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GENERALITATI 
Prezentul regulament defineste regulile pe care trebuie sa le respecte organizatiile care au obtinut 
Certificatul, ca urmare a procesului de control al productiei in fabrica (2+), in conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 si prevederile standardului european armonizat de referinta. 
Certificatul acordat de EXPERT CERT  SYSTEMS, in conformitate cu Regulile generale de certificare este: 

• CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA, sistem EVCP 2+. 
Certifcatul de conformitate a contrlului productiei in fabrica (2+) este tiparit pe format A4 si include 
urmatoarele informatii: 

• Denumirea organismului + sigla ECS 

• Numarul certificatului ce inlcude si numarul de indentificare ON si acronimul CPR conform 
Regulament 305/2011 

• Marca nationala de acreditare RENAR pentru domeniul reglementat  

• Produsul certificat 

• Scopul certificatului 

• Denumire si adresa producator  

• Instalatia de productie si adresa  

• Standardul armonizat aplicabil 

• Sistem aplicat  

• Data certificarii initiale, a certificarii curente si data expirare certificare 

• Conditiile in care certificatul isi pastreaza valabilitatea  

• Adresa site ECS 

• Semnatura Directorului general 

• Data eliberarii  

• Adresa ECS 

• Data editiei certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica  
In Conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011, marcajul CE se aplica pe acele produse 
pentru constructii pentru care fabricantul a intocmit o declaratie de performanta. 
Daca o declaratie de performanta nu a fost intocmita de catre fabricant, marcajul CE nu se aplica. 
Pentru orice produs pentru constructii care face obiectul unui standard armonizat, marcajul CE este 
singurul marcaj care atesta conformitatea produsului pentru constructii cu performanta declarata, in ceea 
ce priveste caracteristicile esentiale. 
CONDIŢII  GENERALE  DE  APLICARE  A  MARCAJULUI  CE 
Marcajul CE se aplica in mod vizibil, lizibil si inteligibil pe documentele de insotire ale produsului. 
Marcajul CE consta din literele CE, urmate de urmatoarele informatii: 

• numarul de identificare al organismului notificat EXPERT CERT  SYSTEMS; 

• ultimile doua cifre ale anului in care a fost aplicat prima oara marcajul;  

• numele si adresa inregistrata a fabricantului sau de o marca distinctiva ce permite identificarea 
usoara si fara ambiguitate a numelui si adresei fabricantului; 

• numarul de referinta al declaratiei de performanta si de nivelul sau clasa de performanta declarata; 

• standardul armonizat de referinta , 

• utilizarea preconizata a produsului asa cum este definita in standardul armonizat de referinta; 

• nivele sau clase de performante declarate. 
Inaltimea literelor si a cifrelor nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm. 
UTILIZAREA  ABUZIVA  A CERTIFICATULUI  SI  A  MARCAJULUI CE 
Se considera drept utilizare abuziva a Certificatului acordat si a marcajului: 

• Utilizarea certificatului si aplicarea marcajului CE dupa expirarea datei de valabilitate a certificatului; 
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• Utilizarea certificatului si aplicarea marcajului CE in conditiile suspendarii pe o perioada determinata 
a certificarii sau retragerii certificarii; 

• Aplicarea marcajului CE pe alte produse decat cele pentru care s-a atestat conformitatea; 

• Aplicarea marcajului CE pe produse care nu indeplinesc conditiile de performanta care au stat la 
baza evaluarii si verificarii constantei performantei; 

• Orice aplicare a marcajului CE care nu respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011, 
standardului european armonizat adoptat drept referential;   

• Utilizarea incorecta  a numarului de identificare al EXPERT CERT  SYSTEMS, ca organism notificat.   
ACTIUNI  CORECTIVE INTREPRINSE DE ORGANISM  
 Actiunile corective adoptate de EXPERT CERT  SYSTEMS pot fi una sau mai multe din urmatoarele: 

• suspendarea certificatului si implicit a derptului de aplicare a marcajului CE, mergand pana la 
retragerea certificatului in cazul in care titularul nu pune in aplicare masurile corrective necesare; 

• notificarea catre autoritatea de supraveghere a pietei, a cazurilor de suspendare a certificatului, in 
vederea stabilirii masurilor prevazute de reglementarile in viguare prind introducerea pe piata a 
produselor. 

Notificarea initiala a utilizatorului abuziv sau a aplicarii abuzive a marcajului CE contine: 

• motivul actiunii corective, orice conditie periculoasa; 

• actiuni ce trebuie intreprinse de utilizatorul abuziv pentru rezolvarea problemei; 

• obligativitatea utilizatorului abuziv privind actiunile care se intreprind de acestea pentru a se asigura 
ca marcajul CE nu va fi aplicat pe produse neconforme.. 

EXPERT CERT  SYSTEMS poate actiona in instanta sau afisa pe site-ul organismului cazurile de utilizare 
abuziva a certificatului si a marcajului CE. 
DREPTURILE SI RESPONSABILITATILE TITULARULUI DE CERTIFICAT  
Drepturi 
Titularul poate face referire la certificare in contracte, corespondenta sau alte documente legate de 
produse certificate si poate utiliza acesta ca mijloc pentru promovarea produselor respective.  
Titularul poate  aplica  marcajul CE pe produsele pentru care a fost evaluata si verificata constanta 
performantei, in conformitate cu sistemul EVCP aplicabil; 
Titularul certificatului poate sa emita o declaratie de performanta; forma si continutul declaratiei de 
performanta se regasesc in Reg. (UE) 305/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ulterioare si in 
standardul european armonizat de referinta. 
 
Responsabilitati 
Responsabilitatile legale care revin titularului in comercializarea produselor pentru care au obtinut dreptul 
de utilizare a marcajului CE nu pot fi transferate sub nici o forma organismului de certificare EXPERT CERT  
SYSTEMS . 
Clientul certificat trebuie sa transmita la EXPERT CERT  SYSTEMS modul de prezentare a marcajului CE si a 
Declaratiei de performanta inainte de a fi pus în practica. EXPERT CERT  SYSTEMS in urma analizei 
instiinteaza clientul in scris daca poate sau nu poate sa fie pus in practica marcajul CE.  
In actiunile publicitare titularul trebuie sa faca referire la marcajul CE numai individualizat pentru produsele 
pentru care a obtinut acest drept, fara ambiguitati sau posibilitati de confuzie. 
Titularul trebuie sa exercite controlul eficient asupra procesului de fabricatie a produselor pentru care a 
obtinut certificarea si sa poata face prin inregistrari dovada acestui control. Cu ocazia auditurilor de 
supraveghere, aceste inregistrari trebuie sa poata fi prezentate, daca sunt solicitate. 
Daca asupra produselor certificate se aduc modificari care vizeaza conceptia, procesul de fabricatie, locul 
de productie sau schimbari in documentatia de referinta (standard specificatii tehnice), titularul va instiinta 
operativ EXPERT CERT  SYSTEMS care care va stabili actiunile necesare in baza unui program. In acest caz, 
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titularul trebuie sa respecte decizia pe care o va lua organismul de certificare privind mentinerea 
conformitatii  produselor in perioada de reevaluare. 
In cazul renuntarii la dreptul de utilizare a marcajului CE, titularul are obligatia de a instiinta organismul in 
termen de 5 zile si acesta va decide asupra modului de comercializare a produselor aflate in stoc si care au 
aplicat marcjul CE. 
In cazul suspendarii sau retragerii dreptului de utilizare a marcajului CE de catre organismul de certificare, 
titularul are obligatia de a informa corect organismul de certificare despre numarul de produse marcate 
precum si locul unde se afla. Titularul trebuie sa prezinte in scris organismului de certificare actiunile privind 
retragerea (daca este cazul) de pe piata a produselor marcate. 
In toate cazurile aratate mai sus, dupa retragerea dreptului de utilizare a marcajului CE, titularul este obligat 
sa returneze organismului de certificare toate simbolurile marcajului pe care le-a primit. 
Titularul certificatului este obligat ca pe toata perioada de valabilitate a acestuia, sa tina evidenta 
produselor pe care s-a aplicat marcajul CE (documente insotitoare) si datele privind trasabilitatea 
introducerii pe piata (client, cantitate, data, etc). 
Titularul certificatului este obligat ca pe toata perioada de valabilitate a acestuia, sa tina evidenta 
reclamatiilor de la client privind calitatea produselor cu marcaj CE introduse pe piata, precum si a modului 
de tratare a acestora. 
RECLAMATII, CONTESTATII, APELURI 
In cazul in care titularul certificatului si a marcajului CE nu este de acord cu deciziile luate de organism, 
poate prezenta o contestatie la EXPERT CERT  SYSTEMS, managementului la varf (Director General). 
Constestatia este inaintata spre analiza si decizie Comitetului de tratare a apelurilor. 
Termenul de depunere a contestatiei este de 15 zile de la data comunicarii oficiale a deciziei organismului 
de certificare catre titularul certificatului. 
Prezentarea apelului nu are ca efect suspendarea deciziei contestate. Decizia Comitetului de tratare a 
apelurilor ramane definitiva. 
DISPOZITII  FINALE 
Responsabilitatea juridica privind utilizarea certificatului si a marcajului CE ii revine titularului certificarii si 
nu poate fi  transferata organismului de certificare. 
 

 
Director General 
Aura POHRIB  
 

 
 

 


