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1. SCOP
Prezentul regulament are ca scop descrierea succesiunii etapelor pentru certificarea conformitatii produselor in
conformitate cu standardele nationale de produs.
2. DOMENIU DE APLICARE
Regulamentul se aplica in activitatea de certificare a conformitatii produselor pentru domeniul voluntar
(nereglementat), de catre personalul evaluator al OEC-ACP.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Conform Lista documente externe aplicabile in vigoare.
4. DEFINITII şi ABREVIERI
4.1 Definiţii
OEC-ACP adoptă definiţiile din SR EN ISO/CEI 17000:2005, Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi din SR EN
ISO/CEI 17030:2009
4.2 Abrevieri
OEC-ACP – Organism de evaluare a conformitatii ALL CERT PRODUCT
CAI – Comitetul de Asigurarea Impartialitatii
CEA – Conducatorul echipei de audit ( domeniu voluntar)
CRAp – Comisia pentru tratarea reclamatiilor şi apelurilor
CT – comitet tehnic
5. PROCEDURA
Fluxul general de certificare a conformitatii cu cerintele specificate ale unui produs este descris în procedura
Decizia asupra certificarii_PG-7.6.
5.1 Prevederi generale
OEC-ACP isi defasoara activitatea de certificare a conformitatii produselor, tinand cont de:


domeniile de competenta acordate prin acreditarea RENAR,



domeniul in care se desfasoara activitatea de certificare la solicitarea unei organizatii,



documentele ce trebuie utilizate, respectiv procedurile OEC-ACP, standardele de referinta si reglementarile
aplicabile,



responsabilitatile personalului implicat si



inregistrarile utilizate.

OEC-ACP a elaborat si implementat un sistem de documente, avand ca scop stabilirea conformitatii cu standardele
de referinta si cu prevederile reglementarilor aplicabile produsului de certificat.
In conformitate cu principiile fundamentale ale certificarii produselor din SR EN ISO/CEI 17067:2013 si tinand cont
de indrumarile pentru sistemele de certificare aplicabile, inca de la contactarea de catre Solicitanti, OEC-ACP
identifica daca standardul de referinta pentru evaluarea conformitatii produsului se incadreaza intr-unul dintre
domeniile si sistemele de de certificare acreditate:
Produs

Document

Sistem/Schema

Normativ

de certificare
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Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri

SR 667: 2001

3

Agregate naturale de balastiera

SR 662: 2002

3

CP 012/1: 2007

Beton

NE 014
SR 7970: 2001

Mixturi asfaltice

SR 174-1: 2009

3

3

Toate aspectele legate de procesul de evaluare sunt comunicate din timp Solicitantului, iar initierea procesului se
face dupa obtinerea acordului acesteia, in termenele stabilite de procedurile OEC-ACP si cele din Contractul de
Certificare
La finalizarea procesului de certificare, OEC-ACP elibereaza :
Schema 3



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Licenta cu drept de utilizare

OEC-ACP aplica reguli clare si eficiente pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor, care tin
seama de cerintele standardelor de referinta si a documentelor conexe aplicabile, cu respectarea principiilor de
baza pentru un organism de certificare:


Impartialitatea - asigurata prin structura organizatorica, sistemul de management adoptat si politicile
stabilite,



Accesul liber – asigurat prin tratarea in mod egal si nediscriminatoriu a tuturor organizatiilor care solicita
evaluarea



Competenta personalului – demonstrata prin criteriile stabilite pentru selectarea, evaluarea si monitorizarea
personalului utilizat in procesul de evaluare in vederea certificarii,



Responsabilitatea - atat a OEC-ACP cat si a organizatiei solicitante / certificate (contractual)

OEC-ACP, pune la dispozitia Solicitantului informatii referitoare la certificare, atat prin documente pe suport de
hartie cat si pe suport informatic.


Confidentialitatea datelor referitoare la clientii sai - este asigurata prin codul deontologic semnat de fiecare
persoana care participa la procesul de evaluare si prin clauzele contractuale prin care se obliga sa
respecte confidentialitatea informatiilor obtinute.



Reactivitatea la reclamatii – este asigurata de structura organizatorica a OEC-ACP, precum si prin
prevederile procedurate referitoare la tratarea oricarui tip de litigiu ce poate aparea in relatiile sale cu
clientii.

OEC-ACP,in functie de solicitarea de certificare a conformitatii produselor si de cerintele standardului de referinta,
poate aplica unul dintre sistemele urmatoare:
Schema 3 de certificare, conform SR EN ISO/CEI 17067:2013 – Evaluarea conformitatii. Principii fundamentale
ale certificarii de produs si linii directoare pentru schemele de certificare a produselor utilizata intr-un proces de
productie continuu si stabil
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Acest sistem include incercari si supravegherea fabricatiei. In vederea stabilirii mentinerii conformitatii se
efectueaza supravegherea fabricatiei si sunt evaluate esantioanele de produs de pe piata
- Esantioane cerute de organismul de certificare,
- Determinare caracteristici prin incercari sau evaluare,
- Evaluarea initiala a procesului de productie sau a sistemului calitatii,
- Evaluarea rapoartelor de incercare si evaluare,
- decizie,
- licenta de utilizare a Cerificatului de conformitate,
- supravegherea prin incercari sau inspectii ale esantioanelor din fabrica si evaluarea procesului de fabricatie
Documentul de referinta al OEC-ACP : procedura PG-V_7.4.4_Evaluarea conformitatii produsului conform schemei
3

5.2 Etapele procesului de evaluare in vederea certificarii
Etapele de certificare produs sunt următoarele:





contactare, informare,



solicitarea certificării,



intocmire si acceptare oferta de prêt,



incheierea contractului,



evaluarea documentaţiei (aferente produsului şi a organizarii pentru calitate, dupa caz),



efectuarea auditului la fata locului,



evaluarea încercărilor,



examinarea dosarului de evaluare a sistemului de control aplicat produsului/procesului tehnologic



luarea deciziei de acordare / neacordare a certificarii



emiterea Certificatului de conformitate a produsului functie de sistemul adoptat,



supravegherea, reevaluarea şi reînnoirea certificatelor daca e cazul,

Contactare, informare

Solicitantii care doresc certificarea, se pot adresa OEC-ACP telefonic, fax, e-mail, scrisoare sau vizita la sediul
organismului, precizand cererea de intentie.
Pe site-ul www.allcertproduct.ro, fabricantii de produse pentru constructii pot gasi informatiile relevante privind
domeniile de certificare din competenta OEC-ACP.


Solicitarea certificarii

OEC-ACP pune la dispoziţia solicitanţilor Mapa de documente informative, cod MDI, ce conţine informaţii privind:


regulile generale pentru certificarea produselor.


fazele evaluarii sistemului de control aplicat produsului/procesului tehnologic



tratarea contestaţiilor şi apelurilor;



publicaţii;



documentele cerute solicitantuluipentru evaluarea sistemului de control aplicat produsului/procesului
tehnologic.
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tarifele în vigoare;

Solicitarea de oficializeaza prin transmiterea de catre solicitant a Solicitarii e completata, semnata si stampilata de
catre reprezentantul legal.
OEC-ACP poate refuza o cerere de certificare produs dacă în urma analizei conditiilor solicitantului rezulta ca
organismul nu are capabilitatea tehnica de a procesa cererea.
(a se vedea procedura PG – 7.2_Solicitare pentru certificare)


Intocmirea si acceptarea ofertei de prêt

OEC-ACP intocmeste in conformitate cu lista terifelor in vigoare si durata determinata a evaluarii, oferta de pret pe
care o transmite solicitantului pentru analiza si acceptare.
Solicitantul transmite la OEC-ACP acceptul sau observatiile la oferta transmisa. Daca sunt observatii, se
analizeaza si se negociaza cu solicitantul pana la rezolvarea acestora si acceptarea ofertei.
Odata cu acceptarea Solicitarii de ambele parti, se transmite Solicitantului proiectul de Contract semnat de OECACP (a se vedea procedura PG – 7.3_Analiza solicitarii)


Incheierea contractului

Contractul cuprinde clauze referitoare la :
-

Respectarea regulilor generale si specifice ale OEC-ACP,

-

Obligatii financiare,

-

Data intrarii in vigoare a contractului, conditiile in care se poate face intreruperea contractului,

-

Confidentialitate, procedure de contestare.

In cazul existentei unor obiectiuni ale solicitantului, acestea sunt analizate in cadrul OEC-ACP si in cazul in care
acestea sunt justificate, se opereaza modificarile.
Dupa semnarea de catre ambele parti, proiectul de Contract devine Contract ferm de certificare si se trece la faza
urmatoare de stabilire a programului de certificare (a se vedea procedura PG – 7.3_Analiza solicitarii)


Programul de audit certificare produs

Pentru fiecare produs pentru care s-a solicitat certificarea se stabileşte un Program de evaluare (Program de
certificare si supraveghere), în care se evidenţiază planificarea diferitelor etape astfel:


evaluarea documentatiei de produs, a procesului tehnologic şi a elementelor sistemului calităţii aplicabile
produsului,



încercările de laborator a se efectua pe esantioane reprezentative,



auditul procesului de fabricatie pentru a se asigura ca solicitantul poate realiza permanent constanta
performantei produselor cu referentialul declarat.

Emiterea certificatelor este conditionata de trecerea cu succes a fiecarei faze în parte.
Etapele activităţii de evaluare sistemului de control aplicat produsului/procesului tehnologic se finalizează prin
documente scrise (Raport de evaluare a documentaţiei, Raport de audit, Rapoarte de încercări, Raport de evaluare
a încercărilor, Sinteza de evaluare a produsului) care servesc la luarea deciziei privind emiterea Certificatelor
functie de sistemul aplicati (a se vedea procedurile : PG – 7.4.3_Evaluarea documentatiei, PG – 7.4.4_Evaluare in
vederea certificarii, PG – 7.4.1_Esantionare si prelevare, PG – 7.4.9_Evaluarea incercarilor, PG – 7.6_Decizia
asupra certificarii).


Directorul Tehnic, dupa analiza solicitarii si a documentatiei Solicitantului pe Fisa de analiza a conditiilor
solicitantului numeste echipa de evaluare.



Conducatorul echipei de evaluare / audit, numit de Directorul Tehnic, va analiza documentatia
solicitantului si va intocmi Raportul de evaluare a documentatiei, prin care sunt identificate prevederile din
documentele considerate ca abateri de la cerintele documentelor de referinta pentru produs.
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Un exemplar al Raportului de evaluare a documentatiei este transmis solicitantului care, daca este necesar, trebuie
sa elimine abaterile constatate intr-un termen care sa nu depaseasca 30 zile de la data primirii.
Trecerea la urmatoarea faza, evaluarea la fata locului este conditionata de rezolvarea abaterilor constatate.


Efectuarea auditului se realizeaza conform procedurii PG – 7.4.4_Evaluare in vederea certificarii, RMC
transmite Planul de audit pentru obtinerea acordului din partea Solicitantului.

Modul de efectuare a auditului respecta activitatile prevazute in SR EN ISO 19011:2011


Sedinta de deschidere,



Evaluarea criteriilor de certificare, conform sistemului de evaluare,



Sedinta de inchidere,



Elaborarea Raportului de audit.

Criteriile de audit sunt in principal, urmatoarele :
-

Standardul armonizat / standardul de referinta,

-

Reglementarile legale in vigoare, privind produsul,

-

Documentatia clientului privind produsul, procesul de fabricatie, sistemul de control al productiei in fabrica /
sistemul de management al calitatii

Echipa de audit utilizeaza in efectuarea evaluarii Chestionare specifice produsului de evaluat, elaborate de OECACP pe baza cerintelor standardelor de referinta produsului.
Culegerea datelor (dovezilor obiective) se face, prin una sau mai multe din urmatoarele metode :
-

Interviu cu personalul raspunzator pentru activitatea auditata,

-

Verificarea existentei documentelor aplicabile (manual, proceduri, scheme de control) si verificarea
cunoasterii de catre personalul cu responsabilitati a cerintelor acestora,

-

Analizarea resurselor (echipamente, DMM, personal) necesare activitatilor de fabricatie, inspectie si
incercari,

-

Verificarea informatiilor obtinute asupra aceluiasi subiect din surse independente dar certe, cum ar fi :
observatii fizice, masuratori directe, inregistrari, etc

Abaterile constatate pe parcursul evaluarii, fata de criteriile de audit, sunt inregistrate de echipa de audit in
observatii sau neconformitati. (a se vedea procedura PG – 7.4.4_Evaluare in vederea certificarii)


Dosarul cu inregistrarile privind evaluarea si Raportul de audit, care include recomandarea echipei de
audit, este predat Comitetului Tehnic / evaluatorului tehnic desemnat pentru verificarea / analiza stadiului
de indeplinire de catre client a elementelor prevazute de sistemul de evaluare si verificare a constantei
performantei aplicabil si a standardului de referinta.

Evaluarea incercarilor asupra produsului constă în compararea rezultatelor din rapoartele de incercari cu
prevederile din documentul de referinta privind domeniul de incadrare pentru fiecare parametru.
Evaluatorul tehnic verifica modul de încadrare a rezultatelor în limitele prevazute în documentele de referinţă si
intocmeste Raportul de evaluare a incercarilor care cuprinde si concluzia sa privind gradul de conformitate cu
criteriile de audit.
Dosarul astfel completat, este transmis Directorului Tehnic care pe baza recomandarilor CT ia decizia de
acordare a certificarii (a se vedea procedurile PG – 7.4.9_Evaluarea incercarilor si PG – 7.6_Decizia asupra
certificarii).
Certificarea conformitatii produsuluiu conform schemei de certificare 3 se finalizeaza prin emiterea Certificatului de
conformitate a produsului, pentru o locatie de productie, un tip sau mai multe produse din aceeasi familie de
produse / un standard de referinta, sau mai multe, fabricate sub acelasi conditii.


Conditii de utilizare a certificatelor emise de catre OEC-ACP
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emise de OEC-ACP este de 4 ani de la data

Extinderea/restrângerea domeniului certificării

Titularii pot solicita fie extinderea domeniului de evaluare si verificare constanței performanței pentru alte produse
sau la alte sedii fie restrângerea domeniului.
Cererile de modificare a domeniului se analizeaza şi se solutioneaza corespunzator prevederilor procedurii
Acordarea, mentinerea, extinderea, suspendarea si retragerea certificării_ PG – 7.6.
Extinderea / restângerea domeniului de evaluare si verificare a constanței performanței implica eliberarea de noi
certificate de conformitate in functie de noile referentiale.


Raspunderea juridica a titularilor

Titularii de certificate de conformitate a produsului eliberate de OEC-ACP poartă intreaga răspundere pentru
activitaţile proprii, documentele emise şi calitatea produselor evaluate şi nu se pot prevala de documentele
rezultate in urma activitatii de evaluare si verificare constanței performanței obţinute de la OEC-ACP pentru a fi
exoneraţi în vreun fel de răspunderea ce le revine conform legilor în vigoare.


Supravegherea meţinerii conformităţii

Dupa emiterea certificatelor OEC-ACP va supraveghea periodic activităţile specifice ale titularului pentru a verifica
stabilitatea procesului şi mentinerea condiţiilor care au condus la obţinerea acestora, conform prevederilor
procedurii Supravegherea_PG-7.9
În cazul în care, în timpul actiunilor de supraveghere, sunt constatate abateri majore de la prevederile
documentelor de referinţă, OEC-ACP poate suspenda sau retrage şi/sau anula certificatele emise pentru controlul
productiei in fabrica.


Reevaluarea şi reînoirea certificatelor

Dacă pe durata de valabilitate a certificatelor, la titular intervin modificări care afectează în mod semnificativ
concepţia produsului sau specificaţia, sau schimbări în standardele faţă de care este evaluata constanta
performantei, sau schimbări privind proprietatea, structura sau conducerea furnizorului, dacă sunt relevante, sau în
cazul oricărei alte informaţii care arată că produsul nu mai îndeplineşte condiţiile initiale pentru care a fost acordat
certificatul atunci se va face o reevaluare si reverificare a sistemului de control aplicat produsului/procesului
tehnologic conform procedurii Modificari care afecteaza certificarea_PG-13.2.
Cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, titularul poate solicita reînnoirea evaluarii.
Reînnoirea se efectueaza prin reluarea procedurilor auditului de certificare produs, cf. PG – 7.4.4_Evaluare in
vederea certificarii.


Suspendarea certificatului

OEC-ACP dispune suspendarea Certificatului de conformitate a produsului daca Titularul:


nu respectă condiţiile iniţiale care au stat la baza emiterii initiale,



nu a rezolvat în intervalul de timp convenit neconformităţile depistate în urma efectuării auditurilor
inspectiilor/încercarilor,



a efectuat modificari în procesul de fabricaţie sau în sistemul calităţii şi nu le-a comunicat la OEC-ACP,



a încălcat prevederile Regulamentului de utilizare a licenţelor/certificatelor şi mărcii, cod R-4.13-1.



nu se supune acţiunii de supraveghere,



nu-si achită obligaţiile financiare.

În cazul aparitiei uneia din situaţiile prezentate anterior, OEC-ACP atentioneaza în scris titularul cu privire la
suspendarea certificarii pe o perioada de 30 de zile, perioadă în care acesta are obligaţia de a rezolva problemele
semnalate.
Dacă în interval de 30 de zile titularul efectueza modificarile corespunzatoare, OEC-ACP dispune verificarea
acestora şi îl anunta în scris despre revocarea suspendarii.
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Daca în interval de 30 de zile titularul nu întreprinde nici o acţiune, OEC-ACP anunţă în scris prelungirea
suspendarii. Perioada maximă de suspendare este de 6 luni.
În cazul suspendarii certificatelor, titularul nu are voie sa facă nici o referire la licenţă/certificat şi poate face apel la
Comisiilori pentru tratarea apelurilor, reclamatiilor si contestatiilor al OEC-ACP (contractual).
În cazul în care OEC-ACP constată neîndeplinirea condiţiilor pentru restabilirea valabilităţii certificatelor dispune
retragerea şi anularea certificatelor emise.
Sancţiunile de suspendare certificatului de conformitate a produsului se publică de către OEC-ACP în pagina WEB.


Retragerea şi anularea certificarii

OEC-ACP dispune retragerea şi anularea certificatelor cand titularul:


nu a rezolvat problemele care au dus la suspendarea Certificatului în termen de 6 luni,



renunta în scris la Certificatul de conformitate a produsului,

Retragerea şi anularea Certificatului este comunicată în scris titularului şi publicată în pagina web a organismului.
Toate cheltuielile prilejuite de verificarea conditiilor privind decizia de retragere şi anulare a Certificatului se suporta
de către titular.


Apeluri

Solicitantii pentru certificarea produsului, sau titularii pot contesta decizia OEC-ACP referitoare la neacordarea
/suspendarea /retragerea certificatelor, în termen de 15 zile de la primirea deciziei. Contestatia se adreseaza
Directorului General.
Beneficiarii (utilizatorii) produselor evaluate de către OEC-ACP pot adresa reclamaţii privind comportarea acestora
în exploatare, fie prin intermediul telefonului, e-mail, fax, scrisoare catre OEC-ACP fie direct institutiilor abilitate cu
atribuţii în domeniul supravegherii pietei.
Apelurile impotriva contestaţiilor respinse de Directorul General se adresează Comisiilor pentru tratarea
reclamatiilor si apelurilor în maximum 30 zile de la data respingerii.
Apelurile importiva hotărărilor de respingere de către Comisiilor pentru tratarea reclamatiilor si apelurilor se
adreseaza la RENAR.
(a se vedea: Politica privind tratarea reclamatiilor si apelurilor _P -7.13, Regulementul de organizare si functionare
a Comisiilor pentru tratarea reclamatiilor si apelurilor_RGL-7.13, procedura Tratarea reclamatiilor si apelurilor _PG7.13).


Sancţiuni

OEC-ACP poate dispune sanctiuni în cazurile în care se dovedeste că titularii nu respectă prevederile prezentului
Regulament.


Tarife

Pentru fiecare etapa de certificare tarifele se platesc în avans în conformitate cu Lista cu tarife pentru activităţile de
evaluare si verificare a constanței performanței produselor, în vigoare.
OEC-ACP isi rezerva dreptul de a modifica tarifele ori de cate ori considera necesar. Tarifele se aplica în mod
nediscriminatoriu, iar modificarea lor se notifica.


Publicatii

OEC-ACP transmite la RENAR şi publica periodic cel putin pe pagina web a OEC-ACP :


regulile generale pentru certificare;



schemele de certificare;



Lista titularilor de Certificate de evaluare si verificare constanței performanței produselor



Lista titularilor de Licenta pentru utilizarea mărcii OEC-ACP pentru produse
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Lista titularilor cărora li s-a suspendat certificatul de conformitate a produsului;



Lista titularilor cărora li s-a retras şi anulat certificatul de conformitate a produsului;

Editia: 2

7. INREGISTRARI
Toate acele inregistrari referitoare la activitatile de certificare a conformitatii produselor.
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