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REGULI GENERALE DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A CONFORMITĂȚII 
PRODUSELOR 

 
 

1.0 GENERALITĂȚI 
1.1 Scop 
 
Prezenta procedură are drept scop, descrierea procesului de certificare a conformității 
produselor, în vederea informării producătorilor/agenților economici interesați cu privire 
la pașii necesari inițierii procesului de evaluare a conformității și certificare și respectiv, 
asupra modului de desfășurare a tuturor etapelor de evaluare și de supraveghere. 

Prezentele reguli generale conțin pe lângă informații de ordin general și cerințele 
specifice pentru informarea solicitanților cu privire la: obținerea certificării conformității 
produsului, menținerea certificării în baza supravegherii, prelungirea, extinderea / 
restrângerea sau retragerea și anularea certificării. Pentru fiecare caz în parte, aceste 
reguli generale sunt completate de reglementări tehnice particulare, aplicabile 
produselor din domeniul de activitate al organismului. 
 
1.2 Domeniul de aplicare 
 
Informarea agenților economici asupra etapelor procesului de evaluarea conformității și 
certificarea echipamentelor sub presiune, în conformitate cu cerințele directivei 
europene 2014/68/EU și respectiv HG 123/2015. 
 
1.3 Documente de referință 
 
Directiva PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind 
armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor sub presiune, pe scurt 2014/68/UE, transpusă în legislația din Romania 
prin HG 123/2016. 

• SR EN ISO/CEI 17065:2013 - Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme 
care certifică produse, procese și servicii; 

• SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru 
organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. 
Partea 1: Cerinţe; 

• SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor 
de încercări și etalonări; 

• SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii 
fundamentale şi vocabular; 

• Ghidul EA - 1/23 A:2019 - EA policy to speak with “One Voice”; 

• Ghidul EA-6/04:2011 - EA Guidelines on the Accreditation of Certification of 
Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites; 
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• Ghidul IAF MD1:2018 - Audit and Certification of a Management System 
Operated by a Multi-Site Organization; 

• Ghidul IAF MD 5 : 2019 - Determination of audit time of quality, environmental, 
and occupational health & safety management systems; 

• Ghidul EA-2/17 M: 2020 (rev.4) -Mandatory EA Document on Accreditation for 
Notification purposes; 

• Regulamentul (CE) 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește 
comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, cu 
modificările și completarile ulterioare. 

• Regulamentul (CE) nr.1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și amestecurilor, cu modificările și completarile ulterioare, cu 
modificările și completarile ulterioare. 

• Directiva Europeană 2014/68/UE - Punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor sub presiune; 

• Ordonanța 20/2010 - Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației 
UE care armonizează condițiile de comercializare a produselor, cu modificările și 
completarile ulterioare. 

• Ordonanța 23/2009 - privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare 
a conformității, modificată și completată cu Ordonanța 22/01.09.2011, , cu 
modificările și completarile ulterioare.  

• HG 123/2015 - privind stabilirea condițiilor pentru punere la dispoziție pe piață a 
echipamentelor sub presiune, cu modificările și completarile ulterioare. 

• Ordinul nr. 1.404/2018 al Ministrului Economiei pentru modificarea Anexei la 
Ordinul viceprim-ministrului (…) nr. 1.277/2016 privind aprobarea Listei 
standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la 
echipamentele sub presiune.  

  
1.4 Definiții și prescurtări 
 
Echipamente sub presiune - înseamnă recipientele, conductele, accesoriile de 
siguranță și accesoriile sub presiune; 
Recipient - înseamna o incintă proiectată și fabricată pentru a conține fluide sub 
presiune, inclusiv elementele care sunt atașate acestuia în mod direct până la 
dispozitivul prevăzut pentru racordarea cu alte echipamente. Un recipient poate avea 
unul sau mai multe compartimente; 
Conducte - înseamnă elemente tubulare destinate transportului fluidelor, atunci când 
sunt racordate în vederea integrării într-un sistem sub presiune. Acestea cuprind țevi 
sau un sistem de țevi, instalații de țevi, fitinguri, compensatoarele de dilatare, furtunurile 
sau, dacă este cazul, alte componente rezistente la presiune. Schimbatoarele de 
caldură formate din țevi și destinate răcirii sau încălzirii aerului sunt considerate 
conducte; 
Accesorii sub presiune - înseamnă dispozitivele care joacă un rol funcțional și care au 
o incintă pentru suprapresiune; 
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Ansamblu - înseamna grup de echipamente sub presiune asamblate de fabricant 
pentru a constitui o unitate integrată și functională; 
Asamblari nedemontabile - înseamnă asamblări care pot fi demontate numai prin 
metode distructive; 
Eșantionare – prelevare a unui eșantion din obiectul supus evaluării conformității. 
Încercare – determinare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui obiect supus 
evaluării conformității; 
Inspecție – examinare a proiectului unui produs, a unui produs, proces sau instalație și 
determinarea conformității sale cu cerințele generale și specifice; 
CNCIR CERT – Organismul de certificare din cadrul CNCIR SA, organism notificat 
nr. 2558 la Comisia Europeană. 
 
2.0 PROCEDURA 
2.1 Generalități 
 
CNCIR CERT desfașoară activități de evaluare și certificare a conformității produselor, 
pentru domeniul reglementat (obligatoriu), pe baza cerințelor esențiale prevăzute în 
reglementările aplicabile produselor. 
 
Activitatea de certificare a conformității produselor se desfașoarã numai pe baza unei 
aplicații și a unui contract de evaluare a conformității produselor. Condițiile contractului 
se pun de acord cu solicitantul și se stabilește valoarea acestuia ținând seama de 
activitățile desfașurate pentru certificarea produsului respectiv. 
 
Prin sistemul propriu de certificare, CNCIR CERT asigură accesul tuturor furnizorilor de 
produse din domeniul său de activitate nediscriminatoriu, în aceleași condiții, financiare 
sau de altă natură și, asigură imparțialitatea și obiectivitatea sa, atât prin structura 
organizatorică și funcțională, cât și prin procedurile de certificare adoptate. 
 
În situația în care CNCIR CERT, în urma evaluării, constată conformitatea produsului 
unui furnizor cu standardele / documentelor normative aplicabile, emite un certificat de 
conformitate produs care atestă conformitatea produsului cu cerințele standardului / 
documentelor normative / reglementărilor. 
 
Deciziile de acordare, suspendare sau retragere a certificatului se iau de către 
Directorul organismului de certificare CNCIR CERT / Șeful de serviciu OCPP și se 
validează de Comitetul de Certificare. 
 
Pe toată perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, titularul este 
supravegheat și evaluat pentru a se asigură ca sunt menținute condițiile față de care a 
fost acordată certificarea. 
 
CNCIR CERT publică pe site-ul CNCIR SA periodic (cel putin odata pe an) listele cu 
producătorii care au obținut certificarea conformității de produs, precum și listele cu 
producătorii carora li s-a suspendat sau retras certificatul. 
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CNCIR CERT garantează păstrarea confidențialității absolute asupra informațiilor 
referitoare la producător și la produsul evaluat, obținute în timpul procesului de evaluare 
a conformității. 
 
Producătorii care au obținut certificarea conformității de produs poartă întreaga 
răspundere pentru acțiunile și activitățile proprii, precum și pentru documentele emise și 
nu se pot prevala de certificatul obținut de la CNCIR CERT pentru a fi exonerați de 
răspundere. 
 
Pentru serviciile de certificare a conformității produsului, CNCIR CERT aplică tarifele 
stabilite, în baza acceptului ofertei de preț și a contractului de certificare.  
 
3.0 OBLIGAȚIILE SOLICITANȚILOR 
 
Organizația (producătorul sau reprezentantul legal al acestuia) care dorește să obțină 
certificarea unui produs trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții: 

− să pună la dispoziția CNCIR CERT toate informațiile despre produsul ce 
urmează a fi certificat, în vederea încadrării corecte în scopul directivei 
2014/68/EU respectiv HG 123/2016; 

− să completeze formularul de cerere de certificare înaintat de CNCIR CERT; 

− să întocmească și să pună la dispoziția CNCIR CERT un plan de control de 
calitate, verificări și încercări al activităților desfășurate pentru fabricarea sau un 
sistem de management al calității în conformitate cu cerințele modulului aplicabil 
(certificat sau nu, de către un organism de terță parte) documentat, implementat 
și menținut, dacă schema de certificare aplicabilă produsului, prevede astfel; 

− să pună la dispoziția CNCIR CERT toate documentele care demonstrează 
conformitatea produsului și a sistemului calității/planului calității cu cerințele 
standardului aplicabil; 

− să îndeplinească permanent prevederile corespunzătoare ale programului de 
evaluare a conformității; 

− să ia toate măsurile necesare pentru efectuarea evaluării, inclusiv pentru 
examinarea documentației și accesul, în toate zonele, la înregistrari (inclusiv 
rapoarte de audit intern) și la personal, pentru scopurile evaluării (de exemplu, 
încercari, inspecție, evaluare, supraveghere, reevaluare) și la soluționarea 
reclamațiilor; 

− să formuleze declarații privind certificarea referitoare numai la produsul certificat; 

− să nu folosească certificarea produsului său în așa fel încât să aducă 
organismului de certificare o reputație urâtă și să nu facă nici o declarație 
referitoare la certificarea produsului sau, pe care organismul de certificare o 
poate considera drept abuzivă sau neautorizată; 

− la suspendarea sau anularea certificării, să înceteze utilizarea întregului material 
publicitar care conține o referire la certificare și să returneze orice documente de 
certificare, așa cum este cerut de către organismul de certificare; 
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− să utilizeze certificarea numai pentru a indica faptul că produsele sunt certificate 
ca fiind în conforme cu standardele specificate; 

− să se asigure de faptul că nici un certificat sau raport și nici o parte a acestora, 
precum și marca de conformitate nu se folosesc în mod abuziv; 

− atunci când se referă la certificarea produsului sau prin mijloace de comunicare 
cum sunt documente, broșuri sau reclame, să îndeplinească cerințele 
organismului de certificare; 

− să pună la dispoziția CNCIR CERT toate documentele ce fac referire la produsul 
supus certificării, solicitate de organism în formularul de Cerere de certificare 
produs acceptat și aprobat de solicitant; 

− să pună la dispoziția CNCIR CERT eșantioanele de produse identificate, 
prelevate de către reprezentanții organismului conform regulilor adoptate, în 
vederea efectuării încercărilor în laboratoare acreditate; 

− să utilizeze marca de conformitate numai după obținerea oficială a deciziei 
CNCIR CERT; 

− să mențină permanent condițiile de certificare pe toată durata valabilității 
certificării de conformitate a produsului; 

− să mențină înregistrari cu privire la reclamațiile clienților săi legate de produsul 
certificat și să le prezinte organismului CNCIR CERT la cererea acestuia; 

− să întreprindă acțiunile corespunzătoare de corecție și prevenire, cu privire la 
aceste reclamatii și la orice deficiențe apărute la produsele certificate, care ar 
putea afecta conformitatea cu cerințele de certificare; 

− să achite contravaloarea activităților de evaluare a conformității produselor 
prevăzute în contractul de evaluare a conformității produsului, pe baza facturilor 
emise de CNCIR CERT; 

− să informeze CNCIR CERT asupra: 

• modificărilor apărute în organizare care pot afecta sistemul calității sau 
planul de control de calitate, verificări și încercari al produsului; 

• modificarea statutului legal; 

• modificarea produsului de baza a cărui conformitate a fost certificată. 

− să întocmească declarații de conformitate pentru produsele certificate; 
 
4.0 DREPTURILE FURNIZORILOR DE PRODUSE CERTIFICATE 
 
Organizațiile a căror conformitate de produs a fost certificată de CNCIR CERT 
beneficiază de urmatoarele drepturi: 

− să aiba acces, la cerere, la informații privind procesul de evaluare și certificare 
disponibile pentru uzul clienților; 

− să fie publicat în “Lista produselor certificate” editată de CNCIR CERT pe site-ul 
CNCIR SA.; 

− să nu accepte componența echipei de evaluare numai pe motive bine întemeiate 
și pe care trebuie să le notifice la CNCIR CERT; 

− să formuleze observații documentate cu privire la comportamentul echipei de 
evaluarea conformității; 
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− să convină cu CNCIR CERT asupra documentelor de interes comun (programul 
de evaluare a conformității, planul de audit, lista laboratoarelor de încercari, 
programul supravegherilor, componenta echipei de audit etc.); 

− să solicite reînnoirea/extinderea, restrangerea/retragerea și anularea certificării; 

− să renunțe la certificare în condițiile stipulate în contractul de evaluare și 
certificare produs; 

− să aiba asigurată confidențialitatea și imparțialitatea din partea CNCIR CERT, 
asupra informațiilor furnizate în procesul de certificare; 

− să fie informat asupra modificărilor apărute în documentele de certificare 
referitoare la cerințele de menținere a certificării sau tarife, care pot să-i 
influențeze activitatea; 

− să aibă posibilitatea de a face contestații și/sau recursuri la deciziile care îl 
privesc și care au fost emise de CNCIR CERT. 

 
5.0 PROCESUL DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 
 
Procesul de evaluare și certificare a conformității produselor din CNCIR CERT se 
desfășoara prin derularea mai multor etape și activități specifice, funcție de schema de 
certificare adoptată, aplicabilă produsului supus evaluării.  
 
În principal, aceste etape sunt: 

− Inițierea certificării; 

− Evaluarea preliminară a conformității produsului; 

− Auditul producătorului; 

− Eșantionarea echipamentelor sub presiune pentru realizarea încercărilor;  

− Inspecția; 

− Efectuarea încercarilor echipamentului/produsului; 

− Evaluarea finală și decizia de acordare/neacordare a certificării; 

− Acțiuni de supraveghere programate. 
 
Etapele și activitățile procesului de evaluare și certificare a conformității produselor sunt 
detaliate în procedurile operaționale de lucru ale sistemului adoptat de organism în 
acord cu HG 123:2015 și Directiva 2014/68/EU. 
 
5.1 Inițierea și contractarea certificării conformității produsului 
 
Aceasta etapă include, în principal, urmatoarele activități: 

- cerere de certificare produs emisă de solicitant cu precizarea tuturor 
parametrilor/cerințelor de proiectare; 

- punerea la dispoziția solicitantului a tuturor informațiilor tehnice și comerciale 
minime necesare pentru contractarea și derularea procesului de certificare 
CNCIR CERT disponibilă și pe site-ul CNCIR SA;  

- acceptarea și aprobarea formularului de aplicație/comanda ce conține; 
- responsabilități pentru ambele părți implicate în proces; 
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- referința reguli de tarifare; 
- conținutul dosarului tehnic al produsului ce are conținutul detaliat la pct. 5.2.; 
- acceptarea contractului de evaluare și certificare produs; 
- elaborarea planului de calitate verificări și încercări; 
- elaborarea programului de evaluare finală (în cazul modulelor cu asigurarea 

calității). 
 
5.2 Conținutul Dosarului tehnic al produsului 
 
Pentru evaluarea conformității produselor, solicitanții trebuie să pună la dispoziția 
CNCIR CERT, odată cu cererea oficială de certificare și lista documentelor, 
documentația tehnică a produsului, denumită în continuare, Dosarul tehnic al 
produsului, al cărui conținut este sintetizat în Anexa III din HG 123:2015 și Directiva 
2014/68/EU, la fiecare procedură de evaluare în parte. 
 
6.0 EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSULUI 
 
Evaluarea conformității produsului include, în principal, urmatoarele activități: 

- evaluarea preliminară a conformității produselor; 
- auditul producătorului; 
- realizarea încercărilor de către laboratoarele de încercari subcontractante, 

conform procedurilor acestor laboratoare, acreditate/evaluate și acceptate de 
CNCIR CERT, urmarirea derulării acestor încercari de către inspectori ai 
organismului anume desemnați și obținerea raportului de încercări; 

- analiza și evaluarea documentelor din dosarul de certificare al produsului, 
inclusiv dosarul tehnic al produsului; 

- analiza rezultatelor activităților de evaluare, respectiv: raportul de audit, rapoarte 
de neconformitate/rapoarte de evaluare; 

- analiză documentație, raportul de audit al producătorului, raportul de încercări 
efectuat în cadrul laboratoarelor producătorului/subcontractante, raportul de 
inspecție și a tuturor înregistrarilor premergatoare elaborării acestor documente; 

- elaborarea propunerii de acordare/necordare a certificării, care se face numai în 
cazul în care nu există nici o neconformitate în înregistrarile tuturor activităților de 
evaluare. 

 
7.0 DECIZIA DE ACORDARE/NEACORDARE A CERTIFICĂRII ȘI EMITEREA 
CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE 
 
Aceasta etapă cuprinde urmatoarele activități: 

- decizia de certificare se ia de către Directorul organismului de certificare CNCIR 
CERT, în urma propunerilor formulate de echipa de evaluatori; 

- comunicarea către client a deciziei de acordare/neacordare a certificării; 
- elaborarea și transmiterea certificatului de conformitate al produsului către 

producător, un exemplar al regulamentului de utilizare al mărcii de certificare 
produs și modelul mărcii de certificare produse al CNCIR CERT; 



 

Sediul CENTRAL 
 

Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, 
sector 1, cod 014011 

Bucureşti, România 
Telefon +4 021/316 79 21 

Fax:     +4 021/411 98 70 
e-mail:  cncir@cncir.eu 

 

8/34 

- înscrierea în Lista produselor certificate, elaborarea listei titularilor de certificate 
de conformitate și publicarea acestor liste; 

- informarea Comitetului de certificare, de către Directorul organismului de 
certificare CNCIR CERT, periodic, cu date referitoare la numărul certificărilor 
realizate de CNCIR CERT într-o perioadă definită și la principalele probleme 
remarcate în procesul de certificare. 

Decizia de certificare este validată de Comitetul de Certificare. 
 
8.0 SUPRAVEGHEREA FURNIZORULUI PRODUSULUI CERTIFICAT 
 
Pe timpul de valabilitate al certificatului de conformitate al unui produs, CNCIR CERT 
supraveghează menținerea tuturor condițiilor care au stat la baza acordării certificatului 
respectiv și a dreptului de utilizare a mărcii CNCIR CERT. 
 
Etapele de supraveghere se efectuează astfel: prima etapă de supraveghere, în termen 
de 11 luni de la data acordării certificării și, respectiv, a doua etapă de supraveghere, în 
termen de maxim 12 luni de la data încheierii evaluării anterioare. 
 
Pentru o durata de valabilitate a certificatului acordat de 3 ani, sunt programate 2 etape 
de supraveghere. 
 
Intervalul dintre 2 etape de supraveghere nu poate depași 12 luni. 
 
Supravegherea poate fi programată sau neprogramată și se face, în principal, prin: 

− audituri de supraveghere, 

− audituri de supraveghere și încercari ale produselor, dacă schema de certificare 
prevede aceasta, sau dacă la evaluarea conformității pentru certificare, un 
parametru determinat prin încercări a fost cuprins între limitele admise prevăzute 
de referențial, dar foarte aproape de acestea, sau numai una dintre limite a fost 
respectată și, s-a apreciat ca parametrul respectiv nu afectează securitatea 
produsului și se poate corecta fără modificări esențiale ale produsului și în timp 
relativ scurt, acordându-se certificarea. 
 

Programarea etapelor de supraveghere se face după acordarea certificatului de 
conformitate pentru modulele de evaluare ce conțin asigurarea calității. 
 
Programarea și evidența auditurilor de supraveghere și se transmite furnizorului 
produsului certificat în maxim 15 zile de la data acordării certificatului. 
 
În urma etapei de supraveghere, se decide: 

− menținerea certificatului dacă nu au fost constatate neconformități; 

− suspendarea certificatului până la data implementării acțiunilor corective pentru 
înlăturarea neconformităților constatate în procesul de fabricație al produsului 
certificat care afectează îndeplinirea condițiilor de la certificarea inițială; 
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− retragerea și anularea certificatului - în cazul în care neconformitățile constatate, 
nu au fost rezolvate la data convenită cu solicitantul sau au depășit termenul de 
2 luni de la data la care au fost constatate. 

 
9.0 CERTIFICATUL DE CONFORMITATE 
 
Certificatul de conformitate a unui produs dovedește capabilitatea tehnică a 
producătorului de a realiza produsul, gradul de îndeplinire a cerințelor proiectului la 
executarea produselor realizate și creează încrederea cumpărătorilor și utilizatorilor. 
 
Titularii certificatelor de conformitate poartă întreaga răspundere pentru toate activitățile 
care concura la promovarea produsului pe piață și nu se pot prevala de certificarea 
acordată de CNCIR CERT pentru a fi exonerați de răspundere sau pentru împărțirea 
răspunderii. 
 
Certificarea conformității produsului din punct de vedere al asigurării securității în 
procesul de lucru, nu înlocuiește obținerea autorizației de funcționare, conform 
legislației în vigoare, referitoare la securitatea muncii. 
 
Certificatul emis de CNCIR CERT reprezintă dovada conformității produsului cu 
documentele normative nominalizate și are o perioada de valabilitate de 3 ani. 
 
În perioada de valabilitate a certificatului furnizorul produsului are obligația de a menține 
conformitatea produsului cu documentele normative față de care s-a acordat certificarea 
și de a respecta condițiile contractuale și obligațiile prevăzute de documentația pusă la 
dispoziția sa de CNCIR CERT. 
 
10.0 UTILIZAREA CERTIFICATULUI ȘI A MĂRCII DE CONFORMITATE A 
PRODUSELOR 
 
CNCIR CERT are reguli precise, stipulate în fiecare procedură de evaluarea 
conformității, de aplicare a marcajului de conformitate CE pe produsele certificate. În 
plus, pentru asigurarea trasabilității și evidențierea stadiului de acceptare al produselor. 
 
În vederea menținerii unui control adecvat al utilizarii marcajului de conformitate CE, 
producătorul este obligat să mențină un registru de evidență a utilizării acestuia. 
 
Marcajul format din simbolul CE urmat de Nr. de identificare al organismului Notificat, se 
aplică vizibil și lizibil, fără posibilități de confuzie, corelat cu prevederile privind marcarea 
produselor din standardele armonizate utilizate. 
 
Referirile incorecte la sistemul de certificare sau utilizarea eronată a certificatelor sau a 
numărului de notificare la Comisia Europeană al CNCIR CERT, întalnite în publicații, 
cataloage etc. sunt tratate de CNCIR CERT prin acțiuni adecvate, conform regulilor 
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prevăzute în standarde, putând impune măsuri de suspendare sau retragere și anulare 
a certificatului emis anterior. 
 
11.0 MENȚINEREA CERTIFICĂRII 
 
Raportul de audit în urma supravegherii este analizat de către Directorul organismului 
de certificare care face propunerea de menținere, suspendare sau retragere a 
certificării, conformă propunerii din raportul de audit încheiat în urma supravegherii. 
 
Directorul   decide, asupra menținerii, suspendării sau retragerii certificării; această 
decizie se comunică în scris, titularului de certificat. 
 
12.0 SUSPENDAREA CERTIFICATULUI 
 
CNCIR CERT poate suspenda certificatul de conformitate acordat unui produs, pe o 
perioadă de maxim 3 luni, în urmatoarele situații: 

− când în urma auditurilor de supraveghere (programate sau neprogramate) sau a 
încercarilor efectuate cu această ocazie, s-au depistat neconformități față de 
cerințele de certificare inițială, până la data implementării acțiunilor corective 
pentru înlăturarea neconformităților; 

− când în urma implementării acțiunilor corective, ce se desfasoară pentru 
verificarea eliminării neconformităților, se constată că neconformitățile sunt 
nerezolvate sau sunt rezolvate necorespunzator; 

− când titularul certificatului de conformitate refuză acțiunile de supraveghere, 
programate sau neprogramate, ale organismului; 

− când titularul certificatului de conformitate a facut uz incorect sau a utilizat abuziv 
certificatul și marca de certificare a organismului și nu întreprinde în timp util 
măsurile corespunzatoare pentru a remedia problemele create; 

− când titularul certificatului de conformitate a operat modificări care afectează în 
mod semnificativ proiectul sau specificația produsului sau modificări în 
standardele față de care este certificată conformitatea produsului, sau schimbări 
privind proprietatea, structura sau managementul furnizorului, dacă sunt 
relevante sau în cazul oricărei alte informații care arată că produsul nu mai poate 
îndeplini cerințele sistemului de certificare și aceste modificări nu au fost 
transmise spre evaluare la CNCIR CERT: 

− când titularul certificatului de conformitate nu aplică modificările operate de 
CNCIR CERT în regulile de certificare; 

− când titularul certificatului de conformitate întarzie achitarea tarifelor de 
certificare, cu mai mult de 35 zile de la data emiterii facturilor de către CNCIR 
CERT. 

 
Constatarea ca titularul produsului certificat se gasește în situația de a i se suspenda 
certificatul de conformitate, se realizează de către CNCIR CERT pe parcursul 
supravegherii conformității produsului certificat (programate/neprogramate). 
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CNCIR CERT mai poate suspenda un certificat de conformitate, la sesizarea 
autorităților de supraveghere a pieței care atestă că produsul certificat prezintă defecte 
de fabricație sau, se constată că prezintă riscuri pentru o utilizare finală neanticipată și 
aceasta este descrisă necorespunzator în manualul de utilizare. 
 
CNCIR CERT verifică aceste sesizări, analizează posibilele cauze (produsul nu 
corespunde cerințelor de certificare, fiind o variantă constructivă a celei certificate sau 
un exemplar al produsului neconform, un control al fabricației neadecvat, livrarea 
produsului cu un alt manual de utilizare decât cel al produsului certificat etc.), stabilește 
neconformitățile care au condus la livrarea produsului neconform și, până la înlăturarea 
acestora, suspendă certificatul de conformitate. 
 
Decizia de suspendare a certificatului de conformitate se ia de către Directorul 
organismului de certificare CNCIR CERT, în urma și întocmai propunerilor 
Auditorilor/Inspectorilor, ca urmare a rezultatelor înregistrate în activitatea de 
supraveghere a produsului certificat și a procesului de fabricație al acestuia. 
 
CNCIR CERT face publică suspendarea certificatului de conformitate al produsului în 
cauză și înregistrează aceasta în evidențele proprii. 
 
Titularul certificatului de conformitate poate contesta decizia CNCIR CERT de 
suspendare a certificatului de conformitate. Eventuala contestație este tratată de 
CNCIR CERT conform regulilor proprii de tratare a apelurilor, reclamațiilor, 
contestațiilor. 
 
Pe toată perioada de suspendare a certificatului de conformitate, furnizorul produsului 
nu are voie să facă nici o referire la certificatul de conformitate și nu poate utiliza marca 
de conformitate a CNCIR CERT. 
 
Titularului certificatului de conformitate ii revine obligația de a remedia deficiențele 
existente într-un interval de timp a cărui durată nu poate depași durata suspendarii (3 
luni). 
 
CNCIR CERT verifică eliminarea deficiențelor constatate cu ocazia auditurilor de 
urmarire, la data la care solicitantul anunță rezolvarea acestora, dar nu mai tarziu de 
expirarea celor 3 luni de suspendare. 
 
Pe baza raportului de audit și ale rezultatelor auditului de urmărire, întocmit de către 
echipa de audit și evaluare a CNCIR CERT, prin decizia Directorului organismului de 
certificare CNCIR CERT, stabilește ridicarea suspendării. 
 
În cazul în care în urma verificării implementării acțiunilor corective (pentru 
neconformitățile care au generat suspendarea certificatului) se constată restabilirea 
conformității cu documentul de referință. 
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CNCIR CERT înștiințează titularul certificatului de conformitate și publică ridicarea 
suspendării. 
 
Suspendarea poate fi ridicatã înainte de termen dacă titularul certificatului de 
conformitate dovedește eliminarea cauzelor care au condus la suspendare. 
 
Suspendarea certificării nu se adaugă perioadei de valabilitate a certificatului de 
conformitate. 
 
13.0 RETRAGEREA/ANULAREA CERTIFICĂRII 
 
Certificatul care atestă conformitatea produsului cu documentele normative/ 
reglementarile/standardele de referinta acordat de CNCIR CERT, poate fi retras și 
anulat, în urmatoarele situații: 

- certificatul de conformitate a fost suspendat și titularul certificatului nu rezolvă 
cauzele care au dus la suspendare, în perioada de timp stabilită, sau acțiunile 
corective întreprinse s-au dovedit a fi necorespunzatoare; 

- titularul certificatului de conformitate nu aplică noile cerințe transmise de 
organismul de certificare; 

- titularul certificatului de conformitate se desființează, dă faliment sau nu mai 
fabrică produsul certificat; 

- titularul certificatului de conformitate încalcă prevederile contractuale; 
- titularul certificatului de conformitate nu achită tarifele pentru desfășurarea 

activităților de supraveghere; 
- titularul certificatului de conformitate a operat modificări asupra produsului sau în 

structura, caracteristicile și/sau fabricația produsului, ce nu au fost aduse la 
cunoștința CNCIR CERT; 

- contractul de certificare se reziliază. 
 

Constatarea ca titularul certificatului de conformitate se găsește în situația de a i se 
retrage și anula certificatul de conformitate, se realizează de către CNCIR CERT în 
timpul supravegherii conformității sau pe parcursul auditului de urmarire a implementării 
acțiunilor corective menite să înlăture cauzele care au condus la suspendarea 
certificatului de conformitate produsului certificat. 
 
Decizia de retragere și anulare a certificatului de conformitate se ia de către Directorul 
organismului de certificare CNCIR CERT, în urma propunerilor Auditorului 
șef/Inspectorului, ca urmare a rezultatelor înregistrate în activitatea de supraveghere a 
produsului certificat și a procesului de fabricație al acestuia sau ca urmare a rezultatelor 
auditului de urmărire a implementării acțiunilor corective menite să înlăture 
neconformitățile care au condus la suspendarea certificatului. 
 
CNCIR CERT înștiințează în scris, titularul certificatului de conformitate, despre decizia 
sa de a i se retrage și anula certificatul de conformitate, cu descrierea cauzelor care au 
condus la această decizie. 
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CNCIR CERT face publică retragerea și anularea certificatului de conformitate al 
produsului în cauză și înregistrează aceasta în evidențele proprii. 
 
Decizia CNCIR CERT de retragere și anulare a certificatului poate fi contestată de către 
titularul cerificatului de conformitate. Eventuala contestație este tratată de CNCIR CERT 
conform procedurilor proprii organismului. 
 
În urma retragerii și anulării certificatului de conformitate, furnizorul produsului nu mai 
poate face nici o referire la certificatul de conformitate retras și anulat și pierde și dreptul 
de utilizare a mărcii de conformitate a CNCIR CERT. La cererea titularului de certificat 
de conformitate retras și anulat, pentru obținerea unui alt certificat de conformitate 
CNCIR CERT reia procesul de evaluare a conformității produsului, conform procedurilor 
sale, reconsiderând clauzele contractului de certificare inițial sau elaborând un alt 
contract de certificare. 
 
Reevaluarea conformității și reînnoirea certificatului de conformitate al unui produs se 
face la cererea titularului certificatului de conformitate, în cazul în care acesta solicită: 

- reînnoirea și prelungirea valabilității certificatului inițial, la expirarea termenului de 
valabilitate al acestuia; 

- extinderea certificării pentru conformitatea produsului și față de alte cerințe, 
prevăzute în alte documente normative de referință, decât cele față de care s-a 
certificat inițial conformitatea produsului, în perioada de valabilitate a certificatului 
de conformitate (exemplu: certificatul inițial se referă numai la documente 
normative din domeniul voluntar și se dorește recertificarea produsului și față de 
cerințele reglementate de securitate); 

- restrângerea certificării pentru conformitatea produsului față de mai puține 
cerințe prevăzute în documentele normative de referință care au stat la baza 
certificării inițiale, în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate; 

- cand au intervenit unele modificări care afectează în mod semnificativ proiectul 
sau specificația produsului, sau modificări în standardele față de care este 
certificată conformitatea produsului, sau schimbări privind proprietatea, structura 
sau managementul furnizorului, dacă sunt relevante sau în cazul oricărei alte 
informații care arată că produsul nu mai poate îndeplini cerințele de certificare 
inițiale; 
 

În toate cazurile, se reia procesul de evaluare a conformității produsului, funcție de 
schema de certificare aplicată, conform regulilor adoptate de CNCIR CERT, evaluându-
se măsura în care produsul satisface cerințele de certificare inițiale, extinse sau 
restrânse. 
 
În toate cazurile, decizia de reînnoire a certificării conformității produsului este luată de 
Directorul organismului de certificare CNCIR CERT, la propunerea Auditorului Șef/ 
Inspectorului, având la bază raportul de evaluare finală și toate înregistrarile efectuate 
în procesul de evaluare. 
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În urma deciziei organismului de acordare a recertificării, se emite un nou certificat de 
conformitate. 
 
14.0 MODIFICĂRI ALE CERINȚELOR DE CERTIFICARE 
 
CNCIR CERT înregistrează cu multă atenție, orice modificare pe care intenționează să 
o facă în cerințele sale de certificare ținandu-se seama de părerile exprimate ale tuturor 
parților interesate reprezentate în structura sa, înainte de a decide forma exacta și data 
efectiva a modificării. CNCIR CERT asigură publicarea cerințelor modificate, anunță în 
scris, toți furnizorii produselor certificate și le solicită să aplice acțiuni corective, dacă 
este cazul, pentru a-și adapta sistemul calității/planul calității propriu, la noile cerințe ale 
organismului. 
 
Perioada maximă de timp pentru aplicarea acțiunilor corective este de 6 luni de la data 
comunicării modificării. 
 
Acțiunile corective aplicate de titular se verifică, în funcție de situație, la primul audit de 
supraveghere programat sau printr-un audit neprogramat. 
 
15.0 RECLAMAȚII DE LA UTILIZATORI 
 
CNCIR CERT solicită titularilor de produse certificate: 

- să păstreze înregistrari ale tuturor reclamațiilor primite, în legatură cu 
conformitatea produsului cu cerințele standardelor relevante și să pună aceste 
înregistrari la dispoziția CNCIR CERT, la cererea acestuia; 

- să întreprindă acțiunile corespunzătoare, cu privire la aceste reclamații și la orice 
deficiențe apărute la produsele certificate care ar putea afecta conformitatea cu 
cerințele de certificare; 

- să documenteze acțiunile aplicate. 
 
16.0 APELURI, RECLAMAȚII ȘI CONTESTAȚII 
 
Contestațiile, reclamațiile și apelurile primite de la clienți, privind serviciile prestate de 
personalul de certificare al CNCIR CERT, în activitatea de evaluare a conformității 
produselor lor și acțiunile de remediere a neconformităților, dacă reclamațiile privind 
produsele ce fac obiectul certificării, se dovedesc a fi juste, sunt soluționate conform 
regulilor proprii organismului. 
 
Orice parte interesată în certificarea de conformitate a produselor, reprezentată de 
persoane fizice sau juridice, române sau străine, poate face reclamații referitoare la 
activitatea de evaluare și certificare a CNCIR CERT accesând pagina de web a 
organismului. 
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Organismul răspunde oricărui reclamant și rezolvă orice reclamație ce se dovedește a fi 
documentată. 
 
CNCIR CERT păstrează înregistrări referitoare la reclamațiile, contestațiile și apelurile 
primite, la acțiunile corective întreprinse și eficacitatea acestora, conform regulilor 
adoptate în documentele mai sus amintite. 
 
17.0 ÎNREGISTRĂRI 
 
Înregistrările generate ca urmare a aplicării prezentelor reguli sunt tratate conform 
prevederilor procedurii de control al înregistrarilor și sunt arhivate în dosarul de 
certificare al produsului, în condiții de confidențialitate și de securitate și sunt păstrate 
cel putin o perioada de 10 ani de la data ultimei înregistrari. 
 
Înregistrarile impuse de prezentele reguli sunt: 

- Cerere pentru certificare produse, cod F-R-CERT-PED-01; 
- LISTA DOCUMENTELOR DEPUSE DE PRODUCĂTOR/ REPREZENTANT 

AUTORIZAT; 
- Determinarea timpului de audit. 

        
Director Organism de Certificare CNCIR CERT, 

ing. Ionica Raicu 
ss pe exemplarul original 

 

 

Editia 1, Revizia 3 din 18.11.2021
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    Nr. ieșire solicitant 
____________________  

Nr. intrare CNCIR CERT                                                                
____________________ 
 

 
 

CERERE PENTRU CERTIFICARE PRODUSE /  
REQUEST FOR PRODUCT CERTIFICATION 2014/68/EU ( PED)         

CALIFICARE procedura de sudare / Weld procedures approvals  
CALIFICARE Personal sudor / Welder approvals        

CALIFICARE operatori NDT / NDT Personnel Qualification   
                                                                                 (PED/ EN 9712)  

1. IDENTIFICAREA SOLICITANTULUI / IDENTIFICATION OF THE APPLICANT 
 

Denumirea organizației / Name of Company:_______________________________________ 
Adresa / Address:____________________________________________________________ 
Telefon / Phone: _________________ e-mail:_________________Fax:________________ 
Nr. de ordine în Registrul Comerțului / Business Registration Number:  ____________________ 
C.U.I.: ___________________________________________________________________ 
Contul / Account No.: _________________________________________________________ 
Banca / Bank: ______________________________________________________________ 
Nr. Angajați/ No.of Employees :___; Proiectare/ Design: ___; QA/QC___; Producție/ Manufacture:__ 
(Atașați organigrama / Please attach Organisation Chart) 
 

CERTIFICARE/ CERTIFICATION: 
SMC este certificat conform ISO 9001:2015/ Is your QMS Certified to ISO 9001:2015.       

                                       DA / YES                   NU / NO 

 Dacă DA, de către cine / If YES, by whom _________________________________________ 

 Certificat nr. / Certificate no.____________ Valabil până la / Valid until ___________________ 

 (Atașati copie a Certificatului /Attach copy of Certificate) 

 Dacă NU, aveți documentat SMC/ If NO, Do you have documented QMS           

                                       DA / YES                   NU / NO                  

 Detineți alte certificări / Do you have any other Certifications                           

                                       DA / YES                   NU / NO                  

 Dacă DA, oferiți detalii / If yes, Please give 

details_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Acordată pentru / Approval According to __________________de către / by_________________ 

 Număr certificat / Certificate Number __________________Valabil până la / Valid until _________ 
  

 Considerați necesar un pre-audit / Do you request a Pre-Audit? 
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                                     DA / YES                   NU / NO                                                                                                                     

 Cifra de afaceri din ultimul an / Last year turnover:  __________________________________ 

Procente de export (ultimul an) / Percentage Exports (last year): _________________________ 

Către Țări EC (ultimul an) / to EC – Countries (last year) _______Alte țări / Other Countries ______ 

2. OBIECTUL APLICAȚIEI / PURPOSE OF THE APPLICATION 

PED 2014/68/EU CERTIFICATION: Details for PED   

Tip echipament sub presiune / Cantitate 
Type of Pressure Equipment / Quantity: 

 

Recipient / Cazan de abur 
Vessel / Steam Generator 

 

Robineți / Valves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Conducta / Piping  

Accesorii de presiune / de siguranță 
Pressure / Safety Accessory 

 

Ansamblu /Assembly  

Tip fluid / Type of Fluid: Gas / Liquid  

Grupa de fluid / Fluid Groups:  

Grupa 1 / Group 1 (acc. CLP Regulation)  

Grupa 2 / Group 2 (Steam, Other Fluids)  

Parametri / Design Parameters:  

Presiunea Maximă admisă / 
Maximum Allowable Pressure: PS (bar) 

 

Volum / Volume, V (litri / litres)   

Diametrul nominal / Nominal diameter  

(Valve / Pipe) Size, DN mm 
 

Producție / Manufacturing Facility:  
Unit or Series Production 

 

Solicităm /Apply For:  

PED 2014/68/UE: Modul A2/ E1/ D1 Atașati documentația tehnică/ 
Attach technical documentation 

           Modul B (production type)+C2 
                      B (design type)+D 
                      B (design type)+F  
                      B (production type)+E 

 

           Modul E1 or D1 + ISO 9001  

           Modul H / H1   

           Modul H / H1 + ISO 9001  

           Modul G (UE unit verification)  

           PMA acc. 2014/68/EU Annex 1, 4.2.c)  

Procedurile de sudare și Calificările sudorilor 
conform / Weld Procedures’ & Welder’s approvals 

as per 2014/68/UE Annex.I, 3.1.2, EN 9606-
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1+EN 15614-1 

Personal calificat NDT conform / NDT 

Personnel Qualification as per PED Annex. I, 
3.1.3/ EN ISO 9712 

 

3. DECLARAȚIA SOLICITANTULUI MANUFACTURER’S DECLARATION: 

Producătorul confirmă că este de acord să îndeplinească toate obligațiile prevăzute în 
Directiva privind echipamentele sub presiune (Directiva 2014/68/EU), respectiv HG 123/2015, 
dintre care enumerăm: 
The Manufacturer hereby confirms that he agrees to satisfy the obligations stated in the Pressure Equipment 

Directive (2014/68/EU), respectively GD 123/2015, of which: 

Accesul va fi asigurat pentru vizitele programate și neașteptate de către CNCIR CERT la 
unitatea de producție, conform modulului (modulelor) de evaluare a conformității./ Access 

will be provided to CNCIR CERT for scheduled and unexpected visits to manufacturing facility as per the 
relevant Conformity Assessment module(s). 

 

Accesul similar va fi asigurat și pentru vizitele programate și neașteptate de către 
CNCIR CERT la instalația de producție a potențialului subcontractant, conform modulului 
(modulelor) relevante. / Similar access will also be provided to CNCIR CERT for scheduled and 

unexpected visits to potential sub-contractor’s manufacturing facility as per the relevant module(s). 
 

O cerere similară pentru același modul nu a fost depusă la un alt organism notificat. / A 

similar application for the same module has not been lodged with another Notified body. 

Producătorul a luat la cunoștință și acceptă cerințele și obligațiile prevăzute în Anexa 1 
la prezenta cerere./ The Manufacturer has read and accepts the requirements and obligations 

stipulated in Annex 1 to this request. 

Prezenta cerere reprezintă comandă fermă.  
This application represents a firm order.  

 

4. Locul propus pentru examinare / Place of inspection 

5. Persoana nominalizată pentru relația cu CNCIR CERT / Contact Person  

 - Numele / Name: ........…........……………………..….…….................................................. 

 - Telefon / Phone ............................................   Fax: …….................................…………… 

Numele și funcțiile persoanelor autorizate 
să semneze în numele solicitantului / 
Names and functions of persons authorized to 
surrender on behalf of the applicant 

........................................................................ 

......................................................................... 

Semnături și ștampila / Signature and Stamp: 
 

...................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 
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Anexa 1/ Annex 1 
 
I .DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

1.1. Prestatorul se obligă să efectueze serviciile de evaluare a conformitatii ce fac obiectul prezentei 

comenzi cu personal specializat și la standarde de calitate corespunzătoare, conform obligatiilor 

legale asumate la Capitolul II. 

1.2. Prestatorul se obligă sa evalueze, cand sunt cerute, rezultatele examinărilor distructive/nedistructive 

efectuate doar prin laboratoare acreditate RENAR/evaluate CNCIR CERT sau in laboratorul 

producatorului sub supravegherea prestatorului. 

1.3. Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului toate informatiile referitoare la cerintele normative 

referitoare la serviciile de evaluare a conformitatii  

1.4. Prestatorul se obligă să elibereze certificatul de evaluare a conformitatii in termen de 10 zile de la 

finalizarea evaluarii conformitatii în cazul în care sunt îndeplinite toate cerințele aplicabile 

echipamentului supus evaluarii/inspecției, prevăzute în directivă, standardele armonizate aplicabile 

și dacă specificațiile aplicabile lor au fost îndeplinite. 

1.5. Daca in timpul evaluarii conformitatii/inspectiei s-au constatat neindepliniri ale acestor cerinte, 

certificatele de conformitate, se emit doar daca Beneficiarul a luat masurile corespunzatoare pentru 

eliminarea neconformitatilor constatate in timpul inspectiei/auditului, a prezentat dovezi ale 

rezolvarii si inspectorii/auditorii CNCIR CERT au verificat rezolvarea acestora.  

1.6. Prestatorul va întocmi certificatul de conformitate in termen de 10 zile de la finalizarea schemei de 

certificare.  

1.7. Anterior începerii inspecției/evaluarii conformitatii, prestatorul verifică dacă documentatia este 

conforma și comunică beneficiarului eventualele probleme. 

1.8. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea 

compromite derularea obiectivă și imparțială a prezentei comenzi. Conflictele de interese pot 

apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, 

legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de 

interese apărut în timpul derulării prezentului act trebuie notificat în scris beneficiarului, fără 

întârziere. 

1.9. Prestatorul se va asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict 

de interese. Prestatorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea beneficarului, orice 

angajat al său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, 

deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplinește condițiile minime stabilite prin 

prezentul act. 

 

II .DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

2.1. Beneficiarul are obligația de a îndeplini cerințele pentru certificare, inclusiv implementarea 

modificărilor adecvate atunci când acestea sunt comunicate de Prestator în conformitate cu 

prevederile HG 123/ 2015 care transpune Directiva 2014/68/EU.  

2.2. Beneficiarul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind prestarea 

serviciilor direct ori indirect, în scopul îndeplinirii obiectului prezentei comenzi, cu persoane fizice 

sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare, sub sancțiunea rezoluțiunii/rezilierii 

comenzii. 
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2.3. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului pentru analiza, documentele și înregistrările 

pentru examinare prevăzute de Directiva 2014/68/EU ( HG 123/2015). 

2.4. Beneficiarul are obligația de a pregăti echipamentul sub presiune ce urmează a fi evaluat/inspectat, 

în spatiile proprii de productie. Beneficiarul își asumă răspunderea ca in locatia respectiva se pot 

efectua evaluari/inspectii in conformitate cu prevederile legale.  

2.5. Dacă Beneficiarul solicită ca evaluarea/inspecția să se realizeze în anumite locații precizate de 

beneficiar, acesta are obligația de a instrui personalul Prestatorului cu privire la normele privind 

sănătatea și securitatea în muncă și riscurile și pericolele identificate pentru locația respectivă. 

2.6. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului personal pentru realizarea verificarilor si încercarilor 

legate de evaluarea finala a echipamentului sub presiune. 

2.7. Beneficiarul se obligă să completeze sau să remedieze toate deficienţele sesizate de către Prestator. 

2.8. Întreținerea și repararea echipamentelor și facilităților puse la dispoziție de către Beneficiar vor fi 

suportate de către acesta pe cheltuiala sa. 

2.9. Beneficiarul se obligă se efectueze examinările distructive si nedistructive doar prin laboratoare 

acreditate RENAR/evaluate CNCIR CERT sau care îndeplinesc cerintele din HG 123/2015 ce 

transpune Directiva 2014/68/EU. 

2.10. Beneficiarul se obligă să investigheze toate reclamațiile primite și să întreprindă acțiunile adecvate 

care se impun, inclusiv documentarea reclamațiilor. 

2.11. Beneficiarul se obligă să păstreze o înregistrare a tuturor reclamațiilor aduse la cunoștință, 

referitoare la conformitatea cu cerințele de certificare și să facă disponibile aceste înregistrări 

Prestatorului atunci când sunt solicitate. 

2.12. Beneficiarul va permite participarea observatorilor la prestarea serviciului de către Prestator, în 

urma transmiterii unei solicitări în acest sens.  

2.13. Beneficiarul este de acord să accepte prezenta in cadrul echipelor de evaluare/inspectie a 

reprezentantilor organismului de acreditare / autoritatii responsabile cu desemnarea. Acesti 

reprezentanti vor fi intotdeauna insotiti de reprezentantii Prestatorului. In cazul refuzului nejustificat 

al beneficiarului de a accepta prezenta reprezentantilor organismului de acreditare / autoritatii 

responsabile cu desemnarea, pentru supravegherea activitatii prestatorului in locatia respectiva, 

activitatea de evaluare/inspecție se suspenda.  

2.14. Rezultatele unei evaluari/inspectii sunt valabile numai pentru echipamentul sub presiune supus 

evaluarii/inspectiei si numai pentru configuratia în care a fost prezentat la data efectuarii 

evaluarii/inspectiei.  

2.15. Orice modificare a conditiilor de fabricatie a echipamentului sub presiune duce la pierderea 

valabilitatii certificatului de inspectie emis.  

2.16. Modificarile echipamentului sub presiune se aduc la cunostinta prestatorului în termen de 3 zile 

lucratoare, iar Prestatorul va decide daca evaluarea/inspectia trebuie refacuta in totalitate sau nu, si / 

sau ce inspectii suplimentare sunt necesare în vederea emiterii unui nou raport de evaluare/inspectie 

pentru noua configuratie a echipamentului. 

2.17. În cadrul acestei analize se are in vedere masura in care modificarile afecteaza sau nu decizia luata 

in urma inspectiei efectuate avand in vedere cerintele esentiale sau conditiile prevazute pentru 

utilizarea echipamentului.  

2.18. Daca se constată că nu se pot efectua activitatile de evaluare/inspectie datorita nepregatirii 

corespunzatoare a echipamentului care trebuie evaluat/inspectat, evaluarea/ inspectia se opreste si 

va fi replanificata. 
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2.19. Beneficiarul se obligă să nu facă declaratii referitoare la inspectii care sunt de natură a induce în 

eroare personalul prestatorului. 

2.20. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze rezultatul evaluării/inspecției într-o manieră încât să 

discrediteze Prestatorul și nu va face nicio declarație privind certificarea produselor sale pe care 

Prestatorul să o poată considera înșelătoare sau neautorizată. 

2.21. Beneficiarul se obligă să efectueze plata serviciilor de inspecție /cerificare prestate în condițiile 

prevăzute de oferta de pret. 

2.22. Beneficiarul certificat se obligă ca în cazul suspendării, retragerii sau încetării certificării, să 

înceteze utilizarea tuturor materialelor publicitare care conțin orice referire la Prestator. 

2.23. Beneficiarul are obligația de a utiliza certificarea (inclusiv în documente, broșuri sau materiale 

publicitare) numai pentru a indica faptul că produsele sunt certificate ca fiind conforme cu 

standardele specificate; 

2.24. Beneficiarul trebuie să se asigure de faptul că nici un certificat sau raport și nici o parte a acestora, 

precum și marca de conformitate nu se folosesc în mod abuziv; 

2.25. Beneficiarul va furniza copii ale documentelor de certificare numai reproduce în întregime. 

2.26. Beneficiarul va informa Prestatorul asupra modificărilor apărute în organizare care pot afecta 

sistemul calității sau planul de control de calitate, verificări și încercari al produsului; modificarea 

statutului legal; modificarea produsului de baza a cărui conformitate a fost certificată. 

2.27. Beneficiarul a citit și a luat la cunoștință despre modul în care CNCIR S.A prelucrează datele cu 

caracter personal din „Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul CNCIR 

SA”, publicată pe site-ul oficial, secțiunea Protecția Datelor. 

 

III CONFIDENŢIALITATE 

3.1. Partile vor pastra confidentialitatea informatiilor referitoare la termenii si conditiile din prezenta 

comanda si nu le vor divulga unor terte parti. 

3.2. Nici o Parte nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti: 

a) să facă cunoscut, în orice mod, comanda, orice prevedere a acesteia sau orice date și/sau 

informații puse la dispoziția sa sau de care a luat la cunosțiintă în executarea sau în 

legatură cu executarea prezentului acord, indiferent dacă aceste informații sunt sau nu 

identificate ca fiind confidențiale, unei terte parți, în afara acelor persoane implicate în 

îndeplinirea comenzii; 

b) să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de 

derulare a comenzii, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile . 

3.3. Dezvaluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea comenzii se va face în 

condițiile și numai în limitele necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor conform comenzii. 

3.4. Prevederile referitoare la caracterul confidential al prezentei comenzi vor fi valabile pe întreaga 

durata a comenzii și timp de 3 ani de la încetarea acesteia, indiferent de cauza de încetare. 

3.5. Nu constituie o încalcare a obligațiilor de confidențialitate cazurile în care datele și/sau informațiile 

a) sunt dezvaluite și/sau utilizate de către una dintre părti dupa ce ele au devenit publice, 

prin orice alte mijloace decât prin încalcarea obligației de confidențialitate de către 

respectiva Parte; sau 
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b) sunt dezvaluite și/sau utilizate după obtinerea acordului prealabil scris al părții căreia 

aceste informații sau date îi aparțin, și numai în cazul în care dezvăluirea și/sau utilizarea 

se efectuează în limitele permise de respectiva parte; sau 

c) sunt dezvaluite în baza unei prevederi legale, a unei hotarâri judecătorești sau a unui ordin 

al unei autorități, numai în limitele specificate în respectiva prevedere, hotărâre 

judecatorească sau respectivul ordin și numai dacă în prealabil Partea care face dezvaluirea 

a informat cealaltă parte, pentru ca aceasta să poată lua măsurile necesare în vederea 

diminuării eventualelor prejudicii ce pot fi cauzate de respectiva dezvăluire. 

3.6. În ipoteza în care una dintre parti nu respectă prevederile menționate în prezentul capitol 

îndreptățește cealaltă parte să solicite plata de daune interese proporțional cu prejudiciul suferit. 

3.7. Beneficiarul își exprimă acordul ca dupa efectuarea evaluarii/ inspectiei, un exemplar din toate 

documentele referitoare la activitatea derulata pentru realizarea evaluarii/inspectiei (în format 

electronic si pe suport de hartie) sa fie păstrate de către prestator. 

3.8. Cu exceptia situatiilor in care divulgarea este justificata datorita necesitatii de obtinere a acordurilor 

si aprobarilor necesare in conformitate cu prezenta comanda si, daca una dintre parti este obligata sa 

divulge informatiile confidentiale catre autoritatile de stat sau altor persoane, ea va trebui sa notifice 

imediat cealalta parte in legatura cu divulgarea respectiva (partea care raspunde). In acest caz partile 

vor stabili impreuna volumul, termenii si maniera de divulgare a informatiilor confidentiale catre 

autoritatile guvernamentale relevante si catre alte persoane. Daca partea care raspunde nu ia 

masurile necesare in cooperare intr-o perioada de timp rezonabila relativ la termenul in care partea 

obligate sa divulge informatiile confidentiale ar trebui sa o prezinte, iar partea respectiva este 

expusa riscului de a fi tinuta responsabila pentru nedivulgare sau divulgare tardiva, atunci partea in 

cauza va avea dreptul de a divulga informatiile confidentiale cerute fara a primi aprobarea partii 

care raspunde. 

 

IV. ANTICORUPŢIE  

4.1. Fundamentul oricărei relaţii de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic şi 

cu respectarea legilor şi normelor naţionale şi internaţionale în vigoare. Corupţia şi mita de orice 

formă sunt interzise. Atât conducerea Prestatorului, angajaţii acestuia, cât şi conducerea 

Beneficiarului şi angajaţii acestuia, trebuie să se comporte în aşa fel încât să nu apară dependenţe 

sau obligaţii personale. Partenerul de afaceri se obligă să asigure acestea prin sisteme de control 

corespunzătoare. 

4.2. Este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, personalului din 

cadrul Prestatorului care prestează activităţile prevăzute în prezenta comandă, în scopul influenţării 

adoptării unei anumite decizii sau executării activităţii care se încadrează în îndatoririle de serviciu 

ale acestor persoane. 

4.3. Beneficiarul se obligă să semnaleze imediat conducerii Prestatorului, orice faptă a personalului din 

cadrul Prestatorului care se încadrează în sfera unor fapte de corupţie sau asimilate acestora. Fără ca 

enumerarea să aibă un caracter limitativ, prin fapte de corupţie se înţelege: luarea de mită, primirea 

de foloase necuvenite, traficul de influenţă, conflictul de interese sau incompatibilităţi. 
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    Anexa 1 – Cererea pentru Certificare produse  
Nr. ieșire solicitant 
____________________ 
 

Nr. intrare CNCIR CERT                                                                
____________________ 

 

 
 

CERERE PENTRU CERTIFICARE PRODUSE /  
REQUEST FOR PRODUCT CERTIFICATION 2014/68/EU ( PED)         

CALIFICARE procedura de sudare / Weld procedures approvals  
CALIFICARE Personal sudor / Welder approvals        

CALIFICARE operatori NDT / NDT Personnel Qualification   
                                                                                 (PED/ EN 9712)  

1. IDENTIFICAREA SOLICITANTULUI / IDENTIFICATION OF THE APPLICANT 
 

Denumirea organizației / Name of Company:_______________________________________ 
Adresa / Address:____________________________________________________________ 
Telefon / Phone: _________________ e-mail:_________________Fax:________________ 
Nr. de ordine în Registrul Comerțului / Business Registration Number:  ____________________ 
C.U.I.: ___________________________________________________________________ 
Contul / Account No.: _________________________________________________________ 
Banca / Bank: ______________________________________________________________ 
Nr. Angajați/ No.of Employees :___; Proiectare/ Design: ___; QA/QC___; Producție/ Manufacture:__ 
(Atașați organigrama / Please attach Organisation Chart) 
 

CERTIFICARE/ CERTIFICATION: 
SMC este certificat conform ISO 9001:2015/ Is your QMS Certified to ISO 9001:2015.       

                                       DA / YES                   NU / NO 

 Dacă DA, de către cine / If YES, by whom _________________________________________ 

 Certificat nr. / Certificate no.____________ Valabil până la / Valid until ___________________ 

 (Atașati copie a Certificatului /Attach copy of Certificate) 

 Dacă NU, aveți documentat SMC/ If NO, Do you have documented QMS           

                                       DA / YES                   NU / NO                  

 Detineți alte certificări / Do you have any other Certifications                           

                                       DA / YES                   NU / NO                  

 Dacă DA, oferiți detalii / If yes, Please give 

details_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Acordată pentru / Approval According to __________________de către / by_________________ 

 Număr certificat / Certificate Number __________________Valabil până la / Valid until _________ 
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 Considerați necesar un pre-audit / Do you request a Pre-Audit? 

                                     DA / YES                   NU / NO                                                                                                                     

 Cifra de afaceri din ultimul an / Last year turnover:  __________________________________ 

Procente de export (ultimul an) / Percentage Exports (last year): _________________________ 

Către Țări EC (ultimul an) / to EC – Countries (last year) _______Alte țări / Other Countries ______ 

2. OBIECTUL APLICAȚIEI / PURPOSE OF THE APPLICATION 

PED 2014/68/EU CERTIFICATION: Details for PED   

Tip echipament sub presiune / Cantitate 
Type of Pressure Equipment / Quantity: 

 

Recipient / Cazan de abur 
Vessel / Steam Generator 

 

Robineți / Valves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Conducta / Piping  

Accesorii de presiune / de siguranță 
Pressure / Safety Accessory 

 

Ansamblu /Assembly  

Tip fluid / Type of Fluid: Gas / Liquid  

Grupa de fluid / Fluid Groups:  

Grupa 1 / Group 1 (acc. CLP Regulation)  

Grupa 2 / Group 2 (Steam, Other Fluids)  

Parametri / Design Parameters:  

Presiunea Maximă admisă / 
Maximum Allowable Pressure: PS (bar) 

 

Volum / Volume, V (litri / litres)   

Diametrul nominal / Nominal diameter  

(Valve / Pipe) Size, DN mm 
 

Producție / Manufacturing Facility:  
Unit or Series Production 

 

Solicităm /Apply For:  

PED 2014/68/UE: Modul A2/ E1/ D1 Atașati documentația tehnică/ 
Attach technical documentation 

           Modul B (production type)+C2 
                      B (design type)+D 
                      B (design type)+F  
                      B (production type)+E 

 

           Modul E1 or D1 + ISO 9001  

           Modul H / H1   

           Modul H / H1 + ISO 9001  

           Modul G (UE unit verification)  

           PMA acc. 2014/68/EU Annex 1, 4.2.c)  
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Procedurile de sudare și Calificările sudorilor 
conform / Weld Procedures’ & Welder’s approvals 

as per 2014/68/UE Annex.I, 3.1.2, EN 9606-
1+EN 15614-1 

 

Personal calificat NDT conform / NDT 

Personnel Qualification as per PED Annex. I, 
3.1.3/ EN ISO 9712 

 

3. DECLARAȚIA SOLICITANTULUI MANUFACTURER’S DECLARATION: 

Producătorul confirmă că este de acord să îndeplinească toate obligațiile prevăzute în 
Directiva privind echipamentele sub presiune (Directiva 2014/68/EU), respectiv HG 123/2015, 
dintre care enumerăm: 
The Manufacturer hereby confirms that he agrees to satisfy the obligations stated in the Pressure Equipment 

Directive (2014/68/EU), respectively GD 123/2015, of which: 

Accesul va fi asigurat pentru vizitele programate și neașteptate de către CNCIR CERT la 
unitatea de producție, conform modulului (modulelor) de evaluare a conformității./ Access 

will be provided to CNCIR CERT for scheduled and unexpected visits to manufacturing facility as per the 
relevant Conformity Assessment module(s). 

 

Accesul similar va fi asigurat și pentru vizitele programate și neașteptate de către 
CNCIR CERT la instalația de producție a potențialului subcontractant, conform modulului 
(modulelor) relevante. / Similar access will also be provided to CNCIR CERT for scheduled and 

unexpected visits to potential sub-contractor’s manufacturing facility as per the relevant module(s). 
 

O cerere similară pentru același modul nu a fost depusă la un alt organism notificat. / A 

similar application for the same module has not been lodged with another Notified body. 

Producătorul a luat la cunoștință și acceptă cerințele și obligațiile prevăzute în Anexa 1 
la prezenta cerere./ The Manufacturer has read and accepts the requirements and obligations 

stipulated in Annex 1 to this request. 

Prezenta cerere reprezintă comandă fermă.  
This application represents a firm order.  

 

4. Locul propus pentru examinare / Place of inspection 

5. Persoana nominalizată pentru relația cu CNCIR CERT / Contact Person  

 - Numele / Name: ........…........……………………..….…….................................................. 

 - Telefon / Phone ............................................   Fax: …….................................…………… 

Numele și funcțiile persoanelor autorizate 
să semneze în numele solicitantului / 
Names and functions of persons authorized to 
surrender on behalf of the applicant 

........................................................................ 

......................................................................... 

Semnături și ștampila / Signature and Stamp: 
 

...................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 
F-R-CERT-PED-01, ed.1, rev. 2 
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Anexa 1/ Annex 1 
 
I .DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

1.10. Prestatorul se obligă să efectueze serviciile de evaluare a conformitatii ce fac obiectul prezentei 

comenzi cu personal specializat și la standarde de calitate corespunzătoare, conform obligatiilor 

legale asumate la Capitolul II. 

1.11. Prestatorul se obligă sa evalueze, cand sunt cerute, rezultatele examinărilor 

distructive/nedistructive efectuate doar prin laboratoare acreditate RENAR/evaluate CNCIR CERT 

sau in laboratorul producatorului sub supravegherea prestatorului. 

1.12. Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului toate informatiile referitoare la cerintele 

normative referitoare la serviciile de evaluare a conformitatii  

1.13. Prestatorul se obligă să elibereze certificatul de evaluare a conformitatii in termen de 10 zile de 

la finalizarea evaluarii conformitatii în cazul în care sunt îndeplinite toate cerințele aplicabile 

echipamentului supus evaluarii/inspecției, prevăzute în directivă, standardele armonizate aplicabile 

și dacă specificațiile aplicabile lor au fost îndeplinite. 

1.14. Daca in timpul evaluarii conformitatii/inspectiei s-au constatat neindepliniri ale acestor cerinte, 

certificatele de conformitate, se emit doar daca Beneficiarul a luat masurile corespunzatoare pentru 

eliminarea neconformitatilor constatate in timpul inspectiei/auditului, a prezentat dovezi ale 

rezolvarii si inspectorii/auditorii CNCIR CERT au verificat rezolvarea acestora.  

1.15. Prestatorul va întocmi certificatul de conformitate in termen de 10 zile de la finalizarea schemei 

de certificare.  

1.16. Anterior începerii inspecției/evaluarii conformitatii, prestatorul verifică dacă documentatia este 

conforma și comunică beneficiarului eventualele probleme. 

1.17. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea 

compromite derularea obiectivă și imparțială a prezentei comenzi. Conflictele de interese pot 

apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, 

legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de 

interese apărut în timpul derulării prezentului act trebuie notificat în scris beneficiarului, fără 

întârziere. 

1.18. Prestatorul se va asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un 

conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea beneficarului, 

orice angajat al său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, 

deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplinește condițiile minime stabilite prin 

prezentul act. 

 

II .DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

2.28. Beneficiarul are obligația de a îndeplini cerințele pentru certificare, inclusiv implementarea 

modificărilor adecvate atunci când acestea sunt comunicate de Prestator în conformitate cu 

prevederile HG 123/ 2015 care transpune Directiva 2014/68/EU.  

2.29. Beneficiarul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind prestarea 

serviciilor direct ori indirect, în scopul îndeplinirii obiectului prezentei comenzi, cu persoane fizice 

sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare, sub sancțiunea rezoluțiunii/rezilierii 

comenzii. 

2.30. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului pentru analiza, documentele și 

înregistrările pentru examinare prevăzute de Directiva 2014/68/EU ( HG 123/2015). 
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2.31. Beneficiarul are obligația de a pregăti echipamentul sub presiune ce urmează a fi 

evaluat/inspectat, în spatiile proprii de productie. Beneficiarul își asumă răspunderea ca in locatia 

respectiva se pot efectua evaluari/inspectii in conformitate cu prevederile legale.  

2.32. Dacă Beneficiarul solicită ca evaluarea/inspecția să se realizeze în anumite locații precizate de 

beneficiar, acesta are obligația de a instrui personalul Prestatorului cu privire la normele privind 

sănătatea și securitatea în muncă și riscurile și pericolele identificate pentru locația respectivă. 

2.33. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului personal pentru realizarea verificarilor si 

încercarilor legate de evaluarea finala a echipamentului sub presiune. 

2.34. Beneficiarul se obligă să completeze sau să remedieze toate deficienţele sesizate de către 

Prestator. 

2.35. Întreținerea și repararea echipamentelor și facilităților puse la dispoziție de către Beneficiar vor 

fi suportate de către acesta pe cheltuiala sa. 

2.36. Beneficiarul se obligă se efectueze examinările distructive si nedistructive doar prin laboratoare 

acreditate RENAR/evaluate CNCIR CERT sau care îndeplinesc cerintele din HG 123/2015 ce 

transpune Directiva 2014/68/EU. 

2.37. Beneficiarul se obligă să investigheze toate reclamațiile primite și să întreprindă acțiunile adecvate 

care se impun, inclusiv documentarea reclamațiilor. 

2.38. Beneficiarul se obligă să păstreze o înregistrare a tuturor reclamațiilor aduse la cunoștință, 

referitoare la conformitatea cu cerințele de certificare și să facă disponibile aceste înregistrări 

Prestatorului atunci când sunt solicitate. 

2.39. Beneficiarul va permite participarea observatorilor la prestarea serviciului de către Prestator, în 

urma transmiterii unei solicitări în acest sens.  

2.40. Beneficiarul este de acord să accepte prezenta in cadrul echipelor de evaluare/inspectie a 

reprezentantilor organismului de acreditare / autoritatii responsabile cu desemnarea. Acesti 

reprezentanti vor fi intotdeauna insotiti de reprezentantii Prestatorului. In cazul refuzului nejustificat 

al beneficiarului de a accepta prezenta reprezentantilor organismului de acreditare / autoritatii 

responsabile cu desemnarea, pentru supravegherea activitatii prestatorului in locatia respectiva, 

activitatea de evaluare/inspecție se suspenda.  

2.41. Rezultatele unei evaluari/inspectii sunt valabile numai pentru echipamentul sub presiune supus 

evaluarii/inspectiei si numai pentru configuratia în care a fost prezentat la data efectuarii 

evaluarii/inspectiei.  

2.42. Orice modificare a conditiilor de fabricatie a echipamentului sub presiune duce la pierderea 

valabilitatii certificatului de inspectie emis.  

2.43. Modificarile echipamentului sub presiune se aduc la cunostinta prestatorului în termen de 3 zile 

lucratoare, iar Prestatorul va decide daca evaluarea/inspectia trebuie refacuta in totalitate sau nu, si / 

sau ce inspectii suplimentare sunt necesare în vederea emiterii unui nou raport de evaluare/inspectie 

pentru noua configuratie a echipamentului. 

2.44. În cadrul acestei analize se are in vedere masura in care modificarile afecteaza sau nu decizia luata 

in urma inspectiei efectuate avand in vedere cerintele esentiale sau conditiile prevazute pentru 

utilizarea echipamentului.  

2.45. Daca se constată că nu se pot efectua activitatile de evaluare/inspectie datorita nepregatirii 

corespunzatoare a echipamentului care trebuie evaluat/inspectat, evaluarea/ inspectia se opreste si 

va fi replanificata. 

2.46. Beneficiarul se obligă să nu facă declaratii referitoare la inspectii care sunt de natură a induce în 

eroare personalul prestatorului. 
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2.47. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze rezultatul evaluării/inspecției într-o manieră încât să 

discrediteze Prestatorul și nu va face nicio declarație privind certificarea produselor sale pe care 

Prestatorul să o poată considera înșelătoare sau neautorizată. 

2.48. Beneficiarul se obligă să efectueze plata serviciilor de inspecție /cerificare prestate în condițiile 

prevăzute de oferta de pret. 

2.49. Beneficiarul certificat se obligă ca în cazul suspendării, retragerii sau încetării certificării, să 

înceteze utilizarea tuturor materialelor publicitare care conțin orice referire la Prestator. 

2.50. Beneficiarul are obligația de a utiliza certificarea (inclusiv în documente, broșuri sau materiale 

publicitare) numai pentru a indica faptul că produsele sunt certificate ca fiind conforme cu 

standardele specificate; 

2.51. Beneficiarul trebuie să se asigure de faptul că nici un certificat sau raport și nici o parte a acestora, 

precum și marca de conformitate nu se folosesc în mod abuziv; 

2.52. Beneficiarul va furniza copii ale documentelor de certificare numai reproduce în întregime. 

2.53. Beneficiarul va informa Prestatorul asupra modificărilor apărute în organizare care pot afecta 

sistemul calității sau planul de control de calitate, verificări și încercari al produsului; modificarea 

statutului legal; modificarea produsului de baza a cărui conformitate a fost certificată. 

2.54. Beneficiarul a citit și a luat la cunoștință despre modul în care CNCIR S.A prelucrează datele cu 

caracter personal din „Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul CNCIR 

SA”, publicată pe site-ul oficial, secțiunea Protecția Datelor. 

 

III CONFIDENŢIALITATE 

3.9. Partile vor pastra confidentialitatea informatiilor referitoare la termenii si conditiile din prezenta 

comanda si nu le vor divulga unor terte parti. 

3.10. Nici o Parte nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti: 

c) să facă cunoscut, în orice mod, comanda, orice prevedere a acesteia sau orice date și/sau 

informații puse la dispoziția sa sau de care a luat la cunosțiintă în executarea sau în 

legatură cu executarea prezentului acord, indiferent dacă aceste informații sunt sau nu 

identificate ca fiind confidențiale, unei terte parți, în afara acelor persoane implicate în 

îndeplinirea comenzii; 

d) să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de 

derulare a comenzii, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile . 

3.11. Dezvaluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea comenzii se va face 

în condițiile și numai în limitele necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor conform comenzii. 

3.12. Prevederile referitoare la caracterul confidential al prezentei comenzi vor fi valabile pe întreaga 

durata a comenzii și timp de 3 ani de la încetarea acesteia, indiferent de cauza de încetare. 

3.13. Nu constituie o încalcare a obligațiilor de confidențialitate cazurile în care datele și/sau 

informațiile 

d) sunt dezvaluite și/sau utilizate de către una dintre părti dupa ce ele au devenit publice, 

prin orice alte mijloace decât prin încalcarea obligației de confidențialitate de către 

respectiva Parte; sau 

e) sunt dezvaluite și/sau utilizate după obtinerea acordului prealabil scris al părții căreia 

aceste informații sau date îi aparțin, și numai în cazul în care dezvăluirea și/sau utilizarea 

se efectuează în limitele permise de respectiva parte; sau 
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f) sunt dezvaluite în baza unei prevederi legale, a unei hotarâri judecătorești sau a unui ordin 

al unei autorități, numai în limitele specificate în respectiva prevedere, hotărâre 

judecatorească sau respectivul ordin și numai dacă în prealabil Partea care face dezvaluirea 

a informat cealaltă parte, pentru ca aceasta să poată lua măsurile necesare în vederea 

diminuării eventualelor prejudicii ce pot fi cauzate de respectiva dezvăluire. 

3.14. În ipoteza în care una dintre parti nu respectă prevederile menționate în prezentul capitol 

îndreptățește cealaltă parte să solicite plata de daune interese proporțional cu prejudiciul suferit. 

3.15. Beneficiarul își exprimă acordul ca dupa efectuarea evaluarii/ inspectiei, un exemplar din toate 

documentele referitoare la activitatea derulata pentru realizarea evaluarii/inspectiei (în format 

electronic si pe suport de hartie) sa fie păstrate de către prestator. 

3.16. Cu exceptia situatiilor in care divulgarea este justificata datorita necesitatii de obtinere a 

acordurilor si aprobarilor necesare in conformitate cu prezenta comanda si, daca una dintre parti este 

obligata sa divulge informatiile confidentiale catre autoritatile de stat sau altor persoane, ea va trebui 

sa notifice imediat cealalta parte in legatura cu divulgarea respectiva (partea care raspunde). In acest 

caz partile vor stabili impreuna volumul, termenii si maniera de divulgare a informatiilor 

confidentiale catre autoritatile guvernamentale relevante si catre alte persoane. Daca partea care 

raspunde nu ia masurile necesare in cooperare intr-o perioada de timp rezonabila relativ la termenul 

in care partea obligate sa divulge informatiile confidentiale ar trebui sa o prezinte, iar partea 

respectiva este expusa riscului de a fi tinuta responsabila pentru nedivulgare sau divulgare tardiva, 

atunci partea in cauza va avea dreptul de a divulga informatiile confidentiale cerute fara a primi 

aprobarea partii care raspunde. 

 

IV. ANTICORUPŢIE  

4.4. Fundamentul oricărei relaţii de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic şi 

cu respectarea legilor şi normelor naţionale şi internaţionale în vigoare. Corupţia şi mita de orice 

formă sunt interzise. Atât conducerea Prestatorului, angajaţii acestuia, cât şi conducerea 

Beneficiarului şi angajaţii acestuia, trebuie să se comporte în aşa fel încât să nu apară dependenţe 

sau obligaţii personale. Partenerul de afaceri se obligă să asigure acestea prin sisteme de control 

corespunzătoare. 

4.5. Este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, personalului din 

cadrul Prestatorului care prestează activităţile prevăzute în prezenta comandă, în scopul influenţării 

adoptării unei anumite decizii sau executării activităţii care se încadrează în îndatoririle de serviciu 

ale acestor persoane. 

4.6. Beneficiarul se obligă să semnaleze imediat conducerii Prestatorului, orice faptă a personalului din 

cadrul Prestatorului care se încadrează în sfera unor fapte de corupţie sau asimilate acestora. Fără ca 

enumerarea să aibă un caracter limitativ, prin fapte de corupţie se înţelege: luarea de mită, primirea 

de foloase necuvenite, traficul de influenţă, conflictul de interese sau incompatibilităţi. 
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INFORMAŢII PRIVIND COMPLETAREA CERERII 
 

IMPORTANT! 
 

Cererea oficialã pentru certificare produs/echipament, se completeazã de furnizorul produsului pentru 

un singur produs/lot de produse. 

Cererea oficialã pentru certificare produs/ echipament trebuie sã fie semnată, datată și să aibă numar 

de înregistrare de la solicitant. 

Furnizorul produsului/ echipamentului este responsabil pentru a asigura cã produsul sãu îndeplineşte şi 

dupã caz, continuã sã îndeplineascã, cerinţele pe care se bazeazã certificarea.  

Furnizorul produsulu/echipamentului poate fi: producãtorul însuşi, reprezentantul sãu legal, proprietarul 

sau operatorul produsului/echipamentului. 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI CEREREA FĂRĂ CORECTURI, ȘTERSĂTURI SI MODIFICĂRI. 

Acestea NU SE ADMIT. 

COMPLETARE CERERE 
 

Cap. 1 - Se înscriu datele înscrise în formular, respectiv:  

- denumirea completã a solicitantului,  

- adresa, numãr de telefon/fax,  

- codul unic de unic de înregistrare şi numãrul de ordine în Registrul comerţului, contul bancar şi 

banca unde este deschis, 

- calitatea solicitantului: producãtor, reprezentant producãtor, proprietar sau operator. 

- alte certificări deținute 

- efectuarea unui pre-audit. 

- alte date: cifra de afaeri, procente de export etc. 

Cap. 2 – Se completează date de identificare ale produsului/ echipamentului şi la domeniul de utilizare 

al produsului/ echipamentului, cât se poate de detaliat. Se vor compleat parametrii solicitati, dacã 

spaţiul de pe formular este insuficient, se poate scrie pe o anexã la cerere. 

Obiectul aplicației: se bifeazã cãsuţa care indicã faţã de ce cerinţe se doreşte certificarea conformitãţii 

produsului/echipamentului. 

Dacã solicitantul nu cunoaşte şi nu poate completa aceste subcapitole din formular, CNCIR CERT 

oferã toate informaţiile referitoare la certificarea conformitãţii produsului, astfel încât solicitantul sã 

poatã înţelege ce este obligatoriu şi ce doreşte şi cum poate fi certificatã conformitatea produsului sãu. 

Cap. 3 – La acest capitol se vor bifa de către solicitant cele trei căsuțe, prin care producătorul confirmă 

că a luat la cunoștință despre obligațiile prevăzute în Directiva privind echipamentele sub presiune. 

Cap. 4 – La acest capitol se menționează locul propus pentru examinare.  

Cap. 5 – La acest capitol se mentioneaza înscrie numele persoanei nominalizate pentru relaţia cu 

CNCIR CERT. 

 La sfârşitul cererii se înscriu numele şi funcţiile autorizate sã semneze în numele solicitantului, 

de regulã Directorul General şi Director Tehnic/ Director Economic/ Director Producţie etc. şi se aplicã 

ştampila solicitantului. 
 

 Se înscrie data la care s-a completat cererea. 
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Anexa 2    

 LISTA DOCUMENTELOR1 DEPUSE DE PRODUCĂTOR/REPREZENTANT AUTORIZAT *: 
       

Nr. 
Crt. 

Documentul 

Suport 
document 

Verificat 
CNCIR 
CERT 

C/NC Observatii 

Hârtie CD   

1.  Cererea pentru EVALUAREA CONFORMITATII      

2.  Documentatia tehnica a echipamentului sub presiune*      

2.1 Descriere generala echipament sub presiune      

   2.2 
Desene de conceptie si de executie, diagrame ale componentelor,subansamblelor, 
circuitelor 

   
  

2.3 Descrieri si explicatii necesare intelegerii planurilor si a diagramelor si a functionarii ESP      

2.4 
Lista standardelor armonizate aplicate partial sau total si o descriere a solutiilor adoptate 
pentru a indeplini cerintele esentiale de securitate.Documentatia tehnica mentioneaza 
partile de standard aplicate partial. 

   
  

2.5. Rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate      

2.6 Rapoarte de incercare      

2.7 Elemente privind incercarile de fabricatie1- examinare de productie      

2.8 
Elemente privind calificarile sau aprobarile cerute in temeiul pct. 3.1.2 si 3.1.3 din Anexa 
1 * examinare de productie 

   
  

2.9 Este disponibil modelul reprezentativ* examinare UE de tip- tip de productie      

2.10 Rezultatele testelor relevante de laborator  *  -examinare UE de tip-tip de proiect      

2.11 Lista dotarilor laboratorului producatorului (unde este aplicabil)2      

3.  
Copie de pe actul de înfiinţare al persoanei juridice (statut, hotărâre judecătorească, act 
constitutiv, documente normative, documente de asociere, etc.),  

   
  

4.  Copie de pe Certificatul de înregistrare la ORC (inclusiv pentru punctele de lucru),       

5.  
Copie de pe actele referitoare la sediul social, inclusiv pentru punctele de lucru (act 
proprietate, act închiriere, etc),  

   
  

6.  
Certificat constatator, în original, actualizat, care să conţină un raport extins asupra 
producatorului/reprezentantului autorizat al acestuia (respectiv: date de identificare, formă 
juridică, CUI, J, obiect de activitate, filiale, sucursale/puncte de lucru),  

   
  

7.  Manualul de management / calităţii      

8.  Procedurile de management (indiferent cum sunt denumite), inclusiv formularele aferente3      

10.1.       

10.2.       

.......       

11. Procedurile tehnice (indiferent cum sunt denumite), inclusiv formularele aferente3      

11.1.       

11.2.       

.......       

12. Instrucţiuni, regulamente (după caz)3       

12.1.       

12.2.       

.......       

13. Dosarele calitatii      

13.1 Rapoarte de inspectie      

13.2 Rapoarte de incercare      

13.3 Date privind verificarile metrologice      

13.4 
Rapoarte( documente) de calificare sau aprobare personal in temeiul pct. 3.1.2 si 3.1.3 
din Anexa 1 

   
  

13.4 Mijloacele de supraveghere a controlului de calitate      

14. 
 Informaţii despre localuri şi condiţii de mediu (planul laboratorului, înregistrări ale 
condiţiilor de mediu) pentru laboratorul de incercari al producatorului 

   
  

15. 
Copia după certificatul  ISO 9001  emis  producatorului de echipamente de organismul de 
certificare a sistemului de management al calitatii ( acolo unde este cazul),  

   
  

16. 
Copia ultimului raport de audit emis producatorului de echipamente de organismul de 
certificare a sistemului de management al calitatii( acolo unde este cazul),  

   
  

17. 
Copia rapoartelor de neconformitate, observatiilor, recomandarilor organismului de 
certificare a sistemului de management al calitatii ( acolo unde este cazul) 

   
  

18. 
Lista laboratoarelor de incercare, altele decat cele ale producatorului,  (acolo unde este 
cazul) 

   
  

 
**Conform prevederilor modulelor de evaluare a conformitatii din Anexa 3 din Directiva 2014/68/EU( HG 123/2015), functie de modulul de evaluare  

ales de producator. 
1 Pentru toate documentele din sistemul de calitate al producatorului se va completa ediţia şi revizia în vigoare la data depunerii cererii de evaluare. 
2 Lista trebuie să conţină echipamentele de masurare si monitorizare utilizate de producator in laboratorul propriu, precum şi certificatele de 
etalonare ale acestora. 
3 Rândurile aferente rubricii 10,11,12 se vor completa cu denumirea şi codul procedurilor pe care producatorul le depune la CNCIR CERT.  



 

Sediul CENTRAL 
 

Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, 
sector 1, cod 014011 

Bucureşti, România 
Telefon +4 021/316 79 21 

Fax:     +4 021/411 98 70 
e-mail:  cncir@cncir.eu 

 

33/34 

19. Lista subcontractanților producatorului de echipamente      

 
 
Reprezentant legal producator / 
REPREZENTANT AUTORIZAT 
  

CNCIR CERT 

Numele şi prenumele 
 
Semnatura 

Numele şi prenumele persoanei desemnate pentru verificare / 
CEA/AS 

   
 Semnătura  

  
  

  
 

                                       Data:  
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Anexa 3              

 

 

DETERMINAREA TIMPULUI DE AUDIT  

 

Determinarea timpului de audit pentru aprobarea sistemului calității  conform cu 
cerințele Directivei 2014/68/UE și standardele armonizate aplicabile  se face la 
dimensionarea auditurilor ( certificare / supravegere / reînnoire ) pentru care se solicită 
certificarea/recertificarea. 
 
1) ANALIZA DOCUMENTAȚIEI SISTEMULUI CALITĂȚII ȘI A DOCUMENTAȚIEI 

TEHNICE:   

• în funcție de tipul echipamentului sub presiune (recipient, conductă, cazan, 
accesorii sub presiune, accesorii de securitate), de complexitatea lor, 
avându-se în vedere și standardele armonizate aplicabile (1-2 zile). 

 
2) TIMPUL DE AUDIT CERTIFICARE/RECERTIFICARE 

a) Numărul de zile de audit se stabilește, având în vedere criteriile de mai jos. 
 

Nr. angajați 
total 

Nr. zile 
(în funcție tipul 

echipamentului sub 
presiune/complexitate) 

Nr. puncte de 
lucru 
(zile) 

 (1) (2) 

1 ÷ 5 1,5 0,5 pentru 
fiecare punct de 

lucru 
6 ÷ 10 2  

11 ÷ 15 2,5 

15-25  3 

26-45 4  

Peste 45 5  

 

Calculul zilelor de audit se stabilește conform formulei: 

Nr. zile = (1)  + (2)  

 

3)  TIMPUL DE AUDIT LA SUPRAVEGERE  

50÷75% din numărul de zile total de la certificare  / recertificare în funcție de numărul 
de tipuri de echipamente sub presiune și numărul de personal implicat.  
 

              
              


