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LISTA DOCUMENTELOR  SOLICITATE  

ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII ÎN DOMENIUL VOLUNTAR 
- schema «1a», «3» și «5» - 

 
Tabel 1 

Nr. 
crt. 

DOCUMENTE 
SCHEMĂ DE CERTIFICARE 

«1a» «3» «5» 

1 Cerere, cod formular F-04V, F-04VE x x x 

2 Certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi 
Industrie, Certificat constatator sau documente 
echivalente, pentru solicitanţii externi 

 
x 

 
x 

 
x 

3 Împuternicire de reprezentare a producătorului - x x 

4 Chestionar de autoevaluare completat, formular 
OICPE cod  F –21 

- x x 

5 
 

Documentul(ele) normative(e) pentru produs 
(standard, specificaţie, caiet de sarcini etc.) 
întocmit(e) conform SR ISO/CEI 17007 şi DP-09 

 
x 

 
x 

 
x 

6 Dovada scrisă a mărcii comerciale înregistrate sau a 
siglei de identificare din Registrul de mărci. 

x 
 

x x 

7 Dosarul tehnic de conformitate - x x 

8 Instrucţiuni de punere în funcţiune şi de utilizare 
pentru produs, în limba română, iar pentru produsele 
importate, în limba română  şi în original.  

x x x 

9 Schema electrică   x x x 

10 Lista componentelor  x x x 

11 Descrierea marcării produsului (model etichetă, 
poanson etc.) 

(x) x x 

12 Declaraţie de conformitate (model) x x x 

13 Rapoarte de încercări/Buletine de analiză ale 
produsului(selor)/materialelor 

(x) (x) (x) 

14 Document de certificare a sistemului de management 
al calităţii al producătorului, emis de un organism de 
certificare sisteme, acreditat (recunoscut) 

- x x 

15 Organigrama producătorului - x x 

16 Diagrama proceselor - x x 

17 Lista documentelor sistemului de management al 
calităţii al producătorului (ultima lista în vigoare). 

- x x 

18 Manualul calităţii  - (x) (x) 
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LISTA DOCUMENTELOR  SOLICITATE ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII 

 ÎN DOMENIUL VOLUNTAR, CU APLICAREA DIRECTIVEI DE JOASĂ TENSIUNE 
- schema de certificare «1a» - 

                      Tabel nr. 2 

Nr. 
crt. 

 
DOCUMENTE 

SCHEMĂ DE 
CERTIFICARE 

«1a» 

1 Cerere, cod formular F-04/V x 

2 Certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie, 
certificat constatator sau documente echivalente pentru solicitanţii 
externi 

 
x 

3 Împuternicire de reprezentare a producătorului - 

4 Chestionar de autoevaluare completat,  formular OICPE cod  F –21 - 

5 Dovada scrisă a mărcii comerciale înregistrate sau a siglei de 
identificare din registrul de mărci 

x 
 

6 Instrucţiuni de punere în funcţiune şi de utilizare pentru produs, în 
limba română, iar pentru produsele importate, în limba română  şi 
în original.  

x 

7 Schema electrică x 

8 Descrierea marcării produsului (model etichetă, poanson etc.) (x) 

9 Declaraţie de conformitate (model) x 

10 Rapoarte de încercări/Buletine de analiză ale 
produsului(selor)/materialelor 

(x) 

11 Descrierea produsului x 

12 Desene de proiectare şi de fabricaţie x 

13 Explicaţii necesare pentru înţelegerea pct. 12 x 

14 Rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc. x 

15 Lista componentelor  x 

16 Lista standardelor aplicate x 

17 Document de certificare a SMC al producătorului, emis de un 
organism de certificare sisteme  acreditat. 

- 

18 Organigrama producătorului - 

19 Diagrama proceselor  - 

20 Lista documentelor sistemului de management al calităţii al 
producătorului, în vigoare 

- 

21 Manualul calităţii producătorului - 

Legendă:     x  – prezentarea documentului este obligatorie;  
                  [x] – prezentarea documentului este necesară, după caz, în funcţie de produsul ce  
                          urmează a fi evaluat şi/sau de calitatea solicitantului; 

                     (x) – prezentarea documentului este opţională. 
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NOTE: 
1) Documentele se prezintă odată cu cererea de certificare şi trebuie să fie datate,  aprobate, 

ştampilate. 
2) În  cazul   în   care   solicitantul   are   calitatea   de   reprezentant  al  producătorului, de   
    importator sau distribuitor al produsului, trebuie prezentată împuternicirea de reprezentare a 

producătorului. În aceasta se va preciza că solicitantul are dreptul să solicite certificarea şi să 
comercializeze produsul respectiv în România. În situaţia în care solicitantul nu are 
împuternicire direct de la producător se prezintă împuterniciri care să stabilească trasabilitatea 
producător – solicitant. 

3) Documentele normative pentru produs, de la punctul 5 din Tabelul 1, pot fi: standarde 
    de produs, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.  

Specificaţia tehnnică se va întocmi conform DP-09 ”Ghid pentru elaborarea specificaţiei 
    tehnice pentru produs”, document existent pe site-ul www.oicpe.ro 
4) Lista standardelor aplicate, de la pct. 16 din Tabelul 2,  se referă la  standardele  

 armonizate ce se aplică parţial sau integral în domeniul reglementat de Directiva de 
 Joasă Tensiune. 

5) Pentru descrierea marcării produsului, pct. 11 din Tabelul 1 şi pct. 8 din Tabelul 2, sunt   
    necesare următoarele informaţii: 

        -  pentru etichetă: 
▪ denumire şi tip/model produs; 
▪ marca producătorului, dacă există; 
▪ denumirea şi adresa producătorului şi, dacă este cazul, a 

importatorului/distribuitorului; 
▪ data fabricaţiei, 
▪ termenul de garanţie/valabilitate; 
▪ nr. lot/serie; 
▪ documentul normative în baza căruia s-a realizat produsul (standard, 

standard de firmă, specificaţie tehnică etc.); 
▪ caracteristici tehnice; 
▪ eventualele riscuri, contraindicaţii; 
▪ modul de manipulare, conservare, păstrare; 

- pentru poanson: marca (sigla) firmei, indicativul poansonului (descrierea sistemului 
de codificare utilizat); 

 -   alte  informaţii necesare identificării complete a produsului (sigilii, fotografii etc.), 
dacă este cazul. 

6) Lista componentelor, de la pct. 10 (Tabel 1) şi pct. 15 (Tabel 2) se referă la componentele cu 
funcţie de securitate şi de protecţie EMC.  

7) Nefurnizarea informaţiilor şi documentaţiei tehnice a produsului în timp de 30 de zile de la data 
înregistrării cererii la Secretariatul Tehnic OICPE poate duce la întârzierea sau sistarea 
procesului de certificare. 

http://www.oicpe.ro/
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