Nr. ieşire solicitant

Nr. intrare CERTIND

CERERE OFICIALĂ PENTRU CERTIFICARE PRODUS
certificare iniţială
extindere
reducere
nr. certificat anterior

data

recertificare
eliberat de

1. IDENTIFICAREA SOLICITANTULUI
Denumirea:
Adresa:
Telefon:
Fax:
C.U.I.:
Nr. de ordine în registrul comerţului:
Contul:
Banca:
Calitatea solicitantului: Producător
- Reprezentant producător
2. IDENTIFICAREA PRODUCĂTORULUI

- Importator

- Distribuitor

Denumirea:
Adresa producătorului
Adresele locaţiilor de fabricaţie ale produsului:

3. IDENTIFICAREA PRODUSULUI pentru care se solicită certificarea
Denumirea completă a produsului:
Tip/Variante:
Domeniul de utilizare al produsului

(se poate prezenta anexat orice informaţie suplimentară)

4. OBIECTUL CERERII
Certificare conformitate produs faţă de: - cerinţe de securitate (domeniu reglementat)
- cerinţe de performanţă (domeniu nereglementat)
- cerinţe de securitate şi de performanţă (domeniu
reglementat şi nereglementat)
Sistem de certificare:
Regulament/Directivă/Standarde şi/sau alte document(e) normativ(e) de referinţă (cod, nr. Ed./rev.,data):

5. Certificatul se redactează în limba
6. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI
Declarăm că am luat la cunoştinţă şi acceptăm cerinţele şi obligaţiile stabilite în procedura „Reguli Generale privind certificarea produselor”, cod RG-CP,
pusă la dispoziţia solicitantului de CERTIND în „Mapa de documente informative pentru organizaţiile care solicită certificarea conformităţii de produs” M-CP.
Declarăm că nu am solicitat altui organism de certificare desemnat/notificat, evaluare şi verificare a constanţei performanţei faţă de cerinţe fundamentale.
Ne angajăm să transmitem documentaţia produsului, conform cerinţelor organismului, să furnizăm informaţiile necesare pentru evaluarea produsului care
urmează să fie certificat şi să achităm, la termenele stabilite, costurile aferente etapelor procesului de evaluare.
Ne asumăm responsabilitatea de a garanta că produsul satisface cerinţele de certificare pe toată perioada de valabilitate a certificării.

7. ANEXE – Copie certificat eliberat de Registrul Comerţului
8. Persoana nominalizată pentru relaţia cu CERTIND

F-POP-01-01 ed. 2/rev. 0

Numele şi funcţiile persoanelor autorizate să
semneze în numele solicitantului

- Numele:
- Telefon/fax:

Semnături şi ştampilă
...............................................................
...............................................................

Data cererii:
ESTE OBLIGATORIE COMPLETAREA TUTUROR RUBRICILOR.
NU SE ADMIT CORECTURI, STERSĂTURI SI MODIFICĂRI !
Formularul se completează clar şi lizibil, de preferinţă cu majuscule

INFORMAŢII PRIVIND COMPLETAREA CERERII
IMPORTANT !
Cererea oficială pentru certificare produs, se completează de solicitant pentru o singură familie produse.
Cererea oficială pentru certificare produs trebuie să poarte număr de ieşire de la solicitant şi va primi număr de
intrare la CERTIND.
Dacă solicitantul de certificare doreşte să evalueze constanţa performanţei unui produs faţă de cerinţe din domeniul
reglementat (obligatoriu) de Regulamentul (UE) 305/2011 şi evaluarea conformităţii altui produs faţă de cerinţe
din domeniul nereglementat (voluntar), se completează 2 formulare de cerere, câte unul pentru fiecare domeniu de
cerinţe.
Solicitantul este responsabil pentru a se asigura că produsul său îndeplineşte şi după caz, continuă să îndeplinească,
cerinţele pe care se bazează certificarea.
NU SE ADMIT CORECTURI, STERSĂTURI SI MODIFICĂRI.
COMPLETARE CERERE
Cap. 1 - Se înscriu datele înscrise în formular, respectiv:
- denumirea completă a solicitantului,
- adresa, număr de telefon/fax,
- codul unic de unic de înregistrare şi numărul de ordine în Registrul comerţului, contul bancar şi banca unde
este deschis,
- calitatea solicitantului: producător, reprezentant producător, importator sau distribuitor.
Cap. 2 - Identificarea producătorului, respectiv denumirea acestuia şi adresa sediului său, se completează numai
dacă solicitantul nu este producătorul produsului, la cap. 1, „Calitatea solicitantului“, fiind bifată a doua, a treia sau
a patra posibilitate.
- Adresele locaţiilor de fabricaţie ale produsului se înscriu pentru oricare dintre posibilităţile bifate la cap.
1, „Calitatea solicitantului“, chiar dacă produsul se fabrică la sediul producătorului, repetându-se adresa acestuia.
Dacă produsul se produce în mai multe locaţii, se înscriu adresele tuturor acestor locaţii. Dacă spaţiul de pe
formular este insuficient, se poate scrie pe verso sau pe o anexă la cerere.
Solicitările de evaluare a conformităţii produsului faţă de cerinţe din domeniul reglementat de Regulamentul
(UE) 305/2011, se fac numai de către fabricanţii produselor de construcţii pentru care se formulează cererea de
certificare.
Solicitările de evaluare a conformităţii produsului pentru construcţii faţă de cerinţe din domeniul
nereglementat pot fi făcute şi de către alte persoane juridice decât fabricantul produsului, respectiv, reprezentantul
producătorului importatorul sau distribuitorul produsului. În acest caz se bifează căsuţa corespunzătoare calităţii
solicitantului.
Cap. 3 – Se referă la date de identificare ale produsului şi la domeniul de utilizare al produsului, cât se poate de
detaliat. Dacă spaţiul de pe formular este insuficient, se poate scrie pe verso sau pe o anexă la cerere.
Cap. 4 – Obiectul cererii: se bifează căsuţa care indică faţă de ce cerinţe se doreşte certificarea conformităţii
produsului.
Certificarea faţă de cerinţe de performanţă este în domeniul nereglementat şi este voluntară. Această certificare
oferă produsului confirmarea calităţii sale constructive şi funcţionale, fiind, de multe ori, un criteriu important pe
piaţa de desfacere.
Certificarea faţă de cerinţe fundamentale este în domeniul reglementat şi este obligatoriu. Această certificare se
face faţă de cerinţe fundamentale a produsului în exploatare, fiind reglementată de Regulamentul (UE) 305/2011,
precum şi de standarde armonizate la cerinţele Regulamentului. În această situaţie evaluare şi verificare a
constanţei performanţei produsului, atestă că acesta este sigur în exploatare şi nu pune în pericol viaţa şi sănătatea
utilizatorilor dar, precum şi performanţele constructive ale acestuia.
Schema de certificare şi standardele/documentele normative faţă de care produsul urmează să fie certificat.
Dacă solicitantul nu cunoaşte şi nu poate completa aceste subcapitole din formular, CERTIND oferă toate
informaţiile referitoare la certificarea produsului, astfel încât solicitantul să poată înţelege ce este obligatoriu şi ce
este voluntar şi să poată decide în cunoştinţă de cauză, ce trebuie, ce doreşte şi cum poate fi certificat conformitatea
produsul său.
Cap. 5 – se înscrie limba în care se doreşte a fi redactat certificatul.
Cap. 6 – la acest capitol nu se completează nimic, dar, prin semnarea cererii se asumă cele prevăzute.
Cap. 7 – se listează eventualele anexe la cerere. Se transmite copia certificatului eliberat de Registrul Comerţului.
Cap. 8 – se înscrie numele persoanei nominalizate pentru relaţia cu CERTIND.
La sfârşitul cererii se înscriu numele şi funcţiile autorizate să semneze în numele solicitantului, de regulă
Directorul General şi Director Tehnic/Director Economic/Director Producţie etc. şi, se aplică ştampila
solicitantului.
Se înscrie data la care s-a completat cererea.

