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1. SCOP 
Prezenta politica are drept scop stabilirea modului de protecţie şi utilizare a numărului de notificare al 
organismului de evaluare şi verificare a constanţei  CEPROCIM S.A. – CIM - OCP, având  funcţia de 
organism de certificare produse şi respectiv pentru organism de certificare a controlului producţiei în fabrică. 
 
2. REFERINŢE 
SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica produse, 
procese si servicii 
Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a 
unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008: Regulament de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a 
pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 
EA-2/17 M:2016 Ghid EA privind cerinţele orizontale pentru acreditarea organismelor de evaluare a 
conformităţii în vederea notificării 

 
3. POLITICA 
Politica noastră in domeniul protecţiei si utilizării numărului nostru de organism notificat (NB 1830) este 
de a ne asigura că numărul de notificare este utilizat de către clienţii noştri numai in combinatie cu 
marcajul CE si numai in forma prevazută in regulamentele nr. 765 / 2008 si 305 / 2011, regulile specifice 
de certificare şi in anexa ZA 3 a standardelor armonizate aplicabile, orice altă formă de utilizare fiind 
interzisă. 
 

Acesta politică este pusă în practică prin: 

 precizarea in “Regulamentul de utilizare a numarului de identificare si a marcajului “CE” RUM-05 
(disponibil pe site-ul: www.ceprocim.ro , in mapa de documente informative şi difuzat clienţilor la 
acordarea certificatului de constantă a performantei produsului sau a certificatului de conformitate 
a controlului productiei în fabrică si ori de cate ori este revizuit. 

 urmărirea utilizării corecte a marcajului CE, a declaratiei de performanţă şi a numărului de 
identificare al CEPROCIM SA - CIM – OCP ca organism notificat (NB 1830) se face in timpul 
inspectiilor anuale ale fabricii si a controlului productiei în fabrica. 

 

Titularul numarului de organism notificat NB 1830 este CEPROCIM S.A. 
 

CEPROCIM S.A. CIM – OCP utilizeaza numarul de organism notificat NB 1830, pe certificatele emise:  
- certificatul de constantă a performantei produsului  
- certificatul de conformitate a controlului productiei în fabrică, cat si pe alte documente 

 

CIM – OCP acorda dreptul de utilizare a numarului de identificare si a marcajului CE clientilor ale caror 
produse au fost certificate, în regim controlat. CIM – OCP se asigura ca toti clienti detinatori ai dreptului 
de utilizare a numarului de identificare si a marcajului CE cunosc, aplica si respecta prevederile 
regulamentului RUM 05 “Regulamentul de utilizare a numarului de identificare si a marcajului “CE”  
 

Utilizarea marcajului “CE” se face cu respectarea întocmai a art. 8 si 9 din Regulamentul (UE) nr. 
305/2011 si principiile generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 
 

In cazul utilizării abuzive sau incorecte a numărului de organism notificat si a marcajului CE, CEPROCIM 
SA CIM – OCP ia măsurile precizate in RUM 05. 

http://www.ceprocim.ro/

