
 

 

  

              LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE CONFORM SCHEMA «5»                        

                                                     (07.12.2020) 

Schema de certificare «5» – certificarea conformităţii, pe bază de încercări de tip, evaluare iniţială a producţiei urmată de supravegherea periodică a producţiei, eșantionarea 

produselor din fabrică si din piață pe toată perioada de valabilitate a certificării şi acordarea Licenţei pentru Marcă de Conformitate  * 

Evaluarea iniţială a producţiei constă în verificarea informaţiilor furnizate de producător în chestionarul de autoevaluare precum şi evaluarea cerinţelor din SR EN ISO 9001, 
pentru realizarea produselor supuse evaluării (controlul produselor aprovizionate, evaluarea furnizorilor de materiale şi componente, examinările şi încercările pe fluxul de 
producţie, controlul calităţii producţiei, produse neconforme, controlul documentelor, dispozitive de monitorizare şi măsurare, etalonarea şi verificarea aparatelor de măsură şi 
control, înregistrări, manipulare şi depozitare). 

În urma procesului iniţial de evaluare a conformităţii se eliberează un Certificat de Conformitate şi o Licenţă pentru Marcă de Conformitate , cu termen de valabilitate de 3 
ani, cu posibilitatea de prelungire, la cerere, pentru încă 3 ani (în urma unui proces de evaluare în vederea prelungirii) pe perioada celor trei ani se efectuează supravegheri 
periodice ale producţiei, eșantionarea de produse din fabrică si din piață. supravegherea producţiei se efectuează anual pentru majoritatea grupelor de produse şi bianual 

pentru cabluri şi conductoare electrice cu scopul de a verifica menţinerea conformităţii produsului cu cerinţele iniţiale, modul de utilizare a mărcii de conformitate  şi referirile 
la certificare făcute de producător sau titular de licenţă. 

Certificatul de Conformitate şi Licenţa pentru Marcă de Conformitate, emise ca urmare a evaluării conformităţii în raport cu incercarile de tip si documentele normative, 
constituie informaţii suport suplimentare în Declaraţia de conformitate întocmită de producător sau importator. 

Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declaraţia de conformitate pentru produsele de acelaşi tip fabricate ulterior şi va aplica marcajul  dacă sunt îndeplinite 
toate cerinţele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE. 

Produsul supus încercarilor de tip precum si produsele de acelaşi tip fabricate ulterior sunt acoperite de Certificatul de Conformitate şi Licenţa pentru Marcă de 

Conformitate  emise de OICPE. 

*) Marca de Conformitate  acordată este o marcă înregistrată la OSIM şi se află sub incidenţa legii proprietăţii intelectuale. 

*) Marca de Conformitate  se aplica numai pe produsele la care procesul de certificare conform schema «5» a fost finalizat. 
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Nr.crt. Denumire produs certificat Titular certificat Standard/Document de referinta Nr.Certificat 
De Conformitate/ 

data emitere 

Valabilitate 
certificat 

1 CORP DE ILUMINAT STRADAL CU LED-uri 

ElmaRO (30W-50W) cod RS 82053-002                 

ElmaRO (18W-35W) 

ELECTROMAGNETICA 

SA 

SR EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018,  

SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012+AC:2015, 

SR EN 62031:2009+A1:2013+A2:2015, art. 13.2 

și 15, 

SR EN 55015:2014+A1:2015,   

SR EN 61000-3-3:2014,  

SR EN 61000-3-2:2015  și  SR EN 61547:2010 

CC 943/22.06.2020  

LM 944/22.06.2020 

21.06.2023 

2 CIL 

EVOCity [100-160] cod RS 82023-007C2  

ELECTROMAGNETICA 

SA 

SR EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018,  

SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012+AC:2015, 

SR EN 62031:2009+A1:2013+A2:2015, art. 13.2 

și 15, 

SR EN 55015:2014+A1:2015,   

SR EN 61000-3-3:2014,  

SR EN 61000-3-2:2015  și  SR EN 61547:2010 

CC 962/24.08.2020 

 LM 963/24.08.2020 

23.08.2023 

3 Aparat de iluminat stradal cu LED-uri 

ALSM036/15W-40W 

AMIRAS C&L IMPEX 

SRL   

SR EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018,  

SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012+AC:2015, 

SR EN 62031:2009+A1:2013+A2:2015, art. 13.2 

și 15, 

SR EN 55015:2014+A1:2015,   

SR EN 61000-3-3:2015,  

SR EN IEC 61000-3-2:2019 și SR EN 61547:2010 

CC 972/12.11.2020  

LM 73/112.11.2020 

11.11.2023 

 

  


