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LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN 

VEDEREA CERTIFICĂRII 

Nr. 

crt. 
D O C U M E N T E L E  S O L I C I T A T E  

NR. SCHEMEI  

1 2 3 4 

1 Cererea de certificare, cod FG-01-01     

2 
Certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului sau document echivalent pentru solicitanţii externi 
    

3 Împuternicirea de reprezentare a producătorului    - 

4 

Documentul de certificare a sistemului de management al calităţii 

al fabricantului, emis de un organism de certificare sisteme 

recunoscut 

-  - - 

5 Chestionarul de autoevaluare, cod FG-01-02  - - - 

6 

Documentația de referință pentru produs: un standard național / 

internațional, un regulament internațional, o directivă, o 

specificație tehnică / un standard de firmă sau orice alt 

document care are la bază unul sau mai multe din documentele 

enumerate 

    

7 Declaraţia de conformitate     

8 Rapoarte de încercări / Buletine de analiză ale produsului/elor Opţional 

9 
Certificate de conformitate / comunicări de omologare ale 

produsului / elor, obţinute anterior 
    

Legendă:  - prezentarea documentului este obligatorie; 

 - prezentarea documentului este necesară, după caz, în funcţie de produsul ce 

urmează a fi certificat şi / sau de calitatea solicitantului. 

Note: 

1. Documentele menționate la nr. crt. 2 ÷ 9, aplicabile conform schemei de certificare aleasă, se 

prezintă împreună cu cererea de certificare şi trebuie să fie datate, aprobate / semnate, în original 

sau copie asumată din punct de vedere al conformităţii cu originalul (semnătură). 

2. Termenul generic "produs" este utilizat cu sensul de "piesă de schimb", "accesoriu auto", "serviciu", 

"material de exploatare auto". 

3. Pentru produsele fabricate în serie, în cazul în care solicitantul are calitatea de reprezentant al 

producătorului acesta trebuie să prezinte Împuternicirea de reprezentare a producătorului. În aceasta 

se va preciza că solicitantul are dreptul să certifice produsul respectiv în România. În situaţia în care 

solicitantul nu are împuternicire direct de la producător se prezintă împuterniciri care să stabilească 

trasabilitatea producător – solicitant. 

4. Documentația de referință pentru produs, specificată la nr. crt. 6, poate fi un standard național / 

internațional, un regulament internațional, o directivă, o specificație tehnică / un standard de firmă 

întocmit/ă conform standardului SR ISO/IEC 17007:2010 (Evaluarea conformităţii. Îndrumări 

pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformităţii) sau DG-

01-15 (Ghid pentru elaborarea specificației tehnice / standardului de firmă). Aceasta trebuie să 

specifice, după caz: tipurile / variantele produsului, domeniul de utilizare, cerinţele tehnice şi de 

reglementare aplicabile produsului, caracteristicile produsului şi abaterile limită admisibile ale 

caracteristicilor, metodele de încercare şi nr. de eşantioane de încercat, categoria de încercări (de 

tip, de lot, de supraveghere), modul de ambalare, depozitare, conservare, transport, instrucţiuni de 

utilizare şi montare, avertizări privind riscurile în utilizare, marcare și modul de marcare etc. 


