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1. SCOP  
1.1. Prezentele reguli generale au drept scop, descrierea procesului pentru certificarea produselor, în 
vederea informării solicitanţilor interesaţi cu privire la modul de desfăşurare a tuturor etapelor de 
evaluare. 
 
1.2. Prezentele reguli generale conţin pe lângă informaţii de ordin general şi cerinţele specifice 
pentru informarea solicitanţilor cu privire la: obţinerea certificării conformităţii produsului, 
prelungirea, extinderea/restrângerea sau retragerea şi anularea certificării. 
 
1.3. Pentru fiecare caz în parte, aceste reguli generale sunt completate de reglementări tehnice 
particulare, aplicabile produselor din domeniul de activitate al organismului. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
2.1. Prezentul regulament intră în componenţa Mapei de documente informative pe care CEPROM-
CERT o pune la dispoziţia solicitanţilor de certificare în vederea demarării procesului de certificare. 
 
 
3. REFERINŢE NORMATIVE 

• HG nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor (Directiva “Maşini” 
2006/42/CE);  

• HG nr. 409/2016, privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a 
echipamentelor electrice de joasă tensiune (Directiva Joasă Tensiune 2014/35/UE); 

• HG nr. 487/2016, privind compatibilitatea electromagnetic (Directiva Compatibilitate 
Electromagnetică 2014/30/UE); 

 
• SR EN 45020:2007, Standardizarea şi activităţi conexe. Vocabular general 
 
• SR EN ISO 9000:2015, Sistem de management al calităţii - Principii fundamentale şi vocabular 

 
• SR EN ISO 9001:2015, Sistem de management al calităţii – Cerinţe; 

 
• SR EN ISO/CEI 17000:2020, Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale; 
 
• ISO/PAS  17001:2006, Evaluarea conformităţii. Imparţialitate. Principii şi cerinţe; 
 
• ISO/PAS 17002:2004, Evaluarea conformităţii. Confidenţialitate. Principii şi cerinţe; 
 
• ISO/PAS 17003:2004, Evaluarea conformităţii.Reclamaţii şi apeluri. Principii şi cerinţe; 
 
•  ISO/PAS 17004:2005, Evaluarea conformităţii.Dezvăluirea informaţiilor. Principii şi cerinţe; 
 
• SR ISO/CEI 17007:2010, Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor 

normative adecvate utilizării în evaluarea conformităţii; 
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• SR EN ISO/CEI 17025:2018, Criterii generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi 
etalonări; 
 

• SR EN ISO/CEI 17065:2013. Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentro organisme care certifică 
produse, procese şi servicii 

 
• ISO/IEC Guide 23:2006, Methods of indicating conformity with standards for third-party 

certification systems; 
 
• ISO/IEC Guide 27:1983, Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in 

the event of misuse of its mark of conformity; 
 
• ISO/IEC Guide 44:1985, Règle générales pour des systèmes internationaux des produits par 

tierce partie; 
 

• ISO/IEC Guide 60:2007, Conformity assessment – Code of good practice. 
 
4. DEFINIŢII  
4.1. Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definiţiile relevante din SR EN ISO 9000:2015, 
SR EN 45020:2007 şi SR EN ISO/CEI 17000:2020, împreună cu definiţiile: 
 
4.1.1. Specificaţie tehnică: Document care prescrie condiţiile tehnice pe care trebuie să le 
îndeplinească un produs, proces sau serviciu. Specificaţia Tehnică poate fi un standard, o parte 
dintr-un standard sau un document independent de un standard. 

Standardul poate fi: internaţional, regional, naţional, teritorial, profesionale sau de firmă, 
de bază, de terminologie, de încercare, de produs, de proces sau pentru serviciu, de interfaţă sau de 
date care trebuie indicate. 

Documentele independente de un standard trebuie să respecte condiţiile generale pentru 
documente scrise din ISO/CEI Ghid 7. 
 
4.1.2. Furnizor: Solicitantul certificării, responsabil pentru a se asigura că produsele îndeplinesc şi, 
după caz, continuă să îndeplinească, cerinţele pe care se bazează certificarea. 
 
 
5. CONDIŢII GENERALE 

 
5.1. CEPROM S.A. - societate pe acţiuni cu capital privat, efectuează certificarea produselor prin 
Organismul de Certificare Produse CEPROM–CERT acreditat de RENAR şi notificat de Comisia 
Europeană sub nr. NB 1802. 
 
5.2. CEPROM S.A. desfăşoară activităţi de evaluare şi certificare a conformităţii produselor, atât 
pentru domeniul nereglementat (voluntar), pe baza cerinţelor prevăzute în documente normative 
întocmite conform ISO/CE Ghid 7:2006, nominalizate şi puse la dispoziţia organismului de către 
solicitant, cât şi pentru domeniul reglementat (obligatoriu), pe baza cerinţelor de securitate 
prevăzute în Directiva Maşini 2006/42/CE şi Directiva Joasă Tensiune 2014/35/UE. 
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5.3. Activitatea de certificare a conformităţii produselor se desfăşoară pe baza de contract de 
certificare. Condiţiile contractului se pun de acord cu solicitantul şi se stabileşte valoarea acestuia 
ţinând seama de activităţile desfăşurate pentru certificarea produsului respectiv, conform tarifelor 
aprobate ale CEPROM-CERT. 
 
5.4. Prin sistemul propriu de certificare, CEPROM–CERT asigură accesul tuturor furnizorilor de 
produse din domeniul său de activitate nediscriminatoriu, în aceleaşi condiţii, financiare sau de altă 
natură şi, asigură imparţialitatea şi obiectivitatea sa, atât prin structura organizatorică şi funcţională, 
cât şi prin procedurile de certificare adoptate. 
 
5.5. În situaţia în care CEPROM–CERT, în urma evaluării, constată conformitatea produsului unui 
furnizor cu standardele/specificaţia tehnică aplicabile, emite un certificat de conformitate care atestă 
conformitatea produsului cu cerinţele standardului/specificaţiei tehnice. 
 
5.6. Deciziile de acordare, suspendare sau retragere a certificatului care stabileşte se iau de către 
Comitetul de Certificare al CEPROM–CERT. 
 
5.7. Pe toată perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, titularul are obligaţia de a 
comunica organismului de certificare orice modificări, chiar minore, aduse produsului certificat. 
CEPROM-CERT analizează modificările efectuate şi comunică titularului dacă certificatul eliberat 
rămâne valabil sau trebuie să se efectueze o nouă evaluare pentru a stabili conformitatea. 
 
5.8. CEPROM–CERT publică periodic listele cu furnizorii care au obţinut certificarea conformităţii 
de produs, precum şi listele cu furnizorii cărora li s-a suspendat sau retras certificatul. 
 
5.9. CEPROM–CERT garantează păstrarea confidenţialităţii absolute asupra informaţiilor 
referitoare la furnizor şi la produsul evaluat, obţinute în timpul procesului de evaluare a 
conformităţii. 
 
5.10. Furnizorii care au obţinut certificarea conformităţii de produs poartă întreaga răspundere 
pentru acţiunile şi activităţile proprii, precum şi pentru documentele emise şi nu se pot prevala de 
certificatul obţinut de la CEPROM–CERT pentru a fi exoneraţi de răspundere. 
 
5.11. Pentru serviciile de certificare a conformităţii de produs, CEPROM–CERT aplică tarifele în 
conformitate cu lista de tarife cod. TCP-01.C. 
 
6. OBLIGAŢIILE FURNIZORILOR DE PRODUSE CERTIFICATE 

 
Organizaţia care doreşte să obţină certificarea unui produs trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
a. să fie o entitate legal constituită; 
b. să pună la dispoziţia CEPROM–CERT toate documentele care demonstrează conformitatea 
produsului cu cerinţele standardelor aplicabile; 
c. să îndeplinească permanent prevederile corespunzătoare ale programului de evaluare a 
conformităţii produsului; 
d. să ia toate măsurile necesare pentru efectuarea evaluării, inclusiv pentru examinarea 
documentaţiei şi accesul, în toate zonele, la înregistrări (inclusiv rapoarte de audit intern) şi la 
personal, pentru scopurile evaluării (de exemplu, încercări, inspecţie, evaluare, reevaluare) şi la 
soluţionarea reclamaţiilor; 
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e. să formuleze declaraţii privind certificarea referitoare numai la produsul certificat; 
f. să nu folosească certificarea produsului său în aşa fel încât să aducă organismului de certificare o 
reputaţie proastă şi să nu facă nici o declaraţie referitoare la certificarea produsului său, pe care 
organismul de certificare o poate considera drept abuzivă sau neautorizată; 
g. la suspendarea sau anularea certificării, să înceteze utilizarea întregului material publicitar care 
conţine o referire la certificare şi să returneze orice documente de certificare, aşa cum este cerut de 
către organismul de certificare; 
h. să utilizeze certificarea numai pentru a indica faptul că produsele sunt certificate ca fiind 
conforme cu standardele specificate; 
i. să se asigure de faptul că nici un certificat sau raport şi nici o parte a acestora, precum şi marca de 
conformitate nu se folosesc în mod abuziv; 
j. atunci când se referă la certificarea produsului său prin mijloace de comunicare cum sunt 
documente, broşuri sau reclame, să îndeplinească cerinţele organismului de certificare; 
k. să pună la dispoziţia CEPROM–CERT toate documentele ce fac referire la produsul supus 
certificării, solicitate de organism prin Mapa de documente informative MP-01.C; 
l. să pună la dispoziţia CEPROM–CERT eşantioanele de produse identificate, prelevate de către 
reprezentanţii organismului conform regulilor adoptate, în vederea efectuării încercărilor în 
laboratoare acreditate; 
m. să comunice organismului de certificare orice modificări, chiar minore, aduse produsului 
certificat; 
n. să utilizeze marca de conformitate a CEPROM–CERT numai după obţinerea oficială a deciziei 
CEPROM–CERT; 
o. să menţină permanent condiţiile de certificare pe toată durata valabilităţii certificării de 
conformitate a produsului; 
p. să menţină înregistrări cu privire la reclamaţiile clienţilor săi legate de produsul certificat şi să le 
prezinte organismului la cererea acestuia; 
q. să întreprindă acţiunile corespunzătoare, cu privire la aceste reclamaţii şi la orice deficienţe 
apărute la produsele certificate , care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele de certificare; 
r. să informeze CEPROM–CERT asupra: 

- modificărilor apărute în organizare care pot afecta sistemul calităţii sau planul calităţii 
produsului, 

- modificarea statutului legal; 
s. să completeze Registrul de evidenţă a utilizării mărcii CEPROM–CERT, formular FAC-70.C. 
 
7. DREPTURILE FURNIZORILOR DE PRODUSE CERTIFICATE 

 
Organizaţiile a căror conformitate de produs a fost certificată de CEPROM–CERT 

beneficiază de următoarele drepturi: 
a. să aibă acces, la cerere, la informaţii privind procesul de evaluare şi certificare disponibile pentru 
uzul clienţilor; 
b. să fie publicat în “Lista produselor certificate” editată de CEPROM–CERT pe www.ceprom.ro / 
organismul de certificare produse; 
c. să nu accepte componenţa echipei de evaluare pe motive bine întemeiate; 
d. să formuleze observaţii documentate la neconformităţile identificate; 
e. să convină cu CEPROM–CERT asupra documentelor de interes comun (programul de evaluare a 
conformităţii, planul de audit, lista laboratoarelor de încercări, programul supravegherilor, 
componenţa echipei de audit etc.); 
f. să solicite reînnoirea/extinderea, restrângerea/retragerea şi anularea certificării; 
g. să renunţe la certificare în condiţiile stipulate în „Mapa cu documente informative”; 

http://www.ceprom.ro/
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h. să utilizeze marca de certificare CEPROM–CERT pe produse, pe documentele însoţitoare ale 
produsului, ambalaj, reclame în conformitate cu prevederile din „Regulamentul de utilizare a mărcii 
de certificare”; 
i. să aibă asigurată confidenţialitatea din partea CEPROM–CERT, asupra informaţiilor furnizate în 
procesul de certificare; 
j. să fie informat asupra modificărilor apărute în documentele de certificare referitoare la cerinţele 
de menţinere a certificării sau tarife, care pot să-i influenţeze activitatea; 
k. să aibă posibilitatea de a face contestaţii şi/sau recursuri la deciziile care îl privesc şi care au fost 
emise de CEPROM–CERT. 
 
8. PROCESUL DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII 

Procesul de evaluare şi certificare a conformităţii produselor se desfăşoară prin derularea 
mai multor etape şi activităţi specifice, funcţie de procedura de certificare adoptată, aplicabilă 
produsului supus evaluării. 

Procedurile de certificare utilizate de CEPROM-CERT sunt: 
a). Examinare CE de tip 

- Iniţierea certificării, 
- Evaluarea dosarului tehnic, 
- Examinarea produsului şi efectuarea încercărilor, 
- Decizia de acordare/reacordare a certificării, 

b). Schema 1a, conform SR EN ISO 17067:2014 
- Iniţierea certificării, 
- Evaluarea dosarului tehnic, 
- Examinarea produsului şi efectuarea încercărilor, 
- Decizia de acordare/reacordare a certificării, 

c). Schema 1b, conform SR EN ISO 17067:2014 
- Iniţierea certificării, 
- Examinarea produsului şi efectuarea încercărilor, 
- Decizia de acordare/reacordare a certificării, 

d). Schema 3, conform SR EN ISO 17067:2014 
- Iniţierea certificării, 
- Evaluarea dosarului tehnic, 
- Examinarea produsului şi efectuarea încercărilor, 
- Evaluarea procesului de producție, 
- Decizia de acordare a Certificatului de conformitate, 
- Acordarea Licenței de marca de certificare CEPROM, 
- Supraveghere (eșantioare produs de la producător și încercare+evaluare proces de producție). 

d). Schema 3, conform SR EN ISO 17067:2014 
- Iniţierea certificării, 
- Evaluarea dosarului tehnic, 
- Examinarea produsului şi efectuarea încercărilor, 
- Evaluarea procesului de producție, 
- Decizia de acordare a Certificatului de conformitate, 
- Acordarea Licenței de marca de certificare CEPROM, 
- Supraveghere (eșantioare produs de la producător și de pe piață+evaluare proces de 

producție) 
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f). Verificarea Dosarului tehnic: 

- Iniţierea certificării, 
- Evaluarea dosarului tehnic, 
- Decizia de acordare/neacordare a certificării, 

 
Etapele şi activităţile procesului de evaluare şi certificare a conformităţii produselor sunt 

detaliate în procedurile operaţionale ale sistemului adoptat de organism şi sunt redate în Fluxul 
activităţilor de evaluare şi certificare a conformităţii produsului, prezentat în Anexa nr. 1. Acesta se 
simplifică funcţie de schema de certificare aplicabilă la certificarea produsului. 

 
 

8.1. Etapa I - Iniţierea şi contractarea certificării conformităţii produsului 
 
8.1.1. Activităţi de iniţiere şi contractare 
 

Această etapă include, în principal, următoarele activităţi: 
- punerea la dispoziţia solicitantului a tuturor informaţiilor tehnice minim necesare pentru 
contractarea şi derularea procesului de certificare şi a Mapei cu documente informative MP-01.C. 
Mapa cu documente informative cuprinde: 

- Regulament de certificare a conformităţii produselor, cod RCP – 05.C 
- Cerere oficială de certificare produs, cod FAC-05.C. 
- Chestionar de autoevaluare în vederea certificării conformităţii produsului, cod FAC-27.C; 
- Tarife de certificare a produselor, cod. TCP – 01.C / Ofertă financiară; 

- primirea de la solicitant a cererii oficiale şi a chestionarului de autoevaluare, completate şi 
semnate şi a Dosarului tehnic al produsului care are conţinutul detaliat la pct. 8.1.2; 
- întocmirea contractului certificare a produselor şi semnarea acestuia de către cele două părţi; 
- întocmirea Planului de evaluare a conformităţii produselor; 
 
8.1.2 Conţinutul Dosarului tehnic/Documentaţiei tehnice al produsului 

 
Pentru evaluarea conformităţii produselor, solicitanţii trebuie să pună la dispoziţia 

CEPROM-CERT, odată cu cererea oficială de certificare şi cu chestionarul de autoevaluare, 
documentaţia tehnică a produsului, denumită în continuare, Dosarul tehnic al produsului, al cărui 
conţinut este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul regulament. 

 
8.2. Etapa a II-a - Evaluarea conformităţii produsului 
 

Evaluarea conformităţii produsului include următoarele activităţi: 
a). evaluarea dosarului tehnic, presupune: 
   -examinarea dosarului tehnic, pentru a evalua corectitudinea întocmirii, în raport cu pct. 7.1.2; 
dacă documentaţia prezintă lipsuri sau dacă pentru a verifica conformitatea produsului sunt necesare 
şi alte documente, acestea vor fi solicitate furnizorului pentru a completa dosarul tehnic; 
   -verificarea dosarului tehnic - se consideră că documentaţia este conformă, dacă aceasta este 
elaborată în conformitate cu standardele sau documentele normative relevante; 
b). elaborarea Raportului de evaluare a dosarului tehnic şi transmiterea acestuia furnizorului; 
c). rezolvarea eventualelor neconformităţi, rezultate în urma evoluării Dosarului tehnic; 
d). efectuarea încercărilor de către laboratorul de încercări şi elaborarea Raportului de încercare 
(numai pentru Examinare CE de tip); 
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e). inspecţia şi examinarea produsului în conformitate cu standardele sau documentele normative 
relevante (numai pentru Examinare CE de tip); 
f). întocmirea Dosarului de certificare, analiza rezultatelor activităţii de evaluare, elaborarea 
Raportului de evaluare final şi transmiterea acestuia solicitantului; 
g). rezolvarea de către furnizor a eventualelor neconformităţi rezultate în urma evaluării 
produsului; 
h). elaborarea propunerii de acordare/neacordare a certificării 
 
8.3. Etapa a III-a - Decizia privind acordarea/neacordarea certificării şi emiterea 
Certificatului de conformitate 

8.3.1. Această etapă cuprinde următoarele activităţi: 
- decizia de certificare se ia de către Comitetul de Certificare al CEPROM-CERT, în urma 
propunerilor formulate de echipa de evaluatori în Raportul de evaluare finală şi de şeful CEPROM-
CERT; 
- comunicarea către client a deciziei de acordare/neacordare a certificării;  
- elaborarea şi transmiterea certificatului de conformitate al produsului către furnizorul produsului, 
împreună cu modelul mărcii de certificare produse al CEPROM-CERT; 
- înscrierea în Lista produselor certificate, elaborarea Listei titularilor de certificate de conformitate 
şi publicarea acestor liste; 
- informarea Comitetului de Certificare, de către şeful CEPROM-CERT, periodic, cu date 
referitoare la numărul certificărilor realizate de CEPROM-CERT într-o perioadă definită şi la 
principalele probleme remarcate în procesul de certificare. 
 
     8.3.2. Solicitantul certificării are obligaţia să informeze CEPROM-CERT cu privire la orice 
modificări chiar minore pe care le-a efectuat sau intenţionează să le efectueze la tipul de produs 
certificat. 
 
9.CERTIFICATUL DE CONFORMITATE/CERTIFICATUL DE EXAMINARE CE DE TIP 

 
9.1. Certificatul de conformitate / Certificatu de Examinare CE de tip a unui produs dovedeşte 
capabilitatea tehnică a furnizorului de a realiza produsul, gradul de reproductibilitate a tipului 
certificat şi creează încrederea cumpărătorilor şi utilizatorilor. 
 
9.2.Titularii certificatelor poartă întreaga răspundere pentru toate activităţile care concură la 
promovarea produsului pe piaţă şi nu se pot prevala de certificarea acordată de CEPROM-CERT 
pentru a fi exoneraţi de răspundere sau pentru împărţirea răspunderii. 
 
9.3. Certificarea produsului din punct de vedere al asigurării securităţii în procesul de lucru, nu 
înlocuieşte obţinerea autorizaţiei de funcţionare, conform legislaţiei în vigoare, referitoare la 
protecţia muncii. 
 
9.4. Certificatul emis de CEPROM-CERT reprezintă dovada conformităţii produsului cu 
documentele normative nominalizate. 
 
9.5. Certificatul de conformitate emis de CEPROM-CERT are o valabilitate de 5 ani, începând de la 
data semnării şi se poate prelungi din 5 în 5 ani.  
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9.6. În cazul în care se modifică statutul juridic al furnizorului, fără ca să intervină alte modificări 
relevante privind sistemul calităţii şi procesul tehnologic de fabricaţie al produsului, certificarea se 
menţine, cu emiterea unui nou certificat. 
 
9.7. În perioada de valabilitate a certificatului furnizorul produsului are obligaţia de a menţine 
conformitatea produsului cu documentele normative faţă de care s-a acordat certificarea şi de a 
respecta condiţiile contractuale şi obligaţiile prevăzute de documentaţia pusă la dispoziţia sa de 
CEPROM-CERT. 
 
10. SUPRAVEGHERE 
10.1. CEPROM-CERT efectuează supravegherea produselor pe baza cerinţelor din standardul 
relevant şi pe baza elementelor sau cerinţelor schemei de certificare a produselor. 
 
10.2. Activitatea de supraveghere în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17067:2014 se va efectua 
conform procedurii de sistem PGS-18.C 
 
10.3. CEPROM-CERT poate accepta rezultate existente ale evaluării conformităţii conform schemei 
de certificare a produsului. 
 
10.4. În unele cazuri, poate să nu fie necesar ca supravegherea să se bazeze pe o repetare a tuturor 
elementelor evaluării iniţiale a conformităţii. Acesta ar putea fi cazul produselor realizate după 
comandă specială şi ar putea fi aplicat în cazurile în care încercările iniţiale sunt foarte complicate 
sau atunci când eşantioanele sunt foarte costisitoare. În astfel de cazuri, supravegherea poate să se 
bazeze doar pe examinare, sau poate fi combinată cu încercări de identificare mai simple care să 
asigure că produsul este conform cu eşantionul încercat. Asemenea încercări de identificare vor fi 
descrise în analiza cererii de certificare. 
 
10.5. Deţinătorul de licenţă va fi informat despre rezultatele supravegherii. 
 
10.6. Deţinătorul de licenţă trebuie să informeze CEPROM-CERT despre orice modificare pe care 
intenţionează să o aducă produsului, procesului de producţie sau sistemului calităţii care poate afecta 
conformitatea produsului. CEPROM-CERT va determina dacă modificările anunţate cer alte 
încercări şi evaluări iniţiale sau alte investigaţii ulterioare. În astfel de cazuri, deţinătorului de licenţă 
nu trebui să i se permită să elibereze produse care rezultă din astfel de modificări până ce CEPROM-
CERT nu notifică deţinătorul de licenţă în acest sens. 
 
10.7. Deţinătorul de licenţă trebuie să păstreze o înregistrare a oricăror reclamaţii precum şi a 
rezolvării 
acestora referitor la produsele incluse în licenţă, şi să le facă disponibile la cerere CEPROM-CERT. 
 
11. UTILIZAREA CERTIFICATULUI ŞI A MĂRCII DE CONFORMITATE 
11.1. CEPROM-CERT are reguli precise de utilizare a certificatelor şi a mărcii sale de conformitate 
şi de control adecvat asupra utilizării acestora, prezentate în regulamentul de utilizare a 
certificatelor şi a mărcilor de conformitate, cod RUM-06.C; 

 
11.2. În vederea menţinerii unui control adecvat al utilizării mărcii de conformitate, furnizorul este 
obligat să menţină un Registru de evidenţă a utilizării acesteia, conform formular FAC-69.C 
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11.3. Odată cu înmânarea certificatului de conformitate i se transmit solicitantului modelul mărcii 
de certificare al CEPROM. 
 
11.4. Titularii pot utiliza certificatul de conformitate al unui produs în toate documentele 
identificate pentru produsul respectiv (proiect, carte tehnică, prospecte, broşuri publicitare, 
reclame). 
 
11.5. Titularii pot aplica marca CEPROM pe produs, pe ambalaje şi pe documentele de însoţire ale 
produsului în cauză (proiect de execuţie, carte tehnică, caiet de sarcini, prospect). 
 
11.6. Marca CEPROM se aplică vizibil, fără posibilităţi de confuzie, corelat cu prevederile privind 
marcarea produselor din standardele de referinţă şi/sau din SR Ghid ISO/CEI 23:2006 „Metode 
pentru indicarea conformităţii cu standardele în sistemele de certificare de terţă parte”. 
 
11.7. Referirile incorecte la sistemul de certificare sau utilizarea eronată a certificatelor sau mărcii 
CEPROM, întâlnite în publicaţii, cataloage etc. sunt tratate de CEPROM-CERT prin acţiuni 
adecvate, putând impune măsuri de suspendare sau retragere şi anulare a certificatului şi mărcii de 
conformitate. 
 
12. MENŢINEREA CERTIFICĂRII 
 
12.1. Furnizorul produsului certificat are obligaţia să informeze CEPROM-CERT cu privire la orice 
modificări, chiar minore pe care le-a efectuat sau intenţionează să le efectueze la tipul de produs 
certificat. 
 
12.2. CEPROM-CERT supune aceste modificări unei examinări pentru a verifica dacă afectează 
conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale de securitate sau cu condiţiile prevăzute pentru 
utilizarea acestuia. 
 
12.3. În funcţie de rezultatele consemnate în urma examinării modificărilor aduse produsului 
certificat, CEPROM-CERT comunică în scris titularului de certificat menţinerea, suspendarea sau 
retragerea certificării. 
 
13. SUSPENDAREA CERTIFICATULUI 
13.1. CEPROM-CERT poate suspenda certificatul de conformitate acordat unui produs, pe o 
perioadă de maxim 3 luni, în următoarele situaţii: 
 

- când titularul certificatului de conformitate a adus modificări produsului certificat pe care nu 
le-a comunicat organismului de certificare; 

- când titularul certificatului de conformitate a operat modificări care afectează în mod 
semnificativ proiectul sau specificaţia produsului sau modificări în standardele faţă de care 
este certificată conformitatea produsului, sau schimbări privind proprietatea, structura sau 
managementul furnizorului, dacă sunt relevante sau în cazul oricărei alte informaţii care 
arată că produsul nu mai poate îndeplini cerinţele sistemului de certificare şi aceste 
modificări nu au fost transmise spre evaluare la CEPROM-CERT; 

- când titularul certificatului de conformitate nu aplică modificările operate de CEPROM-
CERT în regulile de certificare ; 

- când titularul certificatului/reprezentantul autorizat întârzie achitarea tarifelor de certificare, 
cu mai mult de 30 zile de la data emiterii facturilor de către CEPROM SA. 
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13.2. CEPROM-CERT mai poate suspenda un certificat de conformitate/certificat de Examinare CE 
de tip, la sesizarea autorităţilor de supraveghere a pieţei care atestă că produsul certificat prezintă 
defecte de fabricaţie sau, se constată că prezintă riscuri pentru o utilizare finală neanticipată şi 
aceasta este descrisă necorespunzător în manualul de utilizare. 
 
13.3. CEPROM-CERT verifică aceste sesizări, analizează posibilele cauze (produsul nu corespunde 
cerinţelor de certificare, fiind o variantă constructivă a celei certificate sau un exemplar al 
produsului neconform, un control al fabricaţiei neadecvat, livrarea produsului cu un alt manual de 
utilizare decât cel al produsului certificat etc.), stabileşte neconformităţile care au condus la livrarea 
produsului neconform şi, până la înlăturarea acestora, suspendă certificatul de conformitate. 
 
13.4. CEPROM-CERT face publică suspendarea certificatului de conformitate al produsului în 
cauză şi înregistrează aceasta în evidenţele proprii. 
 
13.5. Titularul certificatului de conformitate poate contesta decizia CEPROM-CERT de suspendare 
a certificatului de conformitate. Eventuala contestaţie este tratată de CEPROM-CERT conform 
regulilor proprii de tratare a apelurilor, reclamaţiilor, contestaţiilor. 
 
13.6. Pe toată perioada de suspendare a certificatului de conformitate/certificatului de Examinare 
CE de tip, furnizorul produsului nu are voie să facă nici o referire la certificatul de conformitate şi 
nu poate utiliza marca de conformitate a CEPROM-CERT. 
 
13.7. Titularului certificatului îi revine obligaţia de a remedia deficienţele existente într-un interval 
de timp a cărui durată nu poate depăşi durata suspendării (3 luni). 
 
13.8. În cazul în care în urma implementării acţiunilor corective (pentru neconformităţile care au 
generat suspendarea certificatului) se constată restabilirea conformităţii cu documentul de referinţă, 
CEPROM-CERT înştiinţează titularul certificatului de conformitate şi publică ridicarea suspendării. 
 
13.9. Suspendarea poate fi ridicată înainte de termen dacă titularul certificatului de conformitate 
dovedeşte eliminarea cauzelor care au condus la suspendare. 

Suspendarea certificării nu se adaugă perioadei de valabilitate a certificatului de 
conformitate. 
 
14. RETRAGEREA/ANULAREA CERTIFICÃRII 
 
14.1.Certificatul care atestă conformitatea produsului cu documentele normative/ 
reglementările/standardele de referinţă acordat de CEPROM-CERT, poate fi retras şi anulat, 
conform procedurii  
şi anularea certificatului de conformitate”, în următoarele situaţii: 

- certificatul de conformitate/certificatul de Examinare CE de tip a fost suspendat şi titularul 
certificatului nu rezolvă cauzele care au dus la suspendare, în perioada de timp stabilită, sau 
acţiunile corective întreprinse s-au dovedit a fi necorespunzătoare; 

- titularul certificatului nu aplică noile cerinţe transmise de organismul de certificare; 
- titularul certificatului se desfiinţează, dă faliment sau nu mai fabrică produsul certificat; 
- titularul certificatului încalcă prevederile contractuale; 
- titularul certificatului a operat modificări asupra produsului sau în structura, caracteristicile 

şi/sau fabricaţia produsului, ce nu au fost aduse la cunoştinţa CEPROM-CERT; 
- contractul de certificare se reziliază. 
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14.2. CEPROM-CERT înştiinţează în scris titularul certificatului de conformitate/certificatului de 
Examinare CE de tip despre decizia sa de a i se retrage şi anula certificatul de conformitate, cu 
descrierea cauzelor care au condus la această decizie. 
 
14.3. CEPROM-CERT face publică retragerea şi anularea certificatului de conformitate al 
produsului în cauză şi înregistrează aceasta în evidenţele proprii. 
 
14.4. Decizia CEPROM-CERT de retragere şi anulare a certificatului poate fi contestată de către 
titularul certificatului de conformitate. Eventuala contestaţie este tratată de CEPROM-CERT 
conform procedurilor proprii organismului. 
14.5. În urma retragerii şi anulării certificatului de conformitate, furnizorul produsului nu mai poate 
face nici o referire la certificatul de conformitate retras şi anulat şi pierde şi dreptul de utilizare a 
mărcii de conformitate a CEPROM. 
 
14.6. La cererea titularului de certificat de conformitate retras şi anulat, pentru obţinerea unui alt 
certificat de conformitate/certificat de Examinare CE de tip, CEPROM-CERT reia procesul de 
evaluare a conformităţii produsului, conform procedurilor sale, reconsiderând clauzele contractului 
de certificare iniţial sau elaborând un alt contract de certificare. 
 
 
15. REEVALUAREA CONFORMITĂŢII 

 
15.1. Reevaluarea conformităţii şi reînnoirea certificatului de conformitate/certificatului de 
Examinare CE de tip al unui produs se face la cererea titularului certificat, în cazul în care acesta 
solicită: 
- reînnoirea şi prelungirea valabilităţii certificatului iniţial, la expirarea termenului de valabilitate al 
acestuia; 
- extinderea certificării pentru conformitatea produsului şi faţă de alte cerinţe, prevăzute în alte 
documente normative de referinţă, decât cele faţă de care s-a certificat iniţial conformitatea 
produsului, în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate (exemplu: certificatul iniţial 
se referă numai la documente normative din domeniul voluntar şi se doreşte recertificarea 
produsului şi faţă de cerinţele reglementate de securitate); 
- restrângerea certificării pentru conformitatea produsului faţă de mai puţine cerinţe prevăzute în 
documentele normative de referinţă care au stat la baza certificării iniţiale, în perioada de 
valabilitate a certificatului de conformitate. 
- când au intervenit unele modificări care afectează în mod semnificativ proiectul sau specificaţia 
produsului, sau modificări în standardele faţă de care este certificată conformitatea produsului, sau 
schimbări privind proprietatea, structura sau managementul furnizorului, dacă sunt relevante sau în 
cazul oricărei alte informaţii care arată că produsul nu mai poate îndeplini cerinţele de certificare 
iniţiale. 
 
15.2. În toate cazurile, se reia procesul de evaluare a conformităţii produsului, funcţie de schema de 
certificare aplicată, conform regulilor adoptate de CEPROM-CERT, evaluându-se măsura în care 
produsul satisface cerinţele de certificare iniţiale, extinse sau restrânse. 
 
15.3. În urma deciziei CEPROM-CERT de acordare a recertificării, se emite un nou certificat de 
conformitate. 
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16. MODIFICARI ALE CERINTELOR DE CERTIFICARE 
 
16.1. CEPROM-CERT operează cu multă atenţie, orice modificare pe care intenţionează să o facă 
în cerinţele sale de certificare, decizia de modificare luându-se de Comitetul de Certificare al 
CEPROM-CERT unde, se ţine seama de părerile exprimate ale tuturor părţilor interesate 
reprezentate în structura sa, înainte de a decide forma exactă şi data efectivă a modificării. 
 
16.2. CEPROM-CERT asigură publicarea cerinţelor modificate, anunţă în scris, toţi furnizorii 
produselor certificate şi le solicită să aplice acţiuni corective, dacă este cazul, pentru a-şi adapta 
sistemul calităţii/planul calităţii propriu, la noile cerinţe ale organismului. 
16.3. Perioada maximă de timp pentru aplicarea acţiunilor corective este de 6 luni de la data 
comunicării modificării. 
 
16.4. Acţiunile corective aplicate de titular se verifică, în funcţie de situaţie, la primul audit de 
supraveghere programat sau printr-un audit neprogramat. 
 
 
17. RECLAMAŢII LA FURNIZORI 
 
17.1. CEPROM-CERT solicită titularilor de produse certificate: 

- să păstreze înregistrări ale tuturor reclamaţiilor primite, în legătură cu conformitatea 
produsului cu cerinţele standardelor relevante şi să pună aceste înregistrări la dispoziţia 
CEPROM-CERT, la cererea acestuia, 

- să întreprindă acţiunile corespunzătoare, cu privire la aceste reclamaţii şi la orice deficienţe 
apărute la produsele certificate care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele de certificare, 

- să documenteze acţiunile aplicate. 
 
18. APELURI, RECLAMAŢII ŞI CONTESTAŢII ALE FURNIZORILOR 

 
18.1. Contestaţiile, reclamaţiile şi apelurile primite de la furnizori, privind serviciile prestate de 
personalul de certificare al CEPROM-CERT, în activitatea de evaluare a conformităţii produselor 
lor şi acţiunile de remediere a neconformităţilor, dacă reclamaţiile privind produsele ce fac obiectul 
certificării, se dovedesc a fi juste, sunt soluţionate regulilor proprii organismului.  
 
18.2. Orice parte interesată în certificarea de conformitate a produselor, reprezentată de persoane 
fizice sau juridice, române sau străine, poate face reclamaţii referitoare la activitatea de evaluare şi 
certificare a CEPROM-CERT. 
 
18.3. Organismul răspunde oricărui reclamant şi rezolvă orice reclamaţie ce se dovedeşte a fi 
justificată. 
 
18.4. CEPROM-CERT păstrează înregistrări referitoare la reclamaţiile, contestaţiile şi apelurile 
primite, la acţiunile corective întreprinse şi eficienţa acestora, conform regulilor adoptate în 
documentele mai sus amintite. 
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19. ÎNREGISTRÃRI 
 
19.1. Înregistrările generate ca urmare a aplicării prezentei proceduri sunt tratate conform 
prevederilor procedurii de control al înregistrărilor şi sunt arhivate în Dosarul de certificare al 
produsului, în condiţii de confidenţialitate şi de securitate şi sunt păstrate cel puţin o perioadă de 10 
ani de la data ultimei înregistrări. 
 
19.2. Înregistrările impuse de prezentul regulament sunt: 

- Cerere oficială de certificare produs, FAC–05.C; 
- Chestionar de autoevaluare în vederea certificării conformităţii produsului, FAC-27.C; 
- Registru de evidenţă a utilizării mărcii FAC-69.C. 
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SCHEMA LOGICĂ DE CERTIFICARE                                                            Anexa nr. 1 

 
 

Solicitarea certificării 

Transmiterea mapei cu documente informative 
şi a Cererii pentru certificare 

Completarea şi returnarea  
Cererii pentru certificare 

Înregistrarea şi analizarea 
Cererii pentru certificare 

Transmiterea documentaţiei produsului 

Evaluarea documentaţiei produsului şi transmiterea 
raportului de evaluare a documentaţiei 

     Se poate accepta? 

Redactarea Raportului de evaluare şi întocmirea 
Dosarului de certificare 

Evaluarea Dosarului de certificare 

Completarea 
documentaţiei 

Sistarea 
certificării 

Acordare certificare? Neacordarea 
certificării 

Contestaţii.
apeluri 

Da  

Eliberarea certificatului 

Nu 

Da  

Examinarea tipului şi efectuarea încercărilor 

Nu 
Documentaţie admisă? 

Da  

Nu 

Da  

Încheierea contractului de evaluare 

Publ. certificat 

Solicitant  

Organism 

Legendă  

Supraveghere 
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Anexa nr. 2 
CONŢINUTUL DOSARULUI TEHNIC/DOCUMENTAŢIEI TEHNICE 
 
1. Directiva Maşini 2006/42/CE (MD) - Examinare CE de tip, Schema de tip 1a, Schema de tip 3, 
Schema de tip 5, conform SR EN ISO 17067:2014 
 
a) o descriere generală a maşinii; 
 
b) un plan de ansamblu al maşinii; 
 
c) planurile circuitelor de acţionare şi comandă (electrice, hidraulice, pneumatice) 
 
d) descrierile şi explicaţiile pertinente necesare pentru înţelegerea funcţionării maşinii; 
 
e) desenele de subansamblu, eventual desenele detaliate şi complete, care permit verificarea 

conformităţii maşinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate; 
 
f) note de calcul, rezultate ale încercărilor, atestărilor etc., dacă au fost efectuate, care permit 

verificarea conformităţii maşinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate; 
 
g) descrierea măsurilor de protecţie aplicate în vederea eliminării pericolelor identificate sau 

pentru reducerea riscurilor şi, după caz, indicarea riscurilor reziduale asociate maşinii; 
 

h) standardele şi alte specificaţii tehnice utilizate, cu precizarea cerinţelor esenţiale de sănătate şi 
securitate acoperite prin aceste standarde, dacă este cazul; 

 
i) orice raport tehnic care să conţină rezultatele încercărilor efectuate fie de fabricant, fie de către 

un organism ales de fabricant sau de reprezentantul său autorizat, dacă este cazul; 
 
j) o copie a instrucţiunilor maşinii; 
 
k) dacă este cazul, o declaraţie de încorporare referitoare la cvasimaşina inclusă în maşina 

completă şi instrucţiunile de asamblare pertinente pe care le conţine aceasta, (în cazul 
subansamblurilor din colaborare care implică certificare separată); 

 
l) copii ale declaraţiei CE de conformitate a produselor din colaborare încorporate în maşină; 
 
m) în cazul fabricaţiei de serie, dispoziţiile interne (standard de firmă /caiet de sarcini) care 
trebuie implementate pentru a se asigura că maşinile rămân conforme cu prevederile Directivei 
Maşini 2006/42/CE; 
  

NOTĂ: 
-Dosarul tehnic nu trebuie să conţină planurile detaliate sau orice alte informaţii 
specifice privind subansamblurile utilizate pentru fabricarea maşinilor numai dacă 
cunoaşterea lor este indispensabilă pentru verificarea conformităţii maşinii cu cerinţele 
esenţiale de sănătate şi securitate. 
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2. Directiva Joasă Tensiune 2014/35/UE (LVD) - Schema de tip 1a, Schema de tip 3, Schema 
de tip 5, conform SR EN ISO 17067:2014 
a) descrierea generală a echipamentului electric de joasă tensiune; 
b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare; 
c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor; 
d) descrierea şi explicaţii necesare pentru înţelegerea ceşor prezentate la lit. c); 
e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc., dacă este cazul; 
f) lista cuprinzând standardele aplicate; 
g) rapoarte de încercare, dacă este cazul; 
h) copii ale declaraţiei CE de conformitate a produselor din colaborare încorporate în echipamentul 
electric; 
Notă: 
-Dosarul tehnic nu trebuie să conţină planurile detaliate sau orice alte informaţii specifice privind 
subansamblurile utilizate pentru fabricarea echipamentelor electrice numai dacă cunoaşterea lor este 
indispensabilă pentru verificarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale de sănătate şi 
securitate. 
 
3. Directiva Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/UE (EMC) 
 
a) descriere generală a produsului; 
b) dovada conformităţii cu standardele armonizate, în cazul în care există, aplicate integral sau 
parţial; 
c) în cazul în care producătorul nu a aplicat standardele armonizate sau le-a apliat numai parţial, o 
descriere şi o explicaţie referitoare la etapele parcurse pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale ale 
Directivei Comptibilitate Electromagnetică 2014/30/UE, inclusive o descriere a evaluării 
compatibilităţii electromagnetice prevăzute la pct. 1 al anexei nr. 2, rezultatele calculelor de 
proiectare efectuate, examinările efectuate, rapoarte de încercare etc.; 
m) o copie a declaraţiei CE de conformitate; 
d) descrierea produselor pentru care este solicitată certificarea şi care aspecte ale cerinţelor esenţiale 
trebuie să fie evaluate; 
e) o declaraţie prin care solicitantul este de acord să îndeplinească cerinţele pentru certificare şi să 
furnizeze orice informaţii necesare pentru evaluarea produselor care urmează să fie certificate. 
f) solicitantul trebuie să pună la dispoziţia CEPROM–CERT un eşantion al tipului. CEPROM–
CERT poate solicita şi alte eşantioane dacă programul de încercări solicită acest lucru; de comun 
acord cu solicitantul, CEPROM-CERT convine asupra locului unde se va verifica dacă tipul a fost 
fabricat conform dosarului tehnic examinat şi unde controalele, măsurările şi încercările nacesare 
sunt efectuate. 
 
5. Schema 1b, conform SR EN ISO 17067:2014 

 În cazul Schema 1b, conform SR EN ISO 17067:2014 (lot format din 1…n produse), 
produsul va fi însoţit de: 
a) descrierea constructiva şi funcţională a produsului, inclusiv caracteristici tehnice; 

b) instrucţiuni de utilizare şi mentenanţă; 

c) schemele de actionare si comanda (electrica, hidraulica, pneumatica, după caz). 
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ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE „CEPROM-CERT” 
Str. Fântânele 23/A..                                                                                             23/A, Fântnele Str. 
440240 SATU MARE                                                                                  440240 SATU MARE 

ROMÂNIA                                                                                                    ROMANIA 
Tel. +40-361-804795; Fax +40-361-804796, www.ceprom.ro, e-mail: ceprom@ceprom.ro 

 
CERERE  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAARREE  

  
CEPROM–CERT SOLICITANT 

Nr.………. 
Data:…………………. 

Nr.………. 
Data:…………………. 

  

Solicitantul certificării:…….………………………………………………………………….. 
Adresa:....................................................................................................Cod poştal……............ 
Telefon:............................................. Fax:..............................................CUI.............................. 
Cont bancar:…………………………………………..deschis la………………………………. 
Website:..........................................................E-mail:.................................................................... 
Reprezentat prin:……………………………………având funcţia:……………………………. 

Producător:…………………………………………….. 
Sediul 

Adresa:................................................................ 
Telefon:............................................................... 
Fax:...................................................................... 
website:..........................E-mail:.......................... 

Locul de fabricaţie 
Adresa:................................................................ 
…………………………………………………. 
Telefon:............................................................... 
Fax:...................................................................... 
website:..........................E-mail:........................... 

certificare iniţială   □  extinderea certificării  □   recertificare  □ 
în raport cu:  
Directiva Maşini                                                   □ 
(MD) 2006/42/CE 

Directiva Joasă Tensiune                                      □ 
(LVD) 2006/95/CE 

Directiva Compatibilitate Electromagnetică         □ 
(EMC) 2004/108/CE 

Directiva RoHS                                                     □ 
2011/65/CE 

Directiva Securitatea Generală a Produselor        □ 
(GPSD) 2001/95/CE 

Standard de referinţă                                             □ 
………………………………………………….. 

prin procedura de certificare: 

Examinare CE de tip                                            .□ Verificarea Dosarului tehnic                                 □ 

Schema 1a (cf. SR EN ISO/CEI 17067)               □ Schema 3 (cf. SR EN ISO/CEI 17067)       .        □ 

Schema 1b (cf. SR EN ISO/CEI 17067)               □ Schema 5 (cf. SR EN ISO/CEI 17067)         .      □ 

 

CEPROM 

http://www.ceprom.ro/
mailto:ceprom@ceprom.ro
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Descrierea produselor pentru care este solicitată certificarea: 

 
Produsul Identificare produs  

 
Identificare loc de 

evaluare 
Obs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Declaraţie: Subsemnaţii, prin prezenta declarăm că: 

-am luat la cunoştinţă şi că apreciem acceptabile cerinţele şi obligaţiile rezultate din Mapa cu 

documente informative a CEPROM–CERT. 

-această cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat. 

 

Data: 

 

           Reprezentantul legal al solicitantului 

(( ff uu nn cc ţţ ii aa ,, nn uumm ee   şş ii   pp rree nn uu mm ee ,,   ss eemm nn ăă tt uu rr aa ,,   şş tt aa mm pp ii ll aa ))   

  
__________________________________________ 
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ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE „CEPROM-CERT” 
Str. Fântânele, 23/A.                                                                                        23/A., Fântânele street 
440240 SATU MARE                                                                                  440240 SATU MARE 
ROMÂNIA                                                                                                           ROMANIA 

Tel. +40-361-804795; Fax +40-361-804796, www.ceprom.ro, e-mail: ceprom@ceprom.ro 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE 
 

 Prezentul chestionar este destinat să furnizeze informaţii preliminare asupra solicitantului, 
capacitatea sa de a asigura conformitatea produselor sau proceselor şi constanţa ei, precum şi 
capacitatea de a respecta cerinţele impuse de CEPROM-CERT. 
 Acest document va fi completat de personalul abilitat al solicitantului. 
 
 Informaţiile conţinute în acest document au regim de strictă confidenţialitate. 
 
Produsul: ...............................................................................................................................................  
 
Producător:…………………………………sediu…………………………………………………. 
 
Tipul de produs prezentat spre certificare este reprezentativ pentru întreaga producţie sau este 
numai un prototip ? ...............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Dacă este prototip, care este data pentru care este programată producţia ? ......................................  
 ................................................................................................................................................................  
  
Capitolul 1 - Organizarea intreprinderii  
 
1.1. Proceduri - documente 
1.1.1. Produceţi la comandă sau pentru stoc ?........................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
1.1.2. Aveţi un sistem de comandă/urmărire a produsului în timpul fabricaţiei la nivelul 
intreprinderii, (sau echivalent)? 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
1.1.3. Prin sistemul de comandă/urmărire de la nivelul intreprinderii produsele şi componentele 
poartă o identificare în timpul realizării? 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
1.1.4. Dacă nu, este posibil, în cadrul sistemului respectiv, să se izoleze (elimine)  produsele, 
reperele, procesele sau serviciile în cazul constatării calităţii îndoelnice? 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

CEPROM 

http://www.ceprom.ro/
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1.2. Gestionarea calităţii / personal de inspecţie 
Vă rugăm să ne furnizaţi informaţiile privitoare la sistemul calităţii din intreprindere: 
 
1.2.1. Intreprinderea are sistemul calităţii certificat ISO 9001? .............................................................  
 
1.2.2. Dacă da, de către cine? Menţionaţi nr. Certificat .........................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
1.2.3. Numele persoanei care asigură respectarea calităţii .....................................................................  
 
1.2.4. În faţa cui răspunde ?....................................................................................................................  
 
1.2.5. Există un departament de inspecţie a produselor/laborator de incercari? ....................................  
 
1.2.6. Dacă da, indicaţi-l ........................................................................................................................  
 
1.2.7. Şeful producţiei este responsabil pentru inspectarea şi controlul privind: 
   1.2.7.1. Materiile prime .......................................................................................................................  
   1.2.7.2. Operaţiile în curs ....................................................................................................................  
   1.2.7.3. Produsele finite .......................................................................................................................  
 
1.2.8. Dacă da, sunt ele controlate de personalul care execută verificări? .............................................  
 
1.2.9. Care este personalul care execută  verificări ? .............................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
1.2.9. Personalul este instruit cu privire la normativele care privesc sistemul calităţii? ........................  
 ................................................................................................................................................................  
 
1.2.10. Alte informaţii privitoare la personalul care se ocupă cu gestionarea calităţii ..........................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Capitolul 2. - Materii prime, componente şi servicii 
 
2.1. Specificaţii la cumpărare / asigurarea calităţii materiilor prime 
 
2.1.1. Există proceduri/metode adoptate pentru asigurarea calităţii la recepţia materiilor prime, 
componentelor sau serviciilor? ...............................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
2.1.2. Solicitaţi la recepţie ca materiile prime şi  componentele să fie însoţite de Declaraţie de 
conformitate CE? ....................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
2.1.3. Ce măsuri luaţi în caz de refuz a furniturii aprovizionate? ..........................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
2.1.4. Care sunt procesele (serviciile) de fabricaţie care se externalizează (subcontractează) ..............  
 ................................................................................................................................................................  
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Capitolul 3 – Fabricarea 
 
3.1. Instalaţiile şi echipamentele din intreprindere 
 
3.1.1. Instalaţiile şi echipamentele utilizate în procesul de producţie sunt certificate? .........................  
 ................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
3.1.2. Dacă nu, acestea sunt în măsură să asigure siguranţă în funcţionare şi reproductibilitatea 
parametrilor produselor fabricate  ..........................................................................................................  
 
3.2. Procesul de producţie 
 
3.2.1. Există un program de producţie şi/sau o diagramă care să ilustreze etapele de fabricaţie? .........  
 ................................................................................................................................................................  
 
3.2.2. Dacă da, este specificat controlul interfazic? ...............................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
3.2.3. Dispuneţi de echipamentele de control necesare? ........................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
3.2.4. Dacă da, acestea au certificat de verificare metrologică în termen de valabilitate? .....................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Capitolul 4. Conformitate – Specificaţii 
 
4.1.1. Indicaţi dacă există certificări anterioare ale produsului 
 
4.1.2. Dacă da, menţionaţi nr. certificatului şi organismul de certificare ..............................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
4.2.2. Vă rugăm indicaţi dacă au existat reclamaţii / plîngeri primite în timpul perioadei de garanţie 
şi motivele ..............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
4.2.3. Alte autorizări/recunoaşteri ale produsului şi de către cine ? .......................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
  
 
       SOLICITANT 
      REPREZENTANTUL AUTORIZAT 
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__________________________________________________  
                          ((  FFuurrnniizzoorr  ))  

 
REGISTRU DE EVIDENŢĂ A UTILIZĂRII MĂRCII  

DE CERTIFICARE “CEPROM” 
 
Nr.
crt. 

Produsul 
livrat 

 

Nr.desen/ 
cod produs 

Cumpărător / 
adresa 

Data livrării Marca 
CEPROM 
( da / nu ) 

Nume / 
semnătură 

 

Observaţii 
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