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CERERE 
Nr. _____ din ______________202_ 

 

CERTIFICARE                 EXTINDERE                       RECERTIFICARE 

1. Identificarea solicitantului (producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat): 
Solicitantul  

 
 

Denumirea: 

Adresa: 

e-mail: 

Tel: 

Fabricantul 

produsului 

 

Denumirea: 

Adresa: 

Adresa web: 

e-mail: 

Numele și adresa locației de fabricație a produsului: 

Persoana 

de contact 

 

Numele si prenumele: 

Funcția: 

Telefon, fax, e-mail: 

2. Identificarea produsului pentru care se solicită certificarea  
Denumire produs:  
Tip produs:  
Domeniul de utilizare 

preconizat: 
 

Document normativ 

pentru produs: 
 

  

3. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei aplicabil  

(domeniu reglementat): 
1  2+  

4. Schema de certificare: 
3  

 

5. Limba în care se efectuează evaluările și se redactează documentele de evaluare: 
română  rusă  engleză  alta limbă  
 

 

6. Declarație: 
Declar că am luat cunostință si accept cerințele si obligațiile stabilite în ”Reguli de certificare CERTMATCON”,  cod 

RG-1, proceduri de certificare, puse la dispozitia solicitantului de OC CERTMATCON  în „Mapa cu  documente 

informative”- M1. Mă angajez să transmit documentația produsului, conform cerințelor OC CERTMATCON, să 

furnizez toate informaţiile necesare  solicitate, în scopul efectuării lucrărilor de certificare. 

 
 

7. Confirmarea reprezentantului legal al solicitantului: 
 

 Îmi asum responsabilitatea de a respecta condiţiile contractuale pentru ce şi semnez. 
 

Numele si prenumele: 

Funcția deținută în organizație:                                                                   

 

Semnătura, Data:                                                           
L.Ş. 
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8. Înregistrări organism certificare: 
 
 În urma analizei informației conținute în cerere, OC CERTMATCON confirmă: 

prezența personalului competent                                                         da         nu   

prezența în domeniul de acreditare                                                      da         nu 

posibilitatea efectuării lucrărilor de certificare                                   da         nu  

 

 

 

 

Dacă s-a indicat NU solicitantul primește răspuns în scris.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Conducător OC CERTMATCON ____________________________PUHA Ion                                          

 

L.Ş. 
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