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Nr. ieşire solicitant: ……………………      Nr. intrare ONFR-AFER: ……………………  
Obligatoriu se vor marca cu „x” căsuţele corespunzătoare şi se vor completa toate datele solicitate;  în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. 

 

DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT 
□ Producător           □ Reprezentant autorizat  □Entitate contractantă gestionară   □ Reprezentant autorizat 

□ Importator                     □ Distribuitor 
Denumire: Nr. total angajaţi: 
Localizare 
sediu: 

Adresă: Jud.: Cod poştal: 
Localitate: Ţara: 

Contactare: Telefon: Fax: E-mail: 
Nume reprezentant: Telefon: 

Detalii: 

Statut juridic: 
Act constitutiv: 

Nr. înregistrare în Registrul Comerţului: 
(Se anexează copie după certificatul de înmatriculare de la RC) 

CUI: Cont: Banca: 
Capital social: Volum 

vânzări: 
intern: 
extern: 

 

DATE DE IDENTIFICARE FILIALE/PUNCTE DE LUCRU  
(se completează dacă diferă de sediul central şi sunt implicate în proiectarea/realizarea ECI) 

(în cazul mai multor stabilimente implicate, adăugaţi la listă rândurile următoare necesare)   

Denumire: Nr. angajaţi: 
Localizare 
sediu: 

Adresă: Jud.: Cod poştal: 
Localitate: Ţara: 

Contactare: Telefon: Fax: E-mail: 
Nume reprezentant: Telefon: 

 

Deţinător certificat ISO 9001 
□ NU 

□  DA Sediu central Nr. : Emis de : 
Fil/pct. lucru Nr. : Emis de : 

 

SOLICITĂM efectuarea: 

activităţilor de : pentru ECI tip : 
Conform : 

STI : Modulul(ele) : 

□ Examinare CE de tip (CB) 
   

□ Examinare CE de proiect (CH1) 
   

□ Aprobare SMC (CD, CH, CH1)     

□ Evaluare CE de conformitate 
(CA1, CA2, CF)           

   

□ Evaluare CE de aptitudini de 
utilizare (CV) 

   

DECLARĂM 
CĂ : 

am □ / nu am □solicitat o certificare analogă altui organism de certificare desemnat/notificat. 
am luat la cunoştinţă şi acceptăm cerinţele şi obligaţiile stabilite în Condiții generale de contractare pentru 
certificarea sistemelor de management, produse, personal şi în Regulament privind desfăşurarea activităţilor 
de certificare a conformităţii/verificare puse la dispoziţia solicitantului de către ONFR-AFER  
suntem de acord □/nu suntem de acord □ca informaţii neconfidenţiale despre certificarea efectuată să fie 
făcute publice în publicaţii de specialitate, publicaţii, reviste, website-ul ONFR – AFER.  

 

NUME SI PRENUME REPREZENTANT LEGAL :  
Localitate : 
 
 
 

Data semnării: Semnătura şi ştampila unităţii 

 

 
 
 

CERERE OFICIALĂ PENTRU CERTIFICARE: 
□ iniţială    □ extindere domeniu    □ restrângere domeniu   □ recertificare (nr. certificat anterior .................. ) 

□ CONSTITUENT □ SUBSISTEM 
privind interoperabilitatea sistemului feroviar conform prevederilor HG nr. 108/2020 şi a Directivei 
2016/797/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare 

Anexa 1 de la PSeci-1 
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DECLARAŢIE ANGAJAMENT 
Societatea noastră : ………………………….........………….. cu adresa în localitatea …………………….., 
str....................................................................., nr. ..................................., judeţul/sectorul ............................., 
din ţara …………………………., prin reprezentantul legal………………………………………………..., 
şi prin aducerea prezentei la cunoştinţa întregului personal implicat în procesele de proiectare, producţie şi 
managementul calităţii producţiei pentru ECI …………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………..................................... 
declară şi se angajează ca în toate etapele de realizare/dezvoltare a ECI menţionate mai sus: 
a. să pună la dispoziţia ONFR-AFER toate documentaţiile şi documentele pentru ECI supus certificării, solicitate de organism 
prin Mapa de documente informative sau în cursul evaluărilor; 
b. să gestioneze (d.p.d.v. al valabilităţii) şi să respecte standardele, reglementările, normele şi prescripţiile tehnice şi tehnologice 
obligatorii în toate etapele de realizare a ECI pentru care se solicită certificarea; 
c. să menţină un plan al calităţii (întocmit conform SR ISO 10005:2007) referitor la activităţile desfăşurate pentru fabricarea 
şi/sau promovarea pe piaţă a ECI supus(e) certificării sau un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele 
modelului de sistem aplicabil (certificat sau nu, de către un organism de terţă parte) documentat, implementat, menţinut şi 
îmbunătăţit continuu, dacă schema de certificare aplicabilă ECI prevede astfel; 
d. să pună la dispoziţia ONFR-AFER toate documentele care demonstrează conformitatea planului/sistemului de management al 
calităţii şi ECI cu cerinţele documentelor de referinţă aplicabile, care stau la baza realizării şi încercării ECI, să asigure 
supravegherea continuă a respectării cerinţelor în toate etapele de realizare/dezvoltare a ECI de mai sus şi să documenteze şi să 
menţină înregistrări cu privire la orice reclamaţie referitoare la ECI certificate, inclusiv modul de rezolvare al acestora; 
e. să îndeplinească la timp şi să menţină permanent prevederile care îi revin din programele/rapoartele de evaluare/ supraveghere 
a conformităţii; 
f. să asigure personalului ONFR-AFER implicat în evaluări programate sau inopinate, toate măsurile necesare pentru realizarea 
obiectivă a activităţilor delegate şi accesul liber, în toate zonele, la înregistrările (inclusiv la documentaţie şi rapoarte de audit 
intern), la personalul propriu şi la dovezi de soluţionare a reclamaţiilor, considerate necesare pentru scopurile evaluării (de ex., 
încercări, inspecţie, evaluare, supraveghere, reevaluare); 
g. să formuleze declaraţii privind certificarea referitoare numai la ECI certificat şi să utilizeze certificarea numai pentru a indica 
faptul că ECI sunt certificate ca fiind conforme cu standardele specificate; să îndeplinească cerinţele ONFR-AFER atunci când se 
fac referi la certificarea ECI prin mijloace de comunicare cum sunt documente, broşuri, publicaţii sau reclame; 
h. să folosească certificarea ECI în aşa fel încât să nu producă atingere reputaţiei ONFR-AFER şi să nu facă nici o declaraţie 
referitoare la certificarea ECI, care poate fi considerată drept abuzivă sau neautorizată; 
i. să utilizeze marca de conformitate a ONFR-AFER numai după obţinerea oficială a deciziei organismului notificat şi numai 
pentru ECI conforme şi să completeze Registrul de evidenţă a utilizării mărcii ONFR-AFER, în cazul in care se suspendă sau 
retrage certificarea, să înceteze utilizarea întregului material publicitar care conţine referiri la certificare sau utilizarea 
mărcii/siglei ONFR-AFER şi să returneze orice documente de certificare la termenul cerut de ONFR-AFER; 
j. să asigure faptul că nici un certificat sau raport şi nici o parte a acestora, precum şi marca de conformitate nu se folosesc în mod 
abuziv; 
k. să pună la dispoziţia ONFR-AFER, în vederea efectuării încercărilor de laborator,  eşantioane de ECI identificate 
corespunzător, prelevate de către reprezentanţii organismului conform regulilor adoptate; 
l. să se conformeze procedurilor şi programelor de supraveghere ale ONFR-AFER pe toată perioada de valabilitate a certificatului 
de conformitate; 
m. să menţină permanent condiţiile de certificare pe toată durata valabilităţii certificării de conformitate a ECI; 
o. să întreprindă acţiuni corespunzătoare, cu privire la orice deficienţe apărute la ECI certificate sau la procesele de producţie, 
care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele de certificare; 
p. să achite, pe baza facturilor emise de ONFR-AFER, contravaloarea activităţilor de evaluare a conformităţii ECI prevăzute în 
Contractul de evaluare/supraveghere a conformităţii, inclusiv cheltuielile efectuate de ONFR-AFER cu ocazia încercărilor pe 
eşantioane de ECI certificate preluate direct de pe piaţă, dacă se constată că acestea nu mai satisfac condiţiile iniţiale ca urmare a 
modificărilor neautorizate a ECI /proceselor;  
q. să informeze imediat ONFR-AFER asupra modificărilor: 
- apărute în organizare care pot afecta sistemul de management al calităţii sau planul calităţii pentru ECI certificat, 
- statutului legal, 
- datelor din documentele prezentate la solicitarea certificării, inclusiv, dacă este cazul, în lista subfurnizorilor, 
- ECI de bază a cărui conformitate a fost certificată (inclusiv ca urmare a schimbării subfurnizorilor, dacă este cazul), 
- proceselor, procedeelor sau perioadelor (mai mari de 3 luni) de realizare a ECI certificate. 
r. să accepte participarea la evaluări a reprezentanţilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, beneficiarilor interesaţi, 
organismelor de acreditare, sau ai altor organisme la care ONFR-AFER a aderat. 
 
 

NUME SI PRENUME REPREZENTANT LEGAL :  
Localitate : 
 
 
 

Data semnării: Semnătura şi ştampila unităţii 

 


