C E R E R E PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR PRIN
RECUNOAŞTEREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE AL ALTEI ŢĂRI
FC-PG-02

Se desemnează:
Şef de echipa, expertul __________________
expertul
__________________
expertul
__________________
Conducător OC
__________________
____ _______________ 20___
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Organismul de Certificare a produselor cu grad sporit de
pericol din cadrul Î. S. „Centrul Tehnic pentru Securitate
Industrială şi Certificare”
MD2004, or.Chişinău, str.S.Lazo,48, bir.401, tel.208178

CLIENT (denumirea agentului economic) ______________________________________________________
Conducătorul (N.P.)_______________________________________________________________________
Adresa juridică___________________________________________________________________________
Adresa locului de producere_________________________________________________________________
Adresa depozitului _______________________________________________________________________
Cod fiscal (IDNO) _______________________________ c/b ______________________________________
C/d IBAN____________________________________________ cod TVA __________________________
C E R E R E nr._______________ din ___ ___________ 20__
pentru certificarea produselor prin recunoaşterea certificatului de conformitate al altei ţări
domeniul de certificare reglementat □ / nereglementat □
1.Produsul (denumirea, tipul, marca, modelul) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Documentul normativ în conformitate cu cerinţele căruiă se va efectua certificarea ____________________
Data fabricării_______________termenul de valabilitate (exploatare) _______________________________
Ambalajul ___________________________________Cod NC MD ________________________________
Cantitatea produsului: LOT (buc, kg, l, t) ______________________________________________________
Livrat conform contractului ________________________________________________________________
Producătorul____________________________________________________________________________
(denumirea, adresa, ţara de origine)

2.Solicit certificarea produselor date pentru conformitate cu cerinţele specificate prin recunoaşterea
certificatului de conformitate Nr._____________________________________________________________
cu termenul de valabilitate _________________________________________________________________
eliberat (OC, ţara de origine)________________________________________________________________
cu întocmirea ___________ copii autentificate.
3.Declar că sunt de acord:
- să îndeplinesc toate cerinţele pentru certificare şi să furnizez orice informaţii necesare pentru evaluarea produselor care urmează să
fie certificate;
- să îndeplinesc în mod permanent toate procedurile de certificare;
- să asigur conformitatea produselor comercializate cu cerinţele documentelor normative pentru conformitate cu care acestea au fost
certificate;
- să întreprind toate măsurile necesare pentru efectuarea evaluării, inclusiv examinarea documentaţiei şi accesul în toate sectoarele
întreprinderii, la înregistrări (inclusiv rapoartele de audit intern) şi la personal, pentru scopurile evaluării;
- să formulez declaraţii privind certificarea numai privind domeniul pentru care aceasta a fost acordată;
- să nu folosesc certificarea produsului în aşa fel, încît să ştirbesc reputaţia organismului de certificare şi să nu fac nici o declaraţie
referitoare la certificare, pe care organismul de certificare o poate considera abuzivă;
- la suspendarea sau anularea certificatului de conformitate, să încetez utilizarea întregului material publicitar care conţine referire la
certificare şi să restitui oricare document de certificare, aşa cum solicită organismul de certificare;
- să utilizez certificarea numai pentru a indica că produsele sînt certificate ca fiind conforme cu cerinţele stabilite;
- să mă asigur, că nici un certificat, raport sau părţi ale acestora nu se folosesc în mod abuziv;
- să marchez cu marca naţională de conformitate SM numai acele produse, care corespund cerinţelor documentelor normative,
asupra cărora se extinde acţiunea certificatului de conformitate;
- să plasez pe piaţă doar produse marcate conform legislaţiei în vigoare;
- în cazul stabilirii neconformităţii produselor cu cerinţele documentelor normative, să iau măsuri de neadmitere a comercializării
acestor produse;
- să achit toate cheltuielile legate de certificare.

4.Clientul prezintă cu cererea următoarele documente:
- originalul sau copia autentificată a certificatului de conformitate din ţara de origine a produsului;
- originalul sau copia autentificată a raportului de încercări privind încercările efectuate în scopul certificării
Notă: Lista documentelor anexate pentru identificarea şi efectuarea certificării produselor, conform procedurilor omogene pentru
produsul concret.

Conducătorul întreprinderii
(persoana abilitată cu acest drept)
L.Ş

________________

_______________________
____ _____________20__

