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INTRODUCERE

1.1 Prezentul document public descrie etapele supravegherii efectuate de către către Organismul
de certificare produse OICPE, care își desfășoară activitatea ca OEC în domeniul voluntar, în
cadrul societății cu răspundere limitată ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT
BODY – OICPE.
2

DEFINIŢII

2.1 Supraveghere: reluare sistematică a activităţilor de evaluare a conformităţii, ca bază pentru
menţinerea validităţii documentului prin care s-a declarat conformitatea (SR EN ISO/CEI 17000:2005,
pct. 6.1).
2.2 Loc de producţie
Parte din suprafața unei unități economice în care un lucrător sau un grup de lucrători execută
anumite operații, în vederea obținerii producției, folosind în acest scop utilaje și echipamente
tehnice corespunzătoare.
2.3 Furnizor
Organizaţie sau persoana care furnizează un produs (ex. producător, distribuitor, comerciant cu
amănuntul sau vânzător al unui produs sau furnizor al unui serviciu sau al unei informaţii).

3 SCOPUL SUPRAVEGHERII PRODUSELOR CERTIFICATE
Scopul supravegherii produselor certificate este acela de a verifica:
- menţinerea condiţiilor de calitate a produselor executate de producător, pe toată perioada
certificării
- modul de utilizare a Mărcii de Conformitate
- referirile la certificare, pe care le face producătorul sau titularul de Licenţă.

4

INFORMAŢII GENERALE DESPRE SUPRAVEGHEREA PRODUSELOR CERTIFICATE

4.1 Titularul Licenţei și a Certificatului de Conformitate (schema de certificare 3 și 5) trebuie să
informeze Organismul de certificare produse OICPE asupra oricărei modificări a adresei locului
de producţie.
4.2 Supravegherile trebuie sa se efectueaze în fabrică:
- bianual, pentru producția de cabluri și conductoare electrice
- anual, pentru producția de produse electrice și electronice din celelalte grupe de produse
precizate în Anexa 1 la CA 911
și, după caz, ori de câte ori este necesar
4.3 Pe perioada de valabilitate a documentelor de certificare producătorul trebuie să efectueze o
evaluare corespunzătoare a furnizorilor proprii de materii prime/componente şi să stabilească
criterii de acceptare a produselor aprovizionate.

OICPE Cod F-03/1

Ediţia din 15.01.2014

ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
DOCUMENT PUBLIC
COD DP – 07
SUPRAVEGHEREA
schema de certificare «3» și «5»

Ediţia din 02.09.2019
Pag.: 4 / 8

4.4 Organismul de certificare produse OICPE trebuie sa supravegheze producţia de produse
electrice a producătorilor care deţin Certificat de Conformitate și Licenţă de Marcă de
Conformitate , pentru a stabili dacă procesul de producţie şi sistemul de management, asigură
menţinerea conformităţii produsului fabricat ulterior, cu cerinţele iniţiale de certificare conform
schemei 3 și 5.
În cadrul supravegherii producţiei, trebuie sa se :
- verifice respectarea cerințelor legate de produs și înregistrările aferente (schema 3 și 5)
- verifice respectarea cerințelor sistemului de management (schema 5)
- preleveze eșantioane de produse şi / sau componente, de la locul de producție (schema de
certificare 3)
- preleveze eșantioane de produse şi / sau componente, de la locul de producție și de pe piață
(schema de certificare 5)
pentru a se verifica conformitatea cu standardele relevante si cu cerintele schemei de certificare 3
si 5. De asemenea, se verifică conformitatea aplicării Mărcii de Conformitate
pe produsele
certificate executate de producător şi a utilizării referirilor la certificare, in conformitate cu cerinţele
din documentul public cod DP-05 ”Reguli de utilizare a Licenţei pentru Marcă de Conformitate”.
4.5 În cazul în care la supraveghere se constată neconformităţi, certificarea respectivului produs
poate fi suspendată până la remedierea deficienţelor.
În cazuri excepţionale, se poate permite continuarea producţiei în timpul implementării măsurilor
corective, dacă titularul de licenţă confirmă în scris măsurile luate si, daca acestea sunt acceptate
de OICPE.
Se vor efectua încercări suplimentare, dacă se constată un număr ridicat de neconformităţi care
periclitează conformitatea cu standardele aplicabile.
5

EVALUAREA DE SUPRAVEGHERE A PRODUCŢIEI

5.1 După acordarea documentelor de certificare (Certificatul de Conformitate și Licența pentru
Marcă de Conformitate ), evaluările de supraveghere trebuie sa se faca la intervale planificate
(şase evaluări/3 ani, pentru producţia de cabluri şi conductoare electrice, respectiv trei evaluări/3
an, pentru celelalte produse electrice) și sa cuprinda activitățile specificate la pct 5.2 din prezentul
document.
5.2 Supravegherea, conform cerințelor schemelor de certificare «3» și «5», trebuie sa se
efectueaze conform activităţilor prevăzute în tabelul următor:
DOMENIUL VOLUNTAR

Supravegherea

Schema de certificare
«3»
1. evaluarea producţiei
2. verificarea modului de utilizare a
Mărcii de Conformitate
3. prelevare de eşantioane de produs:
- de la locul de producţie
4. examinări / încercări ale produselor
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«5»
1. evaluarea producţiei si
auditul sistemului de management
2. verificarea modului de utilizare a Mărcii
de Conformitate
3. prelevare de eşantioane de produs:
- de la locul de producţie
- de pe piață
4. examinări / încercări ale produselor
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5.3 Înainte de efectuarea evaluării la locul/locurile de producție, clientul trebuie să pună la
dispoziția OICPE documentele solicitate, valabile la data evaluării.
5.3 OICPE trebuie să le evalueze și să solicite, după caz, informații suplimentare, în vederea
efectuării evaluării de supraveghere la locul de producție.
5.4 Evaluarea de supraveghere a producţiei parcurge activități planificate, precizate în matrice,
anexă la Planul de evaluare.
Evaluarea de supraveghere a producției trebuie să aibă loc în toate locaţiile clientului în care se
execută produsul.
5.5 Evaluarile de supraveghere se împart în mod eșalonat pe durata celor 3 ani.
5.6 In timpul evaluarii de supraveghere se verifica, esalonat, cerinte care au facut obiectul evaluarii
initiale, si, suplimentar,
- cerinţele legate de utilizarea Mărcii de Conformitate (aplicarea Mărcii de Conformitate pe
produsele certificate în schema 3 și 5(;
- aspectele legate de eventuale modificări ale:
- produsului certificat faţă de cel certificat iniţial
- proiectului sau tehnologiei
- materiilor prime/componentelelor cu rol de securitate în funcţionarea produsului
- furnizorilor.
- aspectele referitoare la reclamațiile primite de la clienți
Cerințe legate de Marca de Conformitate
- trebuie sa se verifice:
a) etapele în care Marca de Conformitate
este aplicată pe produs – trebuie sa se specifice
etapele de execuție în care se aplică marca;
b) controlul produselor certificate – rebuie sa se verifice cum se asigură controlul asupra mărcii
(dacă se aplică marca numai pe produsele certificate)
c) responsabilitatea și autoritatea referitoare la utilizarea Mărcii de Conformitate
- trebuie sa se
solicite informații privind persoana/persoanele care răspund de aplicarea mărcii pe produsele
certificate
Modificări față de evaluarea inițială / supravegherea anterioară:
a) controlul asupra modificărilor produsului – trebuie sa se verifice dacă s-au făcut modificări legate de
produs (proiect, materiale, furnizori, specificații tehnice, etc ), după evaluarea inițială sau dupa
ultima supraveghere, care ar putea afecta conformitatea produsului certificat;
b) controlul asupra modificărilor procesului de producție - trebuie sa se verifice dacă s-au făcut
modificări referitoare la procese (tehnologie, echipamente, proceduri/instrucțiuni de lucru, etc), de la
evaluarea inițială sau de la ultima supraveghere, care ar putea afecta conformitatea produsului
certificat
Reclamații – trebuie sa se verifice modul de rezolvare a reclamațiilor primite de la clienți, pentru
produsele certificate de OICPE în schema de certificare 3 și 5.
5.7 Suplimentar, pentru schema 5, la evaluarea de supraveghere, in afara de evaluarea
productiei, se face si un audit SMC.
5.8 Înregistrările informațiilor colectate în timpul evaluării se fac pe aceleaşi formulare ca şi la
evaluarea iniţială.
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5.9 La supravegherea producţiei echipa de audit prelevează eşantioane de produse de la locul de
producție (de pe linia de montaj sau din depozitul de produse finite al producătorului).
Produsele prelevate de la locul producţiei se etichetează conform procedurii OICPE. Produsele
prelevate sunt împărție în două grupe: produse pentru examinare și produse pentru încercare.
Produsele pentru examinare și/sau produsele pentru încercare prelevate se dau în grija
producătorului pentru a le transporta în termenul stabilit la OICPE.
Evaluarea de supraveghere în fabrica producătorului trebuie sa se finalizeze cu întocmirea
Raportului de evaluare a producției, de către conducătorul echipei de audit.
5.10 Suplimentar, pentru schema 5, trebuie sa se preleveze și eşantioane de produs(e) de pe
piață (după caz, din puncte de comercializare, distribuitori, clienți ai producătorului sau depozite
ale producătorilor aflate în alte locații)
5.11 Evaluarea eșantioanelor de produs(e) prelevate trebuie sa se faca de către OICPE în
conformitate cu prevederile procedurii de evaluare cod PE-02.
Eșantioanele de produse trebuie sa se supuna încercărilor conform documentelor normative şi
standardelor aplicabile.
La examinare trebuie sa se urmăreasca verificarea componentelor, a furnizorilor acestora,
marcarea, etichetarea, ambalarea, documentele normative şi documentele însoţitoare ale
produselor.
5.12 Datele obţinute în urma evaluării de supraveghere efectuate sunt elemente de intrare
pentru elaborarea Raportului de evaluare.
Supravegherea trebuie sa se finalizeze cu Raport de evaluare, cu decizie , in urma analizei și o
adresă de înstiintare a clientului cu privire la menţinerea documentelor de certificare (Certificatul de
Conformitate/Licenţa pentru Marcă de Conformitate ).
6

EVALUĂRI SUPLIMENTARE

6.1 Extindere domeniu
Ca răspuns la o solitare a extinderii domeniului unei certificări deja acordate, OICPE trebuie să
intreprindă o analiză a solicitării și să determine orice activitate de evaluare în producție
necesară pentru a decide dacă poate fi acordată sau nu extinderea.
Evaluarea în vederea extinderii poate fi efectuată concomitent cu o evaluare de supraveghere.
6.2 Evaluări neprogramate
OICPE poate să efectueze la clienții care dețin Licență pentru Marcă de Conformitate evaluări în
producție, anunțate cu puțin timp înainte sau neanunțate:
- pentru a investiga o reclamație
- ca răspuns la modificări neanunțate
- ca evaluări de urmărire la clienții cărora li s-a suspendat licența.
OICPE descrie și face cunoscute în avans clienților condițiile în care vor fi efectuate aceste
evaluări neprogramate.
OICPE exercită o grijă suplimentară în desemnarea echipei de audit care va efectua evaluările.
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Evaluarile pentru extinderea domeniului si evaluarile neprogramate se finalizeaza cu Raport de
evaluare, analiza, decizie si adresa de instiintare a clientului privind decizia.

7. ASISTAREA LA INCERCARI
În cazul în care, pentru certificare, se utilizează Rapoarte de încercări emise pentru încercări
efectuate în laboratorul producătorului trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
- dacă laboratorul solicitantului (producătorului) este acreditat de RENAR, să se desemneze un
expert tehnic care să asiste la încercările efectuate de producător;
- dacă laboratorul solicitantului (producătorului) este acreditat de RENAR, dar acreditarea nu
acoperă toate încercările solicitate, înainte de asistarea la încercări, expertul tehnic să efectueze
evaluarea acestor încercări, cu respectarea procedurii OICPE cod PG-09 „Subcontractarea”.
Expertul tehnic, ales pe baza competenţelor tehnice in domeniu, completeaza Procesul verbal de
asistare la încercări şi pune ştampila “asistat la încercări” pe Raportul de încercări elaborat de
producător.
8
MODIFICĂRI ALE PRODUSULUI CERTIFICAT
8.1 Orice modificare asupra produsului certificat, proiectului sau procesului de fabricaţie trebuie sa
se faca numai după analiza efectuată de Organismul de certificare produse OICPE.
8.2 Modificările asupra produsului certificat, proiectului, procesului de fabricaţie trebuie comunicate
în prealabil, spre aprobare, Organismului de certificare produse OICPE.
8.3 Dacă la supraveghere se constată că producătorul a adus modificări asupra produsului,
proiectului sau procesului de fabricaţie fără să anunţe OICPE, aceasta poate merge până la
retragerea certificării.
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