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1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta instructiune are ca scop descrierea responsabilitatilor si a cerintelor privind modul de 
aplicare a numarului de identificare al organismului notificat MRC pe produsele certificate sub 
incidenta reglementarilor europene: 

A) Directiva 2014/32/UE-MID, transpusă în legislaţia naţională prin HG 711/ 2015, pentru mijloace 
de măsurare şi subansamblurile definite în anexele specifice care privesc: 

- contoarele de apa -  anexa MI-001; 
- contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie a volumului - anexa MI-002; 
- contoarele de energie electrică activa -  anexa MI-003; 
- contoarele de energie termică -  anexa MI-004; 
- sistemele de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decat apa - 

anexa MI-005; 
- aparate de cântărit cu funcţionare automată - anexa MI-006; 
- taximetrele - anexa MI-007; 
- măsurile materializate - anexa MI-008; 
- aparatele pentru măsurari dimensionale - anexa MI-009; 
- analizoarele de gaz de eşapament - anexa MI-010. 

B) Directiva 2014/31/UE-NAWI, transpusă în legislaţia naţională prin HG 710/ 2015, pentru 
următoarele mijloace de măsurare: 

- aparate de cântărit cu funcţionare neautomată. 

 

2. DOCUMENTE DE REFERINTA 

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. 

 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI 

In prezentul document sunt utilizate definiţiile din documentele de referinţă. 

Tip - un aparat reprezentativ pentru producţia respectivă, în cazul modulului „Examinarea CE de 
tip” prevăzut în anexa II, pct. 1 din directiva NAWI. 

În cazul modulului B din MID, în loc de tip se utilizează termenul „exemplar”; astfel există cazul 
unui exemplar de mijloc de măsurare complet reprezentativ pentru producţia prevăzută, sau cel 
al uneia sau mai multor componente critice ale mijlocului de măsurare, reprezentative pentru 
producţia prevăzută. 

4. DREPTURI SI OBLIGATII 
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4.1. MRC 

- In urma evaluarii elibereaza certificatul pentru produsul evaluat, care are identificare 
unica. 

- Dupa finalizarea procedurilor de evaluare, aplica sau pune sa se aplice, sub 
responsabilitatea sa, numarul organismului notificat (de ex.2275).  

- Numarul organismului notificat se aplica dupa marcajul CE de conformitate si marcajul 
metrologic suplimentar - in cazul produselor din domeniul metrologic sub incidenta MID 
si NAWI - care se aplica prin grija producatorului sau a reprezenntantului sau autorizat. 

- Verifica, cu ocazia auditurilor/evaluarilor modul cum este aplicat pe produse numarul de 
identificare a organismului notificat, de catre producator (sau reprezentantul său 
autorizat). 

4.2. Producatorul unui produs certificat (sau reprezentantul său autorizat) 

Aplica pe produs, numai pentru produsele pentru care MRC a emis un certificat care incheie 
procedura de evaluare a conformitatii, numarul de identificare al MRC ca organism notificat, sub 
responsabilitatea MRC, cu respectarea prevederilor prezentei instructiuni.  

 

5.  APLICAREA NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE AL ORGANISMULUI NOTIFICAT MRC 

5.1. Pe fiecare exemplar de mijloc de măsurare pentru care MRC a emis certificat de conformitate 
pentru evaluarea conformitatii produselor, conform cu Directiva 2014/32/UE, modul D, D1, F, F1, 
G, H1, respectiv  Directiva 2014/31/UE, module de evaluare D, D1, F, F1, G, producătorul aplică, 
alături de marcajul "CE" şi marcajul metrologic suplimentar, numărul de identificare al MRC  ca 
organism notificat, sub responsabilitatea MRC. 

Numărul de identificare al MRC  ca organism notificat se aplica astfel incat  să nu poată fi șters si 
să se autodistrugă la îndepărtare. Toate marcajele trebuie sa fie foarte vizibile sau ușor 
accesibile. 

Dacă un instrument de măsurare este format dintr-un set de dispozitive, sau de subansambluri, 
care funcționează împreună, marcajele se aplică pe dispozitivul principal al instrumentului. 

Dacă un instrument de măsurare este prea mic sau prea sensibil pentru a purta  marcajul  „CE”,  
marcajul metrologic suplimentar  si numarul de identificare al MRC ca organism notificat,  
marcajele trebuie să fie aplicate pe ambalaj. 

5.2. Nu este permisa aplicarea numarului de identificare al MRC ca organism notificat, pe 
produse, variante ale lor sau produse care contin modificari fata de produsul certificat si care nu 
au fost certificate de catre MRC. 

Cu ocazia evaluarii/supravegherii periodice, expertii MRC verifica modul de aplicare pe produse 
a numarului de identificare al MRC ca organism notificat. 

5.3. Identificarea aplicarii numarului de identificare al MRC ca organism notificat pe produse care 
nu fac obiectul unei certificari, atrage dupa sine suspendarea certificarii. Suspendarea de max.3 
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luni se comunica producatorului urmand ca acesta sa dispuna masurile adecvate pentru 
solutionarea acestei neconformitati care sa fie acceptate de MRC. Pe perioada suspendarii, 
producatorul nu mai are dreptul sa aplice numarul de identificare al MRC ca organism notificat 
pe produsele comercializate. 

Dupa perioada de suspendare, daca producatorul nu a intreprins masurile necesare, MRC 
dispune retragerea certificatului care atrage dupa sine si anularea dreptului de aplicare pe 
produse a marcajelor care atesta conformitatea. 

5.4. Informarea autorităţii competente 

   MRC  trebuie să informeze Ministerul Economiei, cu privire la:  

- certificatele de examinare CE de tip si certificatele de aprobare a sistemului calitatii 
emise; 

- completările şi amendamentele la certificatele deja emise ; 
- retragerea unui certificat de examinare EC de tip sau de aprobare a sistemului calitatii. 

5.5. Aplicarea numarului de identificare al MRC ca organism notificat va dura atata timp cat 
produsele certificate continua sa satisfaca obligatiile pe care si le-au asumat la atribuirea 
certificatului de conformitate si pe perioada de valabilitate a certicatului. 

Aplicarea numarului de identificare al MRC ca organism notificat inceteaza in urmatoarele 
situatii: 

- cand s-a depasit termenul de valabilitate al certificatului; 
- pe perioadele in care certificarea este suspendata  
- dupa retragerea certificatului; 

5.6. Sanctiuni 

In cazul incalcarii cerintelor acestei instructiuni, MRC, in functie de gradul de vinovatie, poate 
aplica urmatoare sanctiuni:  

- avertisment scris organizatiei/producatorului  
- suspendarea certificarii pana la rezolvarea cauzelor care au condus la nerespectarea 

cerintelor acestor instructiuni  
- retragerea certificarii 

 

6. FORMULARE SI ÎNREGISTRĂRI 

6.1. Registru certificate acordate–domeniul reglementat                       cod F.4.3.01.4ON 

              

7. DISPOZIŢII FINALE 

Procedura intră în vigoare la data aprobării de către  Directorul Executiv al MRC. 

      

Registru certifícate acordate-Domeniul Reglementat 
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Nr. 
crt. 

Numar 
certificat 

Data acordarii 
certificarii 

Data expirarii 
certificarii 

Directiva/ 
Modulul  

Producator/ 
Reprezentant 

autorizat 

Produs Mentiuni 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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