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DREPTURI, OBLIGAŢII, RĂSPUNDERI 
 

Certificatul de Conformitate furnizează asigurarea că produsul încercat este conform cu 
documentul normativ aplicabil.  

Acest certificat confirmă faptul că Organismul de certificare produse OICPE, care îsi desfăsoară 
activitatea ca OEC în cadrul societătii cu răspundere limitată ELECTRIC PRODUCTS 
CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE, a efectuat evaluarea conformităţii produsului 
cu documentul normativ, pe bază de încercări de tip şi constituie informaţie suport suplimentară 
pentru Declaraţia de Conformitate întocmită de către producător sau reprezentantul său autorizat, 

importator sau distribuitor şi pentru aplicarea marcajului de conformitate . 
 

Producătorul garantează că toate produsele de acelaşi tip puse pe piaţă sunt identice cu produsul 
certificat, în ceea ce priveşte proiectarea, construcţia, componentele, materialele şi sunt fabricate 
în locul de producţie indicat. 

 

Producătorul trebuie să păstreze o înregistrare a tuturor reclamaţiilor primite referitor la 
conformitatea produsului certificat de Organismul de certificare produse OICPE, denumit în 
continuare OICPE, cu cerinţele documentului normativ relevant, să întreprindă acţiuni adecvate 
unor astfel de reclamaţii şi la cerere, să pună la dispoziţia OICPE aceste înregistrări. 

 

Pentru certificarea produselor electrice, OICPE utilizează schema de certificare «1a», finalizată cu 
Certificat de Conformitate şi schemele de certificare «3» si «5», finalizate cu Certificat de 

Conformitate şi Licenţă pentru Marcă de Conformitate . 

 

Certificatul  de  Conformitate – schema 1a  nu poate  fi  folosit  pentru publicitate, cu excepţia 
discuţiilor  pentru  vânzări. 

Certificatul de Conformitate - schema 1a nu dă dreptul de utilizare a Mărcii de Conformitate  a 
OICPE. 

Certificatul  de  Conformitate  rezultat în urma aplicării schemei de certificare «1a» are termenul de 
valabilitate de 2 ani de la data emiterii. 

 

Certificatul  de  Conformitate,  rezultat în urma aplicării schemelor de certificare «3» si «5»,  are 
termenul de valabilitate de 3 ani de la data emiterii. 

 

Certificatul  de  Conformitate nu poate fi folosit în afara termenului de valabilitate. 

 

Valabilitatea Certificatului de Conformitate poate fi prelungită prin examinarea/încercarea 
produsului (trimis la OICPE în acest scop) şi este iniţiată de titularul de certificat, cu minimum           
30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.  

 

 

 



ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE 

 

DOCUMENT  PUBLIC  
COD DP – 04  

Ediţia din 02.09.2019 

REGULI  DE  UTILIZARE  
 A  CERTIFICATULUI  DE CONFORMITATE  
 - schema de certificare «1a»  «3»  şi  «5» - 

Pag.: 4 / 5 

 

OICPE F-03/1 Ediţia din 15.01.2014 

 

 

Nesolicitarea prelungirii valabilităţii Certificatul de Conformitate înainte de expirarea termenului de 
valabilitate, atrage după sine anularea acestuia şi, dacă este cazul,  reluarea procesului de 
certificare. 
 

Valabilitatea Certificatului de Conformitate poate fi prelungită pe o durată de 2 ani pentru schema 
de certificare «1a», respectiv 3 ani pentru schemele de certificare «3» si «5». 
 

Prelungirea se poate acorda o singură dată. După expirarea şi a acestei prelungiri, Certificatul de 
Conformitate devine nul şi, dacă este cazul, trebuie reluat procesul de certificare. 

Valabilitatea Certificatului de Conformitate încetează în cazul în care standardul înscris în certificat, 
utilizat ca bază pentru evaluare, nu mai este în vigoare. În acest caz, titularul de Certificat de 
Conformitate trebuie să solicite o reevaluare a produsului. 

Dacă produsul a suferit modificări de proiectare sau schimbări ale unor componente sau materiale 
utilizate, care ar putea afecta securitatea produsului, titularul de certificat trebuie să solicite o nouă 
certificare sau o extindere a certificarii 

Dacă sunt modificări ale datelor indicate în certificat, de exemplu datele de identificare ale  
titularului de certificat, ale producătorului, titularul de certificat trebuie să solicite un nou Certificat 
de Conformitate, care va avea aceeaşi dată a valabilităţii ca şi data înscrisă pe certificatul iniţiall. 
Acordarea noului Certificat de Conformitate, în această situaţie, nu necesită 
examinarea/încercarea  produsului. 

În situaţia schimbării locului de producţie este necesară încercarea produsului. 

Denumirea şi tipul produselor certificate, numele producătorului şi al titularului Certificatului de 
Conformitate sunt făcute public de către OICPE pe site-ul www.oicpe.ro.  

De  asemenea, produsele cărora li s-a retras, suspendat certificarea sau a căror certificare şi-a 
pierdut valabilitatea, indiferent din ce cauză, sunt făcute public de către OICPE.  

Actualizarea Listei produselor certificate se face trimestrial.  

Încetarea valabilităţii Certificatului de Conformitate, indiferent din ce motive, atrage după sine  
retragerea certificării produsului şi aceasta este făcut public prin „Lista produselor cărora li s-a 
retras certificarea”, care este actualizată trimestrial. Si postata pe site-ul www.oicpe.ro.  

Retragerea certificării implică anularea Certificatului de Conformitate şi predarea originalului la 
OICPE. Aplicarea lui în continuare, este considerată ca fiind abuzivă. 

În cazul distrugerii sau pierderii Certificatului de Conformitate, titularul de certificat poate solicita în 
scris eliberarea unui duplicat. Certificatul de conformitate duplicat are aceeaşi dată a valabilităţii ca 
şi data înscrisă pe certificatul original.  

Pentru obţinerea Certificatului de Conformitate, în vederea evaluării, solicitantul se obligă să 
furnizeze informaţiile şi documentaţia tehnică a produsului respectiv. 

Nefurnizarea acestora în maximum 30 de zile de la depunerea cererii poate duce la întârzierea sau  
sistarea procesului de certificare. 

OICPE îşi asumă responsabilitatea, conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte 
confidenţialitatea informaţiilor şi a  documentaţiei aferente produsului. 

http://www.oicpe.ro/
http://www.oicpe.ro/
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