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LISTA DE DIFUZARE 

 
 
 

 

Nr. 
Ex. 

Nr.ed./ 
Nr.rev. 

Locul de difuzare Data difuzarii 
 Nume, prenume, functie Semnatura 

destinatar 

original 1/4 RM 30.01.2015 ALEXE Doina/RM  

 1/4 
Departament 
Certificare 

30.01.2015 TEODORU Mihaela/DDCP 
 

 1/4 RENAR  GILMEANU Elena  

original 1/5 RM 15.12.2015 ALEXE Doina/RM  

 1/5 
Departament 
Certificare 

15.12.2015 BAN Ioan/DDCP 
 

 1/5 RENAR  GILMEANU Elena  

original 2/0 RM 01.09.2016 ALEXE Doina/RM  

 2/0 
Departament 
Certificare 

01.09.2016 BAN Ioan/DDCP 
 

 2/0 RENAR  GILMEANU Elena  

original 2/1 RM 10.10.2016 ALEXE Doina/RM  

 2/1 
Departament 
Certificare 

14.10.2016 BAN Ioan/DDCP 
 

 2/1 RENAR  POROSCHIANU Marian  

original 2/2 RM 20.04.2017 ALEXE Doina/RM  

 2/2 RENAR    

original 2/3 RM 17.01.2018 ALEXE Doina/RM  

 2/3 RENAR    

original 2/4 DMC 20.01.2021 FLOAREA BUTA  

  RENAR    

original 2/5 DMC 22.04.2022 FLOAREA BUTA  

 2/5 RENAR    
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LISTA DE APROBARI SI CONTROL A REVIZIILOR 

 

 
 
 
 

Numar  
revizie 

Obiectul reviziei 
(capitole revizuite) 

Elaborat 
 

Verificat 
 

Aprobat 
  

Nume, prenume /functia/semnatura 

4  
  
Revizie CAP.3 

TEODORU 
Mihaela 

 

ALEXE  
Doina/RM 

 

Razvan 
IONESCU 

/DGA 

5 
Revizie pagina de garda TANISLAV 

Valerica/DCP 
ALEXE  

Doina/RM 
BAN 

Ioan/DDCP 

5 Revizie art.8, anexa 8.1 TANISLAV 
Valerica/DCP 

ALEXE  
Doina/RM 

BAN 
Ioan/DDCP 

0 Revizie pagina de garda TANISLAV 
Valerica/DCP 

ALEXE  
Doina/RM 

BAN 
Ioan/DDCP 

0 Eliminare tip documente specifice 
sistemului de atestare 1 si 1+ de la 
cap.1.1 si 1.2 

TANISLAV 
Valerica/DCP 

 

ALEXE  
Doina/RM 

BAN 
Ioan/DDCP 

1 Actualizare: 
- pagina de garda 
- punctele 1....7 

ALEXE  
Doina/RM 

BAN 
Ioan/DDCP 

Alessandro 
Romei / 

Administrator 

2 - Corelare responsabilități din 
organigrama în vigoare din 
12.04.2017, 
- Corelare modificări conform  HG 
410/2016: 

ALEXE  
Doina/RM 

ZEGREAN 
Mircea/DDCP 

Alessandro 
Romei / 

Administrator 

3 Corelare modificări conform:   
- Regulament (UE) 2016/426; 
- schimbarea logo-ului 

ALEXE  
Doina/RM 
12.01.2018 

ZEGREAN 
Mircea/DDCP 
15.01.2018 

Alessandro 
Romei / 

Administrator 
17.01.2018 

4 Actualizare ca urmare a 

modificarii procedurii de sistem 

cod PS-01 Controlul 

documentelor; 

Corelare informatii 

Floarea 

BUTA 

 

18.01.2021 

 

Mircea 

ZEGREAN 

  

19.01.2021 

 

Alessandro 

ROMEI 

 

20.01.2021 

 

5 Actualizare organigrama 

Actualizare documente de 

referinta 

Eliminare informatii despre BED, 

GAR, ASC 

Floarea 

BUTA 

20.04.2022 

 
 

Mircea 

ZEGREAN 

 21.04.2022 

 
 

Alessandro 

ROMEI 

22.04.2022 
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1     GENERALITATI 

1.1 Regulamentul RINA SIMTEX de utilizare a certificatului, a marcajului “CE”, a marcajului “pi” si a 

numarului sau de identificare ca organism notificat “NB 2028" defineste regulile pe care trebuie sa le 

respecte organizatiile care au obtinut Certificatul, ca urmare a procesului de certificare / inspectie a 

conformitatii produselor din domenii reglementate de : 

- Directiva 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune (PED); 

- Directiva 2010/35/UE privind echipamentele sub presiune transportabile (T-PED); 

1.2 Marcajul de conformitate CE 

1.2.1  Marcajului CE i se aplica principiile generale prevazute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 

765/2008. 

1.2.2 Marcajul CE este un simbol care se aplica, de catre producator sau de catre  reprezentantul 

autorizat al acestuia sau de catre montator sau reprezentantul său autorizat, in mod vizibil, lizibil si 

indelebil, inainte de introducerea pe piata si/sau de punerea in functiune, pe un produs, pe o placa de 

marcaj atasata, pe ambalajul si/sau pe documentele insotitoare, si care are semnificatia conformitatii 

produsului cu toate cerintele aplicabile prevazute de legislatia comunitara de armonizare relevanta care 

reglementeaza aplicarea acestuia.  

1.2.3 Marcajul CE se aplica numai pe acele produse pentru care fabricantul a intocmit o declaratie de 

conformitate, respectiv o declaratie de performanta in cazul produselor pentru constructii. 

1.2.4 Daca nu a fost intocmita o declaratie de conformitate CE/UE/performanta de catre fabricant, in 

conformitate cu  legislatia comunitara de armonizare relevanta, marcajul CE nu se aplica. 

1.2.5 Pentru orice produs care face obiectul unui standard armonizat, marcajul CE este singurul marcaj 

care atesta conformitatea produsului cu performanta declarata, in ceea ce priveste caracteristicile 

esentiale. 

12.6  Prin aplicarea marcajului CE sau dispunerea aplicarii marcajului fabricantii/producatorii isi asuma  

responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs cu performanta sa declarata 

1.2.7 Marcajul CE se poate aplica si pe documentele care insotesc produsul numai daca reglementarea 

tehnica prevede astfel de documente. 

1.2.8 In cazul in care unui produs ii sunt aplicabile mai multe reglementarii care prevad aplicarea 

marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifica conformitatea produsului cu toate 

prevederile aplicabile din aceste reglementari. 

1.2.9  Marcajul CE si numarul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt marcaj 

care indica un risc special sau o utilizare speciala. 

1.3. Marcajul “pi” 

1.3.1  Marcajului  “pi” i se aplica principiile generale prevazute la art. 14 din Directiva 2010/35/UE. 
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1.3.2 Marcajul “pi” este  un simbol care se aplica de catre producator, de catre organismul notificat sau 

sub supravegherea acestuia  numai echipamentelor sub presiune transportabile care indeplinesc 

cerintele prevazute in Directiva 2010/35/UE 

1.3.3 Marcajul “pi” semnifica conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu  cerintele 

aplicabile prevazute  in Directiva 2010/35/UE 

1.3.4. Prin faptul ca aplica sau dispune aplicarea marcajului “pi” producatorul arata ca isi asuma 

responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu  toate cerintele 

aplicabile prevazute  in Directiva 2010/35/UE 

2.    CONDIŢII  GENERALE  DE  APLICARE  A  MARCAJULUI  “CE”  SI  A MARCAJULUI 
“pi” 

2.1 Marcajul CE se aplica in mod vizibil, lizibil si inteligibil pe produs, pe o eticheta lipita pe produs sau 

pe o placa de marcaj atasat. In cazul in care acest lucru nu este posibil sau nu este impus din 

considerente tinand seama de natura produsului, acesta se aplica pe ambalaj sau pe documentele de 

insotire. 

2.2 Marcajul CE consta din literele CE in forma grafica prezentata mai jos, urmate de urmatoarele 

informatii: 

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

- numele si adresa inregistrata a fabricantului sau de o marca distinctiva ce permite identificarea 

usoara si fara ambiguitate a numelui si adresei fabricantului; 

- numarul certificatului de conformitate  emis de RINA SIMTEX  

- numarul de identificare al organismului notificat RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE 

CERTIFICARE - 2028 

- codul de identificare unic al produsului-tip; 

- numarul de referinta al declaratiei de performanta si de nivelul sau clasa de performanta 

declarata; 

- standardul armonizat de referinta , 

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

- nivele sau clase de performante declarate. 

 Inaltimea literelor si a cifrelor nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm. 
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2.3 Marcajul “pi” se aplica in mod vizibil, lizibil si permanent echipamentelor sub presiune transportabile 

sau placutelor cu date tehnice ale acestora, precum si partilor demontabile cu functie directa de 

siguranta ale echipamentelor sub presiune transportabile reincarcabile. 

2.4 Marcajul “pi” consta in simbolul urmator, avand urmatoarea forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaltimea minima a marcajului “pi” este de 5 mm. Pentru  echipamentelor sub presiune transportabile 

cu diametrul mai mic sau egal cu 140 mm,  inaltimea minima a marcajului este de 2,5 mm. 

Caroiajul nu face parte din parcajul “pi”. 

2.5 Marcajul “pi” este urmat de numarul de identificare al organismului notificat inplicat in inspectiile si 

testarile initiale 

2.6 In cazul inspectiei periodice sau, dupa caz, a inspectiei intermediare, marcajul care indica data 

inspectiei este insotit de numarul identificare al organismului notificat. 

2.7 Este interzisa aplicarea pe echipamentele sub presiune transportabile a marcilor, semnelor si 

inscriptiilor care pot induce in eroare partile terte in ceea ce priveste semnificatia sau forma marcajului 

“pi” sau ambele. Aplicarea altor marcaje pe echipamentele sub presiune transportabile trebuie sa nu 

afecteze vizibilitatea, lizibilitatea si semnificatia marcajului “pi” 
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3     UTILIZAREA  ABUZIVA  A CERTIFICATULUI ,  A  MARCAJULUI CE, A MARCAJULUI “pi” SI 

A NUMARULUI DE IDENTIFICARE “NB 2028” 

Dreptul de utilizare a  marcajului CE, a marcajului “pi” si a “NB 2028” il au numai organizatiile ale caror 

produse au fost certificate/inspectate de catre RINA SIMTEX si nu poate fi cedat unei terte parti. 

In activitatea de supraveghere programata/neprogramata a conformitatii produselor 

certificate/inspectate, RINA SIMTEX verifica aplicarea corecta,  de catre producator sau reprezentantul 

autorizat al acestuia, a marcajului CE, a marcajului “pi” si a “NB 2028” inclusiv emiterea declaratiilor de 

conformitate CE/UE/de performanta, urmand sa ia masuri imediate in vederea eliminarii situatiilor 

neconforme constatate, atunci cand este cazul. 

Se considera drept utilizare abuziva a Certificatului acordat si a marcajului: 

- Utilizarea certificatului si aplicarea marcajului CE sau a marcajului “pi” dupa expirarea datei de 

valabilitate a certificatului; 

- Utilizarea certificatului si aplicarea marcajului CE sau a marcajului “pi”  in conditiile suspendarii 

pe o perioada determinata a certificarii sau retragerii certificarii; 

- Aplicarea marcajului CE sau a marcajului “pi”  pe alte produse decat cele pentru care s-a 

evaluat  conformitatea; 

- Aplicarea marcajului CE sau a marcajului “pi” pe produse care nu indeplinesc conditiile de 

performanta care au stat la baza evaluarii conformitatii sau a evaluarii si verificarii constantei 

performantei in cazul produselor pentru constructii; 

- Orice aplicare a marcajului CE sau a marcajului “pi”  care nu respecta prevederile legislatiei 

comunitare de armonizare relevante;   

- Utilizarea incorecta  a numarului de identificare al RINA SIMTEX-OC, ca organism notificat.  

(NB 2028). 

4    ACTIUNI  CORECTIVE INTREPRINSE DE ORGANISM  

4.1 Actiunile corective adoptate de RINA SIMTEX pot fi una sau mai multe din urmatoarele: 

a) suspendarea certificatului si implicit a dreptului de aplicare a marcajului CE, a marcajului “pi” si 

a “NB 2028”, mergand pana la retragerea certificatului in cazul in care titularul nu pune in 

aplicare masurile corective necesare; 

b) notificarea catre autoritatea de supraveghere a pietei, a cazurilor de suspendare a certificatului, 

in vederea stabilirii masurilor prevazute de reglementarile in vigoare privind introducerea pe 

piata a produselor. 

4.2 Notificarea initiala a utilizatorului abuziv sau a aplicarii abuzive a marcajului CE, a marcajului “pi” ” 

si a “NB 2028”,  contine: 

- motivul actiunii corective, orice conditie periculoasa; 

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

- obligativitatea utilizatorului abuziv privind actiunile care se intreprind de acestea pentru a se 

asigura ca marcajul CE, marcajul “pi” si  “NB 2028”  nu va fi aplicat pe produse neconforme. 
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RINA SIMTEX poate actiona in instanta sau afisa pe site-ul organismului cazurile de utilizare abuziva a 

certificatului,  a marcajului CE, a marcajului “pi” si a “NB 2028” 

5    DREPTURILE SI RESPONSABILITATILE TITULARULUI DE CERTIFICAT  

5.1 Drepturi 

5.1.1 Titularul poate face referire la certificare in contracte, corespondenta sau alte documente legate 

de produse certificate si poate utiliza acesta ca mijloc pentru promovarea produselor respective.  

5.1.2 Marcajul de conformitate CE, marcajul “pi” si numarul de identificare ”NB 2028”, respectiv 

numarul certificatului de conformitate emis de RINA SIMTEX, pot fi utilizate de producator numai daca 

rezultatul evaluarii/reevaluarii conformitatii produsului, efectuata de catre RINA SINTEX  este pozitiv si 

numai in perioada de valabilitate a certificatului (3 ani). 

5.1.3 Titularul certificatului poate sa emita o declaratie de performanta; forma si continutul declaratiei 

de performanta conform reglementari. 

5.2 Responsabilitati 

5.2.1 Responsabilitatile legale care revin titularului in comercializarea produselor pentru care au obtinut 

dreptul de utilizare a marcajului CE si numarul de identificare ”NB 2028”, nu pot fi transferate sub nici o 

forma organismului de certificare RINA SIMTEX-OC . 

5.2.2 In actiunile publicitare titularul trebuie sa faca referire  la marcajul CE, marcajul “pi” si numarul de 

identificare ”NB 2028”, numai individualizat pentru produsele pentru care a obtinut acest drept, fara 

ambiguitati sau posibilitati de confuzie. 

5.2.3 Titularul trebuie sa exercite controlul eficient asupra procesului de fabricatie a produselor pentru 

care a obtinut certificarea si sa poata face prin inregistrari dovada acestui control. Cu ocazia auditurilor 

de supraveghere, aceste inregistrari trebuie sa poata fi prezentate, daca sunt solicitate. 

5.2.4 Daca asupra produselor certificate se aduc modificari care vizeaza conceptia, procesul de 

fabricatie, locul de productie sau schimbari in documentatia de referinta (standard, specificatii tehnice), 

titularul va instiinta operativ RINA SIMTEX-OC care care va stabili actiunile necesare in baza unui 

program. In acest caz, titularul trebuie sa respecte decizia pe care o va lua organismul de certificare 

privind mentinerea conformitatii  produselor in perioada de reevaluare. 

5.2.5 In cazul renuntarii la dreptul de utilizare a marcajului CE si numarul de identificare ”NB 2028”,, 

titularul are obligatia de a instiinta organismul in termen de 5 zile si acesta va decide asupra modului de 

comercializare a produselor aflate in stoc si care au aplicat marcajul CE, marcajul “pi” si numarul de 

identificare ”NB 2028”,. 

5.2.6 In cazul suspendarii sau retragerii dreptului de utilizare a marcajului CE si numarul de identificare 

”NB 2028”,  de catre organismul de certificare, titularul are obligatia de a informa corect organismul de 

certificare despre numarul de produse marcate precum si locul unde se afla. Titularul trebuie sa 

prezinte in scris organismului de certificare actiunile privind distrugerea/stergerea marcajului de pe 
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produsele aflate in depozitele sale precum si pentru retragerea (daca este cazul) sau rechemarea de 

pe piata a produselor marcate. 

In toate cazurile aratate mai sus, dupa retragerea dreptului de utilizare a marcajului CE, titularul este 

obligat sa returneze organismului de certificare toate simbolurile marcajului pe care le-a primit. 

5.2.7 Titularul certificatului este obligat ca pe toata perioada de valabilitate a acestuia, sa tina evidenta 

produselor pe care s-a aplicat marcajul  CE, marcajul “pi” si numarul de identificare ”NB 2028”,  (pe 

produs /ambalaj/documente insotitoare) si datele privind trasabilitatea introducerii pe piata (client, 

cantitate, data, etc). 

5.2.8 Titularul certificatului este obligat ca pe toata perioada de valabilitate a acestuia, sa tina evidenta 

reclamatiilor de la client privind calitatea produselor cu marcaj CE, cu marcaj “pi” introduse pe piata, 

precum si a modului de tratare a acestora .  

6    RECLAMATII, CONTESTATII, APELURI 

In cazul in care titularul certificatului, a marcajului CE, a marcajulu ”pi” nu este de acord cu deciziile 

luate de organism, poate prezenta o contestatie la RINA SIMTEX-OC, managementului la varf 

(Administrator). Constestatia este inaintata spre analiza si decizie Comitetului de tratare a apelurilor. 

Termenul de depunere a contestatiei este de 30 zile de la data comunicarii oficiale a deciziei 

organismului de certificare catre titularul certificatului. 

RINA SIMTEX-OC examineaza apelul intr-un termen de 30 de zile de la primirea lui, cu consultarea 

reprezentantilor clientului, daca este necesar, conform procedurii TRATAREA APELURILOR SI 

RECLAMATIILOR, cod PI – 07, editia in vigoare 

Prezentarea apelului nu are ca efect suspendarea deciziei contestate. Decizia Comitetului de tratare a 

apelurilor ramane definitiva. 

7    DISPOZITII  FINALE 

Responsabilitatea juridica privind utilizarea certificatului, a marcajului CE, marcajul “pi” si numarul de 

identificare ”NB 2028” ii revine titularului certificarii si nu poate fi  transferata organismului de certificare. 

8     ANEXE: - 


