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1

GENERALITATI

1.1 “Regulamentul de utilizare a certificatului si a marcajului CE” defineste regulile pe care
trebuie sa le respecte organizatiile care au obtinut Certificatul, ca urmare a procesului de
evaluare si verificare a constantei performantei produsului relevant (2+), in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011, regulamentele (UE) delegate si prevederile
standardului european armonizat de referinta.
1.2 Certificatul acordat de RINA SIMTEX-OC, in conformitate cu Regulile generale de
certificare este:
CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA
(sistem EVCP 2+).
1.3 In Conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011, marcajul CE se
aplica pe acele produse pentru constructii pentru care fabricantul a intocmit o declaratie de
performanta in conformitate cu Reg. delegat(UE) nr. 574/2014, anexa III (Anexa A).
1.4 Daca o declaratie de performanta nu a fost intocmita de catre fabricant, marcajul CE nu
se aplica.
1.5 Pentru orice produs pentru constructii care face obiectul unui standard armonizat,
marcajul CE este singurul marcaj care atesta conformitatea produsului pentru constructii cu
performanta declarata, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale.
2

CONDIŢII GENERALE DE APLICARE A MARCAJULUI CE

2.1 Marcajul CE se aplica in mod vizibil, lizibil si inteligibil pe produsul pentru constructii sau
pe o eticheta lipita pe produs. In cazul in care acest lucru nu este posbil 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:
- numarul de identificare al organismului notificat RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE
CERTIFICARE - 2028
- 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;
- 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 ,
- codul de identificare unic al produsului-tip;
- 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.

RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5, Romania,
J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806.
e-mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

3/10

Regulamentul de utilizare a certificatului si a marcajului CE

3

UTILIZAREA ABUZIVA A CERTIFICATULUI SI A MARCAJULUI CE

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

4

Utilizarea certificatului si aplicarea marcajului CE dupa expirarea datei de valabilitate
a certificatului;
Utilizarea certificatului si aplicarea marcajului CE in conditiile suspendarii pe o
perioada determinata a certificarii sau retragerii certificarii;
Aplicarea marcajului CE pe alte produse decat cele pentru care s-a atestat
conformitatea;
Aplicarea marcajului CE pe produse care nu indeplinesc conditiile de performanta
care au stat la baza evaluarii si verificarii constantei performantei;
Orice aplicare a marcajului CE care nu respecta prevederile Regulamentului (UE) nr.
305/2011, standardului european armonizat /ETA adoptat drept referential;
Utilizarea incorecta a numarului de identificare al RINA SIMTEX-OC, ca organism
notificat. (NB 2028).

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, 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 contine:
- motivul actiunii corective, orice conditie periculoasa;
- actiuni ce trebuie intreprinse de utilizatorul abuziv pentru rezolvarea problemei;
- obligativitatea utilizatorului abuziv privind actiunile care se intreprind de acestea
pentru a se asigura ca marcajul CE nu va fi aplicat pe produse neconforme..
RINA SIMTEX poate actiona in instanta sau afisa pe site-ul organismului cazurile de
utilizare abuziva a certificatului si a marcajului CE.
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5

DREPTURILE SI RESPONSABILITATILE TITULARULUI DE CERTIFICAT

5.1 Drepturi
5.1.1Titularul 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 Titularul poate aplica marcajul CE pe produsele pentru care a fost evaluata si
verificata constanta performantei, in conformitate cu sistemul EVCP aplicabil;
5.1.3 Titularul certificatului poate sa emita o declaratie de performanta; forma si continutul
declaratiei de performanta se regasesc in Anexa 1 la prezentul Regulament.
5.2 Responsabilitati
5.2.1 Responsabilitatile legale care revin titularului in comercializarea produselor pentru
care au obtinut dreptul de utilizare a marcajului CE nu pot fi transferate sub nici o forma
organismului de certificare RINA SIMTEX-OC .
5.2.2 In actiunile publicitare titularul trebuie sa faca referire la marcajul CE numai
individualizat pentru produsele pentru care a obtinut acest drept, fara ambiguitati sau
posibilitati de confuzie.
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, 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.
5.2.6 In cazul suspendarii sau retragerii dreptului de utilizare a marcajului CE de catre
organismul de certificare, titularul are obligatia de a informa corect organismul de certificare
despre numarul de produse marcate precum si locul unde se afla. Titularul trebuie sa
prezinte in scris organismului de certificare actiunile privind distrugerea/stergerea
marcajului de pe produsele aflate in depozitele sale precum si pentru retragerea (daca este
cazul) de pe piata a produselor marcate.
In toate cazurile aratate mai sus, dupa retragerea dreptului de utilizare a marcajului CE,
titularul este obligat sa returneze organismului de certificare toate simbolurile marcajului pe
care le-a primit.
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 (pe produs /ambalaj/documente
insotitoare) si datele privind trasabilitatea introducerii pe piata (client, cantitate, data, etc).
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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 introduse
pe piata, precum si a modului de tratare a acestora .
6

RECLAMATII, CONTESTATII, APELURI

In cazul in care titularul certificatului si a marcajului CE nu este de acord cu deciziile luate
de organism, poate prezenta o contestatie la RINA SIMTEX-OC, managementului la varf
(Administrator). Constestatia, cu explicarea si argumentarea obiectiva a motivelor, 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 si a marcajului CE ii revine
titularului certificarii si nu poate fi transferata organismului de certificare.
8

ANEXE

8.1 ANEXA A: Anexa la Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014 – Declaratie de
performanta
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ANEXA 1
ANEXA III (Reg. delegat(UE) nr.574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr..............
1 Cod unic de identificare al produsului-tip:.................................................................................
2 Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):............................................................................
3 Fabricant:.....................................................................................................................................
4 Reprezentant autorizat:.............................................................................................................
5 Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:............................
6 a) Standard armonizat:................................................................................................................
Organism (organisme) notificat(e) …………………………………………..................................................
b) Documentul de evaluare european:..................................................................................
Evaluarea tehnică europeană:...................................................................................................
Organismul de evaluare tehnică:................................................................................................
Organism (organisme) notificat(e):.............................................................................................
7 Performanța (performanțe) declarată (declarate)......................................................................
8 Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:...................................
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
[nume]............................................................................................................................................. În
[locul] ......................................................... la [data eliberării].........................................................
[semnătura]
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Instrucțiuni pentru întocmirea declarației de performanță
I GENERALITĂȚI Aceste instrucțiuni au ca obiectiv orientarea fabricanților la întocmirea unei
declarații de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând
modelul din prezenta anexă (denumit în continuare «modelul»). Aceste instrucțiuni nu fac
parte din declarațiile de performanță care trebuie emise de către fabricanți și nu ar trebui să
fie incluse în aceste declarații de performanță. La întocmirea unei declarații de performanță,
fabricantul:
a) reproduce textele și titlurile modelului care nu sunt indicate între paranteze drepte;
b) completează spațiile libere și paranteze drepte, prin introducerea informațiilor necesare.
Producătorii pot, de asemenea, să includă în declarația de performanță trimiterea la site-ul
internet unde copia declarației de performanță este pusă la dispoziție în conformitate cu
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articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Această trimitere poate fi
inclusă după punctul 8 sau în alt loc în care nu afectează lizibilitatea și claritatea
informațiilor obligatorii.
II FLEXIBILITATE Cu condiția ca informațiile obligatorii cerute de articolul 6 din Regulamentul
(UE) nr. 305/2011 să fie furnizate în mod clar, complet și într-o manieră coerentă, la
întocmirea unei declarații de performanță este posibil:
a) să se utilizeze o structură diferită de model;
b) să se combine punctele modelului prin prezentarea grupată a unora dintre acestea;
c) să se prezinte punctele modelului într-o ordine diferită sau utilizând unul sau mai multe
tabele;
d) să se omită anumite puncte din model care nu sunt relevante pentru produsul pentru
care este întocmită o declarație de performanță. De exemplu, acesta este cazul în care
declarația de performanță este bazată fie pe un standard armonizat, fie pe o evaluare
tehnică europeană eliberată pentru produs, ceea ce face ca cealaltă alternativă să nu fie
aplicabilă. Aceste omisiuni ar putea viza, de asemenea, punctele privind reprezentantul
autorizat sau privind utilizarea documentației tehnice adecvate și a documentației tehnice
specifice;
e) să se prezinte punctele fără a le numerota.
În cazul în care un fabricant dorește să emită o declarație de performanță unică care să acopere
diferite variante ale unui produs-tip, cel puțin următoarele elemente trebuie să fie enumerate
separat și clar pentru fiecare variantă de produs: numărul declarației de performanță, codul de
identificare conform punctului 1 și performanța (performanțele) declarată (declarate) conform
punctului 7.3.
INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI- aici e un tabel Punctul modelului
Instrucțiuni Numărul declarației de performanță Acesta este numărul de referință al declarației de
performanță prevăzut la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Alegerea
numărului revine fabricantului. Acest număr poate fi identic cu codul unic de identificare al
produsului-tip indicat la punctul 1 al modelului. 28.5.2014 L 159/44 Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene RO Punctul modelului Instrucțiuni
Punctul 1 Se indică codul unic de identificare al produsului-tip menționat la articolul 6 alineatul (2)
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011. La articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.
305/2011, codul unic de identificare determinat de fabricant pentru a urma marcajul CE este
corelat cu produsul-tip și astfel cu setul de niveluri sau clase de performanță reprezentative ale unui
produs pentru construcții, astfel cum sunt prezentate în declarația de performanță întocmită
pentru acesta. În plus, pentru destinatarii produselor pentru construcții, în special pentru utilizatorii
finali ai acestora, este necesar să existe posibilitatea de a identifica fără echivoc acest set de niveluri
sau clase de performanță pentru un anumit produs. În consecință, orice produs pentru construcții,
pentru care a fost întocmită o declarație de performanță ar trebui să fie corelat de fabricant cu
produsul-tip respectiv și un anumit set de niveluri sau clase de performanță prin codul unic de
identificare, care funcționează, de asemenea, ca o referință menționată la articolul 6 alineatul (2)
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Punctul 2 Se indică utilizarea preconizată sau lista utilizărilor preconizate, după caz, a produsului
pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute de fabricant, în conformitate cu specificația tehnică
armonizată aplicabilă.
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Punctul 3 Se indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa
fabricantului, conform cerințelor prevăzute la articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr.
305/2011.
Punctul 4 Acest punct trebuie inclus și completat doar în cazul în care a fost desemnat un
reprezentant autorizat. În acest caz, se indică numele și adresa de contact a reprezentantului
autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Punctul 5 Se indică numărul sistemului sau a sistemelor aplicabile de evaluare și de verificare a
constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V la
Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Dacă există mai multe sisteme, se declară fiecare dintre acestea.
Punctele 6a și 6b Deoarece un producător poate întocmi o declarație de performanță fie pe baza
unui standard armonizat, fie pe baza unei evaluări tehnice europene eliberată pentru produs,
aceste două situații diferite prezentate la punctele 6a și 6b ar trebui să fie tratate ca alternative,
doar una dintre ele urmând să fie aplicată și completată într-o declarație de performanță. În cazul
de la punctul 6a, și anume în cazul în care o declarație de performanță se bazează pe un standard
armonizat, se indică toate informațiile următoare: (a) numărul de referință al standardului
armonizat și data eliberării (referința datată); precum și (b) numărul de identificare al organismului
(organismelor) notificat(e). Atunci când se furnizează denumirea organismului (organismelor)
notificat(e), este esențial ca denumirea să fie furnizată în limba originală, fără traducere în alte
limbi. În cazul de la punctul 6b, și anume în cazul în care o declarație de performanță se bazează pe
o evaluare tehnică europeană eliberată pentru produs, se indică toate informațiile următoare: (a)
numărul documentului de evaluare european și data eliberării; (b) numărul evaluării tehnice
europene și data eliberării; (c) numele organismului de evaluare tehnică; precum și (d) numărul de
identificare al organismului (organismelor) notificat(e). 28.5.2014 L 159/45 Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene RO Punctul modelului Instrucțiuni.
Punctul 7 La acest punct, declarația de performanță cuprinde: (a) lista caracteristicilor esențiale,
astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea sau utilizările
preconizate indicate la punctul 2; precum și (b) pentru fiecare caracteristică esențială, performanța
declarată, prin nivel, clasă sau printr-o descriere, în ceea ce privește această caracteristică sau,
pentru caracteristicile pentru care nu este declarată niciun fel de performanță, acronimul «NPD»
(nicio performanță determinată). Acest punct poate fi completat prin utilizarea unui tabel care să
prezinte legăturile dintre specificațiile tehnice armonizate și sistemele de evaluare și verificare a
constanței performanței aplicate respectiv fiecărei caracteristici esențiale a produsului, precum și
performanța aferentă fiecărei caracteristici esențiale. Performanța trebuie să fie declarată în mod
clar și explicit. Prin urmare, performanța nu poate fi descrisă în declarația de performanță numai
prin introducerea unei formule de calcul care urmează a fi aplicată de către beneficiari. În plus,
nivelurile sau clasele de performanță prezentate în documentele de referință sunt reproduse în
declarația de performanță în sine și, prin urmare, nu pot fi exprimate numai prin introducerea
trimiterilor la aceste documente în declarația de performanță. Cu toate acestea, performanța, în
special în ceea ce privește comportamentul structural al unui produs pentru construcții, poate fi
exprimată prin trimitere la documentația de producție respectivă sau la calculele dimensiunilor
structurale. În acest caz, documentele relevante se anexează la declarația de performanță.
Punctul 8 Acest punct trebuie inclus și completat într-o declarație de performanță dacă s-a utilizat
documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică, în conformitate cu articolele
36-38 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, în scopul de a indica cerințele pe care le respectă
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Regulamentul de utilizare a certificatului si a marcajului CE
produsul. În acest caz, la acest punct, declarația de performanță indică următoarele: (a)numărul de
referință al documentației specifice și/sau documentației tehnice adecvate utilizate; precum și (b)
cerințele pe care le respectă produsul.
Semnătură Se înlocuiesc spațiile indicate între paranteze drepte cu informațiile indicate și
semnătura.” 28.5.2014 L 159/46 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO
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