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              MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR 
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PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 13 ianuarie 2005 
 
    În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 
privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a produselor pentru construcþii, 
    în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcþii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din 
Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului 
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
ºi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/2003 privind 
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor, aprobatã cu 
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile ulterioare, ministrul 
transporturilor, construcþiilor ºi turismului ºi ministrul administraþiei ºi internelor emit 
urmãtorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobã Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii 
produselor pentru construcþii, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul 
ordin. 
    ART. 2 
    Comisiile de recunoaºtere din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi 
Turismului ºi Ministerului Administraþiei ºi Internelor vor urmãri punerea în aplicare a 
prevederilor prezentului ordin. 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 4 
    La data publicãrii prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului lucrãrilor publice, 
transporturilor ºi locuinþei, al ministrului de interne ºi al ministrului administraþiei 
publice nr. 308/409/189/2003 pentru aprobarea Procedurii de evaluare ºi desemnare a 
organismelor abilitate pentru atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 5 mai 2003. 
 

p. Ministrul transporturilor, 
construcþiilor ºi turismului, 

Traian Panait, 
secretar de stat 

 
Ministru de stat, 



ministrul administraþiei ºi internelor, 
Marian Florian Sãniuþã 

 
ANEXA 1 

 
PROCEDURA 

de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii produselor pentru 
construcþii 

 
CAP. 1 

Obiectul ºi domeniul de aplicare 
 

    ART. 1 
    Prezenta procedurã stabileºte condiþiile ºi regulile de procedurã privind 
recunoaºterea, desemnarea ºi notificarea, dupã caz, a organismelor ºi laboratoarelor care 
participã la atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii, prevãzute la art. 27 
alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiþiilor de 
introducere pe piaþã a produselor pentru construcþii, denumite în continuare organisme, 
cu excepþia cazurilor în care existã prevederi distincte pentru organisme ºi laboratoare. 
    ART. 2 
    (1) Organismele prevãzute la art. 1 sunt supuse, în principiu, regulilor comune de 
procedurã privind desemnarea, stabilite prin Hotãrârea Guvernului nr. 487/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea ºi notificarea naþionalã a 
laboratoarelor de încercãri, precum ºi a organismelor de certificare ºi de inspecþie care 
realizeazã evaluarea conformitãþii produselor din domeniile reglementate prevãzute în 
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii produselor, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, adaptate ºi/sau 
completate, dupã caz, corespunzãtor cerinþelor domeniului reglementat specific. 
    (2) În domeniul produselor pentru construcþii nu sunt aplicabile procedurile modulare 
de evaluare a conformitãþii, prevãzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ci procedurile aferente sistemelor de atestare a 
conformitãþii produselor, prevãzute la pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 
622/2004, ceea ce implicã un alt mod de identificare a domeniilor de competenþã, a 
funcþiilor ºi a sarcinilor specifice ce revin organismelor desemnate. 
    (3) Prevederile specifice referitoare la evaluarea, recunoaºterea ºi desemnarea 
organismelor în domeniul produselor pentru construcþii, cuprinse în prezenta procedurã, 
sunt stabilite pe baza condiþiilor prevãzute în cap. V, VII ºi IX ºi în anexele nr. 3 ºi 4 
din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 ºi cu luarea în considerare a prevederilor 
cuprinse în ghidurile adoptate de Comisia Europeanã în acest domeniu. 

 
CAP. 2 

Documente de referinþã 
 
    ART. 3 
    (1) La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedurã au stat urmãtoarele acte 
normative: 



    a) Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe 
piaþã a produselor pentru construcþii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 421 din 11 mai 2004; 
    b) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii produselor, publicatã în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificãrile 
ºi completãrile ulterioare aduse prin Ordonanþa Guvernului nr. 71/2003, publicatã în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, aprobatã cu 
modificãri prin Legea nr. 503/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 876 din 10 decembrie 2003, Ordonanþa Guvernului nr. 62/2004, publicatã în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, aprobatã cu 
modificãri prin Legea nr. 406/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 941 din 14 octombrie 2004; 
    c) Hotãrârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind desemnarea ºi notificarea naþionalã a laboratoarelor de încercãri, precum ºi a 
organismelor de certificare ºi de inspecþie care realizeazã evaluarea conformitãþii 
produselor din domeniile reglementate prevãzute în Legea nr. 608/2001 privind 
evaluarea conformitãþii produselor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 388 din 6 iunie 2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare aduse prin Hotãrârea 
Guvernului nr. 298/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 
din 22 martie 2004; 
    d) Ordinul ministrului transporturilor, construcþiilor ºi turismului nr. 1.558/2004 
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitãþii produselor pentru 
construcþii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 din 16 
decembrie 2004. 
    (2) Prezenta procedurã cuprinde prevederi cu referire la urmãtoarele standarde, la a 
cãror aplicare trebuie luatã în considerare ultima ediþie a standardului citat: 
    a) SR EN 45004 "Criterii generale pentru funcþionarea diferitelor tipuri de organisme 
care efectueazã inspecþia"; 
    b) SR EN 45011 "Criterii generale pentru organisme de certificare care efectueazã 
certificarea produselor"; 
    c) SR EN 45012 "Criterii generale pentru organisme de certificare care efectueazã 
certificarea sistemelor calitãþii"; 
    d) SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinþe generale pentru competenþa laboratoarelor de 
încercãri ºi etalonãri". 
    (3) La stabilirea prevederilor prezentei proceduri s-au luat în considerare 
recomandãrile Comisiei Europene cuprinse în urmãtoarele documente: 
    a) Ghidul comunitar A - Desemnarea organismelor recunoscute în domeniul 
directivei "Produse pentru construcþii"; 
    b) Ghidul comunitar K - Sistemele de atestare a conformitãþii ºi rolul ºi sarcinile 
organismelor notificate în domeniul directivei "Produse pentru construcþii". 
 

CAP. 3 
Termeni ºi definiþii 

 
    ART. 4 
    (1) Termenii de specialitate utilizaþi în prezenta procedurã sunt prevãzuþi ºi definiþi în 
documentele de referinþã menþionate în cap. II. 



    (2) Prescurtãrile utilizate în textul procedurii se înþeleg astfel: 
    CPF = controlul producþiei în fabricã; 
    C.T.P.C. = Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcþii; 
    PECA = Protocol la Acordul european privind evaluarea conformitãþii ºi acceptarea 
produselor industriale; 
    I.G.S.U. = Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã. 

 
CAP. 4 

Domenii ºi condiþii de recunoaºtere ºi desemnare 
 
    ART. 5 
    (1) În domeniul produselor pentru construcþii, recunoaºterea ºi desemnarea 
organismelor se stabilesc pe familii/subfamilii de produse, pe sisteme de atestare a 
conformitãþii ºi pentru realizarea de funcþii ºi sarcini specifice pentru atestarea 
conformitãþii produselor, aºa cum sunt identificate prin prevederile prezentei proceduri. 
    (2) Recunoaºterea se acordã de una dintre cele douã autoritãþi competente pentru 
desemnare prevãzute la art. 27 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004, prin 
comisiile de recunoaºtere constituite în acest scop conform art. 23 din normele 
metodologice, care emit certificatele de recunoaºtere, dupã cum urmeazã: 
    a) Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, pentru organismele 
specializate pe toate familiile de produse pentru construcþii ºi pe toate funcþiile 
specifice, cu excepþia celor prevãzute la lit. b); 
    b) Ministerul Administraþiei ºi Internelor, pentru organismele specializate pe familiile 
de produse care cuprind mijloace fixe pentru alarmare/detectare a incendiului, pentru 
stingerea incendiului, pentru controlul focului ºi fumului ºi pentru prevenirea 
exploziilor ºi produse cu rol de protecþie la foc, precum ºi pentru laboratoarele de 
încercãri care efectueazã încercãrile de comportare la foc pentru oricare dintre familiile 
de produse pentru construcþii. 
    (3) Comisiile de recunoaºtere se constituie ºi funcþioneazã la fiecare autoritate 
competentã pentru desemnare, conform regulamentelor de organizare ºi funcþionare 
proprii, având în vedere realizarea colaborãrilor necesare. 
    (4) Desemnarea organismelor recunoscute de ambele autoritãþi competente, precum ºi 
suspendarea, limitarea sau retragerea desemnãrilor se aprobã prin ordin al ministrului de 
resort, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (5) De la data intrãrii în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru 
construcþii sau de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, dacã un astfel de 
protocol nu este încheiat anterior, Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi 
Turismului rãspunde de aplicarea procedurii de notificare a organismelor desemnate în 
relaþie cu Comisia Europeanã ºi cu statele membre ale Uniunii Europene. 
    (6) Evaluarea organismelor care solicitã desemnarea, precum ºi supravegherea 
organismelor recunoscute ºi desemnate se realizeazã de cãtre C.T.P.C., pentru 
organismele prevãzute la alin. (2) lit. a), ºi de cãtre I.G.S.U., pentru organismele 
prevãzute la alin. (2) lit. b). 
    (7) Costurile aferente evaluãrii ºi supravegherii pe perioada desemnãrii se stabilesc pe 
bazã de tarife, care se actualizeazã anual, ºi se suportã de organismele solicitante. 
    ART. 6 



    (1) Pot fi recunoscute ºi desemnate orice persoane juridice sau, în unele cazuri, 
entitãþi din cadrul unor persoane juridice, cu sediul în România, care funcþioneazã ca 
organisme de certificare, ca organisme de inspecþie ºi/sau ca laboratoare de încercãri ºi 
îndeplinesc cumulativ cerinþele de acreditare prealabilã prevãzute la art. 16 din Legea 
nr. 608/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi condiþiile minimale prevãzute 
în anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004, tratate potrivit prevederilor 
prezentei proceduri. 
    (2) Persoana juridicã sau entitatea poate fi desemnatã, pe baza propriei solicitãri, 
pentru exercitarea funcþiilor prevãzute la alin. (3) ºi pentru efectuarea sarcinilor 
specifice prevãzute la alin. (4), cu referire la anumite familii de produse pentru 
construcþii ºi în corelare cu sistemele de atestare a conformitãþii aplicabile familiilor de 
produse respective, identificate conform prevederilor Regulamentului privind atestarea 
conformitãþii produselor pentru construcþii. 
    (3) În domeniul produselor pentru construcþii pot fi recunoscute ºi desemnate 
organisme pentru exercitarea urmãtoarelor funcþii: 
    a) certificarea conformitãþii produselor, denumite în continuare organisme de 
certificare produs; 
    b) certificarea conformitãþii controlului producþiei în fabricã, denumite în continuare 
organisme de certificare CPF; 
    c) inspecþie, denumite în continuare organisme de inspecþie; 
    d) încercãri, denumite în continuare laboratoare de încercãri. 
    (4) Sarcinile specifice ce revin organismelor, în corelare cu sistemele de atestare a 
conformitãþii, sunt: 
    a) certificarea conformitãþii produsului ºi eliberarea certificatului de conformitate EC, 
pentru sistemele 1+ ºi 1; 
    b) certificarea conformitãþii CPF, pentru sistemele 2+ ºi 2; 
    c) supravegherea CPF, pentru sistemele 1+, 1 ºi 2+; 
    d) inspecþia CPF, pentru sistemele 1+, 1, 2+ ºi 2; 
    e) încercãri iniþiale de tip ale produsului, pentru sistemele 1+, 1 ºi 3; 
    f) încercãri prin sondaj pe eºantioane prelevate de la locul producþiei, de pe piaþã sau 
de pe ºantiere, pentru sistemul 1+. 
    ART. 7 
    (1) Un organism poate fi recunoscut ºi desemnat pentru una sau mai multe 
familii/subfamilii de produse pentru construcþii, precum ºi pentru o familie/subfamilie 
de produse, pe o singurã funcþie, pe mai multe sau pe toate funcþiile care intervin în 
sistemul/sistemele de atestare a conformitãþii aplicabil/aplicabile familiei/subfamiliei 
respective, dintre cele prevãzute la art. 6 alin. (3). 
    (2) Organismele solicitante trebuie sã dovedeascã îndeplinirea condiþiilor relevante 
pentru recunoaºtere ºi desemnare pe fiecare domeniu acoperit de acestea. 
    ART. 8 
    (1) Entitãþi legate juridic de operatori economici nu pot fi desemnate în nici un caz ca 
organisme de certificare ºi ca organisme de inspecþie, putând fi desemnate doar ca 
laboratoare de încercãri ºi numai în cazuri speciale ºi justificate (de exemplu, 
laboratorul este unicul din þarã sau dintr-o zonã teritorialã, care dispune de aparatura de 
încercare necesarã). 
    (2) În sensul prezentei proceduri, prin operator economic se înþelege orice persoanã 
juridicã sau persoanã fizicã autorizatã care introduce pe piaþã produse pentru construcþii 



în calitate de producãtor, reprezentant autorizat al producãtorului sau importator, definiþi 
conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. m), v) ºi z) din Legea nr. 608/2001, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare. 
    (3) Un organism se considerã legat de un operator economic în urmãtoarele situaþii: 
    a) este parte a aceleiaºi societãþi ca ºi unitatea de producþie; 
    b) este entitate separatã juridic de unitatea de producþie, dar este în întregime sau în 
majoritate proprietatea unitãþii de producþie; 
    c) este independent, dar unitatea de producþie deþine o anumitã cotã de acþiuni; 
    d) este separat de unitatea de producþie, dar ambele au o societate-mamã comunã care 
deþine în întregime sau în majoritate proprietatea; 
    e) este separat de unitatea de producþie, dar ambele au o societate-mamã comunã care 
deþine o anumitã cotã de acþiuni; 
    f) este în proprietatea unei organizaþii reprezentând mai mulþi producãtori (de 
exemplu, o asociaþie cu scop comercial). 
    ART. 9 
    (1) Organismele de certificare, organismele de inspecþie ºi laboratoarele pot 
subcontracta executarea unora dintre sarcinile ce le revin altor organisme ºi/sau 
laboratoare. 
    (2) Un organism desemnat care subcontracteazã rãmâne în orice situaþie rãspunzãtor 
pentru toate activitãþile acoperite de desemnare. Subcontractarea nu se poate referi la 
delegarea autoritãþii sau a responsabilitãþilor corespunzãtoare funcþiei desemnate. 
    (3) Un organism desemnat nu poate în nici un caz sã subcontracteze toate activitãþile. 
De asemenea, este interzisã subcontractarea "în serie". 
    (4) Organismele de certificare nu pot subcontracta activitãþile de evaluare ºi 
acceptare. Pot fi subcontractate numai activitãþi tehnice, precis delimitate ºi riguros 
detaliate, de exemplu încercãri, examinãri, comparaþii, eºantionãri sau audituri pentru 
calitate. 
    ART. 10 
    În scopul asigurãrii unei aplicãri practice uniforme a sarcinilor ce revin diferitelor 
organisme recunoscute ºi desemnate în cadrul sistemelor de atestare a conformitãþii, 
precum ºi a evaluãrilor în vederea recunoaºterii ºi desemnãrii, C.T.P.C. va întocmi, 
când este cazul, împreunã cu I.G.S.U., instrucþiuni detaliate privind rolul ºi raporturile 
dintre organisme pentru realizarea metodelor de încercare, inspecþie ºi certificare 
prevãzute în specificaþiile tehnice. Aceste instrucþiuni vor fi puse la dispoziþie 
organismelor interesate, contra cost. 
 

CAP. 5 
Solicitarea recunoaºterii ºi desemnãrii 

 
    ART. 11 
    (1) Solicitarea organismului se realizeazã conform art. 5 alin. (3) din normele 
metodologice, cu completãrile de mai jos. 
    (2) Cererea de desemnare trebuie întocmitã corespunzãtor modelului prezentat în 
anexa nr. 1. 
    (3) Cererea de desemnare trebuie însoþitã de urmãtoarele documente: 
    a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului sau orice 
act juridic echivalent privind înfiinþarea, în copie; 



    b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitãþii, emis de 
organismul naþional de acreditare, în copie; 
    c) raportul întocmit de organismul naþional de acreditare, referitor la procedura de 
evaluare a conformitãþii documentatã ºi aplicatã de cãtre solicitant ºi la sistemul de 
management al calitãþii implementat de acesta; 
    d) descrierea tipului de activitate la care se referã desemnarea, potrivit prevederilor 
art. 6 alin. (3) ºi (4); 
    e) nominalizarea familiei/subfamiliilor de produse pentru construcþii ºi a utilizãrilor 
preconizate aferente, care va/vor fi acoperitã/acoperite de desemnarea care se solicitã, 
identificate potrivit prevederilor din anexele nr. I, II ºi III la Regulamentul privind 
atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii; 
    f) datele specifice de personal, de calificare ºi de experienþã profesionalã, referitoare 
la directorul organismului, la locþiitorul acestuia, la personalul cu funcþii de conducere 
ºi la personalul tehnic, potrivit prevederilor art. 16; 
    g) descrierea sumarã a spaþiilor de lucru ºi a echipamentelor tehnice ºi indicarea 
procedurilor operaþionale specifice; 
    h) declaraþie privind relaþiile economice ºi juridice ale solicitantului, persoanã 
juridicã sau entitate, ale directorului ºi ale celorlalþi angajaþi ai solicitantului cu 
operatorii economici; 
    i) documentele referitoare la subcontractarea activitãþilor în legãturã cu sarcinile 
pentru care solicitã desemnarea, în copie; 
    j) modelele documentelor ce urmeazã a fi eliberate: certificat de conformitate EC, 
certificat de conformitate a CPF, raport de încercare, dupã caz; 
    k) asigurarea de rãspundere civilã, în copie, pentru cazul în care rãspunderea nu 
revine statului prin lege, însoþitã de o adresã emisã de societatea de asigurare, prin care 
sã se confirme cã poliþa de asigurare acoperã despãgubirile care pot fi solicitate în urma 
activitãþii pentru care se solicitã desemnarea; 
    l) o declaraþie scrisã prin care solicitantul este de acord ca organismul naþional de 
acreditare sã punã la dispoziþie autoritãþii competente, la cerere, documente ºi informaþii 
în legãturã cu acreditarea sa; 
    m) dovada de platã a costului pentru evaluarea iniþialã. 
    (4) În situaþiile prevãzute la art. 7 alin. (1), cererile trebuie sã exprime explicit 
domeniul de desemnare solicitat prin întocmirea documentelor prevãzute la alin. (3) lit. 
e) sub forma unor liste distincte: 
    a) pentru o singurã familie/subfamilie de produse ºi mai multe funcþii care intervin în 
cadrul sistemelor de atestare aplicabile familiei respective; sau 
    b) pentru o singurã funcþie ºi mai multe familii/subfamilii de produse, cu specificarea 
sistemelor de atestare aplicabile familiilor respective. 
    (5) Documentele prevãzute la alin. (3) trebuie prezentate astfel încât sã permitã 
evaluarea îndeplinirii condiþiilor minimale prevãzute în anexa nr. 4 la Hotãrârea 
Guvernului nr. 622/2004 pentru fiecare dintre familiile de produse/funcþiile specifice 
solicitate pentru desemnare. 
    ART. 12 
    (1) În funcþie de familia de produse/funcþiile pentru care se solicitã desemnarea, 
cererile pentru desemnare ºi dosarul cu documente însoþitoare se depun la autoritatea 
competentã pentru desemnare, care le înregistreazã prin secretariatul comisiei de 
recunoaºtere. 



    (2) În maximum douã zile, dosarele aferente cererilor înregistrate la autoritãþile 
competente se transmit la C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., în vederea evaluãrii. 
    (3) Comisia de recunoaºtere din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor 
înºtiinþeazã Comisia de recunoaºtere din cadrul Ministerului Transporturilor, 
Construcþiilor ºi Turismului în termen de maximum 15 zile asupra cererilor înregistrate. 
    (4) C.T.P.C. poate realiza evaluãri ºi/sau supravegheri ºi în domeniile din competenþa 
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, la solicitarea acestuia. 
 

CAP. 6 
Evaluarea solicitãrii 

 
    ART. 13 
    (1) C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., efectueazã evaluarea în vederea recunoaºterii 
organismelor, în termen de 30 de zile de la primirea dosarului, pe baza documentaþiei 
prezentate potrivit prevederilor art. 11 ºi unui audit la sediul solicitantului. 
    (2) În cazul în care dosarul depus nu este complet, data de la care curge termenul 
prevãzut la alin. (1) se decaleazã corespunzãtor cu perioada consumatã pentru 
completarea dosarului. 
    ART. 14 
    (1) Conformitatea organismelor cu condiþiile minimale prevãzute în anexa nr. 4 la 
Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 se evalueazã în raport cu cerinþele relevante 
prevãzute în standardele din seria SR EN 45000 pe baza cãrora au fost acreditate, 
considerate în contextul specificaþiilor tehnice pentru produse ºi/sau încercãri aferente 
domeniului de desemnare. 
    (2) Ca bazã de evaluare a competenþei pentru diversele funcþii ºi sarcini ale 
organismelor se utilizeazã certificatele de acreditare eliberate de organismul naþional de 
acreditare, acreditarea dupã standardele din seria SR EN 45000 fiind luatã în 
considerare astfel: 
    a) pentru organismele de certificare produs: SR EN 45011; 
    b) pentru organismele de certificare CPF: SR EN 45012; 
    c) pentru organismele care efectueazã inspecþia ºi supravegherea CPF: SR EN 45012; 
    d) pentru organismele care efectueazã inspecþia CPF ºi alte activitãþi specifice pentru 
inspecþii de terþã parte (eºantionare, audituri etc): SR EN 45004; 
    e) pentru laboratoarele de încercãri: SR EN ISO 17025. 
    ART. 15 
    (1) Din documentele prezentate ºi din auditul la sediu trebuie sã rezulte cã organismul 
are capabilitatea tehnicã necesarã pentru produsul ºi/sau încercãrile specifice. 
    (2) Pentru organismele de certificare ºi de inspecþie evaluarea se face comparativ cu 
specificaþiile tehnice de referinþã pentru produse, incluse în lista standardelor române 
care transpun standarde europene armonizate ºi a specificaþiilor tehnice recunoscute, 
prevãzutã la art. 13 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004, iar pentru 
laboratoarele de încercãri, comparativ cu standardele de încercãri prevãzute la art. 13 
alin. (2) lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 sau cu pãrþi ale acestora ori cu 
metodele de încercare stabilite prin agremente tehnice europene. 
    ART. 16 
    (1) Organismele solicitante trebuie sã deþinã suficient personal angajat permanent, 
care sã aibã pregãtirea, instruirea, cunoºtinþele tehnice ºi experienþa necesare, 



corespunzãtor funcþiilor alocate, precum ºi un director tehnic sau o funcþie asimilatã 
acestuia, care sã deþinã responsabilitatea globalã pentru supervizarea activitãþilor 
întregului personal. 
    (2) Directorul tehnic trebuie sã fie absolvent al unei instituþii de învãþãmânt superior 
cu caracter tehnic sau ºtiinþific, corespunzãtor domeniului de activitate al organismului, 
ºi trebuie sã deþinã o experienþã profesionalã de cel puþin 5 ani în domeniul încercãrii, 
inspecþiei sau certificãrii produselor pentru construcþii ori în activitãþi comparabile. 
    (3) Directorul tehnic trebuie sã îºi exercite funcþia ca ocupaþie de bazã. Dacã 
directorul tehnic are o altã ocupaþie de bazã, aceastã cerinþã poate fi consideratã 
satisfãcutã ºi prin numirea unui locþiitor permanent care trebuie sã îndeplineascã toate 
cerinþele relevante pentru directorul tehnic. 
    ART. 17 
    Organismele ºi laboratoarele trebuie sã dispunã de: 
    a) spaþiile de lucru ºi echipamentele tehnice necesare, în corelare cu specificaþiile 
tehnice de produs ºi/sau încercãrile relevante; 
    b) proceduri documentate pentru executarea sarcinilor ce le revin ºi pentru utilizarea 
ºi mentenanþa echipamentului tehnic aferent; 
    c) un sistem pentru înregistrarea ºi documentarea activitãþilor efectuate. 
    ART. 18 
    Pentru sarcinile organismelor implicate în inspecþia ºi/sau certificarea CPF se iau în 
considerare numai acele aspecte ale controlului producþiei în fabricã, necesare pentru 
satisfacerea cerinþelor definite în specificaþiile tehnice de referinþã pentru produsele 
respective. 
    ART. 19 
    (1) Organismele care solicitã desemnarea trebuie sã fie ºi sã rãmânã, dupã desemnare, 
de terþã parte, respectiv independente de clienþii lor sau de alte pãrþi interesate. 
    (2) Dacã totuºi, în contextul prevederilor art. 8, este necesarã desemnarea unui 
laborator legat de un operator economic, trebuie sã fie prezentate dovezi concludente cã 
laboratorul funcþioneazã în mod imparþial. Desemnarea acordatã unui astfel de laborator 
îl îndreptãþeºte sã îºi efectueze sarcinile legate de atestarea conformitãþii pentru orice 
client, inclusiv pentru operatorul economic de care este legat. 
    ART. 20 
    (1) Organismele desemnate, în special directorul tehnic ºi locþiitorul sãu permanent, 
trebuie sã asigure imparþialitatea. 
    (2) În mod special, în cazul prevãzut la art. 19 alin. (2), trebuie acordatã o atenþie 
mãritã pentru evaluarea imparþialitãþii. Cu cât este mai strânsã relaþia dintre laborator ºi 
operatorul economic, cu atât mai stricte trebuie sã fie mijloacele de satisfacere a cerinþei 
de imparþialitate ºi mai ridicatã severitatea cu care acestea sunt verificate ºi 
supravegheate. 
    ART. 21 
    (1) Condiþia privind existenþa asigurãrii de rãspundere civilã se considerã îndeplinitã 
ºi prin prezentarea unei asigurãri de garanþie profesionalã. 
    (2) Cuantumul anual al asigurãrii trebuie sã fie corelat cu cifra de afaceri ºi cu natura 
riscurilor ce pot fi suportate de organismul în cauzã. 
    ART. 22 



    (1) C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., efectueazã evaluarea solicitãrilor, prin personalul de 
specialitate propriu, pe baza criteriilor stabilite prin prezenta procedurã ºi a referinþelor 
prevãzute. 
    (2) Rezultatele evaluãrii sunt consemnate într-un raport de evaluare, care, împreunã 
cu dosarul complet de evaluare, se înainteazã comisiei de recunoaºtere din cadrul 
autoritãþii competente pentru desemnare, în termenul prevãzut la art. 13. În concluziile 
raportului de evaluare se menþioneazã propunerea de acordare sau de respingere a 
recunoaºterii ºi, dacã este cazul, motivele respingerii, cu precizarea explicitã a 
domeniului de competenþã recunoscut sau respins, prin indicarea funcþiei organismului, 
a subfamiliilor de produse ºi a sistemelor de atestare a conformitãþii aferente. 
    (3) Dupã eliberarea certificatului de recunoaºtere, dosarele constituite în procesul de 
evaluare se retransmit la C.T.P.C., respectiv la I.G.S.U., care le pãstreazã pe o perioadã 
de 10 ani. Dosarele se pun, la cerere, la dispoziþie autoritãþii competente pentru 
desemnare sau organelor de control împuternicite de aceasta. 
 

CAP. 7 
Acordarea certificatului de recunoaºtere ºi a desemnãrii 

 
    ART. 23 
    (1) Autoritãþile competente pentru desemnare analizeazã ºi aprobã, prin comisiile de 
recunoaºtere, propunerile din raportul de evaluare, în termen de maximum 10 zile de la 
primirea acestuia. 
    (2) În cadrul analizei, comisia de recunoaºtere examineazã raportul de evaluare ºi 
documentele din dosarul de evaluare, verificând respectarea cerinþelor prevãzute prin 
prezenta procedurã ºi urmãrind gradul de satisfacere a condiþiilor minimale prevãzute în 
anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 pe fiecare domeniu de desemnare. 
    (3) În mãsura în care este necesar pentru luarea deciziilor privind recunoaºterea ºi 
desemnarea, comisia de recunoaºtere poate întreprinde alte mãsuri justificate pentru 
informarea sa completã ºi corectã. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestor mãsuri 
se suportã de solicitanþi. 
    (4) Rezultatul analizei efectuate de comisia de recunoaºtere ºi decizia acesteia se 
consemneazã printr-un proces-verbal în registrul unic gestionat de comisie. 
    (5) În termen de maximum 3 zile de la adoptarea deciziei de recunoaºtere, comisia de 
recunoaºtere elibereazã certificatul de recunoaºtere sau, în situaþia în care solicitantul nu 
dovedeºte conformitatea cu cerinþele prevãzute în prezenta procedurã, comunicã 
solicitantului respingerea motivatã a recunoaºterii. 
    (6) Modelul certificatului de recunoaºtere este prevãzut în anexa nr. 2. 
    ART. 24 
    (1) Organismele care au primit certificatul de recunoaºtere din partea oricãreia dintre 
autoritãþile competente pentru desemnare, prevãzute la art. 5 alin. (2), sunt înscrise în 
lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcþii, care se aprobã 
conform prevederilor art. 5 alin. (4). 
    (2) Conform prevederilor art. 28 din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004, organismele 
din domeniul produselor pentru construcþii sunt supuse cerinþei de notificare. În acest 
scop, anterior emiterii ordinului de desemnare, Ministerul Transporturilor, 
Construcþiilor ºi Turismului solicitã la Comisia Europeanã atribuirea numãrului de 
identificare pentru fiecare organism ce va fi notificat. 



    (3) Lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcþii conþine 
urmãtoarele informaþii pentru fiecare organism desemnat: denumirea completã, sediul, 
numãrul de identificare ca organism notificat, familiile de produse pentru construcþii ºi 
utilizãrile preconizate, numãrul deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de 
atestare a conformitãþii familiei respective de produse, sistemul de atestare a 
conformitãþii ºi funcþia de evaluare a organismului. Modelul de întocmire a listei 
organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcþii este prezentat în 
anexa nr. 3. 
    (4) C.T.P.C. întocmeºte ºi þine la zi baza de date centralizatã pentru actualizarea, ori 
de câte ori este necesar, a ordinelor de aprobare a listei prevãzute la alin. (1). 
    (5) Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului notificã Comisiei 
Europene ºi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele desemnate în 
domeniul produselor pentru construcþii, conform procedurii aplicabile la nivel 
comunitar. 
    (6) Pe durata desemnãrii, organismele sunt supuse supravegherii permanente, 
conform prevederilor cap. VIII. O desemnare acordatã poate fi suspendatã, limitatã sau 
retrasã conform prevederilor cap. IX. 
 

CAP. 8 
Supravegherea organismelor recunoscute ºi desemnate 

 
    ART. 25 
    (1) Organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcþii trebuie sã 
îndeplineascã în mod permanent cerinþele ºi condiþiile care au stat la baza deciziei 
privind recunoaºterea lor, precum ºi cerinþele de funcþionare prevãzute la alin. (2). 
    (2) Pe perioada recunoaºterii ºi desemnãrii, organismele recunoscute ºi desemnate au 
urmãtoarele obligaþii generale: 
    a) sã accepte numai solicitãrile care corespund domeniului desemnat, din partea 
oricãror persoane responsabile cu introducerea pe piaþã a produselor pentru construcþii; 
    b) sã respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condiþiile care sã asigure 
confidenþialitatea; 
    c) sã permitã autoritãþii competente pentru desemnare, care le-a desemnat, sã 
efectueze, prin C.T.P.C./I.G.S.U., auditurile de supraveghere planificate, precum ºi, 
dacã este cazul, inspecþii inopinate de supraveghere; 
    d) sã participe, la intervale regulate, la schimburile de experienþã dintre organismele 
desemnate de profil, programate de autoritatea competentã pentru desemnare; 
    e) sã asigure menþinerea la zi a instruirii personalului ºi pãstrarea, repararea ºi, dupã 
caz, înlocuirea echipamentelor tehnice, astfel încât condiþiile de desemnare sã fie 
îndeplinite pe toatã durata desemnãrii; 
    f) sã pãstreze ºi sã actualizeze înregistrãrile relevante privind calificarea, 
perfecþionarea ºi experienþa profesionalã a personalului propriu; 
    g) sã elaboreze ºi sã actualizeze procedurile din care rezultã obligaþiile ºi 
responsabilitãþile personalului; 
    h) sã elaboreze o documentaþie sinteticã privind îndeplinirea obligaþiilor prevãzute la 
lit. d) - g), pe care sã o punã la dispoziþie personalului; 
    i) sã comunice imediat autoritãþii competente pentru desemnare, care le-a desemnat, 
schimbarea directorului tehnic sau a locþiitorului sãu permanent ºi sã facã cunoscute, cu 



cel puþin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intenþiile de modificare importante 
survenite în legãturã cu oricare dintre documentele prevãzute la art. 11 alin. (3), precum 
ºi orice altã mãsurã care ar putea afecta îndeplinirea cerinþelor pentru desemnare; 
    j) sã plãteascã anual costurile aferente auditului de supraveghere planificat. 
    (3) Laboratoarele de încercãri ºi organismele de inspecþie pot sã utilizeze numai 
aparaturã de încercare verificatã potrivit regulilor tehnice general cunoscute; în scopul 
validãrii rezultatelor la încercãri laboratoarele ºi organismele de inspecþie trebuie sã 
participe la încercãrile comparative programate de autoritatea competentã pentru 
desemnare. 
    ART. 26 
    (1) Organismele de certificare, organismele de inspecþie ºi laboratoarele de încercãri 
trebuie sã întocmeascã rapoarte anuale privind activitãþile lor de certificare, inspecþie ºi 
încercare, inclusiv documentaþia relevantã. Rapoartele se întocmesc pentru activitatea 
pe un an calendaristic ºi se transmit la C.T.P.C./I.G.S.U. pânã la data de 1 februarie a 
anului urmãtor, în vederea utilizãrii acestora în cadrul activitãþilor de supraveghere. 
    (2) Rapoartele trebuie sã conþinã un rezumat cu informaþii asupra subiectului 
respectiv, cu privire la personalul implicat, procedurile aplicate corespunzãtor cerinþelor 
tehnice, rezultatele obþinute ºi unitãþile de producþie controlate. De asemenea, rapoartele 
trebuie sã conþinã data/datele încercãrii/încercãrilor, data certificãrii ºi perioada de 
inspecþie, dupã caz. Rapoartele se semneazã de directorul tehnic al organismului. 
Rapoartele se pãstreazã de cãtre C.T.P.C./I.G.S.U. pe o duratã de 10 ani ºi se pun la 
dispoziþie, la cerere, autoritãþilor competente pentru desemnare, în cadrul activitãþii de 
supraveghere a organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcþii. 
    (3) Pe baza rapoartelor prevãzute la alin. (1), C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., întocmeºte 
rapoarte anuale referitoare la activitatea organismelor aflate sub supravegherea sa în 
anul calendaristic precedent, care se transmit comisiilor de recunoaºtere din cadrul 
autoritãþilor competente de resort pânã la data de 1 martie. 
    ART. 27 
    (1) Prevederile referitoare la supravegherea organismelor, cuprinse în cap. II 
secþiunea a 3-a din normele metodologice, se aplicã ºi organismelor desemnate în 
domeniul produselor pentru construcþii. 
    (2) Activitãþile de supraveghere a organismelor desemnate în domeniul produselor 
pentru construcþii se efectueazã de C.T.P.C., respectiv de I.G.S.U., prin schimb curent 
de informaþii ºi audituri de supraveghere planificate, precum ºi, dacã este cazul, prin 
inspecþii inopinate de supraveghere. Auditurile de supraveghere planificate se stabilesc 
prin programe de supraveghere care se elaboreazã de cãtre C.T.P.C./I.G.S.U., prin 
colaborare între ele ºi/sau cu organismul naþional de acreditare, pentru corelarea 
diferitelor programe de supraveghere. 
    (3) Auditurile ºi/sau inspecþiile de supraveghere se finalizeazã cu rapoarte de 
supraveghere, prin care se consemneazã gradul de îndeplinire a cerinþelor prevãzute la 
art. 25 ºi se fac propuneri referitoare la menþinerea sau, dupã caz, la limitarea, 
suspendarea ori retragerea desemnãrilor acordate. Rapoartele de supraveghere se 
transmit comisiilor de recunoaºtere care au acordat recunoaºterea organismelor în 
cauzã, împreunã cu documentele considerate relevante pentru justificarea propunerilor 
respective. 
    (4) În situaþia în care în cadrul procesului de supraveghere se constatã neconformitãþi 
în legãturã cu îndeplinirea cerinþelor prezentei proceduri, C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., 



dacã este cazul împreunã cu organismul naþional de acreditare, ºi organismul în cauzã 
stabilesc un program de acþiuni corective necesare pentru eliminarea neconformitãþilor, 
precum ºi modul de urmãrire ºi raportare a realizãrii acestora, care se supun avizãrii 
comisiei de recunoaºtere implicate. 
    (5) Comisiile de recunoaºtere analizeazã periodic situaþia organismelor desemnate pe 
baza rapoartelor de supraveghere, a documentelor anexate, a programelor de acþiuni 
corective, a eventualelor sesizãri ºi reclamaþii ºi a oricãror alte informaþii relevante pe 
care le deþin ºi decid asupra menþinerii sau, dupã caz, a limitãrii, suspendãrii ori 
retragerii desemnãrilor acordate; rezultatul motivat al deciziei se consemneazã în 
registrul unic gestionat de comisie. 
    (6) Menþinerea sau, dupã caz, limitarea, suspendarea ori retragerea desemnãrii se 
evidenþieazã pe certificatul de recunoaºtere prin înscrierea pe verso a situaþiei 
respective, a numãrului ºi datei deciziei în cauzã. 
    (7) Modificãrile care survin asupra listei organismelor desemnate ca urmare a 
deciziilor de limitare, suspendare ori retragere a desemnãrilor acordate se aprobã prin 
ordin al ministrului de resort, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (8) Deciziile de limitare, suspendare ori retragere a desemnãrilor acordate, referitoare 
la organisme notificate, se notificã de Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi 
Turismului Comisiei Europene ºi statelor membre ale Uniunii Europene. 
 

CAP. 9 
Limitarea, suspendarea ºi retragerea recunoaºterii ºi desemnãrii 

 
    ART. 28 
    (1) Desemnarea expirã dacã organismul renunþã la desemnare printr-o comunicare 
scrisã, transmisã autoritãþii competente pentru desemnare, care l-a recunoscut. 
    (2) Recunoaºterea ºi desemnarea se retrag: 
    a) dacã apar ulterior motive care ar fi justificat respingerea recunoaºterii ºi 
desemnãrii; 
    b) dacã organismul a încãlcat în mod repetat obligaþiile ce îi revin. 
    (3) Recunoaºterea ºi desemnarea pot fi retrase dacã organismul: 
    a) nu a avut activitate timp de 2 ani; 
    b) nu participã la schimbul de experienþã prevãzut la art. 25 alin. (1) lit. d); 
    c) nu participã la încercãrile comparative conform art. 25 alin. (3). 
    ART. 29 
    (1) Prevederile referitoare la limitarea, suspendarea ºi retragerea desemnãrii, conform 
art. 9 ºi 10 din normele metodologice, se aplicã ºi organismelor din domeniul 
produselor pentru construcþii. 
    (2) Deciziile referitoare la limitarea, suspendarea sau retragerea desemnãrii unui 
organism se stabilesc de cãtre comisia de recunoaºtere cu referire la familia de produse 
ºi/sau funcþia specificã afectatã, pe baza propunerilor ºi a documentelor justificative 
primite de la C.T.P.C./I.G.S.U. 
 

CAP. 10 
Mãsuri tranzitorii 

 
    ART. 30 



    (1) Pânã la data intrãrii în vigoare a protocolului sectorial PECA sau pânã la data 
aderãrii României la Uniunea Europeanã, dacã un astfel de protocol nu a fost încheiat 
anterior, autoritãþile competente aprobã lista organismelor recunoscute prin ordin al 
ministrului de resort, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (2) Anterior emiterii ordinului de aprobare, autoritãþile competente solicitã 
Ministerului Economiei ºi Comerþului, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din 
normele metodologice, înscrierea organismelor în registrul organismelor recunoscute ºi 
atribuirea numãrului de identificare naþional. 
    (3) Criteriile ºi condiþiile pentru aprobare, precum ºi pentru limitarea, suspendarea 
sau retragerea aprobãrii sunt aceleaºi ca ºi pentru desemnare, cu excepþia prevederilor 
art. 31. 
    ART. 31 
    (1) Aprobarea se acordã pentru perioada prevãzutã la art. 30 alin. (1), pe parcursul 
cãreia se efectueazã cel puþin un audit de supraveghere planificat. 
    (2) Lista organismelor recunoscute cuprinde informaþiile prevãzute la art. 24 alin. (3), 
cu urmãtoarele excepþii: 
    a) în locul numãrului de identificare ca organism notificat, acordat de Comisia 
Europeanã, se indicã numãrul de identificare naþional, acordat de registrul organismelor 
recunoscute; 
    b) în locul numãrului deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de atestare 
a conformitãþii se indicã numãrul tabelului din anexa nr. III la Regulamentul privind 
atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii. 
    (3) La încetarea perioadei tranzitorii prevãzute la art. 30 alin. (1), organismele 
recunoscute care solicitã desemnarea vor fi supuse unei noi evaluãri. 
 

CAP. 11 
Responsabilitãþi 

 
    ART. 32 
    (1) Autoritãþile competente pentru desemnare, inclusiv prin comisiile de recunoaºtere, 
au urmãtoarele responsabilitãþi ºi atribuþii în domeniile stabilite la art. 5 alin. (2): 
    a) deþin responsabilitatea globalã pentru recunoaºterea ºi desemnarea organismelor 
din domeniile lor de specialitate; 
    b) aprobã prin ordin al ministrului de resort ºi publicã lista organismelor desemnate în 
domeniul produselor pentru construcþii ºi actualizãrile anuale ale acesteia; 
    c) asigurã organizarea ºi funcþionarea comisiilor de recunoaºtere, inclusiv colaborarea 
necesarã dintre acestea; 
    d) înregistreazã cererile de desemnare ºi le transmit la C.T.P.C. în vederea evaluãrii, 
respectiv spre ºtiinþã, dupã caz; 
    e) analizeazã documentele justificative ºi aprobã propunerile din rapoartele de 
evaluare ºi de supraveghere ale C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., dupã caz; 
    f) acordã recunoaºterea ºi elibereazã certificatele de recunoaºtere; 
    g) în perioada tranzitorie prevãzutã la art. 30 alin. (1) solicitã înscrierea organismelor 
recunoscute în Registrul organismelor recunoscute ºi acordarea numãrului de 
identificare naþional ºi aprobã prin ordin al ministrului de resort lista organismelor 
recunoscute; 
    h) aprobatã limitarea, suspendarea ºi retragerea recunoaºterilor acordate. 



    (2) Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului are, în plus, urmãtoarele 
responsabilitãþi: 
    a) solicitã Comisiei Europene numãrul de identificare pentru organismele desemnate 
în domeniul produselor pentru construcþii ce urmeazã sã fie notificate; 
    b) notificã Comisiei Europene ºi statelor membre ale Uniunii Europene organismele 
desemnate în domeniul produselor pentru construcþii, precum ºi, dacã este cazul, 
limitarea, suspendarea sau retragerea desemnãrilor acordate. 
    ART. 33 
    (1) C.T.P.C. are urmãtoarele atribuþii: 
    a) efectueazã evaluarea ºi supravegherea anualã a organismelor din competenþa 
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, precum ºi, la cerere, a celor 
din competenþa Ministerului Administraþiei ºi Internelor; 
    b) întocmeºte rapoartele de evaluare ºi de supraveghere ºi le transmite autoritãþii 
competente pentru desemnare; 
    c) face propuneri privind acordarea, respingerea, menþinerea, limitarea, suspendarea 
sau retragerea desemnãrii, dupã caz; 
    d) pãstreazã ºi gestioneazã dosarele constituite în procesul de desemnare ºi 
supraveghere; 
    e) constituie ºi þine la zi baza de date centralizatã, referitoare la organismele 
desemnate în domeniul produselor pentru construcþii; 
    f) încaseazã sumele stabilite pentru evaluare ºi supraveghere. 
    (2) Atribuþiile C.T.P.C. prevãzute la alin. (1), cu excepþia celei de la lit. e), revin ºi 
I.G.S.U. pentru organismele din competenþa Ministerului Administraþiei ºi Internelor. 
    (3) I.G.S.U. pune periodic la dispoziþie C.T.P.C. informaþiile necesare pentru 
actualizarea bazei de date prevãzute la alin. (1) lit. e). 
 

CAP. 12 
Prevederi finale 

 
    ART. 34 
    În temeiul prevederilor art. 25 din normele metodologice, corelate cu prevederile art. 
41 alin. (4) lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004, laboratoarele de încercãri 
autorizate în baza Regulamentului privind autorizarea ºi acreditarea laboratoarelor de 
analize ºi încercãri în construcþii, prevãzut în anexa nr. 6 la Hotãrârea Guvernului nr. 
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcþii, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, pot sã îºi continue activitatea în condiþiile în care 
au fost autorizate pânã la data de 27 februarie 2005. 
    ART. 35 
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantã din prezenta procedurã. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1 
la procedurã 

 
    Nr. ............/data ..............*1) 
 
    Laboratorul/Organismul 
................................................................................ 
(denumirea completã, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de înregistrare, nr. 
de ordine în registrul comerþului) 
 

CERERE DE DESEMNARE 
 

- model - 
 
    Laboratorul/Organismul ......................................*2), având sediul în 
................................*3), reprezentat prin director/preºedinte ........................*4), în 
aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea 
laboratoarelor de încercãri, precum ºi a organismelor de certificare ºi de inspecþie care 
realizeazã evaluarea conformitãþii produselor din domeniile reglementate prevãzute în 
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii produselor, aprobate prin Hotãrârea 
Guvernului nr. 487/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 6 alin. (1) 
din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii produselor 
pentru construcþii, aprobatã prin Ordinul ministrului transporturilor, construcþiilor ºi 
turismului ºi al ministrului administraþiei ºi internelor nr. 2.134/460/2004, solicitã 
Ministerului ................................*5) sã fie evaluat în vederea desemnãrii, în scopul de a 
participa la atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii din familia de produse 
...............................*6), ca ................................*7), în cadrul sistemului de atestare a 
conformitãþii produselor .......................................*8). 
    Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente*9): 
    - 
    - 
    - 
 
           Directorul/Preºedintele*10) laboratorului/organismului 
           ...................................................... 
 

------------ 
    *1) Numãrul/data de înregistrare de cãtre autoritatea competentã pentru desemnare. 
    *2) Denumirea completã a laboratorului sau organismului. 
    *3) Adresa completã, codul poºtal. 
    *4) Numele ºi prenumele. 
    *5) Denumirea completã a autoritãþii competente pentru desemnare, conform art. 5 
alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii 
produselor pentru construcþii. 
    *6) Denumirea familiei ºi subfamiliilor de produse ºi a utilizãrii/utilizãrilor 
preconizate, conform anexelor nr. I, II ºi III la Regulamentul privind atestarea 
conformitãþii produselor pentru construcþii. 
    *7) Denumirea tipului de organism, conform art. 6 alin. (3) din Procedura de 
desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii, 



corespunzãtor funcþiei ºi sarcinilor aferente sistemului de atestare a conformitãþii 
produselor aplicabil, prevãzut în anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea 
conformitãþii produselor pentru construcþii. 
    *8) Sistemul de atestare a conformitãþii aplicabil, prevãzut în anexa nr. III la 
Regulamentul privind atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii. 
    *9) Documentele necesare conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Procedura de 
desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii. 
    *10) Numele, prenumele ºi semnãtura directorului/preºedintelui ºi ºtampila 
laboratorului sau organismului. 
 

ANEXA 2 
la procedurã 

 
MINISTERUL ............................*1) 
Comisia de recunoaºtere .................. 

 
CERTIFICAT DE RECUNOAªTERE 

 
- model - 

 
Nr. ............/data emiterii ............ 

 
    În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea 
laboratoarelor de încercãri, precum ºi a organismelor de certificare ºi de inspecþie care 
realizeazã evaluarea conformitãþii produselor din domeniile reglementate prevãzute în 
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii produselor, aprobate prin Hotãrârea 
Guvernului nr. 487/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 5 
alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii 
produselor pentru construcþii, aprobatã prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcþiilor ºi turismului ºi al ministrului administraþiei ºi internelor nr. 
2.134/460/2004 ºi ca urmare a Cererii de desemnare nr. .........../.............., se emite 
prezentul certificat de recunoaºtere, prin care se atestã cã laboratorul/organismul 
........................*2), cu sediul în ........................*3), respectã cerinþele minime prevãzute 
la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii produselor, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi are competenþa, capacitatea ºi aptitudinea de a 
realiza funcþiile/sarcinile specifice privind atestarea conformitãþii produselor ca 
........................*4) în sistemul de atestare a conformitãþii ........................*5) pentru 
familiile de produse ....................*6), conform prevederilor aplicabile din Hotãrârea 
Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a 
produselor pentru construcþii. 
    La data retragerii desemnãrii laboratorului/organismului prezentul certificat se 
anuleazã. 
 
                   Preºedintele*7) comisiei de recunoaºtere, 
                   ......................................... 
 

------------ 



    *1) Denumirea completã a autoritãþii competente pentru desemnare, conform art. 5 
alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii 
produselor pentru construcþii. 
    *2) Denumirea completã a laboratorului sau organismului. 
    *3) Adresa completã, codul poºtal. 
    *4) Denumirea tipului de organism corespunzãtor funcþiilor/sarcinilor specifice 
pentru atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii, conform prevederilor art. 6 
alin. (3) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãþii 
produselor pentru construcþii. 
    *5) Sistemul de atestare a conformitãþii aplicabil, prevãzut în anexa nr. III la 
Regulamentul privind atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii. 
    *6) Denumirea familiei/subfamiliilor de produse ºi a utilizãrii/utilizãrilor preconizate, 
conform anexelor nr. I, II ºi III la Regulamentul privind atestarea conformitãþii 
produselor pentru construcþii. 
    *7) Numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila autoritãþii competente. 
 

ANEXA 3 
la procedurã 

 
                                 LISTA 
    organismelor ...........................*) în domeniul produselor pentru 
construcþii 
 
                               - model - 
 
________________________________________________________________________________ 
Denumirea    Numãrul      Familiile de     Numãrul   Sistemul de   Funcþia 
ºi adresa    de           produse/         Deciziei  atestare a    organismului 
organismului identificare Utilizãrile      EC*1)     conformitãþii 
recunoscut                preconizate 
________________________________________________________________________________ 
Exemplu:     xxxx         Cimenturi        97/555/EC   Sistem 1+   Organisme de 
ABCD,                     obiºnuite                                certificare 
Bucureºti,                                                         produs 
str. .......                                                       Organism de 
                                                                   inspecþie 
                                                                   Laborator de 
                                                                   încercãri 
                          Produse aferente 99/469/EC   Sistem 2+   Organism de 
                          betonului,                               certificare 
                          mortarului ºi                            CPF*2) 
                          pastei de ciment 
                          (aditivi) 
                          Produse          99/91/EC    Sistem 3    Laborator de 
                          termoizolante                            încercãri 
                          (produse 
                          fabricate 
                          industrial 
                          ºi produse 
                          formate 
                          in-situ) 
________________________________________________________________________________ 
    *1) Numãrul Deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de atestare a 
conformitãþii pentru familia de produse respectivã. 
    *2) CPF = controlul producþiei în fabricã. 



    *) Se completeazã, dupã caz, cu termenul "recunoscute", în condiþiile aplicãrii art. 30 
alin. (1) din procedurã, sau cu termenul "desemnate", în condiþiile aplicãrii art. 24 alin. 
(1) din procedurã. 
 

--------------- 


