
ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR 
Bucureşti , Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301 

CIFRO 4311980 

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru certificare produs. 

CERTIFICAT DE ACREDITARE 
Nr. ON 065 

Asociatia de Acreditare din România - RENAR, fiind recunoscută ca Organism 
Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia: 

RAD CERT SRL 

Bucureşti, Calea Griviţei nr. 160, bi. B, se. 1, et. 4, ap. 16, sector 1 

prin 

RAD CERT-OEVCP 

Punct de lucru: Bucureşti, B-dul Mircea Vodă nr. 44, bi. M17/I, parter, ap. 2 - Camerele 
11 şi 12, ap. 3 - Camerele 15, 16, 17, sector 3 

îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi este competentă să realizeze 
sarcinile specifice de terţă parte de evaluare şi verificare a constanţei performanţei 
produselor pentru construcţii prevăzute de Regulamentul (UE) nr.305/2011 cu 
modificările ulterioare, aşa cum se detaliază în Anexa la prezentul certificat de 
acreditare. 

Această acreditare este menţinută cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor 
de acreditare stabilite de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR. 

Prezentul Certificat de acreditare nu conferă titularului dreptul de a realiza sarcinile 
specifice prevăzute în anexe, anterior obţinerii calităţii de organism notificat. 

Prezentul certificat este însoţit de Anexa nr. 1/29.05.2021 (4 pagini) parte integrantă a 
acestuia. 

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esenţial , care poate fi revizuit 
şi emis periodic de către RENAR. Cea mai recentă versiune a certificatului de 
acreditare este disponibilă pe website-ul RENAR, www.renar.ro. 

Data acreditării iniţiale: 12.06.2013 
Data reînnoirii acreditării: 29.05.2021 
Data expirării acreditării : 28.05.2025 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
DE ACREDITARE 

dr. ing. Dumitru DINU 
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Certificatul de ac ditare nu exonerează OEC de obligaţia de a obţine toate aprobările şi 
autorizaţiile necesare pentru funcţionarea sa conform legii. 

Reproducerea partială a prezentului certificat este interzisă. 


