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LISTA DE CONTROL A EDIŢIEI/REVIZIEI 

Ed./ 
Rev. 

Obiectul modificărilor 
Fisa 

modificare 
Data Intocmit 

1/0 Elaborare iniţială - 10.05.2012 M.Mangra 

1/1 
Completare ref. activitati de marketing 
conform EA-2/17:2009 

FM nr.192 23.05.2012 M.Mangra 

1/2 

Completari ref. la evaluarea conformitatii 
produselor agroalimentare (ecologice sau cu 
protectie a indicatiilor geografice, a 
denumirilor de origine  si a specialitatilor 
traditionale) 

FM nr.220 19.07.2013 M.Mangra 

1/3 
Adaptare la cerintele SR EN ISO/CEI 
17065:2013; 
Adaptare la cerintele ISO/IEC TS 17021-3:2013 

FM nr.225 
FM nr.226 

15.01.2014 M.Mangra 

1/4 
Corelare cu noile cerinte de acreditare si 
certificare produse 

FM nr.254 15.11.2015 M.Mangra 

1/5 
Corelare cu actualele responsabilitati 
referitoare la politici 

FM nr.257 05.02.2016 M.M.Poenaru 

2/0 
Corelare cu prevederile Ordinului MADR nr. 
895/2016 

FM nr.270 12.09.2016 M.M.Poenaru 

2/1 Introducere cerinte Directiva 2009/48/CE FM nr.280 06.01.2017 M.M.Poenaru 

2/2 

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

FM nr. 283 28.04.2017 M.M.Poenaru 

2/3 

Completare cu prevederi privind certificarea în 
domeniul producției ecologice cf. 
Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007 pentru 
produse agricole procesate pentru a fi 
utilizate ca alimente  

FM nr. 301 26.04.2018 M.M.Poenaru 

2/4 

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 

M.M.Poenaru 
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MRC-OCS, departament care funcționează in cadrul MRC, este un organism de evaluarea 
conformitatii produselor, de terţã parte care, este organizat şi funcţioneazã potrivit 
cerinţelor SR EN ISO/CEI 17065:2013, fiind aliniat la Politica RENAR si Regulamentele 
specifice ale RENAR de acreditare.  

MRC este acreditat RENAR pentru: 

- evaluarea produselor ecologice conform prevederilor Regulamentul (CE) 834/2007 
al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor 
ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, 

- evaluarea conformității conform Directiva 2014/32/UE privind mijloacele de 
măsurare, transpusă în legislaţia naţională prin HG 711/2015 privind stabilirea 
condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de 
măsurare si Directiva 2014/31/UE privind instrumentele de cântărit cu funcţionare 
neautomată transpusă în legislaţia naţională prin HG 710/2015 pentru stabilirea 
condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit 
cu funcționare neautomată, 

- evaluarea conformității sub Directiva 2009/48/CE privind siguranță jucăriilor, 

- evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru construcții 
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011, in sistem EVCP 2+ 

și îsi propune să obțină acreditarea si sa realizeze tranziția la Regulamentul (UE) 2018/848 
al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și 
etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, 
precum si aprobarea MADR ca organism de control in agricultura ecologică în conformitate 
cu prevederile Ordinului MADR nr. 312/2021. 

MRC asigurã accesibilitatea tuturor solicitanţilor de evaluarea conformității produselor 
cuprinse în domeniul său de activitate declarat, acreditat  şi notificat, în aceleaşi condiţii 
financiare, prevãzute de tarifele de certificare proprii şi aceleaşi condiţii procedurale 
adoptate.  

MRC nu este implicat şi nu se va implica în urmãtoarele tipuri de activitãţi precum:  

- furnizarea de servicii de consultanţa pentru certificarea conformitaţii produsului/ 
sistemului vreunei organizaţii;  

- efectuarea de audituri interne ale sistemelor de management/control al producţiei,   

- proiectarea, implementarea sau menținerea sistemelor de management/ 
controlului producției, în cadrul unor organizaţii;   

- consilierea privind dezvoltarea şi implementarea sistemelor de management şi/sau 
procedurilor de control al producţiei, al productiei produselor agroalimentare 
ecologice în vederea unei eventuale certificãri;  

- proiectarea, fabricarea, instalarea şi comercializarea produselor pe care le 
certificã.  

MRC, ca organism notificat nu desfãşoarã alte activitãţi care ar putea sã conducã la 
diminuarea prestigiului sau şi a încrederii în prestarea serviciului de evaluare a 



 

POLITICA Cod Pl.MRC.OCS.04 

POLITICA PRIVIND   
EVALUAREA CONFORMITÃŢII  

PRODUSELOR ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT 

Ediţia: 2 

Revizia: 4 

Pagina: 4/6 

 

conformitaţii produselor, a autoritãţilor de acreditare şi notificare naţionale şi a 
potenţialilor sai clienţi. 

MRC face distinctie intre certificarea produselor in domeniul reglementat de Directivele 
2014/31/UE şi 2014/32/UE, Regulamentele europene privind produsele ecologice 834/2007 
si 889/2008, respectiv Regulamentul (UE) 848/2018, Directiva  2009/48/CE sau 
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si restul activităţilor. MRC are implementate proceduri 
specifice referitoare la evaluarea conformitatii in domeniul reglementat, iar personalul 
MRC nu este implicat în alte activităţi, care ar putea să afecteze activităţile de certificare 
produse/jucarii. 

MRC asigura ca activitatea sa în afara sferei directivelor sau regulamentelor pentru care 
este acreditat nu compromite şi nu diminueazã încrederea în competenţa, obiectivitatea, 
imparţialitatea sau integritatea sa operaţionalã ca organism notificat. 

Structura organizatorica şi funcţionalã a MRC şi procedurile adoptate garanteazã  
imparţialitatea organismului în toate activitãţile pe care le desfãşoarã ca organism 
notificat/ aprobat. 

MRC are reguli ce diferenţiazã sarcinile îndeplinite ca organism notificat de alte activitaţi 
în care este angajat şi face cunoscutã aceastã diferenţiere, clienţilor sai.  

MRC se informeaza permanent cu privire la reglementãrile din domeniul sau de activitate 
pentru care este notificat/aprobat, pentru a accesa toate informaţiile la zi, referitoare la 
aplicarea Directivelor şi specificaţiilor aplicabile (standarde armonizate, agremente 
tehnice europene etc.), respectiv in aplicarea Regulamentelor europene. 

Atestarea conformitãţii de catre MRC, ca organism notificat, faţã de cerinţele Directivei 
2014/32/UE, Directivei 2014/31/UE, respectiv Directivei 2009/48/CE/ Regulamentului (UE) 
nr. 305/2011 şi ale standardelor armonizate, da dreptul titularilor la aplicarea marcajului 
„CE” pe produsele certificate şi sa utilizeze numarul de identificare al MRC ca organism 
notificat. 

Atestarea conformitãţii de cãtre MRC, ca organism aprobat faţã de cerinţele 
Regulamentului nr. 834/2007 respectiv 889/2008, respectiv Regulamentului (UE) 848/2018 
după finalizarea tranziției, da dreptul titularilor la aplicarea marcajului de produs ecologic 
pe produsele certificate şi sã utilizeze numãrul de identificare al MRC ca organism aprobat 
de către MADR. 

În evaluarea conformitaţii produselor/jucariilor din domeniul sau, acreditat şi notificat/ 
aprobat, se bazează pe încercari realizate în laboratoare recunoscute, prin 
subcontractarea încercarilor prevazute de standardele armonizate aplicabile. Prin 
subcontractarea încercarilor MRC nu deleaga autoritate sau responsabilitate 
laboratoarelor subcontractante. 

MRC nu subcontracteazã, în nici o situaţie, alte activitãţi de evaluare decât încercarile, este 
responsabil pentru toate activitaţile de încercari subcontractate şi pastreaza şi 
actualizeaza permanent înregistrari privind competenţa subcontractanţilor de încercari 
acceptaţi.   

MRC evalueazã rezultatele încercarilor şi valideazã rapoartele de încercãri pentru a putea 
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evalua dacã cerinţele directivei, regulamentului sau altor reglementari aplicabile sunt 
îndeplinite sau nu.   

MRC nu acceptã subcontractarea în serie, evitând astfel diminuarea încrederii în evaluãrile 
sale şi este în totalitate responsabil pentru activitãţile de încercãri realizate de catre  
subcontractanţii sai. 

MRC informeazã organismul de acreditare şi autoritatea națională de desemnare/ 
notificare/aprobare despre subcontractarea încercărilor şi despre subcontractanţii 
acceptaţi.  

MRC ţine evidenţa activitãţilor subcontractate şi o actualizeazã permanent. 

Acordarea dreptului de utilizare, de catre titularii de certificare, a numarului de identificare 
al MRC ca organism notificat (NB 2275) - proprietate a MRC se face gratuit, titularii avand 
obligaţia de a respecta formatul de aplicare, semnificaţia  şi condiţiile de utilizare. 

MRC supravegheazã permanent utilizarea certificatelor de conformitate CE şi a numarului 
de identificare al MRC ca organism notificat. 

MRC pune la dispoziţia organismului de acreditare, autoritaţii de notificare, autoritaţilor de 
supraveghere a pieţei, a clienţilor sai şi a celorlalte organisme notificate care îndeplinesc 
activitaţi similare de evaluare a conformitaţii şi care acopera aceleaşi produse, informaţii 
relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluãrilor de conformitate şi, 
la cerere, rezultatele pozitive ale evaluãrilor de conformitate. 

MRC supravegheaza permanent utilizarea certificatelor pentru produsele agroalimentare 
ecologice cu ocazia inspectiilor anuale/suplimentare efectuate la operatori. 

MRC ca organism notificat/aprobat, pune la dispoziţia autoritãţilor, informaţii referitoare la 
activitãţile sale (de exemplu, referitor la modul de realizare al evaluãrii conformitãţii, 
disponibilitatea resurselor, subcontractare, situaţii de conflict de interese), precum şi toate 
informaţiile privind implementarea corectã a condiţiilor pentru care a fost notificat, fie la 
cererea autoritãţii de notificare/aprobare, fie a Comisiei.  

Aceste informaţii sunt publice pe site-ul MRC, se dau la cerere sau sunt stipulate în relaţiile 
contractuale şi se referã la:  

- certificate emise,  

- orice restrângere, suspendare sau retragere a certificatelor.  

Activitatile de marketing desfasurate de catre MRC ca organism notificat sunt separate de 
oricare alte activitati de marketing desfasurate; materialul de marketing (inclusiv site-ul 
MRC) nu da nici o impresie că orice altă activitate efectuată de către MRC are acelaşi statut 
ca si sarcinile asumate ca organism notificat în conformitate Directiva aplicabilă, respectiv 
ca organism aprobat in conformitate cu regulamentele europene în domeniul produselor 
ecologice.  

MRC se obliga sa pastreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor care constituie 
proprietatea clientului  şi sunt necesare organismului pentru realizarea unor evaluari 
adecvate ale conformitãţii cu cerinţele de certificare.  

Nicio informaţie referitoare la un anumit client, persoana sau produs nu este divulgata unei 
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terţe parţi sau persoane. În situaţia în care MRC este obligat, din motive legale, a divulga 
informaţii confidenţiale unei terţe pãrţi, clientul sau persoana respectivã va fi notificatã în 
avans.  

Prin contractul de evaluare a conformitãţii din domeniul MRC, tuturor clienţilor li se 
comunicã obligaţiile ce le revin în calitate de solicitanţi ai certificãrilor şi de titulari al 
certificãrii, precum şi drepturile pe care le au, în relaţia cu organismul.  

MRC furnizeazã clienţilor sai informaţii privind activitãţile sale, bazate pe cerinţe legale 
sau aranjamente contractuale, conform prevederilor Directivelor aplicabile şi 
documentelor orizontale emise de organismele Comisiei (decizii, ghiduri şi alte 
documente), respectiv conform prevederilor Regulamentelor europene aplicabile.         

 


