboratoare subcontractate (acreditate conform cerintelor standardului 
SR EN ISO/CEI 17025/SR EN ISO/CEI 17020 ale caror domenii de acreditare acopera activitatile realizate 
conform subcontractarii sau numai cu laboratoare evaluate de către evaluatori de laboratoare cu competență 
tehnică pentru SR EN ISO/CEI 17025 și recunoscuți de către MRC, inclusiv pentru standardele privind 
metodele de incercare), a caror listă este disponibila pentru solicitanții de certificare.  
Criteriile de acceptare sunt cele menționate în Directiva 2009/48/CE, acreditarea conform cerintelor 
standardului EN ISO/CEI 17025, subliniind imparțialitatea și lipsa conflictelor de înterese.  
Pentru orice recurgere la un laborator subcontractat MRC obtine acordul solicitantului (producatorului).  
În mod reciproc, MRC poate accepta o propunere de laborator de încercări venită din partea solicitantului 
(care nu este inclus încă în lista sa de laboratoare), cu condiția ca acest laborator să fie acreditat/evaluat de 
catre MRC și să fie de acord să colaboreze cu MRC în această privință. 
MRC mentine legături directe și continue cu toate laboratoarele de încercare încluse în lista sa de laboratoare 
subcontractate pentru a se asigura că:  

• acreditarea/evaluarea acestora este mentinută;  
• încercările sunt efectuate în conformitate cu programul de încercări, respectiv cu standardul european 

armonizat și îndrumarile specifice stabilite de grupul organismelor notificate referitoare la specificațiile 
de produs aplicabile, luându-se în considerare cerințele SR EN ISO/CEI 17025;  

• rapoartele de încercare emise sunt analizate și evaluate de MRC;  
• un reprezentant al MRC poate fi prezent în cadrul laboratorului înainte și/sau pe parcursul efectuarii 

încercărilor comandate de MRC sau de producator;  
MRC își asumă întreaga responsabilitate pentru încercările efectuate de laboratoarele de încercare acceptate. 
În cadrul procedurii de evaluare pentru modul B evaluatorul întocmeşte proiectul planului de încercări. Acesta 
va fi supus avizării de catre Directorul de Certificare. Proiectul avizat este apoi transmis, prin grija 
responsabilului de contract, la solicitant, pentru acceptare. După acceptare de către solicitant, proiectul de 
plan de încercări este aprobat de Directorul Executiv al MRC, devenînd oficial plan de încercări. 
Încercările pot fi efectuate de echipa de evaluare desemnată sau de un laborator subcontractat. 
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MRC, prin responsabilul de contract, contactează laboratorul de încercări agreat, din lista laboratoarelor 
subcontractate şi transmite comanda împreună cu un exemplar din documentaţia produsului – partea care 
cuprinde aspectele necesare examinării şi încercării - şi planul încercării. 
Responsabilul de contract înştiinţează clientul asupra datei de începere a încercărilor. 
Examinarea CE de tip (modulul B) este partea procedurii de evaluarea conformităţii prin care MRC 
examinează concepţia tehnică a unei jucării, garantează şi declară conformitatea concepţiei tehnice cu 
cerințele relevante din directive 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor.  
Examinarea UE de tip se poate efectua prin oricare dintre metodele de mai jos, după ce MRC decide care este 
metoda potrivită şi eşantioanele necesare:  

• evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al jucăriei prin examinarea documentaţiei tehnice 
şi a documentelor justificative, precum şi prin examinarea unor eşantioane reprezentative pentru 
producţia avută în vedere (combinaţie între tipul de producţie şi tipul proiectat); 

Încercările specifice pentru examinarea CE de tip se realizeaza de echipa de evaluare desemnata de MRC 
sau în laboratoarele subcontractate de MRC (laboratoare acreditate/evaluate și acceptate de MRC).  
MRC poate accepta ca încercările să fie efectuate utilizându-se facilități de încercare (echipamente) ale 
producătorului, dacă acesta deține un laborator acreditat/evaluat pentru efectuarea acelor încercări precizate 
în planul de evaluare, cu sau fără folosirea personalului producătorului, cu condiția ca:  

• aceste instalații de încercare să fie etalonate și să asigure trasabilitatea etaloanelor utilizate;  
• încercările să fie efectuate în strictă conformitate cu planul de încercare întocmit de MRC; 
• MRC să coordoneze încercările sau să asiste la acestea, în cazul în care sunt efectuate de personalul 

producătorului;  
• MRC să decidă dacă ia sau nu în considerare rezultatele încercărilor.  

În scopul minimalizării costurilor pentru producatori și pentru reducerea duratei procesului de certificare (în 
special în cazul solicitantilor și producatorilor straini), MRC poate fi de acord ca efectuarea încercărilor să fie 
comandată la laboratoare de încercare acreditate, convenite cu solicitantul (producatorul).  
Încercările specifice examinării de tip trebuie să vizeze toate caracteristicile produsului, necesare pentru 
evaluarea și atestarea conformității acestuia cu cerințele esențiale specifice. 
După încheierea încercărilor, se transmite la MRC câte o copie din fiecare raport de încercare, urmând ca 
responsabilul dosarului de certificare sa examineze dacă:   

• formularele rapoartelor de încercare și structura acestora sunt în conformitate cu  cerințele impuse în 
standardul EN ISO/IEC 17025:2005;  

• au fost efectuate în condițiile stabilite toate încercările  cerute de programul de încercări și de 
standardul armonizat, sau alte specificatii aplicabile;  

• rezultatele încercării confirmă (sau nu) că produsele încercate sunt conforme cu cerințele referitoare la 
siguranța jucăriei.  

În cazul în care rapoartele de încercare sunt validate, se apreciază că rezultatele confirmă că produsul 
încercat îndeplinește cerințele privind siguranța. În caz contrar, dacă rezultatele încercărilor prezină 
neconformități în raport cu  cerințele aplicabile, MRC poate conveni cu producătorul să repete în totalitate sau 
parțial încercările,  pe cheltuiala proprie a solicitantului de certificare. 
5.5.9. Raportul de evaluare  
Pe baza examinărilor/încercărilor/controalelor, a rapoartelor de încercări şi a raportului de analiza a 
documentaţiei întocmit de echipa de evaluare, evaluatorul elaborează raportul de evaluare 
(F.MRC.OCS.12.05), document avizat de Directorul de certificare și aprobat de Directorul Executiv al MRC. 
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Raportul de evaluare conţine, cel puţin, informații referitoare la:  
- numarul si data emiterii raportului de evaluare; 
- datele de identificare a producatorului si solicitantului; 
- denumirea jucăriei, categoria, număr unic de identificare (cod), categorie de vârstă, caracteristicile 

produsului; 
- schema de certificare 
- perioada de evaluare 
- propunerea echipei de evaluare (evaluatorului tehnic) privind certificarea  
- planul de încercare;  
- concluzii privind documentaţia tehnică;  
- concluzii privind rezultatele încercărilor;  
- tipul de verificare (eșantionare sau nu) 
- laboratoarele care au efectuat încercările; 
- rapoarte de încercare relevante 
- documentul de referinţă în raport cu care se stabileşte conformitatea; 
- concluzii finale; 
- numele si semnatura membrilor echipei de evaluare (evaluatorului tehnic), care a analizat 

documentaţia şi/sau a efectuat examinările/încercările/ controalele. 
- anexe 

5.5.10. Decizia în Comitetul de Certificare  
Raportul de evaluare final, rapoartele de încercare specifice, împreună cu toate celelalte documente încluse în 
dosarul de certificare sunt analizate de Comitetul de Certificare, care decide să accepte sau nu propunerea 
evaluatorului, referitor la certificare.  
În acest sens, comitetul de certificare ia în considerare în sprijinul deciziei sale rezultatele tuturor examinărilor, 
încercărilor și ale altor activitați desfășurate în vederea evaluării conformității produsului cu cerințele Directivei 
2009/48/CE și cerințele specificate în standardele europene armonizate aplicabile sau alte documente de 
reglementare. 
Dacă s-a decis acordarea certificării, MRC înformează în consecință solicitantul și emite un Certificat de 
conformitate.  
Atunci când MRC refuză să emită un Certificat, acesta oferă solicitantului motivele detaliate ale refuzului său. 
O procedură documentată de contestație și apel poate fi pusă, la cerere, la dispoziția oricarei parți înteresate 
și este postată pe pagina web – www.mrco.ro. 
5.5.11. Eliberarea certificatului  
Certificatul semnat de Directorul Executiv al MRC sau persoana împuternicită de acesta, se înregistrează cu 
număr unic şi se transmite clientului. 
Numerotarea certificatului de conformitate este următoarea:  
RO-numar organism notificat-SJ-YZ00X, unde:  RO = Romania 

numar organism notificat = numar de identificare  
                                             a organismului notificat 
SJ = siguranta jucariilor 
YZ = ultimele doua cifre ale anului eliberarii 
certificatului 
00X = numarul de ordine al certificatului 

În situația în care spatiul rezervat în cadrul certificatului este insuficient, se va continua într-o anexa. În cazul 
existenţei unor eventuale condiţionări, acestea vor fi trecute în anexa la certificat.  

http://www.mrco.ro/
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Certificatul emis de MRC este transmis clientului (producatorul sau reprezentatul autorizat al acestuia) după 
care detinătorul certificării are urmatoarele drepturi și obligații: 

a) Emiterea declarației CE de conformitate de către organizație 
Pe perioada de valabilitate a certificatului de conformitate organizația este obligată să completeze Declarația 
de conformitate și să aplice marcajul de conformitate CE numai pe jucăriiile certificate (conf. art. 15, respectiv 
conf. art. 15 din Directiva 2009/48/CE). 
Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, se identifică printr-un numar 
unic și face referire cel puțin la: 

- Modelul jucăriei (numărul produsului, tipului, lotului sau numărul de serie); 
- Denumirea și adresa producătorului și, unde e cazul, a reprezentantului său autorizat; 
- Obiectul declarației (identificarea jucăriei, permițând trasabilitatea; adaugarea unei imagini colorate a 

jucariei); 
- Standardele armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte specificații tehnice în legătură cu care 

se declară conformitatea; 
- Organismul notificat care a efectuat evaluarea și a emis certificatul; 
- Numarul certificatului emis de MRC; 
- Informații suplimentare; 
- Legislația relevantă de armonizare. 
b) Aplicarea marcajului de conformitate CE 
- Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art.30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 
- Marcajul CE se aplică în mod vizibil și lizibil pe jucărie. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau 

justificat din considerente ținând de natura mărimea jucăriei, marcajele se aplică pe documentele de 
însoțire și, dacă există, pe ambalaj.  

- La îndepărtare, marcajul CE trebuie sa se autodistrugă. 
- Dacă jucăria este formata dintr-un set de piese/parti care functioneaza împreună, marcajul CE se 

aplică pe corpul/partea principala a jucăriei. 
- Marcajul CE se aplică înainte ca jucăria să fie întrodusa pe piață. 
- Marcajul CE poate fi aplicat pe jucărie în timpul procesului de fabricare, dacă acest lucru este 

justificat. 
- Titularul de certificat trebuie să asigure, la expirarea totală sau a unei părţi din certificatul CE, oricum 

s-ar produce, încetarea imediată a aplicării marcajului CE sau al unui simbol specific la noile 
produse/jucării şi eliminarea marcajului CE sau a unui simbol specific, dacă este cerut, de la orice 
produs/jucărie 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. 

Emiterea corectă a declarațiilor CE de conformitate și aplicarea corectă a marcajelor de conformitate CE se 
verifică de catre organismele desemnate pentru supravegherea pieței și, de asemenea, acestea fac subiectul, 
printre altele și a verificarilor efectuate de MRC, ca urmare a unor reclamatii din piata. 
Este interzisă aplicarea pe jucărie a unor marcaje care pot induce în eroare terţe părţi în ceea ce priveşte 
semnificaţia şi/sau forma marcajului CE, dar se poate aplica orice alt marcaj, atentionare, etc., cu condiţia ca 
acesta să nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE.  

c) Înregistrari 
Titularul de certificat trebuie să păstreze, pentru orice jucărie pentru care s-a emis un certificat CE, toate 
documentele şi datele referitoare la conformitatea jucăriei cu cerințele esentiale ale Directivei 2009/48/CE 
privind siguranța jucăriilor, lizibil, recuperabil şi într-o formă acceptabilă, pentru o perioadă minimă de 10 ani 
după cum este definită în Directivă, după încetarea fabricaţiei produsului/jucăriei în cauză. 
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5.6. Apeluri și reclamatii 
Solicitanții pot face apel/reclama activitățile desfașurate de organismul de certificare (deciziile acestuia, 
nerespectarea obligațiilor contractuale, etc.) după cum urmează: 

• activitațile și comportamentul echipelor de evaluare 
• nepăstrarea confidențialității de catre personalul MRC 
• accesul nediscriminatoriu la înformațiile și procedurile de certificare 
• neconformitățile formulate și recomandările echipei de evaluare în termen de 15 zile de la data 

comunicării 
• deciziile Comitetului de Certificare. 

Reclamațiile/apelul trebuie formulate de client în termen de 15 zile de la data desfășurării activității sau 
comunicării deciziei contestate. 
Solicitantul își poate prezenta argumentele reclamației în mod oficial la MRC. 
Reclamația se poate face la Directorul Executiv al MRC. În cazul în care acesta a fost implicat în activitatea 
care se contestă, se poate face contestație la nivelul superior.     
Apelurile și reclamațiile pot fi făcute de solicitantii certificării, de organizațiile certificate cât și de toate părțile 
interesate în procesul de certificare. 
Apelurile vizează decizia de certificare. Dacă solicitantul de certificare conșideră decizia Comitetului de 
Certificare nejustă, o poate contesta adresându-se Comisiei de Etica Profesionala și Apeluri a MRC. 
5.7. Valabilitatea Certificatului de conformitate 
Certificatul de examinare CE de tip este valabil 5 ani de la data emiterii, în condițiile menținerii cerințelor față 
de care a fost acordată certificarea si va fi revizuit, in orice caz, la fiecare 5 ani. 
Orice modificare în proiect, fabricație privind materialele, echipamentele și tehnologia de realizare a jucăriei 
prin care sunt modificate condițiile inițiale avute în vedere la certificarea jucăriei, trebuie anunțată de 
producător, urmând ca MRC să efectueze o nouă evaluare pentru a verifica dacă modificările apărute 
influențează respectarea cerințelor de securitate a jucăriei, situație în care certificatul inițial își pierde 
valabilitatea urmând a fi emis un nou certificat.  
În situația când se respectă în continuare cerințele esențiale și specifice, este menținut certificatul emis inițial. 
5.8. Evaluari suplimentare 
Evaluări suplimentare se desfășoară în următoarele situatii: 

- pentru evaluarea modificărilor comunicate de organizație, ocazie cu care MRC va decide dacă sunt în 
continuare satisfăcute cerințele generale si specific, 

- în cazul unor reclamații sau la cererea autorității competente de desemnare.  
Evaluările suplimentare sunt anunțate în prealabil organizațiilor certificate.  
Dacă se constată neconformități la evaluările suplimentare, termenul limită de rezolvare este de 2 luni. Dacă 
se depășește perioada de 2 luni până la rezolvarea acestora, certificarea va fi suspendată.  
În această situație, MRC anunță autoritatea competentă și clientul în termen de 24 ore, despre suspendarea 
certificatului.  
Din acel moment organizația nu mai are dreptul de a utiliza certificatul și marcajul de conformitate CE în 
relațiile cu terți pentru jucăria respectivă.  
Dacă se constată că neconformitățile nu s-au finalizat în termen de 3 luni, certificarea este retrasă. 
5.9. Revizia certificatului de examinare CE de tip  
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Demararea procesului de revizie trebuie să fie început de organizaţie cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea 
certificatului. 
Organizația trebuie să transmită către MRC o comandă fermă de recertificare pentru încheierea contractului 
de recertificare, in vederea reexaminarii si emiterea certificatului. 
Reexaminarea acoperă toate cerințele referențialelor, include analiza documentelor transmise de client ca și la 
certificarea înițială și încercările stabilite în planul de evaluare.   
Decizia de reînoire a certificării se ia în același mod în care s-a decis certificarea, pe baza dovezilor de la 
evaluarea de recertificare. 
Emiterea unui nou certificat se realizează după luarea deciziei de certificare de către Comitetul de Certificare.  
5.10. Extindere 
Extinderea (includerea unui nou produs/jucărie) este solicitată de client prin transmiterea unei comenzi care 
este analizată de MRC, urmând a se încheia un Act adițional la Contractul de certificare existent. 
Evaluarea pentru extindere (includerea unui nou produs/jucărie) se desfașoară în același mod ca și evaluarea 
de certificare. 
În situația în care un producător solicită extinderea certificării și dacă în urma analizei documentației tehnice 
care se referă la extindere se constată că produsul respectă cerințele directivei (nefiind necesară efectuarea 
de încercări suplimentare față de cele efectuate la certificarea produsului deja certificat sau la extinderea 
anterioară), evaluatorul completează raportul asupra analizei documentației pentru certificarea conformității și 
recomandă extinderea certificării (sau nu).  
Decizia de extindere a certificării este luată de către Comitetul de Certificare. 
5.11. Restrângere 
Restrângerea are loc la cererea clientului, de ex. ca urmare a restrângerii gamei de produse/jucării fabricate 
sau a înstrainării unei locații de producție. 
Cererea clientului este analizată de MRC, urmând a se încheia un Act adițional la Contractul de certificare 
existent. 
5.12. Suspendare 
Situațiile care conduc la suspendarea certificării sunt: 

• s-au constatat neconformități și produsul nu mai satisface cerințele standardului de referință  
• utilizarea incorecta a certificatului și marcajului de conformitate CE 
• neinformarea MRC privind modificările importante efectuate și care pot influența calitatea produsului 
• clientul certificat solicită suspendarea în mod voluntar. 

Pe perioada suspendării dreptul de utilizare a certificatului de conformitate și a marcajului de conformitate CE 
este interzisă. 
În cazul suspendării, MRC transmite o notificare oficială organizației în care se specifică motivele care au stat 
la baza deciziei, precum și termenul pentru revocarea suspendării și măsurile care trebuie luate de către 
titularul de certificat care pot fi după caz: 

- retragerea produselor certificate, posibil a fi neconforme, de la utilizatori, de pe piața de desfacere sau 
din locurile de distribuție și returnarea acestora la locul de fabricație sau în alt loc acceptabil pentru 
efectuarea corecțiilor/acțiunilor corective; 

- îndepărtarea marcajului de conformitate CE de pe produsele retrase, reprelucrarea sau înlocuirea 
produselor retrase. 

MRC anunță autoritatea competentă de suspendarea certificatului în termen de 24 de ore. 
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5.13. Retragerea și anularea certificatului  
Situații care au drept consecință retragerea și anularea certificatului: 

• organizația nu aplică cerințele care decurg din modificarea documentelor de certificare ale MRC, care 
le-au fost aduse la cunoștință; 

• organizația utilizeaza fraudulos numărul organismului notificat (ex.: pe declaratii CE de conformitate 
ce insotesc produse care nu fac obiectul certificării sau produse care au suferit modificări față de 
produsul certificat, etc); 

• organizația încalcă cerințele contractuale; 
5.14. Notificarea modificărilor 
5.14.1. Modificări efectuate de catre organizație 
Organizația trebuie să notifice MRC cu cel puțin 30 de zile înainte, asupra:  

- modificărilor de conceptie 
- modificărilor de tehnologie 
- modificărilor privind echpamentele tehnologice 
- schimbarea materialelor utilizate, etc. 

Organizația nu trebuie să furnizeze produse fabricate cu modificările anunțate ca fiind certificate, fără un acord 
scris din partea MRC. 
MRC va analiza natura fiecarei modificări aduse de organizație și dacă acestea pot influența produsul deja 
certificat, va programa o evaluare suplimentară. 
 
6. CONFIDENȚIALITATE 
MRC garantează confidențialitatea informațiilor obținute în timpul activităților de certificare, dacă cerintele 
legale nu impun altfel. 
Personalul angajat MRC, precum și personalul colaborator (evaluatori/experți cu contract) semnează 
angajamentul de confidențialitate, prin care se angajează să nu divulge informații colectate în timpul 
procesului de evaluare către o terță parte, fără autorizarea scrisă a organizației. 
 
7. MANAGEMENTUL RECLAMAȚIILOR și APELURILOR     
Organizația are dreptul de a formula reclamații sau apeluri scrise cu identificarea completă a datelor de 
contact. 
Apelul este refuzul organizației de acceptare a deciziilor luate de MRC privind activitățile de evaluare și 
certificare. Disputele derivă din refuzul organizației de a accepta decizia MRC în cazul unui apel. 
Apelul este formulat în scris şi înaintat la MRC în cel mult 15 zile de la data la care s-a primit notificarea cu 
decizia respectiva. 
Apelantului i se transmite o confirmare privind primirea apelului. MRC analizează toate sursele documentate 
privitoare la subiect. 
După obţinerea tuturor informațiilor necesare, MRC comunică decizia apelantului. 
Dacă apelul este justificat, MRC dispune corecţiile/acţiunile corective necesare şi se asigură că acestea au 
fost implementate. 
Durata de rezolvare a apelului este de 30 de zile de la primirea acestuia de către MRC, dacă nu există motive 
obiective care să necesite prelungirea perioadei. 



 

INSTRUCTIUNE Cod:I.MRC.OCS.4.1.12 
CERINTE GENERALE PENTRU CERTIFICARE 

ÎN CADRUL DIRECTIVEI 2009/48/CE 
PRIVIND SIGURANTA JUCARIILOR 

Editia: 1 
Revizia 2 

Pagina: 15 / 17 
 

R
O

M
A

N
IA

N

FO
R

QUALITY

 MOVEMENT

CM

În cazul în care clientul este nemulţumit de răspunsul primit, acesta poate contesta decizia MRC. În acest caz, 
Directorul Executiv al MRC are obligaţia de a supune contestația atenției CEPA. Comisia va face o investigaţie 
şi analiză îndependentă, iar decizia ei va fi definitivă. 
Costurile aferente investigaţiei vor fi suportate de către apelant în cazul în care CEPA constată că apelul este 
nefondat și dispune în favoarea MRC, iar în cazul în care CEPA decide că apelul este îndreptăţit și decide în 
favoarea apelantului, toate cheltuielile legate de efectuarea învestigaţiei vor fi suportate de MRC. Prin 
cheltuieli necesare investigaţiei se înţeleg toate cheltuielile efectuate cu scopul de a dispune în cazul apelului 
(ex. costurile CEPA, expertizele, etc.). 
Dacă în urma rezoluţiei date de către CEPA, apelantul se considera nedreptăţit, el se poate adresa instanţelor 
competente, declanşând un litigiu care va fi soluţionat conform prevederilor legislaţiei române în vigoare. 
Reclamația privește nemulțumirea organizației privind performanța administrativă sau tehnică a MRC. 
Reclamațiile se înregistrează de către MRC care: 

• confirmă petentului primirea reclamaţiei; 
• informează clientul reclamant despre primirea reclamaţiei. 

MRC analizează reclamaţia şi toate datele conexe. 
Dacă reclamaţia este întemeiată și a fost formulată în termenul prevazut, MRC stabileşte acţiunile necesare şi 
informează petentul în acest sens. 
Certificarea de către MRC nu include și certificarea instalaţiilor. MRC nu-și asumă nici o responsabilitate 
pentru producerea de pagube sau accidente în funcţionarea defectuoasă sau din culpă a proceselor și 
instalaţiilor din cadrul organizaţiilor și nici pentru produsele cu defecte. Ca urmare, reclamaţiile din aceste 
categorii nu intră în sfera de competenţă a MRC ca organism de certificare. 
Decizia privind rezolvarea reclamaţiei, este stabilită/aprobată de persoane neimplicate anterior în subiectul 
reclamaţiei. Durata de rezolvare a reclamaţiei este de 30 de zile de la primirea acestuia de către MRC, dacă 
nu există motive obiective care să necesite prelungirea perioadei. 
8. ALTE PRECIZĂRI 
MRC face publice pe site-ul www.mrco.ro prezentele cerințe generale pentru certificare. 
MRC informează clienţii, prin intermediul contractului, asupra tarifelor corespunzătoare certificării şi menţinerii 
acesteia. 
La cererea oricărei părţi interesate, MRC face publice informațiile referitoare la client și produsele certificate și 
totodată se obligă 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 informații poate fi limitat. 
MRC poate pune la dispoziţia unei terţe entităţi informații privitoare la client, numai cu acordul prealabil al 
acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege. 
Instrucțiunea întră în vigoare după aprobarea de către Directorul Executiv al MRC, începând cu data obținerii 
acreditării. 
9. ANEXE 
Anexa 1 - Etapele procesului de certificarea jucăriilor în cadrul Directivei 2009/48CE 
Anexa 2 – Procesul de certificare 
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Anexa 1 
Etapele procesului de certificare produse 

 
1. Punerea la dispoziţia clientului a documentelor informative, a cererii tip şi a chestionarului de evaluare 

preliminară 
2. Completarea şi transmiterea la MRC a cererii tip şi a chestionarului de evaluare preliminară 
3. Înregistrarea oficială a cererii de certificare  
4. Transmiterea la MRC a documentaţiei de produs  
5. Analiza preliminară cerere și emitere ofertă de preț 
6. Încheierea contractului de certificare 
7. Examinarea documentaţiei tehnice  
8. Întocmire raport de analiză a documentaţiei tehnice  
9. Întocmire program de încercări 
10. Examinare dovezi care permit stabilirea adecvării concepţiei tehnice  
11. Efectuarea încercărilor  
12. Întocmirea raportului de încercări  
13. Elaborarea Raportului de Analiza dosarului de certificare 
14. Decizia privind acordarea certificării 
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Anexa 2 

Responsabil Diagrama proces Documente și 
Înregistrari 

 
Director Certificare 

Director Executiv 
 

Responsabil dosar 
 
 

Director Certificare 
 
 

Director Certificare 
 

Client 
 
 
 

CEPA 
 
 
 

Conducator EE 
Echipa evaluare 

 
 

Client 
 
 

Conducator EE 
Echipa evaluare 

 
 

Client 
 
 

Director Certificare 
 
 

Comitet Certificare 
 
 

Director Executiv 

                                  CLIENT 
 

 
 
P1 
 
 
P2 
 
 
P3 
 
 
P4 
 
                                                          NU 
P5 
                  
                      DA  
                                             
P6 
                                                                               
                                                                                  Nu  
P7 
                                                Da                                    
                                                                                 Nu  
P8                                                                        
                                                Da 
P9                                                                             Nu 
 
                                                Da       
P10                                       
 
                                                                                      
P11                                                                                 Nu 
 
                                                 Da 
P12                                             
                                                                   

 
Comanda de certificare 
Contract certificare și 
documente client 
 
Fisa analiza comanda 
 
 
Dosar certificare 
 
  
Dispozitie numire EE 
 
 
Comunicare client 
 
 
 
  
 
Raportul evaluare 
documentatie 
 
 
 
 
Plan evaluare 
Plan încercări 
Lista verificari 
Rapoarte încercări 
Raport evaluare 
 
 

Sinteza analizei 
dosarului de certificare 
Chestionar analiza 
PV al CC 
 
 
Certificat produs 

 
 
 

Analiza cerere de certificare 

Acceptare EE 
 

Analiza 
Contestatie 

Analiza documentatie tehnica  

Analiza dosar certificare 
 

Decizia de certificare 
 

Solutionare neconformitati 

Solutionare neconformitati 

Evaluare produs  

Solicitare certificare 

Emitere Certificat Conformitate 
 

Analiza documente client 

Desemnare echipa evaluare (EE) 

Notificare client 


