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1 Scop  

Prezenta procedura descrie reguli de utilizare a marcii nationale de acreditare, a numarului de identificare ca organism 

notificat (ON), drepturile si obligatiile furnizorilor de produse certificate si ale organismului de notificare, precum si 

regulile privind utilizarea abuziva a atestarilor (certificate de conformitate, de autorizare/calificare personal, etc.) si a 

numarului de identificare al ON BV OICPP. 

2 Domeniu de aplicare 

Procedura  este  aplicata  atat  de  personalul  BV   – OICPP  implicat  în activitatea  de evaluare  în vederea  certificarii 
produselor  / persoanelor  cat şi de furnizorii de produse certificate de BV – OICPP. Procedura este disponibila pe site-ul 
www.bureauveritas.ro. 
 

3. Definitii si prescurtari 

3.1 Generale, conform Manualului Calitatii al BV OICPP, ultima revizie aplicabila 

3.2 Definitii tehnice si terminologia calitatii aplicabila la PED, conform Manualului Calitatii al BV OICPP, ultima revizie 

aplicabila 

4 4. Responsibilitati 

Director Tehnic (DT) / Coordonator PED / Coordonator  certificare persoane 

 Retrag certificatele emise in momentul in care furnizorii de produse / persoane certificate nu isi indeplinesc 
obligatiile conform contractelor incheiate.  

 Initiaza, impreuna cu Directorul Calitate, actiuni pentru retragerea din uz a certificatelor false .  
 Notifica in scris Autoritatile ( Ministerul Economiei, Organismul de supraveghere a pietei), ceilalti furnizori de 

produse certificate si Forumul Organismelor Notificate asupra deciziei luate, referitor la retragerea certificatelor. 

5 Descrierea procedurii 

5.1 Utilizarea Marcii nationale de acreditare RENAR  

Marca Națională de Acreditare atestă că BV OICPP este competent să efectueze sarcini specifice din domeniul pentru care 
este acreditat. Titularul Mărcii Naţionale de Acreditare este Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT) iar 
dreptul asupra acesteia este transmis RENAR . RENAR transferă BV OICPP dreptul de utilizare a Mărcii Naţionale de 
Acreditare, prin simbolul acreditării, în regim controlat.  Pentru acordarea dreptului de utilizare a Mărcii Naţionale de 
Acreditare, RENAR percepe şi încasează tarife de redevenţă ale căror valori sunt aprobate de Consiliul Director unde sunt 
reprezentate părţile interesate. BV OICPP  răspunde în faţa autorităţii competente privind modul de utilizare a Mărcii 
Naţionale de Acreditare. În acest scop, urmăreşte cu atenţie modul de utilizare a Mărcii Naţionale de Acreditare şi acolo 
unde este cazul întreprinde toate măsurile necesare pentru protecţia acesteia. Dacă este cazul, autoritatea 
coordonatoare va fi înştiinţată pentru a lua măsurile necesare. 
 
Utilizarea sau referirea la aceasta inainte de obtinerea certificatului de acreditare nu este admisa. Dreptul de utilizare a 
Marcii nationale de acreditare este descris in contractul de acreditare si in POLITICA PRIVIND UTILIZAREA MĂRCII 
NAŢIONALE DE ACREDITARE - P 11 . 
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BV OICPP poate aplica Marca nationala de acreditare pe urmatoarele documente: 
 
•  certificatul de conformitate al produsului,  emis de BV OICPP. 
 
•  certificatul de calificare (autorizare) sudori si omologare proceduri de sudare. 
 
Aplicarea  se face  prin  stampilarea  sau tiparirea  Marcii  nationale  de  acreditare  primita  odata  cu  certificatul  de  
acreditare  cu  conditia completarii, sub raspunderea BV OICPP, a numarului certificatului de acreditare si a referentialului 
dupa care s-a facut acreditarea . Aplicarea Marcii nationale de acreditare se face in partea de sus a Certificatelor, separat 
de logo-ul BV OICPP. BV OICPP nu utilizeaza Marca nationala de acreditare pe alte documente decat Certificatele 
acordate clientilor. BV OICPP nu permite propriilor clienti, prin prevederi contractuale, sa utilizeze Marca nationala de 
acreditare. Utilizarea Marcii nationale de acreditare pe produse este strict interzisa. 
 
5.2 Certificatul de conformitate al produsului 

 
Certificatul de conformitate al produsului contine cel putin urmatoarele date: 
 
• sigla BV OICPP; 
 
• datele de identificare ale propietarului licentei BV OICPP; 
 
• datele de identificare ale titularului licente; 
 
• denumirea produsului; 
 
• documente tehnice de referinta; 
 
• numele si semnatura Directorului Tehnic / Coordonatorului PED. 
 
 
5.3 Certificatul pentru persoana certificata 

 
Certificatul   care  atesta  certificarea   persoanei   (tiparit  pe  suport  de  hartie)  contine  cel  putin urmatoarele date: 
•   sigla BV OICPP; 
 
•   nr. de identificare unic; 
 
•   numele persoanei certificate; 
 
•   referinta la standardul de certificare; 
 
•   domeniul de certificare; 
 
•   data efectiva de certificare si data expirarii 
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5.4 Marca de conformitate a produsului si numarul de identificare al Organismului Notificat 

 
Marca de conformitate  a produsului  este constituita  din literele “CE”, asa cum prevede  REGULAMENTUL (CE) NR. 
765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de 
supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. 
 
Fabricantul  de  produse  certificate  poate  aplica  marcajul  prin  stampilare,  imprimare,  gravare, etichetare,  numai pe 
produsele evaluate pentru certificare sau pe produsele executate in domeniul reglementat   si  evaluat   de  BV OICPP–
OICPP,   conform   contractului   incheiat   intre  BV OICPP   si fabricant. Marcajul de conformitate este constituit din 
initialele “CE” in urmatoarea forma grafica: 
 

 
 
In caz de reducere sau marire, marcajul de conformitate trebuie sa respecte proportia care rezulta din forma grafica de 
mai sus dar sa nu fie mai mic de 5 mm.  
Marcajul este urmat de numarul de identificare ca organism notificat al BV OICPP, aplicat de catre organismul notificat 
 
Politica BV OICPP privind protectia si utilizarea numarului de identificare ca organism notificat . 
BV OICPP  utilizeaza  numarul  de identificare  ca organism  notificat  alocat  de UE la cererea  MECT  pentru servicii de 
evaluarea conformitatii si certificarea produselor ce intra sub incidenta directivei PED 2014/68/UE. 
BV OICPP  transfera  dreptul  de  utilizare  a  numarului  sau  de  identificare  fabricantilor  de  produse certificate in urma 
evaluarii conformitatii produselor respective si certificarii acestora si se asigura ca acestia cunosc, aplica si mentin din 
punct de vedere legal forma grafica a marcajului insotita de numarului sau de identificare. 
BV OICPP  raspunde  in  fata  autoritatilor  competente  privind  modul  de  utilizarea  a  marcajului  de conformitate 
insotit de numarul sau de identificare ca organism notificat. In acest scop, BV OICPP urmareste modul de aplicarea a 
marcajului de conformitate si a numarului sau de identificare in faza finala de evaluare a produselor si acolo unde este 
cazul, intreprinde toate masurile necesare pentru protectia acestora si anume: 
• verificari in timpul vizitelor de supraveghere anuntate sau neanuntate; 
 
• verificari in urma unor sesizari sau controale efectuate de autoritatea de supraveghere piata; 
 
• verificari  in urma sesizarii  unor organisme  de evaluare  sau de supraveghere  dintr-un stat membru al UE; 
 
• la solicitarea autoritatilor competente din Romania. 
 
5.5 Drepturile si obligatiile furnizorului de produse certificate / persoanei certificate 

5.5.1 Drepturile furnizorului de produse certificate 

Furnizorul :  

 

• poate face referire la marcajul CE si la modul lui  de utilizare (certificate)  in documentele referitoare la produs, 
precum si ca mijloc de publicitate cu conditia sa nu se produca nici un fel de confuzii. 

• Are dreptul sa solicite  BV OICPP,  contra cost, duplicatele certificatelor  tip de conformitate,  in nr. de exemplare 
pe care il doreste. 

• Poate utiliza  marcajul CE pe produsele certificate conform conventiei stabilite cu proprietarul marcii. 



 

  

Reguli privind utilizarea marcii nationale de 

acreditare, a marcii de conformitate 

si a numarului de identificare ON al BV OICPP 

RO-IND-LTI-020_PED  

(PQ 12) 

Rev 4 

 

RO-QHSE-F-001-01  CIF-M&O  

Acest document este proprietatea  BV SRL neputand fi multiplicat, modificat, insusit sau folosit fara acordul scris al proprietarului     Page 5/7                                                                                                                             

• Poate  sa conteste  orice decizie  de sanctionare  luata  de BV OICPP  in termen  de 10 zile lucratoare de la data 
primirii. 

 
5.5.2 Obligatiile furnizorului de produse certificate 

 
•  Sa utilizeze certificatul si marcajul CE  numai pentru produsul pentru care a fost obtinut si in perioada de valabilitate a 
acestuia; 
•  Sa mentina gradul de implementare al sistemului in vederea conformarii produselor cu cerintele documentelor de 
referinta; 
•  Sa execute  controlul  procesului  de fabricatie,  sa faca inregistrarile  corespunzatoare  si sa le prezinte la cererea BV 
OICPP; 
•  Sa tina o evidenta stricta a reclamatiilor, provenite de la client referitor la produsul certificate; 
•  Sa anunte BV OICPP cu cel putin 20 de zile calendaristice,  orice modificare a produsului certificate, inainte de punerea 
in aplicare; 
•  Sa nu transfere asupra BV OICPP  responsabilitatile  sale fata de client, privind calitatea produsului certificat; 
•  Sa   asigure   toate   conditiile   necesare   pentru   efectuarea   de   catre   BV OICPP   a supravegherilor programate sau 
neprogramate; 
•  Sa  anunte,  BV OICPP  ,  cu  30-45  zile  calendaristice  inainte  de  termenul  dorit  pentru renuntatea la aplicarea 
marcajului de conformitate CE. 
 
5.5.3 Obligatiile persoanei certificate 

 
•   Sa faca referiri la certificare  numai in legatura cu domeniul pentru care certificarea  a fost acordata; 
•   Sa nu utilizeze certificarea intr-un mod care sa discrimineze organismul de certificare si sa nu faca nicio referire la 
certificare pe care organismul de certificare sa o considere inselatoare sau neautorizata; 
•   Sa  intrerupa  utilizarea  oricarei  afirmatii  referitoare  la  certificare,  care  contine  referiri  la organismul  de  
certificare  sau  la  certificare,  dupa  suspendarea sau  retragerea  certificarii  si  sa returneze orice certificat eliberat de 
organismul de certificare; 
•   Sa nu utilizeze certificatul intr-o maniera inselatoare. 
  
5.6 Utilizarea abuziva a atestarilor (certificate de conformitate, de autorizare/calificare personal, etc.) si a numarului 

de identificare al ON BV OICPP. 

 
5.6.1 Se considera utilizarea abuziva a atestarilor, urmatoarele situatii: 
 
•  utilizarea dupa expirarea valabilitatii, 
 
•  utilizarea pentru alte produse / persoane decat cele certificate, 
 
•  utilizarea pentru produse / persoane pentru care nu s-a finalizat certificarea, 
 
•  utilizarea dupa incetarea temporara sau definitiva  a dreptului de utilizare, 
 
•  referiri incomplete sau deformate, in documente, despre marcajul de conformitate detinut, 
 
•  utilizarea in alte scopuri decat cele stabilite prin conventia incheiata intre cele doua parti.  
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5.6.2 Se considera utilizarea abuziva a numarului de identificare urmatoarele situatii; 
•  aplicarea  numarului  de  identificare  pe  produse  care  nu  au  facut  obiectul  evaluarii conformitatii si eliberarii 
certificatului de conformitate; 
 
•  aplicarea  numarului  de identificare  dupa  retragerea  si notificarea  oficiala  a retragerii atestarilor; 
 
•  aplicarea numarului de identificare pe produse inainte de obtinerea atestarilor, 
 
•  orice modificare asupra continutului  certificatului sau utilizarea partiala a continutului acestuia de catre detinator sau 
orice alta parte interesata.  
 
5.7 Sanctiuni 

 

BV OICPP  exercita  un control  adecvat  asupra  drepturilor  de proprietate  asupra  certificarii  si marcii proprii si ia masuri 
in cazul referirilor incorecte la statutul certificarii sau la o utilizare a documentelor  de certificare care poate induce in 
eroare si crea confuzie in piata.  
 
Abaterile  la  prezenta  procedura,   savarsite  de  catre  furnizorul  de  produse  certificate, detinatorul de certificat sau 
orice alta parte interesata  pot  fi sanctionate cu: 
•  suspendarea dreptului de utilizare a marcajului CE, a certificatului  si a componentelor sale, 
 
•  anularea atestarilor si a numarului de identificare; 
 
•  pot atrage raspunderea civila, administrativa sau penala dupa caz. 
 
5.8 Suspendarea sau retragerea prin anulare a atestarilor/certificarilor sau a numarului de identificare  

 
• Decizia de suspendare sau retragere se aduce la cunostinta furnizorului de produse certificate sau 
detinatorului/utilizatorului de certificate de persoane prin email / fax / scrisoare cu confirmare de primire; 
• se publica pe pagina web. a BV OICPP dupa 30 zile de la primirea notificarii furnizorului de produse certificate/ 
detinatorului de certificate/utilizator de personal certificat, timp in care titularul poate face apel 
• Directorul Tehnic al BV OICPP notifica in scris Autoritatile ( Ministerul Economiei, Organismul de supraveghere a 
pietei), ceilalti furnizori de produse certificate si Forumul Organismelor Notificate asupra deciziei luate.  
 
 • Managementul certificatelor false este detaliat in procedura „Management of Counterfeit Certificates and 

Reports”.   
 
 
6. Inregistrari 

 
6.1 Plan de actiuni pentru retragerea certificatelor false 
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7 Descrierea istoricului modificarilor 

Rev.  

No. 

Data 

aprobarii 

Persoana 

responsabila 

Capitol Descrierea modificarii 

0 01.11.2011 Gheorghe 
Paraschiv 

Toate Modificare Referentiale: SR EN ISO/CEI 
17020;SR EN ISO/CEI 17021 :2011; SR 
EN ISO/CEI 17024.Introducere 
specificatii in corelatie cu noile 
referientiale. Modificare codificare 
proceduri si formulare. 

1 20.12.2013  Gheorghe 
Paraschiv 

-Cap.3  Modificat pct. 3 (completat cu SR EN ISO 
17065:2013 respectiv SR EN ISO 
17024:2012) 
Introducere:-  elemente certificat 
persoana certificata 
-  obligatiile persoanei certificate 
Actualizarea standardelor de referinta 
SR EN ISO 17065:2013 SI SR EN ISO 
17024:2012 

2 11.03.2016 Silviu Ghete Toate Modificat capitolele: Utilizarea abuziva a 
atestarilor respective capitolul 
Suspendarea sau Retragerea atestarilor 

3 19.10.2016 Anca Vilcea Toate Recodificare procedura 
Eliminarea referintelor despre OCSM 
Eliminarea referintelor despre licenta 
emisa de catre BV OICPP – OICPP la 
certificarea produselor 
 Managementul certificatelor 
contrafacute conform politicilor 
Grupului BV  

4 01.09.2020 Anca Vilcea Toate Modificarea denumirii organismului de 
certificare produse si persoane, din 
BVRCI OICPP in BV OICPP in urma 
modificarii denumirii societatii 

 


