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1     OBIECT 
Prezentul regulament de finanţare stabileşte resursele financiare, modul de calcul al tarifelor şi condiţiile 
de plată pentru activitățile efectuate de Organismul de certificare produse OICPE si Laboratorul de 
Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice – LICPE, care isi desfasoara activitatile ca OEC si 
OEVCP in cadrul  socității  cu raspundere limitata ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION 
INDEPENDENT BODY – OICPE: 
 
 
2      RESURSE FINANCIARE 
Resursele financiare ale socitatii se compun în principal, din: 
 

a) venituri realizate de Organismul de certificare produse OICPE (OEC) in domeniul voluntar:  
   - venituri realizate din activitatea de certificare a conformităţii produselor electrice cu standardele 
     aplicabile şi documentele normative  
   - venituri realizate din activitatea de certificare a conformităţii produselor electrice, cu cerinţele 
     Directivei de Joasă Tensiune  
   - venituri realizate din activitatea de evaluare a conformităţii produselor electrice la cererea unor  
     autorităţi (ex. ANPC) 
   - venituri realizate din activitatea de inspecţie iniţială şi periodică în numele altor organisme de  
     certificare (VDE, DEKRA); 
 

b) venituri realizate de Organismul de certificare produse OICPE (OEVCP) din activitatea de evaluare si 
     verificare a constanţei performanţei cablurilor electrice în sistemul 1+, în domeniul reglementat de  
      Reg (UE) nr 305/2011. 
 

c) venituri realizate de LICPE (OEC) din încercări de conformitae a produselor electrice 
   

d)  venituri realizate de LICPE (OEVCP), din activitatea de evaluare si verificare a constanţei 
     performanţei cablurilor electrice în sistemul 3, în domeniul reglementat de Reg (UE) nr 305/2011. 
 
 
3     ETAPELE PROCESULUI DE CERTIFICARE ÎN DOMENIUL VOLUNTAR  SI  ALE   

                 PROCESULUI  AVCP SISTEM 1+ si 3                         
 

3.1 Etapele procesului de certificare în domeniul voluntar şi activităţile aferente, efectuate de 
Organismul de certificare produse OICPE in domeniul voluntar, sunt prezentate în Anexa 1 Tabel 1.   
 

3.2  Etapele procesului de evaluare și verificare a constantei performantei produsului pentru  
constructii (cabluri electrice) in sistemul 1+ (numit in continuare proces AVCP sistem 1+), in domeniul 
reglementat de Reg (UE) nr 305/2011 şi activităţile aferente, sunt prezentate în Anexa 2 Tabelul 1.   
 

3.3 Etapele procesului de evaluare și verificare a constantei performantei produsului pentru constructii 
(cabluri electrice) in sistemul 3 (numit in continuare proces AVCP sistem 3), in domeniul reglementat 
de Reg (UE) nr 305/2011 şi activităţile aferente, sunt prezentate în Anexa 3 Tabelul 1.   
        
 

4      MODUL DE CALCUL AL TARIFELOR  
 
4.1      MODUL DE CALCUL AL TARIFELOR  PENTRU  PROCESUL  DE  CERTIFICARE        

    ÎN DOMENIUL VOLUNTAR 
 

 

4.1.1  Toţi  solicitanţii  de  certificare  a conformităţii produselor electrice in domeniul voluntar                         
( schema de certificare 1a, 3 si 5),  se pot  informa  cu  privire  la  modul  de  desfăşurare a procesului de 
certificare şi la condiţiile în care se acordă certificarea, pe site-ul  www.oicpe.ro. 
 

http://www.oicpe.ro/
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4.1.2 Cererea oficială (schema 1a, 3 si 5) şi chestionarul de autoevaluare (numai pentru schema 3 si 5) 
se pot procura de pe site-ul societatii ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY 
– OICPE www.oicpe.ro. 
 

4.1.3 Suma de plată pentru analiza documentaţiei în vederea certificării, în valoare de 150 ÷ 1500 Euro 
(funcţie de complexitatea produsului)  + TVA, trebuie sa se achite la depunerea cererii de certificare, la 
sediul OICPE şi reprezintă efectuarea activităţilor de procesare a cererii, până la semnarea contractului 
general. 
 

4.1.4 În Anexa 1 tabel 2, 3 şi 4  se precizează modul de calcul al tarifelor pentru certificarea conformităţii 
produselor electrice in domeniul voluntar, conform schemelor de certificare 1a, 3 si 5. 
 

Tarifele nu includ şi costul încercărilor efectuate de către laboratorul propriu LICPE sau de alte 
laboratoare de încercări pe care OICPE le-a subcontractat. 
 

4.1.5  Valoarea unei zile om evaluare, TZE, este de 250 EURO + TVA, calculată la cursul de schimb 
valutar valabil în ziua emiterii facturii. 
 

4.1.6 Tariful pentru evaluarea producţiei (schema 3 si 5) include şi examinarea pentru o familie până la 
16 de variante.  
Pentru o familie peste 16 de variante, tariful de evaluare a producţiei se majorează cu o zi x om 
evaluare. 
 

4.1.7 Dacă examinarea se efectuează separat, aceasta se calculează pentru o zi x om de evaluare 
pentru o familie până la 16 variante şi la 2 zile x om pentru o familie peste 16  variante. 
 

4.1.8 La tariful pentru evaluarea producţiei şi/sau examinare/asistare la încercări se adaugă cheltuielile 
de deplasare  (transport, cazare, diurnă) pentru echipa de evaluare, care se suportă de către client. 
In Anexa 2 tabel 5 sunt precizate duratele pentru evaluarea productiei. 
 

4.1.9 Diurna pentru deplasarea în străinătate este de 30—100 euro/zi/om şi se suportă de către client. 
 
 
 
4.2       MODUL DE CALCUL AL TARIFELOR  PENTRU  PROCESUL  AVCP SISTEM 1+  
            ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT DE REGULAMENTUL (UE) NR. 305 /2011 
 
 

4.2.1.Toţi solicitanţii de servicii de evaluare si verificare a constanţei performanţei cablurilor electrice în 
sistemul 1+, se pot informa, pe site-ul  www.oicpe.ro, cu privire la modul de desfăşurare a procesului 
AVCP şi la condiţiile în care se acordă Certificatul de Constanta a Performantei (CCP),  
 

4.2.2 Cererea   oficială    şi   chestionarul   de    autoevaluare    se    pot   procura   de   pe   site-tul 
societatii ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE www.oicpe.ro 
 
4.2.3 Suma de plată pentru analiza documentelor în vederea efectuarii activitătilor specifice procesului 
AVCP sistem 1+ (anexa la cerere şi chestionarul de autoevaluare), în valoare de (150÷1500) EURO + 
TVA, trebuie se se achite la depunerea cererii şi reprezintă efectuarea activităţilor de procesare a cererii, 
până la semnarea „contractului de evaluare si verificarea constantei performantei  în  sistem 1+”. 
 

4.2.4 În Anexa 2 tabel 2, 3 şi 4 din se precizează modul de calcul al costurilor pentru AVCP               
sistem 1+.  
 

4.2.5 In Anexa 2 tabel 2 sunt precizate tarifele pentru pentru emiterea Certificatului de Constanta a 
Performantei (care includ si costurile aferente incercarilor pentru clasele B1ca, B2ca si Cca, efectuate de 
laboratorul propriu LICPE) 
 

http://www.oicpe.ro/
http://www.oicpe.ro/
http://www.oicpe.ro/
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In tabelul 3 sunt precizate tarifele pentru emiterea Certificatului de Constanta a Performantei  (tarifele 
nu includ si costurile aferente incercarii pentru clasa Aca - costurile pentru efectuarea incercarii sunt 
stabilite de laboratorul subcontractant)  
 

4.2.6 Valoarea unei zile om evaluare, este de 250 EURO + TVA, calculată la cursul de schimb valutar 
valabil în ziua emiterii facturii. 
 

4.2.7 Tariful pentru evaluarea iniţială a fabricii şi a FPC este conform Tabelului 2 si 3 din Anexa 2. 
 

La tariful pentru evaluarea iniţială a fabricii şi a FPC se adaugă cheltuielile de deplasare (transport, 
cazare, diurnă) pentru echipa de audit, care se suportă de către client. 
 

4.2.8 Diurna pentru deplasarea în străinătate este de (30÷100) EURO/zi/om (functie de tara de 
destinatie) şi se suportă de către client. 
 
 
 
4.3       MODUL DE CALCUL AL TARIFELOR  PENTRU  PROCESUL  AVCP SISTEM 3   
            ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT DE REGULAMENTUL (UE) NR. 305 /2011 
 
 

4.3.1   Toţi solicitanţii de servicii de evaluare si verificare a constanţei performanţei cablurilor electrice în 
sistemul 3 se pot informa cu privire la modul de desfăşurare a procesului AVCP şi la condiţiile în care se 
acordă Raportul de clasificare, pe site-ul societatii ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION 
INDEPENDENT BODY – OICPE www.oicpe.ro 
 

4.3.2  Cererea oficială se poate procura de pe site-ul www.oicpe.ro 
 

4.3.3 Suma de plată pentru analiza documentelor în vederea efectuarii activitătilor specifice procesului 
AVCP sistem 3, în valoare de (150÷1500) EURO + TVA, trebuie se se achite la depunerea cererii şi 
reprezintă efectuarea activităţilor de procesare a cererii, până la semnarea „contractului de evaluare si 
verificarea constantei performantei  în  sistem 3”. 
 

4.3.4 In Anexa 3 tabel 1 sunt precizate etapele procesului AVCP sistem 3 
 

4.3.5 În Anexa 3 tabel 2 se precizează modul de calcul al costurilor pentru AVCP sistem 3 si tarifele 
pentru emitere Raport de clasificare (clasele Dca, Eca, Fca) 
 
 
 
4.4      CONDIŢII DE PLATĂ  
 

4.4.1 Tarife 
a)  Tarifele sunt stabilite în lei si / sau  euro şi se calculează conform tabelelor din Anexele  1, 2 si 3 
La calcularea tarifelor se ţine cont şi de costurile pentru  compatibilitate electromagnetică (se aplica 
numai pentru certificarea in domeniul voluntar)  
 

b) Tariful pentru analiza documentaţiei în vederea initierii procesului de: 
- certifiare in domeniul voluntar   
- evaluare si verificare a  constantei performantei (ablurilor electrice pentru constructii) 
   in sistemul 1+ si 3  
este în valoare de 150 ÷ 1500 Euro (funcţie de complexitatea produsului).  
 

Dovada plăţii aferente analizei documentaţiei în vederea initierii procesului de certificare / evaluare si 
verificare a  constantei performantei in sistemul 1+ si 3 , trebuie sa anexeze la cererea de certificare. 
 
 

http://www.oicpe.ro/
http://www.oicpe.ro/
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c) În cazul renunţării la cerere, la solicitatrea clientului, tariful pentru analiza documentaţiei este 
nereturnabil. 
  

d) Pentru agenţii economici din străinătate, plata se efectuează în valută (dolari SUA sau  EURO), sau 
în lei la cursul de schimb valutar valabil în ziua emiterii facturii. 
 

e) Tarifele pentru solicitarea unui duplicat pentru Certificat de Conformitate, Licenţă pentru Marcă de 
Conformitate sau modificare date menţionate în Certificatul de Conformitate sau Licenţă pentru Marcă 
de Conformitate, sunt: 
- pentru analiza documentaţiei în vederea certificării: 150 ÷ 1500 Euro + TVA (funcţie de complexitatea  
  produsului).  
- pentru analiză şi decizie (aprobare) in vederea emiterii Certificatului de Conformitate:  700 lei 
- pentru emitere Certificat de Conformitate:  300 lei 
- pentru analiză şi aprobare Licenţă pentru Marcă de Conformitate:  200 lei 
- pentru emitere Licenţă pentru Marcă de Conformitate:   300 lei 
 

f) Tarifele pentru menţinerea Licenţei sunt în funcţie de numărul de produse pentru care se utilizează 
această licenţă, după cum urmează: 

− pentru  model de referinţă + (110) variante = 1.500 lei 

− model de referinţă + (1115) variante = 2.000 lei 
-  model de referinţă + (peste 16) variante = 3.000 lei. 
 

g)  Tarifele pentru solicitarea unui duplicat pentru Certificat de Constanta a Performantei si Raport de 
clasificare sau modificare date menţionate în acestea, sunt: 
- pentru analiza documentaţiei în vederea efectuarii evaluarii si verificarii constantei performantei :  
  150 ÷ 1500 Euro + TVA (funcţie de complexitatea    produsului).  
- pentru analiză şi decizie (aprobare) in vederea emiterii Certificatului de Constanta a Performantei/  
  Raportului de clasificare:  700 lei 
- pentru emitere Certificat de Constanta a Performantei/Raport de clasificare:  300 lei 
 

h) Tarifele pentru menţinerea Certificatului de Constanta a Performantei sunt în funcţie de numărul de 
produse pentru care se utilizează aceast certificat (sunt precizate in Anexa 2)  
 

i) La tarifele pentru certificare se adaugă cota legală de TVA. 
 
 
4.4.2   Modalităţi de plată 
a) Plata trebuie sa se efectueze în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii 
proforma/facturii fiscale, inainte de incerperea procesului de certificare / evaluare si verificare a 
constantei performantei  
 

b) Plata trebuie sa se efectueze integral în cazul în care suma totală nu depăşeşte 10.000 lei şi în două 
tranşe atunci când suma totală depăşeşte 10.000 de lei, prima tranşă la semnarea contractului şi a doua 
tranşă la nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la emiterea facturii proforma/facturii fiscale (inainte de 
ridicarea documentelor finale) 
 

c) Procesul de certificare / evaluare si verificare a constantei performantei începe în momentul 
prezentării la sediul OICPE / LICPE a dovezilor de plată (copie ordin de plată) a sumei parţiale sau totale 
. 

4.4.3   Alte condiţii 
a) Eliberarea Certificatelor de Conformitate, a Licenţelor pentru Marcă de Conformitate, CCP sau 
Rapoartelor de clasificare este condiţionată de achitarea integrală a sumei menţionate în contract şi 
factura proforma/fiscala. 
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b) Tariful pentru menţinerea licenţei trebuie achitat anual, in primul trimestru de la emiterea licentei /  
Tariful pentru menţinerea CCP trebuie achitat de 2 ori pe an, dupa fiecare evaluare de supraveghere 
efectuata si decizie privind mentinerea, luata 
 

c) În funcţie de evoluţia costurilor pentru activitatile specifice procesului de certificare/AVCP, tarifele se 
pot  modifica. Pe site-ul www.oicpe@oice.ro va fi publicat documentul public cod DP-10,  actualizat 
conform noilor costuri. 
 

d)  În funcţie de numărul de produse prezentate simultan, de acelaşi client se poate aplica un discount 
de până la 10% 
 

e)  În funcţie de numărul de certificări / evaluari solicitate de client în ultimii 3 ani de la data solicitării unei 
certificări / evaluari  se  poate aplica un discount între 3…10%. 
 

f)  În funcţie de numărul de produse pentru care se solicită prelungirea certificării / CCP se poate acorda 
un discount de până la 7%. 
 

g) În funcţie de valoarea contractului (peste 60.000 lei) se acordă un discount între 3...10%  
 
 
 
5  ANEXE 
Anexa 1- Tabel 1 -  Etapele procesului de certificare (domeniul voluntar) 
                Tabel 2 -  Mod de calcul pentru emitere Certificat de Conformitate 
                Tabel 3 -  Mod de calcul pentru Licenţă  pentru Marcă de  Conformitate 
                Tabel 4 -  Mod de calcul  pentru «ECV»,  în funcţie de complexitate 
                Tabel 5 -  Duratele de evaluare a producţiei 
 

Anexa 2   Tabel 1 - Etapele procesului AVCP sistem 1+  
                               (domeniul reglementat de Reg (UE) nr 305/2011) 

 Tabel 2 - Tarife pentru emitere Certificat de Constanta a Performantei (care includ si costurile 
                 aferente incercarilor pentru clasele B1ca, B2ca si  Cca) 
 Tabel 3-  Tarife pentru emitere Certificat de Constanta a Performantei (nu includ costurile 
                 aferente incercarii pentru clasa Aca) 

                Tabel 4 - Tarife pentru emitere si mentinere CCP (SISTEM 1+) - procedura simplificata 
  

Anexa 3   Tabel 1 -   Etapele procesului AVCP sistem 3  
                                 (domeniul reglementat de Reg (UE) nr 305/2011) 
                 Tabel 2 -  Tarife pentru  emitere Raport de clasificare (sistem 3) 
 

Anexa 4 – Fişa de difuzare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oicpe@oice.ro/
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ANEXA 1  

 
 
 
 
 
 

ETAPELE PROCESULUI DE CERTIFICARE  ÎN DOMENIUL VOLUNTAR 
- schemele de certificare 1a;  3  și  5 - 

                                                                                                                  
 
 
 

Tabel 1 
 

NR. 
CRT 

ETAPELE  
CERTIFICĂRII 

ACTIVITĂŢI 

DOMENIUL VOLUNTAR 

Scheme de certificare 

1a 3 5 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
        EVALUARE 
 
 
 

• Analiza solicitării (cererii) x x x 

• Stabilire standarde aplicabile x x x 

• Stabilire activităţi x x x 

• Stabilire resurse x x x 

• Emitere şi semnare Contract General x x x 

• Evaluare documentaţie x x x 

• Evaluare initiala a producţiei - x x 

• Audit initial SMC - - x 

• Examinare produse x x x 

• Încercare produs(e) produse prelevate de la 
   locul de productie 

x x x 

 
2 

 
        ANALIZĂ 

 

• Raport de evaluare  x x  

• Raport de evaluare a producţiei - x x 

• Raport de încercări  x x x 

• Dosar tehnic de conformitate x x x 

• Cerinţe esenţiale de securitate x - - 

• Dosar de evaluare x x x 

4 DECIZIE • Aprobare/emitere documente de certificare x x x 

 
5 

 
LICENŢIERE 

 

 

• Emitere licenţe (Contract de Licenţiere) 

 
- 

 
x 

 
x 

 
6 

 
SUPRAVEGHERI / 

EXTINDERE 

 

• Evaluare producţie    

• Audit de supraveghere a SMC 

 
- 
- 

 
x 
- 

 
x 
x 

• Examinare / încercări esantioane de produse   
prelevate 

- x  x 

• Examinare / încercări eșantioane de produse 
prelevate de pe piata 

- - x 
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(continuare ANEXA 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOD DE CALCUL PENTRU CERTIFICAT DE CONFORMITATE 
                                                                                                                                                                                    
 
        

        Tabel 2 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE   
(cu standardele armonizate / documentele normative / cerinţele DJT) 

Certificare iniţială 
(modelul de referinţă + variante) 

Extindere certificare Prelungire valabilitate certificare 

   Ic + Ci + EC + Ecv + ED + AC + EC    Ic + IC +  Ecex + AC + EC     Ic + Ci + EC + Ecp + AC + EC 

 
Legendă:   
  
Ic        -  analiza documentaţiei în vederea certificării / extinderii certificarii / prelungirii valabilitatii certificarii 
Ci        - cost incercari (conform tarif laborator de incercari),  în vederea certificării/extinderii certificarii / prelungirii  
             valabilitatii certificarii 
EC     -  evaluarea conformităţii 
Ecv   -  evaluarea conformităţii pentru variante 
Ecex -  evaluarea conformităţii la extinderea certificării 
Ecp   -  prelungirea valabilităţii certificării 
ED    -  evaluarea Dosarului tehnic de conformitate  
AC    -  analiză şi aprobare documente de certificare 
EC    -  emitere documente de certificare 
 
Valori ale variabilelor din formula de calcul: 
Ic =     150 ÷ 1500EURO (în funcţie de complexitatea produsului) 

AC =   700 lei  

EC =   300 lei  

ED=  1.500 lei pentru evaluarea conţinutului Dosarului tehnic de conformitate    
         (evaluare în raport cu  cerinţele esenţiale de securitate din Directiva de Joasă Tensiune) 
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MOD DE CALCUL PENTRU LICENŢĂ  PENTRU MARCĂ DE  CONFORMITATE  

 
         Tabel 3 

Licenţă pentru Marcă de Conformitate  

(cu standardele armonizate / cu documentele normative  /  cu cerinţele DJT) 

Certificare iniţială 
(modelul de referinţă 
  + variante) 

Extindere licenţă 
(variante) 

Prelungire valabilitate 
licenţă 

Evaluarea producţiei  
(pentru schema 3 si  5) 

Menţinere 
licenţă 

Tarif anual) 
(lei+EURO) 

Ic + Ci+ + ED + EP +       
EC + Ecv + AC +   

  ECC + AL + EL 

Ic+ Ci + Ecex + 
Epex + AC +  
ECC+AL + EL  

Ic + Ci + EC +  Ecp +  
Ecv + EP + AC + ECC + 
AL +   EL 

EP= 700 EURO+ NZ 
x TZE +  CD 

1.5003.000+ 
EP+EEP  

 
Legendă: 
Ic      - analiză documentaţie în vederea certificării / extinderii licentei /prelungirii valabilitatii licentei;  
Ci     - cost incercari (conform tarife laborator de incercari), în vederea certificării / extinderii licentei /prelungirii  
            valabilitatii licentei; 
ED    - evaluare Dosar tehnic de conformitate;  
EC    - evaluarea conformităţii; 
Ecv   - evaluarea conformităţii pentru variante; 
Ecex - evaluarea conformităţii la extinderea certificării; 
Ecp   - prelungirea valabilităţii certificării 
EP     - evaluarea producţiei (audit +examinare) 
EEP  - evaluare esantioane prelevate de pe piata (doar pt  schema 5) cel putin o data pe an sau la orice  
           sesizare 
NZ     - număr zile de evaluare a producţiei conform tabelului 5 
TZE   - tarif pentru ziua x om de evaluare  a producţiei sau asistare la încercări 
CD     - cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurnă) 
AC     - analiză şi aprobare Certificat de Conformitate; 
ECC  - emitere Certificat de Conformitate; 
AL     -  analiză şi aprobare Licenţă pentru Marcă de Conformitate; 
EL     -  emitere Licenţă pentru Marcă de Conformitate; 
Epex - evaluarea producţiei la extindere; 
Ecex - evaluarea conformităţii la extindere/prelungire.   

Valori ale variabilelor din formula de calcul: 
Ic      =    150 ÷ 1500EURO i (în funcţie de complexitatea produsului) 
NZ    =     conform tabelului 5 
TZE  =     250 EURO + TVA.  
AC    =     700 Lei 
ECC =      300 Lei; 
AL    =      200 lei 
EL    =      300 lei 
EP    =      700 EURO + nr. Zile x nr. Oameni x TZE + CD 
EEP  =     3000 lei /produs dintr-o familie 
Epex =    nr. Zile x nr. Oameni x TZE + CD 
Asistare la încercări = nr. Zile x nr. Oameni x TZE + CD 
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MOD DE CALCUL PENTRU «Ecv»  *) 

  
                                                                                                                                                      Tabel 4 

Complexitate A Complexitate B Complexitate C**) 

       1...10 var  = 200 lei/var 

     11...15 var  = 150 lei/var 

      16...35 var = 100 lei /var 

          > 35 var =   50 lei/var 

  1...10 var = 300 lei/var 

     11...15 var = 200 lei/var 

     16...35 var = 150 lei/var 

         > 35 var =   50 lei/var 

1...15 var = 150 lei/var 

    16...35 var = 100 lei/var 

        > 35 var =   50 lei/var 

Aceste tarife se aplică în cazul 
în care variantele diferă faţă de 
modelul de referinţă doar prin 

design (formă apropiată, 
culoare, funcţii apropiate) care 

nu afectează securitatea 
produselor. 

Aceste tarife se aplică în cazul în 
care variantele diferă faţă de 

modelul de referinţă prin design 
(forme diferite, culoare,  funcţii 

diferite) care pot afecta 
securitatea produselor şi care 

necesită încercări suplimentare. 

Aceste tarife se aplică în cazul 
prelungirii valabilităţii certificării 

Nota: *)  Ecv  - evaluarea conformităţii pentru variant 

             **)      C - complexitate (numai pentru prelungiri) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DURATELE DE EVALUARE A PRODUCŢIEI 
 
                                                                                                                                                

   
                                                                                                                           Tabel  5 
Nr. 

Angajaţi 

Durata evaluării producţiei, în zile x om  evaluare (NZ) 
Evaluare  inițială producție Supraveghere /Extindere 

Schema « 3 » Schema « 5 » Schema « 3 » Schema « 5 » 

< 50 2 2 2 2 

51-500 4 4 2 2 

> 500 6 6 3 3 
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ANEXA  2 
 
 
 
 

ETAPELE PROCESULUI AVCP SISTEM 1+ 
(Domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr 305/2011)      

 
                                          Tabel 1 

Nr. 
Crt.  

ETAPELE  PROCESULUI 
AVCP SISTEM «1+» 

ACTIVITĂŢI 

DOMENIUL 
REGLEMENTAT DE 

REG 305/2011 

Sistem «1+» 

1 INIŢIEREA PROCESULUI  
AVCP SISTEM 1+ 

Analiza cererii şi a anexei la cerere x 

Stabilire resurse si planificarea activitatilor x 

Încheierea contractului de evaluare si verificare a 
constantei performantei, sistem AVCP 1+, 
Planificarea activităţilor AVCP sistem 1+ (Anexa la 
contractul de evaluare) şi achitarea tarifului  

x 

Comanda la laboratorul de incercari x 

  2     PROCESUL AVCP  SISTEM 1+ 

2.1 
 

EVALUARE 
 
 
 

Evaluarea documentelor x 

Evaluare iniţiala a fabricii şi a FPC x 

Prelevarea de eşantioane x 

Elaborare „Raport de evaluare initiala a fabricii si a 
FPC” 

x 

Elaborare „Raport de evaluare a dosarului (DCCP) x 

2.2 ANALIZA DOSAR DCCP 

 
Analiza documentelor rezultate din etapa de 
evaluare 

 

2.3 DECIZIA CU PRIVIRE LA  
CCP 

AcordareCertificat de Constanţă a Performanţei 
(CCP) 

x 

 3      SUPRAVEGHEREA  FPC / EXTINDERE 

 SUPRAVEGHERE I  
a) Evaluare de supraveghere a FPC 
b) Prelevare de esantioane produs  
c)  Elaborare Raport de supraveghere a FPC 

 
 
x 

SUPRAVEGHERE II 

SUPRAVEGHERE III 

SUPRAVEGHERE IV 

SUPRAVEGHERE V 

SUPRAVEGHERE VI 

 
4 

ANALIZA SI DECIZIE PRIVIND 
MENTINEREA CCP 

Notificare client x 
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TARIFE PENTRU  EMITERE SI MENTINERE CCP (SISTEM 1+) 
  (care includ si costurile aferente incercarilor pentru clasele B1ca, B2ca si Cca)                   

           
           Tabel 2 

SISTEM  1 + 
Clasa 

ACTIVITATE COST 
(Euro) 

 Evaluare   
 
Aca 

 
EN ISO 1716 

Stabilit de Laboratorul 
subcontractat  (a se vedea si 
tab 1) 

B1ca, B2ca, 
Cca 

EN 50399 
EN 60332-1-2 
Este inclus Raportul de Incercari 

1 mostra 1200  
2 mostre 2200  
 

EN 61034-2  
(se aplica numai daca dupa incercarea cf EN 50399 clasificarea este S1) 
Este inclus raportul de incercari - pe 1 componenta 

600 
pe 1 mostra 

EN 60754-2 pe componenta –manta  
(3 mostre din fiecare componenta) 
EN 60754-2 pe componenta  pentru fiecare alt material  
(3 mostre din fiecare componenta) 
Este inclus Raportul de Incercari 

500 
 
120 

Raport de clasificare pe familie, cand avem inclus EXAP  
EN 13501-6 

500 

Evaluare initiala a fabricii si a FPC 
minim 2 zile in fabrica+ costurile de calatorie 
Nr de zile depinde de calitatea si maturitatea sistemului de calitate  

 
250/zi/ev 
x2ev x2zile(minim) 

Analiza si decizie cu privire la CCP, pe familie – include emiterea CCP 1000 

Supravegherea FPC de 2 ori /an  
minim 1 zi in fabrica + costurile de deplasare  
Nr de zile depinde de calitatea si maturitatea sistemului de calitate 

 
250/zi/ev 
x2ev x1zile(minim) 

Analiza si decizie privind mentinerea CCP (dupa fiecare supraveghere) 400/an 
(2X 200) 

                                                                                                                                                                                  
  

 TARIFE PENTRU  EMITERE SI MENTINERE CCP SISTEM 1+) 
(nu includ costurile aferente incercarii pentru clasa Aca*) ) 

                                                                                                                                                                                  
        Tabel 3 

SISTEM  1 + 
Clasa 

ACTIVITATE COST 
(Euro) 

Aca Evaluare 
EN ISO 1716 

Stabilit de Laboratorul 

subcontractat  *) 

Raport de clasificare pe familie cand avem inclus EXAP  
EN 13501-6 

500 

Evaluare initiala a fabricii si a FPC 
minim 2 zile in fabrica+ costurile de calatorie 
Nr de zile depinde de calitatea si maturitatea sistemului de calitate  

 
250/zi/ev 
x2ev x2zile(minim) 

Analiza si decizie cu privire la CCP  – include emiterea CCP 1000 

Supravegherea - de 2 ori /an  
minim 1 zi in fabrica + costurile de deplasare  
Nr de zile depinde de calitatea si maturitatea sistemului de calitate 

 
250/zi/ev 
x2ev x1zile(minim) 

Analiza si decizie privind mentinerea CCP (dupa fiecare supraveghere) 400/an 
(2X 200) 
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(continuare Anexa 2) 
 
 
 

TARIFE PENTRU  EMITERE SI MENTINERE CCP (SISTEM 1+) - PROCEDURA SIMPLIFICATA  
 

 
 

Tabel 4 
SISTEM  1 + 
Clasa 

ACTIVITATE COST 
(Euro) 

Aca  
B1ca, B2ca 
Cca  

Evaluare documentatie 200/familie 

Raport de clasificare - pe familie cand avem inclus EXAP  
EN 13501-6 

500 

Analiza si decizia privind CCP pe familie – include emiterea CCP 500 

Analiza si decizie privind mentinerea Certificatului de Constanta a 
Performantei (dupa fiecare supraveghere) 

200/an 
(2X 100) 
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ANEXA 3 
 

ETAPELE PROCESULUI AVCP SISTEM 3 
(domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr 305/2011)      

 

Tabel 1  

Nr. 
Crt.  

ETAPELE  PROCESULUI 
AVCP SISTEM «3» 

ACTIVITĂŢI 

DOMENIUL 
REGLEMENTAT DE 

REG 305/2011 

Sistem «3» 

1 INIŢIEREA PROCESULUI  
AVCP SISTEM 3 

Analiza cererii şi a anexei la cerere x 

Stabilire resurse si activitati x 

Încheierea contractului de evaluare si verificare a 
constantei performantei, sistem AVCP 3,  
Elaborare anexa la contract (planificarea 
activitatilor) şi achitarea tarifului  

x 

Comanda pentru efectuare incercari x 

  2     AVCP SISTEM 3 

2.1 
 

EVALUARE 
 
 

Evaluarea documentelor x 

Primirea eşantioanelor x 

Testarea produselor x 

2.2 ANALIZA DOSAR DCCP 

 
Analiza documentelor rezultate din etapa de 
evaluare 

 

2.3 DECIZIA Acordare Raportului de clasificare x 

 

 
TARIFE PENTRU  EMITERE RAPORT DE CLASIFICARE (SISTEM 3) 

             (care includ si costurile aferente incercarilor pentru clasele Dca, Eca si Fca)                   

 
Tabel 2  

SISTEM  3 
Clasa 

ACTIVITATE COST 
(Euro) 

 Evaluare  
Dca  EN 50399 

EN 60332-1-2 
Este inclus Raportul de Incercari 

1 mostra 1200  
2 mostre 2200  
 

EN 61034-2  
(se aplica numai daca dupa incercarea cf EN 50399 clasificarea 
este S1) 
Este inclus Raportul de incercari- pe 1 componenta 

600 
pe 1 mostra 

EN 60754-2 pe componenta – manta  
(3 mostre din fiecare componenta) 
EN 60754-2 pe componenta  pentru fiecare alt material  
(3 mostre din fiecare componenta) 
Este inclus Raportul de Incercari 

500 
 
120 

ANALIZA SI DECIZIE -emitere Raport de clasificare pe familie 
cand avem inclus EXAP  
EN 13501-6 

500 
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(continuare Tabel 2) 
 

SISTEM 3 
Clasa Eca si Fca 

ACTIVITATE NUMAR TESTE COST (Euro) 

Eca si Fca EN 60332-1-2  
 

1 150/test 

2--3 130/test 

4---10 120/test 

11---40 110/test 

41---100 100/test 

ANALIZA SI DECIZIE  
Emitere Raport de clasificare pe 
familie cand avem inclus EXAP  
EN 13501-6 

 100/familie 

 
Costurile de transport pentru mostre la si de la OICPE si LICPE sunt suportate de solicitant. 
Toate costurile mai sus mentionate nu contin TVA 
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Anexa 4 

 
 

FIŞA  DE  DIFUZARE  Nr.  8 
 

 Titlul documentului :  Document Public  « Regulament  de  finanţare. Mod de  calcul al tarifelor  pentru  certificare »     
 Codul, ediţia:              DP-10, editia din 20.03.2020                               Fişa de difuzare nr. 8  înlocuieşte Fişa de difuzare nr.  7 

 

Nr. 

Ex.  
Destinatar 

Difuzare Retragere 

Observaţii Ediţia din … / 

         Nr. Pag. 

Semnătura de 

primire / data 

Ediţia din … / 

         Nr. Pag. 

Semnătura de 

primire / data 

0 1 2 3 4 5 6 

0 
 

Manager Calitate  
 

Ediţia din 20.03.2020 / 
17 pag 

 Ediţia din 02.09.2019 / 
14 pag 

  

1 RENAR Ediţia din 20.03.2020 / 
17 pag 

 Ediţia din 02.09.2019 / 
14 pag 

  

2 Director Tehnic Ediţia din 20.03.2020 / 
17 pag 

 Ediţia din 02.09.2019 / 
14 pag 

  

3 Manager Departament 
Certificare 

Ediţia din 20.03.2020 / 
17 pag 

 Ediţia din 02.09.2019 / 
14 pag 

  

4 Administrator Ediţia din 20.03.2020 / 
17 pag 

 Ediţia din 02.09.2019 / 
14 pag 
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