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1. FUNDAMENTAREA POLITICII
1.1 SRAC - organism de certificare notificat la nivel european are atribuit numarul de
identificare „NB 2003” pentru evaluarea conformitatii produselor in domeniile:


produse pentru constructii – sistem de evaluare si verificare a constantei performantei
1+, 1, 2+ si 3 (laborator notificat pentru incercari fizico-mecanice a elementelor de
tamplarie) –Regulament(UE)nr. 305/2011



aparate de cantarit cu functionare neautomata – 2014/31/UE



ascensoare – 2014/33/UE



echipamentele sub presiune transportabile – Directiva 2010/35/UE



masini – Directiva 2006/42/EC.

1.2 Marcajul de conformitate CE este simbolul care se aplica de producator sau de
reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe piata si/sau de punerea in
functiune, pe un produs, pe o placa de marcaj atasata, pe ambalajul si/sau pe documentele
insotitoare, si care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerintele esentiale
prevazute in reglementarile tehnice aplicabile.
1.3 Marcajul "pi" înseamnă un marcaj care indică faptul că echipamentele sub presiune
transportabile sunt conforme cu cerinţele aplicabile de evaluare a conformităţii prevăzute de
directiva 2010/35/UE.
1.4 Numarul de identificare “NB 2003”- Comisia a atribuit un singur numar de identificare
organismului

notificat

SRAC

pentru

activitatile

desfasurate

in

conformitate

cu:

Regulament(UE) nr 305/2011, Directiva 2014/31/UE, Directiva 2014/33/UE, Directiva
2010/35/UE, Directiva 2006/42/EC.
1.5 Politica SRAC privind respectarea conditiilor de aplicare a marcajului de conformitate CE,
respectiv a marcajului „pi” si protectia impotriva utilizarii incorecte sau inselatoare a
numarului de identificare „NB 2003” de catre producator/reprezentantul sau autorizat, se
bazeaza pe cerintele stipulate in Directivele/Regulamentele europene aplicabile.
1.6 Prezentarea, menţinerea şi actualizarea politicii SRAC privind utilizarea numarului de
identificare ca organism notificat – „NB 2003”, asigura o utilizare corespunzatoare a acestui
numar si previne o eventuala intrebuintare abuziva a lui de catre producator.
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1.7 Prezentarea, menţinerea şi actualizarea politicii SRAC privind aplicarea corecta de catre
producator a marcajului de conformitate CE, respectiv a marcajului „pi”, asigura o utilizare
corespunzatoare a acestor marci si previne o eventuala intrebuintare abuziva a lor.
2. FORMULAREA POLITICII
2.1 Marcajului CE i se aplica principiile generale prevazute la art 30 din Regulamentul(CE) nr
765/2008.
2.2 Marcajul CE se aplica de catre producator numai pe acele produse pentru care
fabricantul a intocmit o declaratie de conformitate, respectiv o declaratie de performanta in
cazul produselor pentru constructii.
2.3 Marcajul CE se aplica conform reglementarilor tehnice aferente produsului, in mod vizibil,
usor lizibil si de nesters, direct pe produs, pe instructiunile ce insotesc produsul sau pe o
placa de marcaj atasata produsului, astfel incat sa nu poata fi detasata. In situatia in care
acest lucru nu este posibil sau in cazul in care nu exista cerinte in acest sens, tinand cont de
natura produsului, marcajul CE se aplica pe ambalaj, daca este cazul, si pe documentele ce
insotesc produsul, daca reglementarea tehnica prevede astfel de documente.
2.4 Marcajul CE este singurul marcaj care atesta conformitatea produsului cu performanta
declarata in ceea ce priveste caracteristicile esentiale.
2.5 In situatia in care unui produs ii sunt aplicabile mai multe reglementari tehnice care
prevad

aplicarea

marcajului

de

conformitate,

marcajul

de

conformitate

semnifica

conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementari.
2.6 Marcajul CE trebuie sa fie insotit de ultimele 2 cifre ale anului in care a fost aplicat prima
oara, de numele sau numarul de identificare al producatorului, de numarul certificatului de
conformitate (emis de SRAC) si de indicatii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe
baza specificatiei tehnice.
2.7 Marcajul CE este urmat, daca este cazul, de numarul de identificare „NB 2003”
apartinand organismului notificat SRAC- care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor
reglementarilor tehnice aplicabile produsului.
2.8 In plus fata de art 2.6 si 2.7, in cazul produselor pentru constructii, marcajul CE trebuie sa
indeplineasca si conditiile suplimentare de la art.9 alin(2) din Regulament (UE) nr 305/2011.
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2.9 Marcajul de conformitate CE si numarul de identificare „NB 2003”, respectiv numarul
certificatului de conformitate emis de SRAC, pot fi utilizate de producator numai dupa
evalurea pozitiva a conformitatii produsului, efectuata de SRAC si numai pe perioada de
valabilitate a certificarii. Pe perioada cand certificarea este suspendata, sau daca a fost
retrasa, producatorul nu mai are dreptul de a utiliza certificatul de conformitate emis de
SRAC, de a elibera declaratie de conformitate/ de performanta in cazul produselor pentru
constructii, si de a aplica marcajul CE pe produs.
2.10 Referitor la produsele de constructii sub sistemul EVCP 3(laborator), producatorul poate
utiliza numarul de identificare SRAC ca laborator notificat- „NB 2003”, pentru eliberarea unei
declaratii de performanta, respectiv pentru aplicarea marcajului de conformitate CE, numai
pentru produsul tip incercat si descris in raportul de incercare eliberat de SRAC..
2.11. Marcajul "pi" se aplică de catre producator, de către organismul notificat sau sub
supravegherea acestuia numai echipamentelor sub presiune transportabile care îndeplinesc
cerinţele precizate in directiva 2010/35/UE si in conditiile precizate in aceasta.
2.12 Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului "pi", producătorul arată că îşi
asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile
cu toate cerinţele aplicabile prevăzute directiva 2010/35/UE.
2.13 Marcajul "pi" este singurul marcaj care atestă conformitatea echipamentelor sub
presiune transportabile cu cerinţele aplicabile prevăzute în directiva 2010/35/UE.
2.14 Este interzisă aplicarea pe echipamentele sub presiune transportabile a mărcilor,
semnelor şi inscripţiilor care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte
semnificaţia sau forma marcajului "pi" ori ambele. Se pot aplica şi alte marcaje pe
echipamentele sub presiune transportabile, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea,
lizibilitatea şi semnificaţia marcajului "pi".
2.15 Marcajul "pi" se aplică în mod vizibil, lizibil şi permanent echipamentelor sub presiune
transportabile sau plăcuţelor cu datele tehnice ale acestora, precum şi părţilor demontabile
cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.
2.16 Marcajul "pi" este urmat de numărul de identificare „NB 2003”, alocat SRAC ca
organism notificat.
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2.17 Marcajul care indică data inspecţiei periodice sau, după caz, a inspecţiei intermediare
trebuie să fie însoţit de numărul de identificare „NB 2003”, alocat SRAC

ca organism

notificat.
2.18 SRAC asigura ca producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia aplica corect si
fara a induce in eroare, marcajul de conformitate CE, marcajul “pi” si numarul de identificare
“NB 2003”, prin informarea clientului asupra semnificatiei acestora si asupra obligatiei de a
respecta regulile de aplicare stabilite in directivele europene si acolo unde este cazul in
legislatia romanesca de transpunere.
2.19 In activitatea programata/neprogramata de monitorizare a conformitatii produselor
certificate / inspectate, auditorii SRAC verifica aplicarea corecta de producator a marcajului
CE, marcajului “pi” si utilizarea corecta a numarului de identificare “NB 2003” la emiterea
declaratiilor de performanta/conformitate, urmand ca SRAC, atunci cand este cazul, sa ia
masuri imediate in vederea eliminarii situatiilor neconforme constatate.
2.20 Utilizarea marcajului CE, marcajului „pi” si a „NB 2003” se limiteaza strict la organizatia
ale carei produse au fost certificate/incercate /inspectate de catre SRAC si nu poate fi cedata
unei terte parti sau succesorului. Exceptie fac incercarile initiale de tip efectuate in
laborator(sistem EVCP 3) de catre un furnizor de sistem de tamplarie, care poate transmite
aceste rezultate catre producatorii sai, prin procedura simplificata „cascading ITT”. In acest
caz intre fornizorul de sistem si producator se incheie un acord privind punerea la dispozitie
a incercarilor initiale cu respectarea stricta a prevederilor art 36 din Regulamentul(UE) nr
305/2011.
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