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 1. SCOP ŞI DOMENIUL DE APLICARE 
 
  Prezentul regulament stabileşte: 
 

 - modul de utilizare a certificatelor de constanță a performanței/pentru controlul producției în 
fabrică, elaborate pentru produsele de construcţii, a căror conformitate a fost evaluată potrivit prevederilor 
Regulamentului (UE) 305:2011 pentru sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței 
produselor pentru construcții (2+), pentru care CERTIND este notificat, 
 - modul de utilizare a numărului de identificare al CERTIND ca organism notificat,    
 - modul de aplicare, de către producătorii produselor certificate, a marcajului „CE”, pe produsele a 
căror conformitate a fost certificată de CERTIND, ca organism notificat. 
            Scopul acestui regulament este de a pune la dispoziţia titularilor de certificate emise de CERTIND 
ca organism notificat, informaţiile reglementate cu privire la utilizarea certificatelor de constanță a 
performanței/pentru controlul producției în fabrică, aplicarea marcajului „CE” şi a numărului de 
identificare al CERTIND, ca organism notificat. 
 
           2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

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

 - SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de managementul calităţii. Principii şi vocabular 
- SR EN ISO/CEI 17000:2005 – Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale 

 - EA-2/17 (M) : 2020- Ghid EA privind cerinţele orizontale pentru acreditarea organismelor de 
evaluare a conformităţii în vederea notificării 
 - SR Ghid ISO/CEI 27:2006 – Linii directoare pentru acţiunile corective pe care trebuie să le  
 întreprindă un organism de certificare în caz de utilizare abuzivă a mărcii de conformitate 
 - Regulamentul UE 305:2011– privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor 

pentru  construcţii  
 - Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru 
 comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului  
 - Regulamentul (CE) 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
 cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor 
 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 

- Regulamentul delegat (UE) nr.568/2014 de modificare a anexei V a Regulamentului (UE) NR. 
305/2011 
 
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 
 

 Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definiţiile prevăzute în documentele de referinţă. 
 Pentru aplicarea corectă a prezentului regulament, se detaliază mai jos, următoarele definiţii, 
conform Regulamentui CE 765/2008): 
 

 - marcaj CE - marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu 
cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia comunitară de armonizare care prevede aplicarea sa pe produs;  
 

 - legislaţie comunitară de armonizare - orice legislaţie comunitară care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor. 
 

 În contextul regulamentului se vor utiliza următoarele prescurtări:  
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 DCP - Departament certificare produse  
 EVCP – Evaluare şi Verificare a Constanţei Performanţei 
 EC – Evaluare a conformităţii 
 CP – Certificare produse 
 POP - Procedură operaţională, aplicabilă în activitatea EVCP/EC produse 
 ON/NB - Organism Notificat/Notified Body 
 NANDO - New Approach Notified and Designated Organisations 
  
  4. PREVEDERI GENERALE 
 

 4.1. Prezentul regulament este utilizat de producătorii/reprezentanţii lor legali ale căror produse de 
construcţii au fost certificate de CERTIND, conform prevederilor Regulamentului (UE) 305:2011, 
Deciziilor CE şi standardelor armonizate aplicabile în utilizarea Certificatului pentru controlul producției 
în fabrică, Marcajului „CE” şi a numărului de identificare ca organism notificat al CERTIND şi de către 
CERTIND, ca organism notificat, în activitatea de supraveghere a utilizării Certificatului pentru controlul 
producției în fabrică, Marcajului „CE” şi a numărului de identificare al CERTIND, ca organism notificat.  
 

 4.2. Acest regulament se difuzează tuturor producătorilor/reprezentanţilor legali ale căror produse 
de construcţii au fost certificate de CERTIND, odată cu transmiterea certificatelor de constanță a 
performanței/pentru controlul producției în fabrică şi a programelor de supraveghere, după încheierea 
Angajamentului privind utilizarea Certificatului de constanță a performanței/ pentru controlul producției în 
fabrică, a marcajului „CE” şi a numărului de identificare al certind ca organism notificat – formular F-RUM-
CE-01. În cazul în care titularul de certificat este din altă țară decât România, acest Regulament este pus la 
dispoziție în limba engleză și la cererea, în limba oficială a țării respective. 
 

 4.3. CERTIND, ca organism notificat, realizează evaluarea şi verificarea constanţei performanţei 
produselor pentru construcţii, prevăzute în domeniul său notificat, conform Regulamentului (UE) 
305:2011 şi standardelor armonizate aplicabile, utilizând următorul sistem de certificare: 
 
 - Sistem (2+): Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produsului de către CERTIND 
ca organism de certificare notificat, pe bază de: 

a)  inspecţie  inițială  a  unității  de  producție  și  a  controlului  producției  în  fabrică;     
     b)  supraveghere,  evaluare  și  examinare  continuă  a  controlului  producției  în  fabrică  
 

 4.4. În urma luării deciziei de acordare a certificării, CERTIND, ca organism notificat, emite, după 
caz, Certificat de constanță a performanței/pentru controlul producției în fabrică. 
  

4.5. CERTIND are dreptul şi obligaţia de a face publice informaţiile referitoare la Certificatele de 
constanță a performanței/pentru controlul producției în fabrică emise şi la perioada de valabilitate a 
acestora. 
 

 4.6. Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei realizata de către CERTIND, ca organism 
notificat, faţă de cerinţele Regulamentului (UE) 305:2011 şi ale standardelor armonizate, prin aplicarea 
sistemelor (2+) dă dreptul titularilor la aplicarea marcajului „CE” pe produsele certificate şi să utilizeze 
numărul de identificare al CERTIND ca organism notificat. 
 

  5. UTILIZAREA CERTIFICATULUI  PENTRU CONTROLUL PRODUCŢIEI ÎN 
FABRICĂ  
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 5.1. CERTIND, ca organism notificat, realizează evaluarea şi verificarea constanţei performanţei 
produselor pentru construcţii, prevăzute în domeniul său notificat, conform Regulamentului (UE) 
305:2011 şi standardelor armonizate aplicabile şi emite „Certificate  pentru controlul producției în 
fabrică” (CPF), pentru sistemul (2+), în conformitate cu Regulamentului (UE) 305:2011. 
 

 5.2. „Certificatele pentru controlul producției în fabrică” se editează pe formulare conforme 
prevederilor Regulamentului (UE) 305:2011, Deciziilor CE şi standardelor armonizate aplicabile în 
evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor.  
 
 5.3. „Certificatele pentru controlul producției în fabrică” se emit într-un singur exemplar original 
care se transmite titularului şi au o durată de valabilitate de pana la 3 ani, în condiţiile menţinerii 
controlului producţiei în fabrică pe toată această perioadă.  O copie a acestor certificate rămâne la 
CERTIND şi se păstrează în Dosarul de certificare al produsului la care se referă. 
 

 5.4. Valabilitatea certificatelor pe perioada de 6 ani este condiţionată de derularea activităţilor de 
supraveghere anuale, conform planificării CERTIND. Aplicarea pe exemplarul original al certificatului 
emis de CERTIND şi aflat la titular, a hologramelor ce atestă derularea activităţilor de supraveghere, 
confirmă valabilitatea certificatului.  
 
 5.5. Cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a 
certificatelor, cu acordul titularilor acestora, CERTIND iniţiază procesul de întocmire a unui act adițional 
pentru prelungirea valabilității certificatului ce va cuprinde activități de supraveghere, conform propriilor 
proceduri. 
 

 5.6. Titularul certificatului este obligat să-l păstreze în condiţii de securitate şi protecţie împotriva 
deteriorării, furtului sau utilizării neautorizate. Certificatul nu poate fi înstrăinat, temporar sau definitiv, 
sub nicio formă (împrumut, vânzare, concesionare, donaţie etc.).  
 

 5.7. CERTIND poate decide suspendarea certificatului acordat unui produs în condiţiile prevăzute 
în procedura „EVCP/EC” - POP-02.  
 

 5.8. Pe durata de suspendare a certificării, titularului acestuia îi este interzis să facă uz de 
certificat. 
 

 5.9. Suspendarea certificării nu se adaugă perioadei de valabilitate a certificatului de constanță a 
performanței/ pentru controlul producției în fabrică. 
 

 5.10 CERTIND poate decide retragerea certificatului de constanță a performanței/ pentru controlul 
producției în fabrică acordat unui produs în condiţiile prevăzute în procedura „EVCP/EC ” - POP-02.  
 

 5.11. După retragerea certificatului, titularului îi este interzis să facă uz de un certificat înlocuit 
sau retras. 
 

 5.12. Titularii  „Certificatelor pentru controlul producției în fabrică” pot utiliza  referiri la aceste 
certificate sau copii identice ale acestora (se interzice utilizarea unor copii parţiale), numai pe perioada de 
valabilitate a acestor certificate, în următoarele cazuri: 

- în toate documentele identificate pentru produsul evaluat şi certificat  nominalizat în certificat 
(proiect, carte tehnică, fişă tehnică, prospecte, reclame, marketing, licitaţii, contracte, site-ul 
titularului etc.); 
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- se pot prezenta, în original sau în copie, la cerere, clienţilor titularului sau autorităţilor de 
control şi de supraveghere a pieţei; 

- la emiterea Declaraţiei de performanță şi la aplicarea marcajului CE prin înscrierea codului aferent 
în cadrul informaţiilor asociate marcajului CE şi în conţinutul Declaraţiei de performanță;  

 
 5.13. În vederea menţinerii unui control adecvat al utilizării certificatului de constanță a 
performanței/ pentru controlul producției în fabrică, titularul certificatului este obligat să menţină un 
registru de evidenţă a utilizării acestuia din care să reiasă, cel puţin, următoarele: 

- numărul certificatului de constanță a performanței/ pentru controlul producției în fabrică 
şi data emiterii sale; 
- denumirea documentaţiei tehnice/publicaţiei/reclamei/corespondenţei care îl încorporează 
sau în care se face referire la acesta; 

  - data şi ediţia acestor tipuri de documente. 
 
 5.14. CERTIND transmite autorităţii de notificare certificatele pentru controlul producției în 
fabrică, în format electronic de tip „pdf”. 
 
 5.15. CERTIND solicită tuturor furnizorilor produselor certificate: 
 a. să se conformeze cerinţelor din  prezentul regulament, atunci când fac referire la produsul 
certificat; 
 b. să nu utilizeze formulări ambigui ce ar putea conduce la informaţii eronate în ceea ce priveşte 
Certificatele de constanță a performanței/ pentru controlul producției în fabrică”; 
 c. să înceteze utilizarea Certificatului pentru controlul producției în fabrică în situaţia  când acesta 
este suspendat, retras sau expirat; 
 d. să opereze modificările necesare în documentele de publicitate, în situaţia în care domeniul de 
aplicare al certificării a fost restrâns sau extins; 
 e. să nu utilizeze Certificatul pentru controlul producției în fabrică într-un mod care poate induce 
ideea de certificare a sistemului de management al calităţii; 
 f. să nu facă referiri la evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produsului, decât pentru 
produsul la se referă Certificatul pentru controlul producției în fabrică şi nu  pentru alte variante ale 
acestuia, necuprinse în certificatul respectiv; 
 g. să nu facă referiri la Certificatul pentru controlul producției în fabrică, dacă a făcut modificări 
asupra produsului certificat/ controlul producţiei în fabrica, decât după confirmarea de către CERTIND că 
certificarea iniţială este valabilă, în urma evaluării acestor modificări; 
 h. să nu facă referiri la certificarea produsului său într-un mod care ar putea aduce prejudicii de 
imagine sau de orice alt fel pentru CERTIND (spre exemplu, să utilizeze în materiale publicitare, referiri 
la numărul certificatului, ca şi cum acesta ar atesta conformitatea şi a altor variante ale produsului înscris 
pe certificatul respectiv sau a altor produse); 
 i. să nu exercite niciun fel de presiune financiară sau de altă natură asupra personalului CERTIND, 
pe toată perioada de evaluare şi supraveghere a produsului. 

 

 5.16. Se consideră utilizare abuzivă a „Certificatului pentru controlul producției în fabrică” orice 
abatere de la prevederile de mai sus.  
 

 5.17. Sancţiunile CERTIND pentru utilizare abuzivă a „Certificatului pentru controlul producției 
în fabrică” sunt: 
 - avertisment 
 - avertisment cu creşterea severităţii controlului de supraveghere ;  
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 - suspendarea dreptului de utilizare a certificatului pe o perioadă limitată de maxim 3 luni ;  
- retragerea dreptului de utilizare a certificatului, pentru continuarea încălcării oricăreia dintre 
situaţii şi după sancţiunea aplicată; 

 - acţiune juridică în cazul utilizării certificatelor pentru produse considerate periculoase.   
 

 

 5.18. Produsele fabricate şi certificate sunt susceptibile de a fi considerate ulterior periculoase din 
considerente cum ar fi:  
 - standarde neadecvate, 
 - utilizarea finală neanticipată a unui produs, 
 - defect de fabricaţie. 
 

 5.19. Situaţia în care un produs certificat de CERTIND se confirmă ulterior a fi periculos se 
consideră atunci când produsul pune în pericol sau în condiţii de pericol iminent, viaţa, integritatea 
persoanei sau proprietatea.  
  

 5.20. De asemenea, se consideră că un produs este periculos atunci când cantitatea de produse 
implicate reprezintă un procentaj inacceptabil şi este rezultatul uneia dintre următoarele situatii: 
 - o fabricaţie nesigură, 
 - produsul este utilizat, din ce în ce mai mult, în aplicaţii neprevăzute în documentul normativ faţă 
de care s-a acordat certificarea, aceste noi aplicaţii nefiind acelea pentru care produsul a fost certificat. 
  
 5.21. Producătorul unui produs certificat, devenit ulterior, periculos, va întreprinde acţiuni 
corective corespunzătoare care, pot ajunge până la retragerea produselor de la utilizatori, de pe piaţă sau 
din centrele de distribuţie şi la aducerea acestora în stare de eliminare a pericolului apărut. 
 

 5.22. De asemenea, după consultări cu autorităţile de reglementare interesate, CERTIND va iniţia 
acţiuni corective cum ar fi: 
 - solicitarea şi obţinerea  unei revizii imediate a standardului după care a făcut evaluarea şi 
verificarea constanţei performanţei  şi a acordat certificarea produsului, 
 - informarea publicului despre pericolul descoperit, prin intermediul mijloacelor de informare în 
masă cele mai adecvate, 
 - retragerea certificării acordate şi reconsiderarea acesteia conform tuturor cerinţelor, inclusiv ale 
acelora care se referă la eliminarea pericolului apărut. 

 

 5.23. CERTIND analizează, determină amploarea utilizării abuzive a certificatelor, stabileşte 
sancţiunea aplicabilă şi solicită furnizorilor produselor implicaţi în utilizarea defectuoasă a certificatelor 
să întreprindă acţiuni corective menite să înlăture situaţiile conflictuale cu prevederile prezentului 
regulament şi cu sistemul de certificare adoptat de organism. 
 
 5.24. Decizia adoptată de CERTIND referitoare la sancţionare este adusă la cunoştinţa 
utilizatorului. 
 
 5.25. CERTIND decide modul de acţiune în cazul utilizării abuzive a certificatului în funcţie de 
gravitatea faptei. 
 

 5.26. Organizaţia sancţionată poate face apel împotriva deciziei CERTIND, în termen de 
maximum 30 zile de la primirea înştiinţării referitoare la sancţiune. Apelul se transmite la CERTIND, sub 
formă scrisă, cu identificarea clară a apelantului, cu descrierea deciziei CERTIND contestate de apelant şi 
precizarea produsului la care se referă respectiva decizie şi se adreseză Comitetului de Apel al CERTIND. 
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 5.27. Apelul se tratează nediscriminatoriu, conform prevederilor procedurii PSP-10 „Tratarea 
apelurilor şi reclamaţiilor” şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de Apel –
ROF-COA. 
 

 6. UTILIZAREA NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE AL CERTIND CA ORGANISM 
 NOTIFICAT  NB „2174”  
 
 6.1. CERTIND SA, ca organism notificat la nivel comunitar pentru evaluarea şi verificarea 
constanţei performanţei  unor produse şi familii de produse pentru construcţii, în sistemul  (2+), faţă de 
cerinţele Regulamentului (UE) 305:2011 şi ale standardelor armonizate aplicabile, este identificat prin 
numărul NB „2174” şi deţine dreptul de proprietate şi utilizare asupra acestui număr.  
 

 6.2. Domeniul de certificare pentru care CERTIND este notificat în temeiul Regulamentului (UE) 
305:2011 - Produse pentru construcţii, produsele/familiile de produse şi utilizarea acestora se regăsesc pe 
pagina web http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando. 
 

 6.3. Numărul de identificare al CERTIND ca organism notificat, NB „2174”, denumit în 
continuare NB „2174” (Organism Notificat/Notified Body) atestă statutul de organism notificat în 
domeniul reglementat al CERTIND, în relaţiile sale cu clienţii, cu autorităţile naţionale de desemnare, cu 
autorităţile de supraveghere a pieţei, precum şi cu alte părţi interesate.  
 

 6.4. Numărul de identificare ca organism notificat, NB „2174” este utilizat de către CERTIND în 
documentele emise în activităţile sale operaţionale, respectiv, în documente relevante ale sistemului 
evaluare și verificare a constanței performanței,  în oferte, în contractele de evaluare, pe certificatele 
emise în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) 305:2011, pentru produsele certificate în sistemul  
(2+) din domeniul său acreditat şi notificat, pe materiale publicitare şi pe pagina web: www.certind.ro   
 

 6.5. Odată cu înmânarea „Certificatelor pentru controlul producției în fabrică” se difuzează 
titularilor acestor certificate prezentul regulament şi se acordă dreptul de utilizare a NB „2174”, pentru a 
fi folosit de către producătorii produselor acoperite de certificatele respective, în condiţiile prevăzute 
pentru valabilitatea acestora, astfel:  

 a) la aplicarea marcajului CE;  
 b) la întocmirea Declaraţiei de performanță.  
 

 6.6. Condiţiile referitoare la conţinutul, aplicarea şi utilizarea marcajului „CE” şi a Declaraţiei de 
performanță sunt stabilite prin Regulamentul (UE) 305:2011 şi prin standardele armonizate declarate ca 
referinţiale. Modul de prezentare a marcajului „CE” şi a Declaraţiei de performanță trebuie să fie adus la 
cunoştinţa organismului şi acceptat de acesta înainte de a fi pus în practică. 
 
 6.7. Numărul de identificare se aplică de către producător sau de către reprezentantul autorizat al 
acestuia stabilit în Comunitate, sub responsabilitatea CERTIND ca organism notificat. 
 

 6.8. CERTIND, ca organism notificat dispune aplicarea numărului său de identificare – NB 
„2174”,  - pe produsul certificat/ambalaj/alte documente de însoţire ale prodususlui, imediat sub marcajul 
„CE” sau în continuarea marcajului „CE” şi, pentru aceasta, se comunică titularului de certificare acest 
număr, după acordarea certificării. 
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 6.9. Acordarea dreptului de utilizare a NB „2174”, se face gratuit. Titularii au obligaţia de a 
respecta formatul de aplicare, semnificaţia şi condiţiile de utilizare ale NB „2174”, 
 
 6.10. Înscrierea NB „2174”, se asociază marcajului „CE”, utilizându-se cifre de tipar, de o 
înălţime rezonabilă, dar nu mai mică de 5 mm, astfel încât numărul să fie clar, inteligibil şi fără confuzii. 
  

6.11. Marcajul constă în literele ”CE” în forma specificată și trebuie să fie însoțit de informațiile 
specificate în anexa ZA.3, a fiecărui standard armonizat de produs.  
 

Exemplu din Ghidul TF N 530 Rev. 2/2012-04-13 - Punerea în aplicare a regulamentului 
produselor de constructii (CPR), în standardele armonizate - Modele pentru anexa ZA: 
 

 
 

2174 

 Marcajul CE, compus din simbolul “CE“ 
 

Numărul de identificare al organismului 
notificat  

xxx 
xxx 

 
bb 

 
 

2174-CPR-aaa 

 xxx - numele și adresa înregistrată a 
fabricantului sau marca de identificare  

 
bb - Ultimele două cifre ale anului în 

care s-a facut certificarea inițială  
 

aaa-Numărul certificatului  

SR EN yyy:bbb 
 

Produs A 
 

Domeniul de utilizare 
 
Caracteristica esențială 1: 50N/cm2 
Caracteristica esențială 2: Pass 
Caracteristica esențială 3: Class A1 
Caracteristica esențială 4: RE 60 
Caracteristica esențială n: xxx 

 Numărul standardului aplicabil, așa cum 
este specificat în Jurnalul Oficial al UE 

Tipul de produs 
 

Domeniul de utilizare în conformitate cu 
prevederile standardului armonizat 

aplicabil 
 

Nivelul sau clasa de performață 
declarată în funcție de Anexa ZA a 

standardului aplicabil 

 
 6.12. CERTIND solicită tuturor titularilor „Certificatelor pentru controlul producției în fabrică”: 
 - să se conformeze cerinţelor din prezentul regulament în utilizarea NB „2174”, 
 - să nu utilizeze formulări ambigui ce ar putea conduce la informaţii eronate în ceea ce priveşte 
utilizarea NB „2174”,; 
 - să înceteze utilizarea NB „2174”, pe perioada în care Certificatul pentru controlul producției în 
fabrică este suspendat, retras sau expirat; 
 - să nu utilizeze NB „2174”, decât pentru produsul la care se referă „Certificatul pentru controlul 
producției în fabrică” emis de CERTIND; 
 - să nu utilizeze NB „2174”, dacă a făcut modificări asupra produsului/CPF certificat, decât după 
confirmarea de către CERTIND că certificarea iniţială este valabilă, în urma evaluării acestor modificări; 
 -  să nu utilizeze NB „2174”, decât în condiţiile prezentului regulament, altfel putând aduce 
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CERTIND, prejudicii de imagine sau de orice alt fel. 
 
 6.13. CERTIND consideră utilizare abuzivă a NB „2174”, următoarele situaţii: 
 - orice utilizare neautorizată, incorectă sau înşelătoare a NB „2174”, care poate fi, după caz, în 
legătură cu produse acoperite sau nu de certificare şi/sau făcută de către titularul certificării sau de către 
orice altă persoană sau organizaţie; 
 - neaplicarea NB „2174”, alături de marcajul „CE”; 
 - utilizarea NB „2174”, pentru produse/CPF modificate faţă de cele certificate, fără ca CERTIND 
să evalueze în prealabil dacă modificările respective afectează sau nu certificarea acordată; 
 - utilizarea NB „2174”, pentru produse cu defecte de fabricaţie sau care nu respectă prevederile 
standardelor faţă de care  a fost evaluată şi certificată;   
 - utilizarea NB „2174”, pentru produse care nu au indicată în documentele însoţitoare, utilizarea 
preconizată în standardele armonizate aplicabile; 
 -  utilizarea NB „2174”, în orice alte situaţii care ar putea aduce CERTIND, prejudicii de imagine 
sau de orice alt fel. 
 

 6.14. CERTIND supraveghează permanent utilizarea numărului său de identificare ca organism 
notificat, cu ocazia auditurilor de supraveghere programate sau neprogramate şi prin orice alte mijloace la 
îndemână, cum ar fi urmărirea marcarea produselor certificate puse pe piaţă de producătorii titulari de 
certificate.  
 

 6.15. Atunci când constată existenţa unei situaţii de utilizare abuzivă, CERTIND iniţiază acţiuni 
adecvate, care pot fi, după caz, acţiuni juridice şi/sau acţiuni corective, menite să protejeze prestigiul 
organismului. Acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu gravitatea utilizării abuzive, dacă utilizarea 
abuzivă a fost comisă din neatenţie sau deliberat, dacă produsul certificat este confirmat ulterior ca 
periculos etc. 
 
 6.16. În funcţie de natura şi consecinţele ulterioare ale utilizării abuzive, CERTIND aplică una sau 
mai multe din următoarele acţiuni corective: 

  - solicită utilizatorului NB „2174”, aflat întruna din situaţiile de utilizare abuzive să: 
  - iniţieze informarea utilizatorilor de produs în legătură cu neconformitatea sau pericolul 

 prezentat de produs şi cu acţiunile necesare de întreprins de către aceştia; 
- organizeze rechemarea produsului neconform (sau a produsului confirmat ulterior periculos) 
introdus pe piaţă şi să asigure tratarea corespunzătoare a produsului returnat (de exemplu, prin 
îndepărtarea marcajului CE şi a NB„2174”, de pe produse/etichete/ambalaje sau prin refacerea 
produsului returnat astfel încât să corespundă cerinţelor de certificare sau prin declararea ca rebut 
al produsului returnat şi înlocuirea adecvată a acestuia). 
- să iniţieze şi să comunice CERTIND, spre acceptare, acţiunile corective şi termenele de 
implementare, pe care le va întreprinde pentru a înlătura consecinţele utilizării abuzive şi a 
 elimina eventualele pericole, dacă există.  
- face publică orice utilizare abuzivă a NB „2174”, şi măsurile întreprinse şi comunică  autorităţii 
naţionale de notificare; 

  - notifică autorităţile competente în legătură cu necesitatea sau iniţierea rechemării produsului 
 neconform/periculos. 
 

 6.17. Sancţiunile CERTIND pentru utilizare abuzivă a NB „2174”, sunt: 
 

 - suspendarea dreptului de utilizare a NB „2174”, pe o perioadă limitată de maxim 3 luni  



SC CERTIND SA
Bucuresti, Palatul UGIR 1903, strada George Enescu  27- 29, sector 1

Tel/ fax: 021.313.36.51
www.certind.ro  office@certind.ro

Calitatea este masura performantei

 

 

REGULAMENT DE UTILIZARE  
A MARCAJULUI  „CE” ŞI A NUMĂRULUI DE 

IDENTIFICARE AL CERTIND, CA 
ORGANISM NOTIFICAT 

 

Cod: RUM-CE 

Ed. 2/ian22 

Pag.: 10/13   

 

 

 - retragerea certificării şi, implicit a dreptului de utilizare a NB „2174”, 
 - acţiune juridică în cazul utilizării NB „2174”, pentru produse considerate periculoase.   
 

 
 6.18. Decizia adoptată de CERTIND referitoare la sancţionare este adusă la cunoştinţa 
utilizatorului abuziv.   
 

 6.19. Organizaţia sancţionată poate face apel împotriva deciziei CERTIND, în termen de 
maximum 30 zile de la primirea înştiinţării referitoare la sancţiune. Apelul se transmite la CERTIND, sub 
formă scrisă, cu identificarea clară a apelantului, cu descrierea deciziei CERTIND contestate de apelant şi 
precizarea produsului la care se referă respectiva decizie şi se adreseză Comitetului de Apel al CERTIND. 
 
 7. UTILIZAREA MARCAJULUI „CE” 
 

 7.1. Conform Regulamentului 765/2008 – Art. 30, principiile generale ale marcajului CE, sunt: 
 a. marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat; 
 b. marcajul CE se aplică doar pe produsele pentru care legislaţia comunitară de armonizare 
specifică, prevede aplicarea marcajului şi nu se aplică pe niciun alt produs. 
 c. prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că îşi 
asumă responsabilitatea pentru performanta produsului cu toate cerinţele aplicabile prevăzute de legislaţia 
comunitară de armonizare, relevantă care, reglementează aplicarea marcajului. 
 d. marcajul CE este singurul marcaj care atestă evaluarea şi verificarea constanţei performanţei  
produsului cu cerinţele aplicabile prevăzute de legislaţia comunitară de armonizare relevantă care 
reglementează aplicarea acestuia. 
 f. se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripţii care pot induce în eroare 
părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia şi/sau forma marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice 
alt marcaj, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia 
marcajului CE. 
 g. statele membre asigură punerea în aplicare corectă a marcajului CE şi iau măsuri adecvate în 
caz de utilizare neconformă a acestuia. Statele membre prevăd, de asemenea, sancţiuni pentru încălcări, 
inclusiv posibile sancţiuni penale pentru încălcări grave. Aceste sancţiuni sunt proporţionale cu gravitatea 
faptei şi reprezintă o măsură eficace de descurajare a utilizării necorespunzătoare”. 
 
 7.2. Marcajul CE semnalează că un produs este în conformitate cu întreaga legislaţie UE 
relevantă, ceea ce îl face eligibil pentru a fi introdus pe piaţă şi vândut pe întreg teritoriul UE. Prin 
aplicarea marcajului CE pe un produs, un fabricant declară, pe propria răspundere, că produsul este 
conform cu toate cerinţele legale relevante, în special cu cele care asigură sănătatea, siguranţa şi protecţia 
mediului.  
  
 7.3. Pentru produsele fabricate în UE, fabricantul are responsabilitatea de a realiza evaluarea şi 
verificarea constanţei performanţei, de a întocmi dosarul tehnic, de a emite declaraţia performanță şi de a 
ataşa pe fiecare produs, marcajul CE. Distribuitorii trebuie să verifice atât prezenţa marcajului CE, cât şi 
existența documentaţiei pentru acesta. Pentru produsele importate dintr-o ţară din afara UE, importatorul 
trebuie să verifice dacă fabricantul din afara UE a realizat paşii necesari şi dacă documentaţia este 
disponibilă la cerere. 
 

 7.4. Marcajul CE simbolizează evaluarea şi verificarea constanţei performanţei  produsului cu 
cerinţele comunitare aplicabile, impuse producătorului şi atestă că produsul este conform cu toate 
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prevederile comunitare aplicabile, şi procedurile potrivite de evaluare şi verificare a constanţei 
performanţei au fost indeplinite. 
  

 7.5. Marcajul CE este obligatoriu şi trebuie să fie aplicat înainte ca produsul implicat să fie 
introdus pe piaţă şi pus în funcţiune, cu excepţia cazurilor în care regulamentele/directivele specifice 
prevăd altceva. 
  

 7.6. Când produsele sunt sub incidenţa mai multor regulamente/directive care prevăd aplicarea 
marcajului CE, marcajul indică faptul că produsele sunt considerate conforme cu prevederile tuturor 
acestor regulamente/directive. 
 
 7.7. Un produs nu poate fi marcat „CE”, decât dacă este acoperit de un regulament/directivă care 
prevede aplicarea sa în evaluarea şi certificare. 
  

 7.8 Marcajul CE se aplică de către producător sau de către reprezentantul sau autorizat stabilit în 
Comunitate. 
 

 7.9. Marcajul CE se aplică pe produs/ambalaj/documente comerciale, în mod vizibil, lizibil şi de 
neşters, în conformitate cu prevederile Regulamentelor/Directivelor aplicabile. 
  
    7.10. Este interzisă aplicarea pe produs/ambalaj/documente comerciale  a marcajelor, semnelor ori 
inscripţiilor care pot induce în eroare în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE. Orice alt 
marcaj poate fi aplicat pe produs/ambalaj/documente comerciale, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie 
afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului „CE”.  
 
 7.11. În cazul în care produselor le sunt aplicabile şi alte reglementări ale Uniunii Europene care 
se referă la alte aspecte şi care prevăd aplicarea marcajului „CE”, acest marcaj semnifică evaluarea şi 
verificarea constanţei performanţei şi cu prevederile celorlalte reglementări aplicabile. 
 
 7.12. Producătorii au obligaţia de a aplica marcajul „CE” în mod vizibil, lizibil, astfel încât să nu 
poată fi şters, direct pe produse.  
 În situaţia în care nu este posibil să se aplice marcajul „CE” direct pe produse, acesta se aplică pe 
ambalajul acestora sau pe o plăcuţă de identificare, ataşată şi care, trebuie să fie concepută şi realizată 
astfel încât să fie imposibilă reutilizarea ei.  
 
 7.13. Marcajul „CE” este format din iniţialele „CE” cu grafica modelului prevăzut redat mai jos 
(conform graficii prezentate în anexa II a Regulamentului CE nr. 765/2008). 
 

 
 
   7.14. Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune 
pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm. 
 
 7.15. Marcajul „CE” trebuie să aibă forma stabilită de către Regulament. Dacă marcajul se reduce 
sau se măreşte, trebuie să fie respectate proporţiile. 
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   7.16. Este interzisă aplicarea pe produse a oricărui marcaj sau a oricărei inscripţii care poate 
induce confuzii în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului „CE”.  
 
 7.17. În general, Marcajul „CE” trebuie să fie însoţit de următoarele informaţii: 
 - numele sau marca de identificare a producătorului; 

- ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul, dacă Regulamentul aplicabilă nu 
prevede altfel; 
- numărul Certificatului de constanță a performanței/ pentru controlul producției în fabrică, dacă e 
cazul; 

 - indicaţii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificaţiilor tehnice; 
 - indicativele directivelor comunitare aplicate. 
 
 7.18. Producătorul, stabilit în interiorul sau în afara Comunităţii, poartă  răspunderea finală pentru 
evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produsului cu prevederile Regulamentului şi aplicarea 
marcajului „CE”. Producătorul poate desemna un reprezentant autorizat stabilit în Comunitate ca să 
acţioneze în numele său.  
 
 7.19. Marcajul „CE” nu poate fi aplicat, în principiu, până când procedura de evaluare și verificare 
a constanței performanței nu a fost finalizată, pentru a se asigura că produsul satisface toate prevederile 
regulamentului. Aceasta va fi, de obicei, la sfârşitul fazei de producţie.  
  

  7.20. Marcajul „CE” este singurul marcaj care simbolizează evaluarea şi verificarea constanţei 
performanţei cu toate  obligaţiile care revin producătorilor pentru produs, asa cum este prevazut în  
specificațiile care menţionează aplicarea acestuia.  

      Un produs poate purta marcaje şi mărci suplimentare, cu condiţia ca ele:  
             - să îndeplinească o funcţie diferită de aceea a marcajului „CE”; 
             - să nu fie susceptibile de a cauza confuzie cu aceasta, şi 

          - să nu reducă lizibilitatea şi vizibilitatea sa. 
 

 7.21. Se consideră marcaj „CE” neconform:  
    - aplicarea marcajului CE, în conformitate cu specificațiile aplicabile, pe produse care nu se supun 
prevederilor acestora;  
    - absenţa marcajului „CE” şi/sau a declaraţiei de performanță pentru un produs;  
    - aplicarea pe un produs a unei alte mărci care poate crea confuzie cu marcajul CE. 
   

 7.22. Neconformitatea marcajului „CE” se constată de către autorităţile naţionale de supraveghere 
a pieţei şi se tratează potrivit legislaţiei naţionale, în vigoare. 

 

 7.23. Responsabilităţile legale care revin titularilor in comercializarea produselor pentru care au 
obţinut dreptul de utilizare a marcajului „CE” nu pot fi transferate sub nici o formă organismului de 
certificare CERTIND. 
 
 8. ANEXE 
 
 -  
 
 10. FORMULARE 
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 11. EVIDENŢA EDIŢIILOR ŞI REVIZIILOR 
 

EDITIA DESCRIEREA MODIFICARILOR 
1/apr. 18 Abordarea unui sistem de management integrat la nivel de certind 
2/  ian 22 Actualizare EA 2/17 (M):2020 

 


