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Regulament de utilizare  

a  

Certificatului de Conformitate  a controlului producţei în fabrică şi a Marcajului CE  

 

– Sistem 2+  
 

 
Prezentul Regulament are drept scop stabilirea 

condiţiilor de utilizare a Certificatului  de Conformitate 

CPF şi a Marcajului CE de către organizaţiile care au 

obţinut certificarea produselor pentru construcţii în 

domeniul reglementat – Sistem de evaluare a 

constanţei performanţei – Sistem 2+.  

 

Prevederile Regulamentului de utilizare a 

Certificatului de Conformitate CPF şi a  Marcajului 

CE  pentru certificarea constanţei performanţei 

produselor fabricate – Sistem 2+ (numit în continuare 

pe scurt Regulamentul 305) se respectă de către 

organizaţiile care au solicitat evaluarea şi verificarea 

constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

realizate, în scopul certificării conform  Sistem 2+. 

 

Acest Regulament se predă fabricantului împreună cu 

Certificatul de Conformitate CPF, la finalul procesului 

de certificare, sub semnătură. 

 

 

Organismul de certificare RAD CERT-OEVCP: 

 

- eliberează, în regim controlat, Certificatul  de 

Conformitate CPF  pentru Sistemul 2+  şi dreptul de 

aplicare a Marcajului CE pentru organizaţiile care au 

finalizat cu succes procesul de certificare CPF. 

- ţine evidenţa CERTIFICATELOR eliberate 

pentru organizaţiile care solicită certificarea produselor. 

- verifică modul de utilizare a Certificatului de 

Conformitate CPF / Marcajului CE, cu ocazia 

auditurilor de supraveghere, sau atunci când sunt 

semnalări cu privire la utilizarea abuzivă a acestuia. 

- iniţiază audituri de supraveghere suplimentare 

ca urmare a sesizării /autosesizării cu privire la 

utilizarea abuzivă a Certificatului de Conformitate CPF 

/ Marcajului CE sau modificarea condiţiilor avute în 

vedere la certificare. 

- ia măsuri, în concordanţă cu prevederile 

prezentului Regulament, în caz de abateri. 

- înmânează titularului un exemplar din 

prezentul „Regulament de utilizare a Certificatului de 

Conformitate CPF şi a Marcajului CE – Sistem 2+”. 

 

 

 

 

1. Proprietatea Certificatului de Conformitate CPF 

pentru produsele certificate de RAD CERT- 

OEVCP în Sistemul de evaluare a constanţei 

performanţei produsului – Sistem   2+ 

 

1.1. Certificatul de Conformitate CPF acordat pentru 

un produs/familie de produse certificat/e reprezintă 

proprietatea organismului de certificare RAD 

CERT-OEVCP.  

 

Acesta nu poate fi concesionat, înstrăinat şi/sau utilizat 

decât pentru produsele pentru care s-a obţinut 

certificarea constanţei performanţei în procesul de 

fabricaţie verificate în timpul auditurilor de 

supraveghere planificate. 

 

 

1.2. CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CPF 

 

1.2.1. Descrierea Certificatului de Conformitate CPF 

– pentru Sistemul de evaluare a constanţei 

performanţei – 2+ 

”Certificatul de Conformitate CPF ” se întocmeşte în 

conformitate cu regulile stabilite de GNB – CPR 

Bruxelles. 

 

1.2.2. Reguli  de utilizare a Certificatului de 

Conformitate CPF 

 

Certificatul de Conformitate CPF  poate fi utilizat de 

către organizaţia certificată: 

a – sub formă de copie xerox – atunci când este solicitat 

ca dovadă a certificării de către un client sau în 

cazul participării la licitaţii; 

b – sub formă scanată -  pe pagina de web a 

organizaţiei, în scop de reclamă; 

c – în Mape de prezentare şi/sau Cataloage/pliante 

oferite clienţilor/potenţialilor clienţi; 

d – sub formă de copii alb-negru sau color, afişate la 

sediul organizaţiei şi/sau la punctele de lucru ale 

organizaţiei. 

 

În toate cazurile, se respectă forma de prezentare 

integrală a Certificatului de Conformitate CPF  

(conform reglementărilor aplicabile).  
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1.2.3. Marcajul CE. Reguli de utilizare 

 

Marcajul CE pe care organizaţia certificată în domeniul 

reglementat de RAD CERT-OEVCP are dreptul să-l 

aplice pe produse este prezentat în Figura 1. 

 

Marcajul CE trebuie să fie aplicat vizibil, uşor lizibil şi 

de neşters, direct pe produs, pe instrucţiunile care 

însoţesc produsul sau pe orice tip de etichetă ataşată 

produsului, astfel încât acesta să nu poată fi detaşat. 

 

În cazul în care acest lucru nu este posibil sau în cazul 

în care nu există cerinţe în acest sens, ţinând cont de 

natura produsului, Marcajul CE se aplică pe ambalaj, 

dacă este posibil, şi pe documentele ce însoţesc 

produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de 

documente. 

 

În situaţia în care unui produs îi sunt aplicabile mai 

multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea 

marcajului de conformitate, acesta demonstrează 

conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile 

din aceste reglementări. 

 

Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numele sau marca 

de identificare a producătorului, de ultimile două cifre 

ale anului în care a aplicat marcajul şi de numărul 

Certificatului de Conformitate CPF eliberat de RAD 

CERT-OEVCP precum şi de precizări privind 

identificarea caracteristicilor produsului pe baza 

specificaţiei tehnice. 

 

Marcajul CE constă din iniţialele „CE” având 

următoarea formă: 

 

 

 
 

 

În cazul în care Marcajul CE trebuie să fie mărit sau 

micşorat, este necesar să se respecte proporţiile 

prezentate în figura de mai sus. 

 

Elementele C şi E ale Marcajului CE trebuie să aibă 

aceaşi dimensiune pe verticală  dar aceasta nu trebuie să 

fie mai mică de 5 mm. 

 

1.2.4. Reguli  de utilizare a Marcajului CE 

 

Marcajul CE se aplică pe produse, etichete sau pe 

ambalajele acestora: titularul Certificatului de 

Conformitate are obligaţia de a o utiliza numai pentru  

 

 

 

produsele pentru care a derulat procedura de certificare 

CPF. 

 

1.3. Declaraţia de Performanţă 

 

Se respectă modelul  Declaraţiei de Performanţă – 

conform reglementări aplicabile. 

 

Fabricantul care a obţinut certificarea conformităţii 

produselor pentru construcţii, în domeniul reglementat, 

trebuie să completeze DECLARAŢIA, conform datelor 

specifice produsului certificat. 

 

Emiterea corectă a Declaraţiilor de Performanţă şi 

utilizarea corectă a Marcajului CE se verifică de către 

organismele desemnate pentru supravegherea pieţii şi 

de către  RAD CERT-OEVCP, conform Programului 

de supraveghere predat organizaţiei împreună cu 

Certificatul de Conformitate CPF. 

 

Certificatul de Conformitate CPF rămâne valabil atât 

timp cât nu sunt modificate semnificativ condiţiile 

prevăzute în specificaţia  tehnică armonizată  de 

referinţă sau condiţiile de fabricaţie de la locul de 

fabricaţie. 

 

 

2. PREVEDERI SPECIALE 

 

În cazul organizaţiilor care au declarate puncte de lucru 

în alte ţări decât România, Certificatul de Conformitate 

CPF şi Marcajul CE  RAD CERT-OEVCP nu pot fi 

utilizate decât în conformitate cu cerinţele specifice ţării 

respective . 

 

Certificatul de Conformitate CPF se poate redacta 

bilingv (franceză sau engleză) la cererea titularului 

Certificatului. 

 

Datele se vor completa în Certificatul de Conformitate 

CPF numai după evaluarea şi luarea deciziei privind 

certificarea de către expertul tehnic (nominalizat de 

către responsabilul Comitetului Tehnic/Directorul 

certificare produse) . 

 

 

3. DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE 

TITULARILOR 

CERTIFICATULUI/MARCAJULUI CE 

 

3.1. Drepturile titularilor Certificatului de 

Conformitate CPF / Marcajului CE 

- să facă referiri la Certificatul de Conformitate 

CPF  / Marcajul CE  în relaţiile cu clienţii 

/autorităţile precum şi în scop de publicitate;  

- să renunţe la Certificatul de Conformitate CPF  

/ Marcajul CE înainte de termen . 

 

 



                                                

Cod: RUC-08-CPF                                                                                                                                                Sept. 2021 

Pagina 3/6 

RAD CERT - organism de certificare produse  
în domeniul reglementat; notificat:Regulament (UE) 305 /2011 – produse pentru construcţii  

( NB  - 2293) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3.2.  Responsabilităţile titularilor Certificatului de 

Conformitate CPF  / Marcajului CE 

- să numească prin decizie persoana responsabilă cu 

utilizarea Certificatului de Conformitate CPF / 

Marcajului CE în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

 

- să anunţe organismul de certificare RAD CERT-

OEVCP în termen de maxim 30 de zile despre orice  

modificări semnificative în sistemul de producţie în care 

se realizează produsul certificat.  

 

- să respecte prevederile din Contractul de Certificare  

privind utilizarea Certificatului de Conformitate CPF / 

Marcajului CE, standardele aplicabile / documentele 

emise să se refere strict numai la domeniile pentru care 

s-a acordat certificarea.  

 

 

4. MODIFICĂRI 

 

În cazul unor modificări semnificative (legislaţie, 

structură organizatorică, standarde de referinţă, procesul 

de fabricaţie, procesul tehnologic etc.) care pot avea un 

impact major pentru produsul/familia de produse, se pot 

organiza audituri suplimentare. 

 

Auditurile suplimentare fac obiectul unor acte 

adiţionale la Contractul de Certificare, perfectate de 

comun acord: titular certificat - organism de certificare. 

 

În cazul efectuării unor modificări,  organizaţia are 

obligaţia de a informa RAD CERT-OEVCP şi de a lua 

măsuri pentru identificarea stadiului produselor.  

 

Atunci când apare necesitatea schimbării Certificatului 

de Conformitate, în perioada de valabilitate a acestuia, 

noul Certificat se înmânează numai cu condiţia predării 

originalului Certificatului modificat la organismul de 

certificare RAD CERT-OEVCP. 

 

 

5. UTILIZAREA ABUZIVĂ A CERTIFICATULUI  

DE CONFORMITATE CPF şi a MARCAJULUI 

CE 

 

5.1. Utilizarea abuzivă 

 

Utilizarea abuzivă a Certificatului de Conformitate CPF 

/ Marcajului CE se referă la: 

• utilizarea  în condiţiile suspendării, retragerii sau 

anulării certificării; 

• transmiterea spre utilizare unui terţ (altul decât 

titularul acestuia); 

 

 

 

•  

•  

 

 

• extinderea utilizării şi/sau utilizarea pentru alte 

produse sau puncte de lucru neevaluate în 

cadrul procesului de certificare iniţial; 

• extinderea utilizării şi/sau utilizarea şi pentru 

activităţi derulate în cadrul organizaţiei; 

• utilizarea în alte cazuri decât cele prezentate 

mai sus. 

 

Identificarea cazurilor de utilizare abuzivă a 

Certificatului de Conformitate CPF / Marcajului CE se 

face de către Directorul executiv, care foloseşte, după 

caz, informaţii provenind de la clienţii organizaţiilor 

certificate de RAD CERT-OEVCP, concurenţii 

acestora, consumatori, autorităţile de reglementare, 

publicaţii etc. 

 

Cauzele care pot conduce la utilizarea abuzivă a 

Certificatului de Conformitate  CPF  / Marcajului CE  

pot fi: 

a- utilizarea abuzivă cu ignorarea prevederilor din 

Contractul de Certificare; 

b- lipsa unor precizări clare în documentele RAD 

CERT-OEVCP (Ex.: prezentul Regulament). 

 

Toate cazurile de utilizare abuzivă a Certificatului de 

Conformitate CPF / Marcajului CE sunt analizate de 

către managementul RAD CERT-OEVCP . 

 

5.2. Directorul Executiv  analizează cazurile şi poate 

adopta una din următoarele decizii: 

 -avertisment; 

 -suspendare; 

 -retragere / anulare. 

 

a - Avertismentul – se aplică atunci când nu sunt 

respectate regulile de utilizare a Certificatului de 

Conformitate CPF / Marcajului CE, conform modelului 

predat dar care nu contravin drepturilor de utilizare a 

acestora. 

 

Avertismentul se poate aplica o singură dată, constând 

dintr-o adresă oficială de atenţionare a titularului 

Certificatului de Conformitate CPF / Marcajului CE,  

privind utilizarea abuzivă a siglei şi termenul de 

finalizare a acţiunilor corective.  

 

Repetarea sau menţinerea aspectelor de mai sus pot 

conduce la suspendarea certificării. 

 

b - Suspendarea Certificatului de Conformitate CPF / 

Marcajului CE, survine: 

 

a– în situaţiile prezentate la pct. 5.1; 

b– la efectuarea unor modificări în structura 

organizatorică, ce afectează procesul/le 

certificat/e, şi care nu au fost comunicate 

organismului de certificare. 

c– la nerespectarea termenelor pentru efectuarea 

auditurilor de supraveghere. 
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Pe perioada suspendarii, titularul nu trebuie să utilizeze 

Certificatul de Conformitate CPF /Marcajui CE 

acordate. 

Perioada de suspendare se stabileşte în funcţie de 

gravitatea abaterii şi de timpul necesar pentru 

implementarea acţiunilor corective, între 2 şi 6 luni. 

 

Ridicarea suspendării se face de către Directorul 

executiv, pe baza concluziilor Raportului de audit de 

urmărire care confirmă înlăturarea cauzelor. 

 

c - Decizia de retragere a Certificatului de 

Conformitate CPF  / Marcajului CE, este luată atunci 

când: 

• nu s-au aplicat acţiunile corective care au condus la 

suspendare; 

• se utilizează abuziv Certificatul de Conformitate  

CPF  / Marcajul CE, pentru alte produse decât cele 

pentru care au fost eliberate; 

• se semnalează neconformităţi majore constatate ca 

urmare a reclamaţiilor provenite de la beneficiarii / 

clienţii acestuia sau organisme de reglementare, de 

inspecţie, de controlș 

• nu au fost luate măsuri /acţiuni corective adecvate sau 

la termenele stabilite (toate situaţiile). 

 

 

În aceste cazuri, RAD CERT-OEVCP notifică decizia 

sa organizaţiei certificate printr-o scrisoare recomandată 

(sau alt mijloc echivalent), pentru asigurarea 

confidenţialităţii informaţiilor. 

 

Organizaţia certificată este obligată să restituie RAD 

CERT-OEVCP Certificatul de Conformitate CPF, în 

termen de o saptămână de la notificarea retragerii. Faţă 

de decizia organismului de certificare, organizaţia poate 

face apel. 

 

Înaintea retragerii Certificatului de Conformitate CPF / 

Marcajului CE, RAD CERT-OEVCP analizează atât 

natura şi amploarea neconformităţii sau informaţiei 

(reclamaţiei primite) cât şi implicaţiile asupra 

beneficiarilor / clienţilor serviciilor / lucrărilor efectuate 

de organizaţia certificată. 

 

Restrângerea domeniului certificat este utilizată de 

RAD CERT-OEVCP în cazul în care la auditul de 

supraveghere sau la sesizarea directă a titularului 

Certificatului de Conformitate CPF  / Marcajului CE, 

şi/sau sesizărilor de la terţi, se constată reducerea 

numărului de produse din familia de produse /numărului 

de locaţii sau puncte de lucru. 

 

Directorul executiv poate decide efectuarea unui audit 

care să aibă ca obiectiv evaluarea acestor modificări şi 

impactul asupra produselor rămase.  

 

 

RAD CERT-OEVCP poate decide retragerea 

Certificatului de Conformitate CPF  iniţial şi acordarea 

unuia nou. 

 

În cazul aplicării de sancţiuni, altele decât retragerea 

/anularea, Directorul executiv al RAD CERT-OEVCP 

notifică organizaţiei obligaţia acesteia de a stabili şi 

implementa acţiuni corective în termen de: 

 -o lună, în cazul avertismentului; 

 -maxim 6 luni, în cazul suspendării. 

Rezolvarea acţiunilor corective se constată prin audituri 

efectuate în cadrul supravegherilor programate sau 

neprogramate. 

 

Organizaţiile care sunt supuse sancţiunilor pot face 

reclamaţii, apel la  RAD CERT-OEVCP. 

 

 

6. REGULI PRIVIND UTILIZAREA 

NUMĂRULUI DE NOTIFICARE AL RAD CERT–

OEVCP 

 

Titularul Certificatului de Conformitate CPF care are 

dreptul de aplicare a Marcajului CE este obligat să 

respecte regulile stabilite, prezentate mai sus. 

 

Utilizarea Numărului de notificare al RAD CERT-

OEVCP  în alte cazuri decât cele prevăzute mai sus, ex: 

a - pe alte produse, pe instrucţiunile care însoţesc 

produsul sau pe orice tip de etichetă ataşată 

produsului, care nu au făcut obiectul evaluării, 

b - într-o formă incompletă sau în altă variantă decât 

cea prezentată pe Certificatul de Conformitate 

CPF, 

c- într-o prezentare care se poate 

deterioara/descompleta foarte uşor, 

 

poate conduce la: retragerea Certificatului de 

Conformitate CPF, publicarea încălcării, informarea 

Autorităţii de notificare, alte acţiuni legale. 

 

RAD CERT-OEVCP verifică în timpul auditurilor de 

supraveghere modul în care sunt utilizate: 

 

• Certificatul de Conformitate CPF, 

• Modul de aplicare a marcajului CE, 

• Utilizarea corectă a referirii la Numărul de 

notificare RAD CERT-OEVCP 

 

7. Modificări intervenite pe durata certificării. 

Modificarea certificării poate apare în condiţiile în care 

în procesul tehnologic, în structura organizatorică sau 

standardul/le de referinţă apar modificări importante. 

Uneori aceste schimbări pot conduce la reluarea 

procesului de certificare.  
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Fiecare situaţie este analizată şi tratată de către RAD 

CERT-OEVCP  şi se finalizează de obicei cu 

planificarea unui audit în cadrul căruia echipa de 

audit  RAD CERT- OEVCP  analizează şi evaluează 

impactul pe care aceste modificări îl pot avea asupra 

conformităţii produsului.  

 

În funcţie de rezultatul analizei se stabileşte:  

• menţinerea certificării, 

• aprobarea modificărilor cu condiţia schimbării 

Certificatului, 

• neaprobarea modificărilor şi retragerea, 

suspendarea Certificatului, până la aplicarea de 

acţiuni corective.  

 

 

8. DISPOZIŢII FINALE 

 

Responsabilitatea juridică de utilizare a Certificatului 

de Conformitate CPF / Marcajului CE pentru produsele 

certificate revine titularului şi nu se transferă 

organismului de certificare. 

 

Modificarea şi/sau completarea prezentului Regulament 

se face numai prin actualizări aprobate de  conducerea 

RAD CERT-OEVCP. 

 


