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ORDIN nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a 
conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea 
impotriva incendiilor 

 

Avand in vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apararea 
impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, precum si dispozitiile Hotararii 
Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului 
de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor 
referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale 
Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, 

 

in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, 

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin. 
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Art. 1 

Se aproba Metodologia de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a 
mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor, prevazuta in anexa care face 
parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 2 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin Centrul National pentru Securitate 
la Incendiu si Protectie Civila si prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si 
al municipiului Bucuresti, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. 

Art. 3 

Nerespectarea prevederilor Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea 
introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor atrage 
raspunderea juridica, potrivit legii. 

Art. 4 

(1)Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

(2)La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului internelor 
si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a 
conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru aparare 
impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 6 
octombrie 2008. 

* 

Prezentul ordin a fost emis conform procedurii de notificare prevazute de Directiva 
98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor 
tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 204 din 
21 iulie 1998, cu modificarile ulterioare. 

-****- 

Ministrul administratiei si internelor, 

Gabriel Berca 

 

METODOLOGIE din 2 aprilie 2012 de certificare a conformitatii in vederea introducerii 
pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor<</p> 

 

 

 

javascript:void(0)


CAPITOLUL I: Dispozitii generale 

Art. 1 

Prezenta metodologie stabileste cadrul legal pentru certificarea conformitatii in vederea 
introducerii pe piata in Romania a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva 
incendiilor, denumite in continuare produse, in domenii care nu sunt acoperite de 
legislatia Uniunii Europene de armonizare. 

Art. 2 

(1)Introducerea pe piata a produselor prevazute la art. 1 se realizeaza in baza unui 
certificat pentru introducere pe piata, eliberat in conditiile prezentei metodologii. 

(2)Prevederile alin. (1) nu se aplica produselor comercializate in mod legal intr-un alt 
stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori intr-un stat AELS care este parte 
contractanta a Acordului privind Spatiul Economic European, chiar daca acestea sunt 
fabricate in conformitate cu norme tehnice diferite de cele la care sunt 
supuse produsele nationale. 

(3)Fac exceptie de la aplicarea prevederilor alin. (2) restrictiile justificate pe baza 
motivelor prevazute la art. 36 din versiunea consolidata a Tratatului privind 
functionarea Uniunii Europene sau pe baza altor motive imperative de interes public 
general pentru produsele care nu ofera un nivel suficient si adecvat de siguranta. 

Art. 3 

Evaluarea in vederea emiterii certificatului pentru introducere pe piata se face de catre 
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul 
General, prin Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, denumit 
in continuare Centrul National. 

Art. 4 

(1)In intelesul prezentei metodologii, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: 

a)certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, 
care indica existenta unei increderi adecvate ca un produs, identificat corespunzator, 
este conform cu reglementarea tehnica aplicabila, cu un anumit standard sau cu un alt 
document normativ; 

b)introducere pe piata a unui produs - punerea la dispozitie, pentru prima data, pe piata 
dinRomania, a unui produs din domeniul reglementat prin prezenta metodologie; 

c)certificat pentru introducere pe piata - document emis in vederea comercializarii si 
utilizarii unui produs, care atesta ca acesta indeplineste conditiile de introducere pe 
piata; 

d)distribuitor - persoana fizica autorizata sau persoana juridica din lantul de distributie 
care pune la dispozitie pe piata un produs; 
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e)evaluare a conformitatii - activitate al carei obiect este determinarea faptului ca un 
produs satisface cerintele specificate in reglementarea tehnica in vederea 
comercializarii si utilizarii pentru apararea impotriva incendiilor; 

f)importator - orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica stabilita intr-un stat 
membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care introduce pe 
piata un produs dintr-o tara terta; 

g)mijloc tehnic pentru aparare impotriva incendiilor - produs destinat activitatilor 
specifice din competenta Inspectoratului General, conform anexei nr. 1; 

h)reprezentant autorizat - persoana fizica sau juridica stabilita intr-un stat membru al 
Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care a primit un mandat scris din 
partea unui producator de a actiona in numele acestuia in legatura cu sarcini specifice; 

i)operator economic - denumire generica pentru producator, reprezentant autorizat, 
importator si distribuitor; 

j)producator - orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce fabrica un produs 
sau pentru care se proiecteaza sau se fabrica un astfel de produs si care comercializeaza 
produsul in cauza sub numele sau sub marca sa; 

k)punere la dispozitie pe piata - furnizarea unui produs pentru distributie, consum sau 
uz, in Romania, de pe piata comunitara in cursul unei activitati comerciale, contra cost 
sau gratuit; 

l)reglementare tehnica - document care contine reguli cu caracter obligatoriu si care 
este adoptat de catre o autoritate; 

m)rechemare - orice masura cu scopul de a returna un produs care a fost pus deja la 
dispozitia utilizatorului final; 

n)retragere - orice masura cu scopul de a impiedica punerea la dispozitie pe piata a unui 
produs in lantul de distributie; 

o)supravegherea pietei - activitatile desfasurate si masurile luate de autoritatea 
competenta, respectiv Inspectoratul General, pentru a se asigura ca produsele introduse 
pe piata/puse la dispozitie pe piata si utilizate pentru apararea impotriva incendiilor 
indeplinesc prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, se comercializeaza in mod 
legal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, si 
ca acestea nu pun in pericol sanatatea, siguranta sau alte aspecte referitoare la 
interesele publice. 

(2)Producatorul sau importatorul pot avea calitatea de distribuitor in sensul prevazut de 
alin. (1) lit. d) atunci cand pune la dispozitie pe piata din Romania un produs 
comercializat in mod legal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului 
Economic European, situatie in care este supus obligatiilor prevazute la art. 17. 
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(3)Distribuitorul sau importatorul pot avea calitatea de producator in sensul prevazut de 
alin. (1) lit. j) atunci cand introduce pe piata un produs sub numele sau marca sa ori 
modifica un produs deja introdus pe piata intr-o maniera care genereaza posibilitatea sa 
fie afectata conformitatea cu cerintele aplicabile, situatie in care este supus obligatiilor 
prevazute la art. 14. 

Art. 5 

Certificarea conformitatii in vederea introducerii pe piata a produselor se face avand ca 
referential reglementarile tehnice elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin 
ordin al ministrului administratiei si internelor. 

Art. 6 

Reglementarile tehnice prevad cel putin urmatoarele: 

a)definirea produselor pentru care se aplica evaluarea conformitatii; 

b)proceduri pentru evaluarea conformitatii produselor; 

c)cerinte minime de performanta, metodele de incercare si analiza, cu precizarea 
specificului national, dupa caz.<</p> 

 

CAPITOLUL II: Evaluarea in vederea eliberarii certificatului pentru introducere pe piata 

Art. 7 

Examinarea in vederea eliberarii certificatului pentru introducere pe piata se face prin 
evaluarea conformitatii cu reglementarea tehnica aplicabila. 

Art. 8 

(1)Pentru initierea activitatii de evaluare a conformitatii in vederea introducerii pe piata 
a produsului, solicitantul depune o cerere, in acest sens, la Centrul National, al carei 
model este prevazut in anexa nr. 2. 

(2)Certificatul pentru introducerea pe piata se acorda pe o perioada de 5 ani. 

Art. 9 

(1)Cererea pentru certificarea conformitatii in vederea introducerii pe piata a 
produsului, denumita in continuare cerere pentru certificare, trebuie sa fie insotita de 
urmatoarele documente: 

a)certificatul de conformitate emis de un organ de certificare acreditat pentru domeniul 
relevant de activitate de evaluare a conformitatii, care a obtinut acreditarea in 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a 
pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 339/93; 



b)declaratia de conformitate data de furnizor conform prevederilor standardului SR EN 
ISO/CEI 17050; 

c)dovada achitarii contravalorii prestarilor de servicii. 

(2)In cazul in care produsul nu detine certificatul de conformitate, cererea trebuie sa fie 
insotita de urmatoarele documente: 

a)rapoarte de incercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de 
activitate de evaluare a conformitatii, care a obtinut acreditarea in conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 

b)documentatia tehnica aferenta produsului; 

c)declaratia de conformitate data de furnizor conform prevederilor standardului SR EN 
ISO/CEI 17050; 

d)certificatul pentru controlul productiei in fabrica pentru produsul mentionat in cerere, 
eliberat de un organism care a obtinut acreditarea in conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008; 

e)dovada achitarii contravalorii prestarilor de servicii. 

(3)Cererea pentru certificare, insotita de documentele prevazute la alin. (1) si (2), 
semnate si stampilate pentru conformitate de catre solicitant, se prezinta in 
limba romana. 

Art. 10 

(1)Centrul National ii comunica in scris solicitantului eventualele neconformitati 
constatate, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. 

(2)In cazul in care solicitantul nu rezolva toate neconformitatile in termen de 30 de zile 
lucratoare de la primirea notificarii scrise, cererea pentru certificare se respinge. 

Art. 11 

(1)Cererea solicitantului se proceseaza in cel mult 20 de zile lucratoare de la data 
depunerii documentatiei complete. 

(2)In cazul in care cererea pentru certificare se respinge, solicitantul trebuie informat cu 
privire la decizia de respingere, cu precizarea motivelor care au stat la baza luarii 
deciziei. 

(3)Modelul certificatului pentru introducerea pe piata este prevazut in anexa nr. 3. 

(4)Exemplarul nr. 1 al certificatului pentru introducerea pe piata se inmaneaza 
solicitantului, iar exemplarul nr. 2 se pastreaza la Centrul National. 
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Art. 12 

(1)Centrul National inscrie si tine evidenta produselor care au obtinut certificat pentru 
introducerea pe piata in Registrul produselor certificate, in vederea introducerii pe piata 
pe teritoriul Romaniei. 

(2)Lista produselor certificate se posteaza pe site-ul Inspectoratului General si al 
Centrului National. 

 

CAPITOLUL III: Libera circulatie a produselor 

Art. 13 

(1)Produsele care se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (2) pot fi puse la dispozitie pe 
piata din Romania numai dupa notificarea prealabila a Centrului National, pentru fiecare 
produs, conform modelului prevazut in anexa nr. 4. 

(2)Notificarea se face de catre distribuitor. 

(3)Produsul notificat se inregistreaza in Registrul produselor certificate, in vederea 
punerii la dispozitie pe piata din Romania. 

(4)Lista produselor notificate se publica pe site-ul Inspectoratului General si al Centrului 
National. 

 

CAPITOLUL IV: Obligatiile operatorilor economici 

Art. 14 

Producatorul trebuie sa asigure: 

a)obtinerea certificatului pentru introducerea pe piata a produsului; 

b)ca produsele sunt proiectate si fabricate in conformitate cu cerintele reglementarii 
tehnice aplicabile; 

c)intocmirea documentatiei tehnice solicitate, efectuarea procedurii aplicabile de 
evaluare a conformitatii; 

d)ca procedurile in vigoare garanteaza conformitatea continua a productiei; 

e)aplicarea pe produs a tipului, lotului sau numarului de serie ori a oricarui element de 
identificare, conform reglementarii tehnice aplicabile; daca marimea sau natura 
produsului nu permite acest lucru, producatorul se asigura ca informatia solicitata este 
prevazuta pe ambalaj sau intr-un document care insoteste produsul; 

f)indicarea pe produs a numelui, denumirii comerciale si adresei la care poate fi 
contactat; daca marimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producatorul 



indica datele pe ambalaj sau intr-un document care insoteste produsul, adresa constand 
intr-un singur punct de contact pentru producator; 

g)ca produsul este insotit de instructiuni si informatii de siguranta scrise in limba 
romana, indiferent de tara de origine a acestuia, fara a exclude prezentarea acestora si 
in alte limbi; 

h)luarea masurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a introdus 
pe piata si nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnica aplicabila; 

i)informarea imediata a Inspectoratului General, in calitate de structura specializata 
pentru supravegherea pietei, sau, dupa caz, a Centrului National, in cazul in care 
produsul introdus pe piata prezinta un risc, indicand detaliile, in special cu privire la 
neconformitate si la masurile corective luate; 

j)cooperarea cu Inspectoratul General, in calitate de structura specializata pentru 
supravegherea pietei, sau, dupa caz, cu Centrul National, cu privire la orice actiune 
intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele introduse pe piata, 
precum si furnizarea in limba romana a tuturor informatiilor si a documentatiei necesare 
pentru a demonstra conformitatea produsului, fara a exclude prezentarea acestora si in 
alte limbi; 

k)testarea prin esantionare a produselor comercializate si efectuarea de investigatii, ori 
de cate ori acestea prezinta riscuri pentru siguranta si sanatatea consumatorilor si, dupa 
caz, tinerea unui registru de reclamatii, produse neconforme si rechemari ale unor 
produse, cu informarea distribuitorilor despre orice astfel de activitati de monitorizare. 

 

Art. 15 

(1)Reprezentantul autorizat trebuie sa indeplineasca sarcinile prevazute in mandatul 
primit, in scris, de la producator. 

(2)Mandatul permite reprezentantului autorizat sa indeplineasca cel putin urmatoarele 
atributii: 

a)sa furnizeze Inspectoratului General, in calitate de structura specializata pentru 
supravegherea pietei, sau, dupa caz, Centrului National, la cererea acestuia, toate 
informatiile si documentatia necesara pentru a demonstra conformitatea unui produs; 

b)sa coopereze cu Inspectoratul General, in calitate de structura specializata pentru 
supravegherea pietei, sau, dupa caz, cu Centrul National, la cererea acestuia, cu privire 
la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele 
acoperite de mandatul lor. 

(3)Nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat obligatia prevazuta la art. 14 lit. 
b), si nici intocmirea documentatiei tehnice. 



Art. 16 

Importatorul trebuie sa asigure: 

a)ca produsul are certificat pentru introducere pe piata; 

b)ca producatorul a respectat cerintele prevazute la art. 14 lit. e) si f); 

c)ca introduce pe piata numai produse care sunt conforme cu reglementarea tehnica 
aplicabila; 

d)ca pe produs apar numele importatorului, denumirea lui comerciala si adresa la care 
poate fi contactat; daca marimea sau natura produsului nu permite acest lucru, 
importatorul le indica pe ambalaj sau intr-un document care insoteste produsul; 

e)ca produsul este insotit de instructiuni si informatii de siguranta scrise in limba 
romana, indiferent de tara de origine a acestuia, fara a exclude prezentarea acestora si 
in alte limbi; 

f)ca, atat timp cat un produs se afla in responsabilitatea lui, conditiile de depozitare sau 
detransport nu pericliteaza conformitatea cu cerintele reglementarii tehnice; 

g)testarea prin esantionare a produselor comercializate pentru a proteja sanatatea si 
siguranta consumatorilor, ori de cate ori este justificat acest lucru de riscurile 
prezentate de un produs, investigand si, dupa caz, tinand un registru de reclamatii, 
produse neconforme si rechemari ale unor produse, informand distribuitorii despre 
orice astfel de activitati de monitorizare; 

h)luarea masurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a introdus 
pe piata si care nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnica aplicabila; 

i)informarea imediata a Inspectoratului General, in calitate de structura specializata 
pentru supravegherea pietei, sau, dupa caz, a Centrului National, in cazul in care 
produsul introdus pe piata prezinta un risc, indicand detaliile, in special cu privire la 
neconformitate si la masurile corective luate; 

j)cooperarea cu Inspectoratul General, in calitate de structura specializata pentru 
supravegherea pietei, sau, dupa caz, cu Centrul National, cu privire la orice actiune 
intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele introduse pe piata, 
precum si furnizarea in limba romana a tuturor informatiilor si a documentatiei necesare 
pentru a demonstra conformitatea produsului, fara a exclude prezentarea acestora si in 
alte limbi. 
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Art. 17 

Distribuitorul trebuie sa asigure: 

a)ca produsul are certificat pentru introducere pe piata; 

b)notificarea la Centrul National, pentru produsele comercializate in mod legal intr-un 
alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European; 

c)ca producatorul a respectat cerintele prevazute la art. 14 lit. e) si f), iar importatorul 
pe cele prevazute la art. 16 lit. d) si e); 

d)ca pune la dispozitie pe piata numai produse care sunt conforme cu reglementarea 
tehnica aplicabila; 

e)luarea masurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a introdus 
pe piata si nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnica aplicabila; 

f)ca, atunci cand produsul pus la dispozitie pe piata prezinta un risc, informeaza imediat 
producatorul si importatorul in acest sens, precum si Inspectoratul General, in calitate 
de structura specializata pentru supravegherea pietei, sau, dupa caz, Centrul National, 
indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective 
luate; 

g)ca, atat timp cat un produs se afla in responsabilitatea lui, conditiile de depozitare sau 
de transport nu pericliteaza conformitatea cu cerintele reglementarii tehnice; 

h)cooperarea cu Inspectoratul General, in calitate de structura specializata pentru 
supravegherea pietei, sau, dupa caz, cu Centrul National, cu privire la orice actiune 
intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele puse la dispozitie pe 
piata, precum si furnizarea in limba romana a tuturor informatiilor si a documentatiei 
necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, fara a exclude prezentarea 
acestora si in alte limbi; 

i)identificarea, dupa caz, a producatorului, a reprezentantului autorizat al acestuia, 
importatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul. 

 

Art. 18 

Operatorul economic are obligatia: 

a)sa comunice in scris Centrului National orice modificare survenita in documentele care 
au stat la baza eliberarii certificatului pentru introducerea pe piata, in termen de 15 zile 
lucratoare de la data modificarii acestora; 

b)sa transmita Centrului National documentele actualizate.<</p> 

 

 



CAPITOLUL V: Supravegherea pietei 

Art. 19 

(1)Operatorii economici sunt supusi unei activitati de supraveghere a pietei. 

(2)Supravegherea pietei se efectueaza prin structura specializata din cadrul 
Inspectoratului General. 

(3)Supravegherea pietei asigura un sistem de control pentru produsele aflate in utilizare 
sau comercializare. 

(4)Prin activitatea de supraveghere a pietei se verifica daca produsele: 

a)detin certificat pentru introducere pe piata; 

b)au fost notificate, in cazul celor comercializate intr-un alt stat membru al Uniunii 
Europene sau al Spatiului Economic European; 

c)detin documente care atesta ca acestea au fost comercializate in mod legal intr-un alt 
stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European; 

d)indeplinesc conditiile care au stat la baza eliberarii certificatului pentru introducerea 
pe piata sau a documentului in baza caruia se comercializeaza legal produsul intr-un alt 
stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European. 

(5)Verificarea produselor introduse pe piata se realizeaza prin: 

a)controlul produselor in locurile unde se comercializeaza, se depoziteaza si se 
utilizeaza; 

b)controale inopinate; 

c)examinarea caracteristicilor unui produs prin verificari ale documentatiei, iar, daca 
este cazul, verificari fizice si incercari de laborator pe baza unor esantioane adecvate; 

d)controlul produselor expuse la targuri, expozitii, prezentari demonstrative privind 
conformitatea cu modul de inscriptionare prevazut de lege. 

(6)Verificarea prin incercare a esantioanelor prelevate se efectueaza numai la 
laboratoare acreditate pentru domeniul relevant de activitate si recunoscute la nivel 
european sauinternational. 

(7)Daca incercarile nu corespund cu prevederile reglementarii tehnice aplicabile 
precizate in certificatul pentru introducerea pe piata sau cu prevederile mentionate in 
documentul in baza caruia se comercializeaza produsul legal intr-un alt stat membru al 
Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, producatorul, reprezentantul 
autorizat, importatorul si/sau distribuitorul, dupa caz, vor/va suporta contravaloarea 
acestora. 

(8)In cazul in care structura specializata de supraveghere a pietei identifica un produs 
care nu este in conformitate cu prevederile reglementarii tehnice aplicabile precizate in 
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certificatul pentru introducerea pe piata sau pentru care nu se poate dovedi ca se 
comercializeaza in mod legal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului 
Economic European printr-un document sau o informare primita de la un punct de 
informare despre produse, aceasta ia urmatoarele masuri: 

a)solicita producatorului sau importatorului, dupa caz, sa realizeze conformitatea cu 
prevederile reglementarii tehnice aplicabile produsului introdus pe piata, potrivit 
precizarilor din certificatul pentru introducerea pe piata; 

b)solicita distribuitorului sa realizeze conformitatea cu prevederile reglementarii tehnice 
aplicabile produsului pus la dispozitie pe piata, potrivit precizarilor din documentul in 
baza caruia produsul a fost comercializat in mod legal intr-un alt stat membru al Uniunii 
Europene sau al Spatiului Economic European; 

c)comunica operatorului economic, in termen de doua zile lucratoare, neconformitatile 
constatate cu atentionarea acestuia, pentru ca in termen de 25 de zile lucratoare de la 
data comunicarii sa ia masurile care se impun pentru a aduce produsul in conformitate; 

d)in cazul in care, la expirarea perioadei de 25 de zile lucratoare, pentru primirea de 
observatii din partea operatorului economic, nu s-au luat masurile necesare pentru 
realizarea conformitatii produsului, propune printr-un raport inspectorului general fie 
restrictionarea/interzicerea punerii la dispozitie pe piata a produsului neconform, fie 
retragerea produsului de pe piata. 

(9)Decizia privind restrictionarea, interzcerea punerii la dispozitie pe piata sau 
retragerea de pe piata a produselor neconforme se ia de catre inspectorul general al 
Inspectoratului General, pe baza raportului prevazut la alin. (8) lit. d), vizat in prealabil 
de adjunctul inspectorului general; retragerea efectiva a produsului neconform de pe 
piata se realizeaza de operatorul economic in cauza. 

(10)Raportul prevazut la alin. (8) lit. d) se intocmeste in termen de 20 de zile lucratoare 
de la expirarea perioadei pentru primirea de observatii din partea operatorului 
economic, in 3 exemplare, si, dupa aprobarea acestuia de catre inspectorul general, se 
comunica Centrului National si operatorului economic in cauza, cu precizarea motivelor 
care au stat la baza masurilor luate si a cailor de atac disponibile. 

(11)Constatarea neconformitatilor se face prin referatul de supraveghere sau pe baza 
raportului de incercare; referatul de supraveghere se intocmeste in 3 exemplare, 
conform modelului prevazut in anexa nr. 5 si se comunica Centrului National si 
operatorului economic in cauza. 

Art. 20 

Activitatea de supraveghere a pietei cu privire la produsele puse la dispozitie pe piata se 
realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de 



aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod 
legal in alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE.<</p> 

 

CAPITOLUL VI: Retragerea certificatului pentru introducere pe piata 

Art. 21 

(1)In cazul luarii masurii retragerii de pe piata a produselor neconforme, Centrul 
National dispune retragerea certificatului pentru introducerea pe piata. 

(2)Decizia de retragere a certificatului pentru introducerea pe piata se comunica in scris 
operatorului economic si Inspectoratului General, in calitate de structura specializata 
pentru supravegherea pietei, in termen de doua zile lucratoare de la primirea raportului 
prin care a fost aprobata masura retragerii de pe piata a produselor neconforme.<</p> 

 

CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale 

Art. 22 

(1)Orice modificare adusa produsului introdus pe piata care schimba performantele 
tehnice ale acestuia impune o noua evaluare in vederea introducerii pe piata a 
produsului. 

(2)Orice furnizare a produsului trebuie sa fie insotita de o copie a certificatului pentru 
introducerea pe piata, dupa caz, precum si de certificatul de garantie. 

Art. 23 

(1)Certificatul pentru introducerea pe piata ramane valabil 5 ani de la data eliberarii, 
daca documentele care au stat la baza evaluarii nu expira in perioada de valabilitate a 
certificatului. In cazul expirarii unui document solicitantul trebuie sa depuna un nou 
document valabil, in caz contrar certificatul pierzandu-si valabilitatea. 

(2)Certificatul pentru introducerea pe piata se reinnoieste la cerere. 

(3)In vederea reinnoirii certificatului, operatorul economic trebuie sa depuna o solicitare 
la Centrul National, cu cel putin 60 de zile lucratoare inaintea expirarii termenului de 
valabilitate a certificatului pentru introducerea pe piata. 

(4)Reinnoirea certificatului pentru introducerea pe piata nu implica costuri si nici 
repetarea de incercari prevazute in reglementarile tehnice aplicabile din Romania, daca 
producatorul declara ca produsul nu a suferit modificari fata de modelul care a fost 
supus evaluarii. 

(5)Certificatul pentru introducerea pe piata care a fost retras nu poate fi reinnoit; in 
vederea obtinerii unui nou certificat, operatorul economic depune documentele 
prevazute la art. 9. 
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Art. 24 

(1)Avizele si certificatele de conformitate emise in baza Ordinului ministrului internelor 
si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a 
conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru aparare 
impotriva incendiilor raman valabile pana la expirarea perioadei inscrise in document. 

(2)Pentru produsele certificate pana la intrarea in vigoare a prezentei metodologii, 
operatorul economic trebuie sa se asigure ca produsul respecta conditiile care au stat la 
baza emiterii avizului/certificatului de conformitate. 

Art. 25 

Contestarea deciziei de respingere a cererii de certificare, precum si a deciziei 
Inspectoratului General, in calitate de structura specializata pentru supravegherea 
pietei, sau a Centrului National se face in conformitate cu dispozitiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 26 

Activitatea de evaluare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a produselor se 
realizeaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din Hotararea 
Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National 
pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. 

 

Art. 27 

La targuri, expozitii si altele asemenea sunt permise expunerea si/sau demonstratiile 
produselor neconforme cu prevederile prezentei metodologii, cu conditia sa existe o 
indicatie vizibila care sa mentioneze clar ca ele nu pot fi introduse pe piata, 
comercializate in mod legal si nici puse in functiune inainte de aducerea lor in 
conformitate. 

 

Art. 28 

(1)Un produs inovator destinat prevenirii si stingerii incendiilor, care se incadreaza in 
prevederile art. 2 alin. (1) si care nu este mentionat in anexa nr. 1, pentru care nu exista 
o reglementare tehnica sau standard, va fi introdus pe piata pe baza evaluarii 
conformitatii cu specificatia tehnica elaborata de producator si aprobata de 
Inspectoratul General. 

(2)Procedura introducerii pe piata pentru acest tip de produse se va derula la fel ca 
pentru produsele prevazute la art. 2 alin. (1). 
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Art. 29 

Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta metodologie. 

-****- 

ANEXA Nr. 1: MIJLOACE TEHNICE pentru aparare impotriva incendiilor 

1.Stingatoare portative 

2.Stingatoare transportabile 

3.Aparate portabile si dispozitive mobile de stins incendii 

4.Utilaje, unelte si alte mijloace de interventie: 

4.1.racorduri fixe, de aspiratie, de refulare, infundate, reductii de racorduri; 

4.2.chei pentru racorduri; 

4.3.hidranti portativi; 

4.4.tevi de refulare; 

4.5.sorb; 

4.6.distribuitor; 

4.7.colector; 

4.8.furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii; 

4.9.furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii; 

4.10.tunuri pentru stins incendii cu apa si spuma; 

4.11.paturi antifoc; 

4.12.scari portabile pentru incendiu; 

4.13.furtunuri de aspiratie si flexibile de cauciuc si materiale plastice; 

4.14.topoare p.s.i.; 

4.15.cangi de incendiu; 

4.16.amestecator de linie pentru utilaje de stins incendii. 

5.Pulberi 

6.Spumanti 

7.Agenti neutralizatori speciali 

8.Produs ignifug pentru lemn 

9.Produs ignifug textil 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


ANEXA Nr. 2: CERERE 

- Model - 

Catre 

Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila 

Subsemnatul/Subsemnata .................., in calitate de ................ al ..............., cu sediul in 
localitatea ..............., str. ............... nr. ......, judetul ........., telefon ........, fax ......., tara 
........., inregistrata la registrul comertului cu nr. ........., contul ........., deschis la 
................, solicit emiterea certificatului pentru introducere pe piata pentru urmatorul 
produs: 

..................................................... 

Depunem alaturat dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru produsul 
nominalizat, in conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a conformitatii 
in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva 
incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 88/2012. 

Data 

.................. 

Semnatura 

................................. 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 3: 

- Model - 

ROMANIA 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 

CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA 

CERTIFICAT pentru introducere pe piata 

Seria ....... nr. ......... din ................. 

In baza prevederilor art. 50 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva 
incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 259/2005 privind 
infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si 
Protectie Civila si ale Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii 
pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor, aprobata prin 
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 88/2012, se certifica, in vederea 
comercializarii si utilizarii, produsul (tip/model/cod) 
........................................................................ 

Producatorul .................................. 

Adresa ........................................... 

Tara ............................................... 

Produsul este conform cu prevederile .................................. . 

Certificatul este valabil 5 ani, cu conditia ca pe aceasta perioada produsul sa nu sufere 
modificari de fabricatie fata de tipul/modelul care a fost supus evaluarii. 

Seful Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, 

......................... 

Certificare produse 

......................... 

La cererea structurii specializate pentru supravegherea pietei este obligatorie 
prezentarea certificatului pentru introducere pe piata. 



Detinatorul certificatului poarta raspunderea pentru utilizarea in conditii legale a 
produsului. 

Nerespectarea conditiilor din documentatia in baza careia s-a eliberat prezentul 
certificat duce la retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 4: NOTIFICARE 

- Model - 

Subsemnatul/Subsemnata .................., in calitate de ................ al ..............., cu sediul in 
localitatea ..............., str. ............... nr. ......, judetul ........., telefon ........, fax ......., tara 
........., inregistrata la registrul comertului cu nr. ........., contul ........., deschis la 
................, in conformitate cu art. 13 din Metodologia de certificare a conformitatii in 
vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva 
incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 88/2012, va 
notificam ca produsul (denumire produs, tip, model, cod de referinta al produsului dat 
de producator, numele producatorului, tara de origine) ...................., comercializat in 
mod legal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic 
European, ................, pentru care s-a emis Certificatul cu nr. ......... din ................., 
valabil pana la data de ................., emis de ................., va fi pus la dispozitie pe piata din 
Romania. 

Produsul este conform cu prevederile (standard de referinta, specificatie tehnica, alte 
acte normative) .................................. . 

Data 

.................. 

Semnatura 

................................. 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 5: 

ROMANIA 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

REFERAT DE SUPRAVEGHERE 

Nr. ......... din ................. 

Noi, ......................... (gradul, numele si prenumele), din I.G.S.U. si domnul/doamna 
..............., avand functia de ..............., din partea ..............., cu sediul in localitatea 
..............., str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ......, judetul (sectorul) 
......................, telefon/fax ................., am procedat la verificarea conditiilor care au stat 
la baza eliberarii certificatului pentru introducerea pe piata, respectiv a documentelor 
privind comercializarea in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al 
Spatiului Economic European, pentru produsul .............................., conform prevederilor 
Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor 
tehnice pentru apararea impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului 
administratiei si internelor nr. 88/2012, si am constatat: 

- 1. produsul detine/nu detine certificat pentru introducerea pe piata; 

- 2. produsul este/nu este insotit de documentele care atesta ca acesta a fost 
comercializat in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului 
Economic European, cu mentionarea documentelor prezentate; 

- 3. produsul indeplineste/nu indeplineste conditiile ............................., care au stat la 
baza eliberarii certificatului pentru introducerea pe piata sau a documentului in baza 
caruia se comercializeaza in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al 
Spatiului Economic European. 

Alte observatii: 

..................................................... 

Prezentul referat de supraveghere s-a incheiat in 3 exemplare, dupa cum urmeaza: 

- exemplarul nr. 1 la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila; 

- exemplarul nr. 2 la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta; 

- exemplarul nr. 3 la operatorul economic. 

Persoana desemnata pentru supravegherea pietei………………………………………………………. 

Operatorul economic……………………………………………………………………………………………………. 
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