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LISTA DE CONTROL A EDIŢIEI / REVIZIEI: 

Ed./ 
Rev. Obiectul modificărilor Fisa 

modificare Data Intocmit 

1/0 Elaborare iniţială  15.01.2010 E.Nica 

1/1 Adaptare la cerintele SR EN 45001:2001 si 
documentului RENAR, CR 13 FM nr. 173 05.08.2010 E.Nica 

1/2 Adaptare la cerintele SR EN ISO/CEI 17021:2011 FM nr.188 10.01.2012 A.Padeanu 

1/3 Corelare cu SR EN ISO/CEI 17065:2013 si SR 
ISO/CEI 27001:2013 

FM nr.225 
FM nr.227 15.01.2014 A.Padeanu 

1/4 

Corelare responsabilitati cu structura 
organizatorica in vigoare din 01.09.2014 si 
corectare terminologie utilizata conf.SR EN 
ISO/CEI 17065:2013 

FM nr.236 15.10.2014 A.Padeanu 

1/5 Corelare cu noile cerinte de acreditare si 
certificare sisteme si produse FM nr.254 15.11.2015 A.Padeanu 

2/0 Corelare cu cerinte Directiva 2009/48/CE 
privind siguranta jucariilor FM nr.280 06.01.2017 A. Anghel 

2/1 

Completare cu prevederi privind certificarea 
produselor cf. Regulamentului (UE) nr. 
305/2011 (comercializarea produselor pentru 
constructii) 

FM nr. 283 28.04.2017 A. Anghel 

2/2  Modificari documente de referinta FM nr. 307 06.07.2018 A. Anghel 

2/3 

Completari cu informatii suplimentare despre 
procesul de desemnare a organismelor 
notificate; 
Corelare cu cerintele Regulamentului (UE) nr. 
848/2018 si legislatia nationala specifica, in 
vederea efectuarii tranzitiei; 
Modificare elemente identitate vizuala MRC 
(logo, marca) 

FM nr. 357 15.12.2021 A. Anghel 
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1.SCOP SI DOMENIU 
Instructiunea prezinta modalitatile prin care MRC face cunoscut Comisiei si informeaza 
autoritatile competente de supraveghere despre orice modificare care ar putea afecta 
îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legătură cu evaluarea si desemnarea 
organismelor de: 

- evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi 
celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate de către 
Ministerul Economiei; 

- evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii ce se 
desemneaza de catre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în 
vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru a fi autorizate să 
îndeplinească, în calitate de terţe părţi, conform Regulamentului (UE) al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii 
armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE; 

- control ce se aproba de catre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care 
deleagă atribuţiile de control oficial, alte activităţi oficiale şi certificare. 

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
Documentele de referință aplicabile sunt menționate in: 
2.1 Manualul sistemului de management al organismul de certificare produse din domeniul 
reglementat MRC-OCS, cod MSM-03, ediția si revizia in vigoare; 
2.2 Manualul sistemului de management al organismul de certificare sisteme MRC-OCS, 
cod MSM-01, ediția si revizia in vigoare. 
2.3 Ordinul nr. 2.141/92/2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor 
de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii 
2.4 Ordinul nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de 
evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state 
membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate 
2.5 Ordinul nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare 
a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică 
3. DEFINITII SI PRESCURTĂRI 
Comisia – este comisia de: 

- DESEMNARE infiintata in conformitate cu prevederile Ordinului 186/2011, care 
verifică documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Procedura privind desemnarea 
organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia 
Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor 
desemnate, parte integranta a Ordinului 186/2011 şi ia decizia de acceptare sau de 
respingere a solicitării de desemnare ori, după caz, de restricţionare, suspendare 
sau retragere a desemnării; rezultatul motivat al deciziei se comunică organismului 
care a solicitat desemnarea; 
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- EVALUARE infiintata conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 

de catre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care verifică 
corectitudinea şi completitudinea documentelor însoţitoare conform art. 12 alin. (2) 
- (4) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a 
constanţei performanţei produselor pentru construcţii, parte integranta a Ordinului 
2141/2013 şi, pe baza acestor documente, evaluează conformitatea organismului 
EVCP cu cerinţele prevăzute la art. 6. 

- APROBARE constituită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care 
verifică dacă OC îndeplineşte condiţiile de aprobare şi propune aprobarea acestuia 
conducerii MADR. 

MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
ME – Ministerul Economiei 
 
4. INFORMARE CA ORGANISM NOTIFICAT PRIVIND MIJLOACE DE MASURARE SI APARATE 

DE CANTARIT NEAUTOMATE/JUCARII/PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII 
4.1 Schimbul de informatii 
In acord cu cerinţele Directivei 2014/31/UE privind instrumentele de cântărire neautomate 
si Directivei 2014/32/UE - Mijloace de măsurare, Directivei 2009/48/CE privind siguranta 
jucariilor, respectiv Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții 
armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE a Consiliului, MRC, ca organism notificat, furnizeaza urmatoarele 
tipuri de informaţii: 

a. Informaţii furnizate autorităţilor competente responsabile pentru desemnare/ 
notificare privind: 

• suspendarea/ retragerea certificatelor; 
• emiterea/refuzul sau restrictia emiterii certificatelor; 
• activităţile de evaluare a conformităţii efectuate în domeniul de notificare; 
• schimbări privind domeniul de activitate şi ale condiţiilor/circumstanțelor care 

afectează scopul și condițiile de notificare; 
• subcontractarea, unde este cazul. 
b. Informaţii furnizate organelor de supraveghere a pieţii în cadrul derulării 

activităţilor de evaluare și/sau verificare a constanței performanței efectuate (la cerere); 
c. Informaţii furnizate altor organisme notificate privind produsele neconforme care 

au fost prezentate pentru încercări/ certificări/ inspecţii; 
d. Informaţii furnizate producătorului privind alte activităţi prestate decât cele de 

organism notificat, informaţii cu caracter general privind aplicarea reglementării tehnice/ 
directivei şi standardizarea adecvată; 
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e. Informatii despre sarcinile care le revin în calitate de parte terță, în conformitate cu 

sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței, efectuate în limitele în care 
au fost notificați și orice altă activitate efectuată, inclusiv activitățile transfrontaliere și cele 
de subcontractare (la cerere). 

f. Informaţii furnizate altor organisme notificate în temeiul prezentului regulament, care 
îndeplinesc sarcini ce le revin în calitate de parte terță, în conformitate cu sistemele de 
evaluare și verificare a constanței performanței și pentru produse pentru construcții 
acoperite de aceeași specificație tehnică armonizată, informații referitoare la chestiuni 
legate de rezultatele negative și, la cerere, de cele pozitive, ale acestor evaluări și 
verificări. 
4.2 Informarea autoritatii 
MRC face cunoscute Autoritatilor de notificare şi statelor membre ale Uniunii Europene 
orice modificare pe care intenţionează sa o aduca următoarelor documente:  

- certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau orice act juridic 
echivalent privind înfiinţarea;  

- certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de organismul 
naţional de acreditare;  

- asigurarea de răspundere civilă;  
- procedurile pentru evaluarea conformităţii;  
- documentele încheiate pentru subcontractarea activităţilor în legătură cu sarcinile 

pentru care solicită desemnarea;  
- modelul contractului de subcontractare a activităţilor.  

In acest sens, MRC va transmite Autoritatilor de notificare şi statelor membre ale Uniunii 
Europene şi copia documentului actualizat. 
De asemenea, MRC înştiinţeaza Autoritatile de notificare şi statele membre ale Uniunii 
Europene despre orice altă măsură ce se doreşte a fi implementată şi care ar putea afecta 
îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legătură cu desemnarea, cu cel puţin 10 
zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. 
Pentru măsurile care pot afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în 
legătură cu recunoaşterea şi desemnarea, MRC solicita, în funcţie de natura modificărilor, 
organismului naţional de acreditare evaluarea impactului acestor modificări asupra 
condiţiilor de recunoaştere şi desemnare şi, în termen de 48 de ore de la finalizarea 
evaluării, va transmite Comisiei raportul organismului naţional de acreditare încheiat cu 
ocazia acestei evaluări.  
În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării pentru supraveghere, MRC va 
informa Comisia cu privire la rezultatul evaluării pentru supraveghere, prin transmiterea 
raportului complet privind evaluarea, încheiat de echipa de evaluare a organismului 
naţional de acreditare. 
MRC va informa Comisia cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea 
acreditării şi reînnoirea acesteia.  
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În cazul existenţei oricărui dubiu privind respectarea cerinţelor care au stat la baza 
recunoaşterii şi desemnării, la solicitarea Comisiei, MRC va transmite toate informaţiile 
necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. 
MRC va permite necondiţionat reprezentanţilor Comisiei accesul la documente şi 
participarea la activităţile care privesc încercările şi/sau evaluările ce se realizează de 
către acesta în legătură cu obiectul desemnării şi supravegherii, conform prevederilor 
norme metodologice aplicabile.  
MRC va transmite Comisiei, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor 
la activităţile întreprinse în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine informaţii 
privind:  

- documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt în legătură cu sarcinile pentru 
care este desemnat şi notificat;  

- reclamaţiile înregistrate împotriva deciziilor de certificare, inclusiv informaţii 
privind modul de rezolvare a acestora;  

- dificultăţile întâmpinate în realizarea sarcinilor; măsurile proprii întreprinse şi/sau 
pe care acesta le propune pentru îmbunătăţirea activităţii;  

- activităţile subcontractate, subcontractanţii; măsurile întreprinse şi/sau pe care 
MRC le propune pentru îmbunătăţirea acestor activităţi;  

- participarea la activităţile de standardizare din domeniul de desemnare. 
De asemenea, MRC pune periodic la dispoziţia Autoritatilor de notificare şi statelor membre 
ale Uniunii Europene listele complete cuprinzând:  

a) solicitările primite pentru examinarea CE de tip;  
b) certificatele de examinare CE de tip eliberate;  
c) cererile de examinare CE de tip refuzate;  
d) completările şi amendamentele referitoare la documente deja eliberate.  

MRC informeaza Autoritatile de notificare şi statele membre ale Uniunii Europene despre 
retragerea certificatelor de examinare CE de tip pentru ca acestia sa poata pune aceste 
informaţii la dispoziţia organismelor pe care le-a notificat.  
Existenţa schimbului de informaţii asupra certificatelor refuzate sau retrase este 
importantă, pentru a garanta aplicarea uniformă a legislaţiei comunitare şi a împiedica 
prezentarea la certificări/încercări, de mai multe ori, a produselor neconforme. 
4.3 Schimb de informatii cu Grupul organismelor notificate din cadrul Directivei 2014/31/UE 

privind aparatele de cântărire neautomate si Directivei 2014/32/UE privind mijloacele 
de măsurare, respectiv din cadrul Directivei 2009/48/CE privind siguranta 
jucariilor/Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE 
a Consiliului. 

MRC participa  la activităţile de coordonare şi cooperare a organismelor notificate în 
vederea cunoaşterii şi/sau armonizării practicilor MRC cu a celorlate organisme similare 
notificate de statele membre. 
In acest sens, MRC furnizeaza altor organisme notificate informaţii privind produsele 
neconforme care au fost prezentate pentru încercări/ certificări. 
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Informaţiile transmise de MRC altor organisme notificate se refera numai la tipul 
produsului şi la motivele refuzului certificării sau retragerii certificatului, astfel încât să nu 
fie divulgate informaţii confidenţiale sau specificaţii tehnice care intră sub incidenţa 
clauzelor de confidenţialitate din cadrul contractelor încheiate de organismul notificat şi 
producător. 
4.4 La randul sau, MRC, ca organism notificat, primeste informatii asupra lucrărilor 

grupurilor sectoriale competente de cooperare la nivel european în materie (grupurile 
organismelor notificate din cadrul Directivei 2014/31/UE privind aparatele de cântărire 
neautomate si Directivei 2014/32/UE - Mijloace de măsurare, respectiv din cadrul 
Directivei 2009/48/CE privind siguranta jucariilor/Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de 
stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru 
construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului). 

MRC utilizeaza in activitatile de evaluarea conformitatii in domeniul reglementat 
desfasurate, documentele emise de aceste grupuri de organisme notificate. 
4.5 Informare permanentă privind lucrările de standardizare 
Informaţiile in domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor 
referitoare la serviciile societăţii informaţionale sunt furnizate de Comitetul permanent de 
pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în acest scop.   
Prin standardele europene armonizate sunt puse în practică reglementarile 
tehnice/directivele aplicabile domeniului reglementat (aparatele îndeplinesc cerinţele 
esenţiale dacă sunt conforme cu standardele române şi/sau standardele naţionale ale unui 
stat membru al Uniunii Europene care adoptă standardele europene armonizate şi care 
acoperă cerinţele esenţiale). 
MRC, ca organism notificat, se informeaza permanent asupra conţinutului şi dezvoltării 
standardizării europene şi/sau internaţionale, este la curent cu lucrările naţionale de 
standardizare referitoare la transpunerea standardelor europene armonizate ca standarde 
naţionale (SR) si cunoaste bine conţinutul şi dezvoltările din standardizarea europeană si 
nationala referitoare la domeniul său de desemnare/notificare prin accesarea Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene in care sunt publicate numerele de referinţă ale standardelor 
europene armonizate, precum si prin utilizarea Listelor cuprinzând standardele române. 
Listele cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate şi 
documentele normative aplicabile se aprobă şi se actualizează periodic prin ordin al 
ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
l. 
În cazul în care se constată că standardele prevăzute nu acoperă în totalitate cerinţele 
esenţiale, Ministerul aduce la cunoştinţă acest fapt Comitetului permanent de pe lângă 
Comisia Europeană. Dacă este necesar, în funcţie de decizia comunicată de Comisia 
Europeană, lista cuprinzând standardele române, aprobată şi actualizată prin ordinul 
ministrului economiei, se modifică.  
MRC, prin directorul de certificare, se informeaza permanent despre orice modificare 
referitoare la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la Listele de standarde, prin 
accesarea saptamanala a site-urilor care furnizeaza aceste informatii. 
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5. INFORMARE CA ORGANISM APROBAT DE MADR PENTRU CERTIFICARE ECO 
5.1 Schimbul de informatii 
In acord cu cerinţele Regulamentului (UE) 2018/848 si Ordinului MADR nr. 312/2021 
furnizează următoarele tipuri de informații: 

a. Informații furnizate autorității de aprobare privind: 
• orice suspiciune sau neconformitate constatată care afectează integritatea produselor 

ecologice sau în conversie, potrivit art. 32 lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/625 şi art. 
9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/279; 

• retragerea operatorilor din sistemul de control; 
• schimbarea OC de către operator/grupul de operatori și/sau subcontractanții acestora; 
• orice nerespectare suspectată sau constatată privind produsele aflate sub controlul 

altor autorități de control sau al altor OC, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din 
Regulamentul (UE) 2018/848; 

b. Informații furnizate organelor de supraveghere a pieței în cadrul derulării 
activităților acestora (la cerere); 

c. Informații furnizate altor organisme de inspecție si certificare privind operatorii 
cărora li s-au aplicat sancțiuni pentru neconformități majore, excluși sau retrași din 
sistemul de control al MRC; 

d. Informații furnizate operatorilor privind sancțiunile pentru neconformități majore dar 
si alte activități decât cele prestate ca organism aprobat, informații cu caracter general 
privind aplicarea reglementărilor europene si naționale din domeniul de certificare (tehnice; 
regulamente; standardizarea aferentă, etc.) 
5.2 Informarea autoritatii 
MRC face cunoscute MADR despre orice modificare pe care intenţionează sa o aduca 
următoarelor documente:  

- certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau orice act juridic 
echivalent privind înfiinţarea;  

- certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de organismul 
- naţional de acreditare;  
- asigurarea de răspundere civilă;  
- procedurile pentru evaluarea conformităţii si inspectii;  
- documentele încheiate pentru subcontractarea activităţilor în legătură cu sarcinile 
- pentru care solicită desemnarea;  
- modelul contractului de subcontractare a activităţilor.  

In acest sens, MRC va transmite MADR documentele solicitate conform Ordinului MADR nr. 
312/2021. 
De asemenea, MRC înştiinţeaza MADR despre orice altă măsură implementată şi care ar 
putea afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legătură cu aprobarea. 
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Pentru măsurile care pot afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în 
legătură cu recunoaşterea şi aprobarea, MRC solicita, în funcţie de natura modificărilor, 
organismului naţional de acreditare evaluarea impactului acestor modificări asupra 
condiţiilor de recunoaştere şi desemnare. 
MRC va informa MADR cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea 
acreditării şi reînnoirea acesteia.  
În cazul existenţei oricărui dubiu privind respectarea cerinţelor care au stat la baza 
recunoaşterii şi aprobarii, MRC va transmite la solicitare, toate informaţiile necesare 
pentru clarificarea situaţiei apărute. 
MRC va  permite necondiţionat reprezentanţilor MADR  accesul la documente şi 
participarea la activităţile care privesc inspectiile/evaluările ce se realizează de către 
acesta în legătură cu domeniul de recunoastere, conform prevederilor reglementarilor  
aplicabile. 
MRC va transmite MADR, pana la datele  specificate in Ordinului MADR nr. 312/2021 situatiile 
cerute prin acest ordin, referitor la activităţile întreprinse în anul calendaristic anterior.  
MRC trebuie să comunice autorităţii competente, în termen de maximum 5 zile, orice 
sancţiune majoră aplicată operatorilor pentru neconformităţile care au afectat integritatea 
produselor ecologice şi, după caz, certificarea ecologică a terenurilor. 
Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, OC transmit pe cale electronică informaţiile 
relevante privind cazurile de contaminare cu produse sau substanţe neautorizate în anul 
anterior, în ceea ce priveşte natura contaminării detectate şi, în special, cauza, sursa, 
nivelul contaminării, volumul şi natura produselor contaminate. 
În cazul în care MRC suspectează sau constată neconformităţi care afectează integritatea 
produselor ecologice/în conversie comercializate de operatorii din România sau provenite 
din alt stat membru/ţară terţă şi/sau neconformităţi care afectează statutul ecologic al 
terenurilor sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, 
informeaza imediat autoritatea competentă în conformitate cu lit. d) din Ordinul 312/2021 şi 
să efectueaza o anchetă oficială în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi art. 41 alin. 
(1) din Regulamentul (UE) 2018/848, art. 1 şi art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/279. 
5.3 Schimb de informatii cu alte organisme de inspectie si certificare produse 

agroalimentare ecologice 
MRC participa la activitățile de cooperare a organismelor aprobate de MADR în 
conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2018/848  si a Ordinului MADR nr. 312/2021. 
In acest sens, MRC furnizează altor organisme aprobate de către MADR informații privind 
operatorii suspendați, retrași, excluși si produsele neconforme care au fost identificate. 
Informațiile transmise de MRC altor organisme notificate se refera numai la identitatea 
operatorului și la motivele refuzului certificării sau retragerii certificării, astfel încât să nu 
fie divulgate informații confidențiale sau specificații tehnice care intră sub incidența 
clauzelor de confidențialitate din cadrul contractelor încheiate cu operatorul. 
Pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 43 alin. (2) - (4) din Regulamentul (UE) 
2018/848, art. 9 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2021/279, MRC face schimb de informații 
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fără întârziere nejustificată; MRC menține înregistrări cu privire la schimbul de informații 
și înregistrări privind sesizările/reclamațiile și apelurile primite. 
La rândul sau MRC, ca organism aprobat MADR, primește informații asupra situațiilor 
de suspendare/ retragere a certificării operatorilor aflați sub contract cu alte organisme 
de inspecție si certificare eco.  
5.4 Informare permanentă privind lucrările de standardizare si reglementările aplicabile 
MRC, ca organism de inspecție si certificare pentru produse ecologice, acreditat RENAR si 
aprobat de MADR, se informează permanent asupra conținutului și dezvoltării 
reglementărilor europene şi/sau internaționale, este la curent cu lucrările naționale de 
standardizare referitoare la transpunerea standardelor europene armonizate ca standarde 
naționale (SR) si cunoaște bine conținutul și dezvoltările din standardizarea europeană si 
națională referitoare la domeniul său de acreditare/aprobare prin accesarea Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene in care sunt publicate numerele de referință ale standardelor 
europene armonizate, precum si prin utilizarea Listelor cuprinzând standardele române si 
Monitorul Oficial al României. 
MRC, prin directorul de certificare, se informează permanent despre orice modificare, prin 
accesarea săptămânală a site-urilor care furnizează aceste informații. 
 
6. Dispoziţii finale 
Instructiunea intră în vigoare la data aprobării de către Directorul Executiv al MRC. 
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