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Reguli de tarifare a operaţiilor de analiza solicitării, evaluare şi certificare aplicate de OC 
ICSPM-CS pentru EIP 

 
1 Regula generală 
 
La nivelul OC ICSPM-CS fiecare factor implicat în stabilirea şi verificarea tarifelor trebuie să acţioneze 
astfel încât : 

- tariful pe om/oră să fie astfel calculat încât să fie stimulator pentru evaluator, fără a deveni 
prohibitiv pentru clienţi; 

- să se determine tarife generale aplicabile pe tipuri de activităţi cu grad mare de repetitivitate, 
care să fie calculate cu obiectivitate, ţinând cont de volumul de muncă aferent fiecărei 
activităţi desfăşurate; 

- să se aplice cu imparţialitate tarifele generale pentru fiecare comandă specifică, indiferent de 
mărimea, importanţa sau sediul clientului; 

-  să se aplice cu obiectivitate tarifele generale pentru fiecare comandă specifică, astfel încât 
să nu se perceapă tarife duble pe acelaşi model de EIP, prin repetarea unor activităţi 
efectuate anterior, dacă nu s-au efectuat modificări ale referenţialelor. 

 
2 Atribuţii şi responsabilităţi 
 
2.1 Şeful de certificare EIP este responsabil pentru stabilirea tarifelor generale orientative pe grupe 
de produse, ţinând cont de complexitatea acestora, ţinând cont de tariful/om.oră.  
 
2.2 Şeful de certificare EIP este responsabil pentru obţinerea şi actualizarea informaţiilor privind 
tarifele aplicate de laboratoarele subcontractante/colaboratoare din INCDPM. El trebuie să acţioneze 
pentru a obţine informaţii privind tarifele aplicate de acestea pentru fiecare încercare de tip, precum şi 
pentru totalitatea încercărilor de tip efectuate asupra unui tip de EIP.   
 
2.3 Şeful de certificare EIP este responsabil pentru calcularea tarifelor totale aplicate pentru o 
comandă specifică, aplicând regulile din prezentul document. Evaluatorul şef poate înainta propuneri 
privind  tarifele specifice, în cadrul fazei de preevaluare. Consultarea evaluatorului şef este obligatorie 
în special în cazul variantelor de model sau a modelelor care nu sunt realizate conform standardelor 
armonizate. 
 
2.4 Tarifarea încercărilor efectuate la laboratoarele subcontractante din cadrul INCDPM, se 
efectuează după consultarea Şefului de laborator din INCDPM, dacă e cazul, şi este inclusă în tariful 
total pentru certificare. 
 
2.5 Preşedintele OC ICSPM-CS aprobă tarifele pentru fiecare comandă, prin semnarea contractului 
şi poate solicita explicaţii suplimentare. 
 
3 Reguli generale 
 
3.1 Tarifele stabilite trebuie să se bazeze pe o evaluare a timpului de lucru necesar pentru pentru 
fiecare operaţie efectată de organism, în condiţiile aplicării procedurii complete. Tariful pentru fiecare 
operaţie se stabileşte periodic prin multiplicarea timpului de lucru cu tariful mediu orar stabilit la nivelul 
OC ICSPM-CS sau al INCDPM.  
 
3.2 Timpul de lucru şi tarifele generale pentru activităţile de preevaluare/iniţiere procedură şi 
certificare se stabilesc ca valori fixe pentru diferite tipuri de operaţii. Timpul de lucru şi tarifele generale 
pentru activităţile de evaluare a EIP prin examinare EC de tip se stabilesc pe grupe de complexitate a 
EIP. Timpul de lucru şi tarifele generale pentru activităţile de evaluare pentru procedura de 
supraveghere a producţiei se stabilesc în funcţie de mărimea intreprinderii şi/sau complexitatea 
procesului de fabricaţie. 
 
3.3 Se consideră procedură completă, procedura aplicată pentru un model nou, în cazul în care se 
aplică toate operaţiile prevăzute de procedură şi se evaluează conformitatea cu toate cerinţele 
aplicabile. 
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 Se consideră procedură parţială, procedura în care nu se efectuează anumite operaţii sau nu se 
evaluează conformitatea cu toate cerinţele aplicabile, întrucât această activitate a fost efectuată 
anterior, pentru acelaşi model sau pentru un model de bază şi s-au produs modificări care afectează 
parţial conformitatea cu reglementările tehnice aplicabile sau cu standardele şi alte specificaţii 
aplicabile. Exemple:   revizuirea certificatului  pentru extinderea domeniului certificării pentru variante,    
ediţii noi ale  referenţialelor în raport cu care s-a efectuat certificarea iniţială, modificarea statutului 
firmei producătoare sau a sistemului calităţii, reînnoirea certificării / extindere a valabilităţii certificării, 
etc. 
 
Se consideră procedură simplificată, procedura în care se urmăreşte extinderea valabilităţii unei 
certificări anterioare, fără a fi fost efectuate  în cursul ciclului de certificare modificări ale reglementării 
tehnice  (Regulamentul (UE) 2016/425) sau ale stadiului actual al tehnologiei (standardelor sau altor 
specificaţii aplicabile) şi nici producătorul nu a efectuat nici o modificare a statutului, sau a modelului/ 
procesului certificat iniţial. Nu se efectuează decât operaţii de examinare a unor declaraţii, documente. 
 
 
3.4 OC ICSPM –CS a efectuat o clasificare a EIP pe grupe de complexitate (conform tabelului de 
mai jos), luând în considerare următoarele: 
 

• complexitatea construcției: număr de materiale, și sau elemente, și sau componente folosite la 
realizare: 

• protecția asigurată (categoria de risc în care se încadrează); 
• numărul de cerințe esențiale de sănătate și securitate aplicabile; 
• numărul de specificații tehnice aplicabile prin care se verifică respectarea cess/număr de 

caracteristici pe care le respectă produsul. 
 
Tabel 1 Exemple de clasificare a EIP pe tipuri de complexitate 
 
Produs simplu Produs mediu Produs complex Produs foarte complex 
 cască industrială cască de înaltă 

performanţă, cască de 
pompieri 

cască de pompieri cu 
vizieră 

ochelari pentru uz 
general 

mască sudori, 
ochelari 
multifuncţionali, 
ecrane 

viziere pentru pompieri  

 filtre gaze semimască filtrantă, 
mască gaze, filtre multigaz 
şi combinate 

aparate de protectie 
respiratorie izolante 

îmbrăcăminte de 
concepţie simplă, 
Costum vatuit 
simplu, costum 
antistatic 

costum vatuit 
antistatic, costum 
antiacid 

costum antiacid antistatic, 
costum vătuit antiacid 

îmbrăcăminte antichimică 
împotriva gazelor, 
îmbrăcăminte anticalorică 
arc electric şi antichimic 

 costum pentru sudori costum ignifug pentru 
electricieni 

 

 salopetă ignifugă, 
vesta avertizoare 

costume impotriva a minim 
3 tipuri de riscuri 

costume pompieri 

manusi riscuri 
mecanice 

ghetre, cotiere de 
sudori 

manusi sudori, 
electroizolante, antichimice 

manusi pompieri 

incaltaminte 
profesională din 
cauciuc, de 
concepţie simplă 
sau doar cu 
rezistenţă la 
alunecare 

incaltaminte 
profesională din 
cauciuc 

incaltaminte de securitate, 
cizme electroizolante, 
încălţăminte profesională 
sau de securitate 
multifuncţională 

Încălţăminte de pompieri 
cu caracteristici multirisc 
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Produs simplu Produs mediu Produs complex Produs foarte complex 
 mijloace de legătură, 

frânghii de 
poziţionare, 
cordelină, chingă, 
bucle 

absorbitoare de energie, 
centuri de pozitionare, 
centuri complexe, piese de 
legătură, dispozitive de 
ancorare în gheata , 
pitoane, centura scaun, 
corzi dinamice pentru 
alpinism, crampoane , 
centuri de securitate 
pentru punte, corzi cu miez 
cu coeficient redus de 
alungire, pioleţi, ancore 
mecanice, centură 
complexă pentru alpinism 

opritor, coborâtor, 
dispozitive de blocare , 
dispozitive de ancorare, 
scripeţi, centuri complexe 
cu centuri de poziţionare 

 
3.5 La calculul tarifelor percepute de organism se ia în considerare volunul de muncă (numărul de 
ore necesare pentru efectuarea activității și manopera medie din INCDPM). Şeful de certificare EIP va 
calcula tarifele percepute pe grupe de complexitate și activități, ori de câte ori se produc modificări ale 
tarifelor orare stabilite la nivelul INCDPM şi va elabora documente informative care să conţină 
informaţiile de bază şi să fie puse la dispoziţia clienţilor. 
 
3.6 În cazul aplicării unor proceduri parţiale, tarifele aplicate se stabilesc în fiecare caz şi pot fi 
fracţiuni din tariful pentru procedura de bază. Fracţiunea nu poate fi mai mică decât cea echivalentă 
unui timp de lucru de 0,25 h.  
 
3.7 În cazul aplicării unor proceduri simplificate, precum şi la transcrierea unui certificat sub altă 
marcă, tarifele aplicate sunt fixe.  
 
3.8 Tarifele aplicate pentru o comandă specifică se stabilesc de Şeful de certificare EIP, ţinând cont 
de totalitatea operaţiilor de efectuat şi de procedura aplicată. La stabilirea tarifelor Şeful de certificare 
EIP se consultă cu evaluatorul şef şi, dacă e cazul, cu Şefii de laborator din INCDPM. 
 
3.9 Atunci când nu se efectuează anumite activităţi şi tarifele sunt diferite de cele tipice, se pot 
ataşa la dosarul de certificare înregistrări ale calculelor efectuate. 
 
3.10 Comunicarea către client sau contractul încheiat cu clientul vor conţine  defalcarea tarifelor 
aplicate, de exemplu: 

- analiza solicitării; 
- încercări în laboratoare externe, dacă e cazul; 
- încercări în laboratoare INCDPM, dacă e cazul; 
- evaluare propriu-zisă (examinări, analize, evaluare rezultate din rapoarte de încercări, audit, 

etc.); 
- certificare. 

 
3.11 Contractele trebuie prevazute cu clauza speciala, pentru post-calcul, funcţie de numărul de 
încercări şi evaluări totale efectuate, ţinând cont de încercările şi evaluările suplimentare, dupa  
remedierea unor neconformităţi de către solicitant. ca şi de efectuarea unor activităţi în exterior. 
 
 
 
4 Calculul tarifelor 
 
4.1 Formula de calcul al tarifului total 
 

Tariful total se calculează astfel : 
TT = Tpreev+Tinc+Tev+Tcert+Ttr+Turg + CD + Tredev 
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Unde:    - TT = tarif total 
-  Tpreev=  tarif pentru activităţi de analiză a solicitării /preevaluare   
- Tinc=  tarif pentru incercări 
- Tev = tarif pentru activitatea de evaluare 
- Tcert= tarif eliberare certificat 
- Mtr= tarif pentru activitatea de traduceri 
- Turg = tarif pentru urgenta 

 - CD = cheltuieli pentru deplasarea echipei de evaluare (transport, cazare, masă) 
- Tredev = taxă de redevenţă, aplicată în fiecare an, pe toată perioada de fabricaţie 
 

4.2 Analiza solicitării /Ppreevaluare /evaluare preliminară 
 

Tariful total pentru analiza solicitării/preevaluare şi intocmire forme contractuale, Tpreev  se aplică pentru 
activităţi de  : 

- examinarea cererii şi a documentaţiei pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor generale 
pentru acceptarea comenzii; 

- obţinere de informaţii suplimentare de la solicitant (dacă e cazul); 
- identificarea standardelor de referinţă şi a modelelor de înregistrări la nivelul OC; 
- întocmirea formelor contractuale. 

 
Tariful total pentru evaluare preliminara şi intocmire forme contractuale se calculează conform formulei: 
 

Tpreev= Nore preev x Tora   
 
Unde : Nore preev = durata estimată de timp pentru efectuarea activităţilor specifice 

Tora = tariful aplicat pe oră.om  
 
Durata estimată de timp pentru efectuarea activităţilor specifice este de 2-3 ore-om, funcţie de 
complexitatea produsului şi de procedura aplicată, conform modelelor de tarife specifice. În cazul în 
care solicitarea se referă la recertificări, extinderi, variante sau certificarea mai multor modele care 
aparţin aceluiaşi tip de EIP, durata estimată poate fi calculată ca fracţiune din durata normată.   
              
4.3 Încercări de laborator, masurări, examinări 
 
Tariful total pentru încercări se calculează conform formulei: 
 

21 incincinc TTT +=  
 
unde: 
 

1incT  = tarif încercări în laboratoare din INCDPM 
 

2incT = tarif încercări în laboratoare externe 
 
Tariful pentru încercări în laboratoare din INCDPM sau externe se calculează cu formula: 
 

∑
=

=

=
Ni

i
ioraieinc xTnT

1
,,2/1   

 
unde: 

2/1incT  = tariful total pentru încercări   
ne,i= număr de eşantioane supuse fiecărei încercări de tip 
N = număr de încercări de tip specifice produsului. 
Tora,i = tariful pentru o încercare pe un singur eşantion  
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Tariful pentru fiecare încercare este fix şi specific laboratorului de încercări. În cazul aplicării procedurii 
complete asupra unor modele de EIP care aparţin aceluiaşi tip de produs (respectă aceleaşi cerinţe 
esenţiale şi aceleaşi standarde armonizate), numărul de încercări de tip şi numărul de eşantioane 
supuse încercărilor trebuie să fie aceleaşi. Numărul de încercări de tip şi numărul de eşantioane supuse 
încercărilor poate fi mai mic în cazul în care se decide de către evaluatorul şef recunoaşterea unor 
încercări efectuate anterior. 
 
Tarifele pentru încercări se calculează separat pentru încercările efectuate în laboratoarele 
colaboratoare din INCDPM şi în laboratoare externe.  
 
Tarifele pentru încercări efectuate în laboratoare externe pot fi achitate de către client direct 
laboratorului respectiv. 
 
4.4 Evaluare 
 
4.4.1 Tarif pentru evaluarea în cadrul examinării UE de tip şi a procedurilor conexe 
 
Tariful total pentru evaluare se aplică pentru următoarele activităţi: 

- analiza documentaţiei tehnice a producătorului referitoare la tipul (modelul) de EIP pentru 
determinarea conformităţii cu cerinţele, inclusiv a adecvării specificaţiilor producătorului cu 
cerinţele esenţiale de dănătate şi securitate, cazul în care un model nu este realizat în 
conformitate cu standarde nermonizate 

- stabilirea listei de încercări de efectuat; 
- supravegherea încercărilor efectuate în laboratoare subcontractante neacreditate, dacă e 

cazul; 
- evaluarea rapoartelor de încercări; 
- evaluare performanţe; 
- examinare fişă de instrucţiuni şi informaţii furnizate de producător pentru utilizatori (prospect); 
- evaluare finală, stabilire concluzii, redactare raport evaluare 
- evaluarea adecvării mijloacelor utilizate de producător în timpul producţiei de EIP pentru a 

asigura conformitatea EIP produse cu specificaţiile de proiectare sau a documentaţiei privind 
sistemul calităţii – numai în cazul EIP care se încadrează în categoria de risc III, dacă 
producătorul îşi exprimă opţiunea de aplicare a procedurilor din anexa VII sau VIII a 
Regulamentului (UE) 2016/425;  

 
Tariful pentru fiecare activitate de evaluare se calculează conform formulei: 
 

T ev= Nore  ev x Tora    
 
Unde : Nore  ev = durata estimată de timp pentru efectuarea activităţilor specifice 

Tora = tariful aplicat pe oră.om  
 
Numărul de ore de evaluare, pe grupe de produse, funcţie de complexitate, realizate în conformitate cu 
standarde armonizate, se stabilesc la nivelul OC ICSPM-CS ţinând cont de tarifarea anterioară.   
Numărul de ore de evaluare în cazul nerespectării standardelor armonizate, poate fi majorat, aplicându-
se principiile enunţate anterior. Atunci când este sunt necesare evaluări suplimentare pentru a stabili 
dacă o specificaţie a producătorului este în conformitate cu cerinţele esenţiale, se vor face menţiuni în 
Raportul de preevaluare. 
 
Tariful pentru supravegherea laboratorului se calculează în cazul în care încercările se efectuează în 
laboratorul clientului, când laboratorul extern nu a fost recunoscut anterior ca laborator colaborator 
/subcontractant, sau atunci când comportarea echipamentului sau subiecţilor de încercare pot conduce 
la constatări sau concluzii semnificative pentru evaluarea conformităţii.  
 
Tariful total pentru evaluare se calculează ca sumă a tarifelor parţiale, pe actrivităţi. pentru fiecare 
activitate de evaluare. 
 
În cazul aplicării procedurii complete asupra unor modele noi de EIP care aparţin aceluiaşi tip de produs 
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(respectă aceleaşi cerinţe esenţiale şi aceleaşi standarde armonizate), tarifele pentru evaluare trebuie 
să fie aceleaşi.  
 
Tarifele aplicate pot fi mai mici în cazul în care  s-au efectuat anterior  evaluări ale modelului respectiv 
sau ale unor modele similare, realizate pe baza unor tehnologii similare. Pentru evaluarea variantelor se 
aplică tarife reduse. Poate face obiectul unei negocieri cu clientul tariful pentru evaluarea modelelor 
derivate sau a variantelor, precum şi cel aplicat în caz de extindere a certificării.   
 
În cazul în care în cursul evaluării se semnalează neconformităţi, tarifele aplicate se pot majora. Tarifele 
pentru reevaluarea documentaţiei, se determină pe baza unei durate estimate de timp de 1,5-3 h pentru 
fiecare document, iar pentru reevaluarea performanţelor de 0,25-0,5 h pentru fiecare performanţă.  
  
4.4.2 Tarif pentru evaluarea în cadrul aplicării procedurii "conformitatea cu tipul bazată pe 
controlul intern al producţiei, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii 
(Modulul C2)", în conformitate cu Anexa VII din Regulamentul (UE) 2016/425 
 
 
Tariful pentru evaluare se aplică pentru efectuarea de către organism a următoarelor activităţi: 

- analiza documentaţiei; 
- vizită la sediu pentru prelevare eşantioane şi, în funcţie d everificarea aplicată, pentru 

analiză a înregistrărilor sau audit al controlului producţiei;  
- efectuare inspecţii, măsurări, încercări; 
- supravegherea încercărilor efectuate în laboratoare externe, neacreditate, dacă e cazul; 
- evaluare conformitate cu tipul (modelul) aprobat prin “examinare UE de tip” şi evaluare 

neomogenităţi; 
- evaluare finală, stabilire concluzii, redactare raport evaluare  

 
Tariful  pentru fiecare activitate de evaluare pe un an se calculează conform formulei: 
 

ioraoreevoraroreincincoraoreaudoraoreprelev

ni

i
evSC xTNxTNxTnxTNxTNT

p

)( sup
1

++++= ∑
=

=

 

  
 
Unde : Nore  x = durata de timp estimată pentru efectuarea activităţilor specifice “x” 

Tora = tariful aplicat pe oră-om  
 np = număr de verificări aplicate pe fiecare an. 
 ninc = număr de încercări în alte laboratoare 
Durata de timp estimată pentru prelevare este de minim 4 ore. 
Durata de timp estimată pentru verificări la sediu sau audit la sediu se calculează în funcţie de mărimea 
intreprinderii şi de numărul de modele de EIP supuse verificărilor şi este negociabil cu clientul. 
 
Tariful pentru efectuare încercări depinde de numărul de eşantioane prelevate şi de caracteristici 
urmărite. 
Tariful pentru evaluare performanţe depinde de numărul de caracteristici urmărite la verificarea aplicată 
şi este negociabil cu clientul. 
 
4.4.3 Tarif pentru evaluarea în cadrul aplicării procedurii "conformitatea de tip bazată pe 
asigurarea calității procesului de producție” 
 
Tariful  pentru evaluare se aplică pentru efectuarea de către organism a următoarelor activităţi: 

- analiza documentaţiei;  
- audit la sediu de aprobare; 
- stabilire concluzii şi redactare raport de audit de aprobare; 
- audituri de supraveghere anuale, pe parcursul ciclului de certificare. 

  
Tariful  pentru fiecare activitate de evaluare  se calculează conform formulei: 
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T ev= Nore  ev x Tora x na  
 
Unde : Nore  ev = durata de timp estimată pentru efectuarea activităţilor specifice, în ore-om . 

Tora = tariful aplicat pe oră   
 na = număr evaluatori 
 
Durata de timp estimată pentru efectuarea activităţilor de audit la sediu este estimată în multipli a 4 ore-
om.  
 
Numărul de evaluatori este în general de 2, dintre care unul expertul în fabricarea produsului respectiv. 
 
În general durata pentru un audit la sediu este de 1 zi-om pentru intreprinderi mici, de  2-4 zile-om 
pentru intreprinderi mijlocii (100- 200 angajaţi) şi  4-8 zile-om pentru o intreprindere mare (care fabricã 
mai multe sortimente) 
 
Tariful se calculează separat pentru anul I şi anii următor şi se negociază cu clienţii.  
 
În cazul în care sistemul calităţii aplicat de producător a fost certificat anterior de un organism acreditat, 
în raport cu ISO 9001, se pot aplica reduceri de tarife până la maxim 40% faţă de tariful de bază aplicat 
de organism. 
 
În cazul în care sistemul calităţii se referă la mai multe tipuri de EIP certificate anterior, se aplică un 
coeficient de multiplicare a costurilor de maxim 0,05% faţă de tariful de bază, dar nu mai mult de 100%. 
 
În cazul în care sistemul calităţii se referă la mai multe tehnologii, se aplică un coeficient de multiplicare 
a costurilor de maxim 0,25% faţă de tariful de bază, dar nu mai mult de 100%. 
 
4.5 Atestare a conformităţii sau certificare 
 

Tariful de certificare (Tcert) se aplică pentru următoarele activităţi: 
- analiza finală a dosarului de certificare şi luarea deciziei de certificare; 
- întocmire documente de atestare a conformităţii:  certificat  de examinare UE de tip, 

Certificat de aprobare a sistemului calităţii, raport de testare, etc.. 
 
Tarifele aplicate sunt fixe, pe grupe de produse şi procedura aplicată.  

  
4.6 Traducere documente 
 

Tariful, Ttr, pentru traducere documente se percepe în cazul produselor importate, când 
solicitantul nu a prezentat în limba româna documentaţia tehnică necesară sau pentru traducerea 
documentelor de atestare a conformităţii în limba engleză.   
 

Ttr = Npag x Tora tr    
 
unde: Ttr =tarif  pentru o pagina de tradus 
          Npag = numărul de pagini de documente 
 
Tariful  pentru o pagina de tradus este de 50 lei. Pentru traduceri repetate ale aceluiaşi tip de document 
se pot aplica reduceri. 
 
4.7 Tariful de urgenţă 
 
Tariful de urgenta,Tu, se percepe daca solicitantul doreste realizarea procedurii într-un termen mai mic 
de 2 luni de la data semnarii contractului şi inaintării documentaţiei complete. 
 
Tariful de urgenta,Tu , este de 10% din valoarea tarifului total, calculat în cazul derulării procedurii ½  
din timpul mediu planificat în mod normal (4 luni)  şi 20% pentru derularea procedurii în maxim ¼ din 
timpul mediu. 
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4.8 Tariful pentru redevenţă 
 
Tariful pentru redevenţă se achită de titularul unui certificat de examinare UE de tip, pentru fiecare 
certificat emis sau reînnoit, în vigoare, pentru fiecare an de fabricaţie. În cazul în care un certificat emis 
a fost suspendat pentru o perioadă mai mare de 6 luni dintr-un an sau când producătorul a informat OC 
că suspendă temporar producția, tariful de redevenţă nu se mai aplică în acel an, cu condiţia ca OC 
ICSPM-CS să fie informat de acest lucru până la data de 1 noiembrie a anului în curs. 
Valoarea taxei de redevenţă se actualizează periodic de organism. 
 
5 Tariful pentru apel 
 
Tariful pentru apel se achită de solicitant, în cazul în care contestă decizia organismului în legătură cu o 
certificare şi este de de 500 lei. În cazul în care pentru rezolvarea apelului sunt necesare evaluări 
suplimentare clientul trebuie să achite şi costurile corespunzătoare.   
 
6 Tarifarea EIP care au fost supuse anterior procedurii de certificare (la revizuirea unui 
certificat) sau a variantelor de model 

 
In cazul modelelorde echipamente individuale de protectie care au fost certificate anterior de ICSPM-CS 
sau care derivă de la modele certificate anterior, în funcție de impactul modificărilor asupra produsului 
final, se poate aplica o procedura de evaluare parţială: 

- cu efectuare de verificari ale performantelor pe un număr redus de epruvete; 
- cu recunosterea rezultatelor încercărilor și/sau evaluărilor anterioare. 

În astfel de cazuri, tarifele stabilite iniţial sunt orientative, tarifele finale urmând a fi stabilite în final, 
înaintea emiterii documentului final de atestare a conformităţii.   
 
7 Reînnoirea certificării/ extinderea valabilităţii certificatului şi transcrierea certificatului sub 
altă marcă 
 
Tarifele percepute sunt: 
- 1000 lei - pentru reînnoirea certificării, prin procedura simplificată;  
- 675 lei - pentru emitere certificat ca urmare a modificării statutului firmei producătoare sau pentru 
recodificarea EIP; 
- 1000 lei - pentru transcriere certificat sub altă marcă. 
 
8 Informaţii privind tarifele 
 
Informații privind tarifele sunt incluse în Mapa informativă şi/sau modelul de contract. În anexa1  la 
prezentul document se înscriu şi se actualizează tarifele de bază aplicate de organism.  
 
9 Înregistrări 
 
Înregistrările referitoare la tarifele calculate sunt constituite cel puţin din completarea poziţiilor 
corespunzătoare din comunicarea către client şi anexa la contract. 
 
La solicitarea Preşedintelui OC ICSPM-CS, a clientului sau a autorităţilor, Şeful de certificare trebuie să 
prezinte argumente pertinente privind calculul.  
 
 
10  Modificări faţă de ediţia sau revizia precedentă   
 
Faţă de ediţia precedentă, Ed. 7 Rev. 0, acest document prezintă următoarele modificări: 

- la pag. 4, al 4-lea alineat s-au introdus explicitări privind situaţiile în care se pot negocia tarifele de 
evaluare ; 

- la pag. 9 s-au actualizat tarifele pentru reînnoire, transcriere certificat, modificări ale statutului firmei ; 

- anexa 1 a fost modificată complet, cu actualizarea sintezelor tarifelor pentru cele 3 proceduri generale 
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aplicate de organism, precum şi tari.fele  
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Anexa 1 – Sinteză tarife de bază aplicabile de organismul de certificare ICSPM-CS la data 
emiterii documentului 
Note:  
1. Tarifele se calculează pentru fiecare comandă de certificare în parte.   
2. Tarifele sunt fără TVA.   
3. Numărul de ore sau zile tarifate pentru actiităţi specifice (discuţii preliminare, supravegheri incercări, evaluări, audituri la 
sediu), Nored sau Nore.suprav.inc sau Nore sau Nze, se stabilesc prin negociere la încheierea contractelor subsidiare pentru 
fiecare comandă specifică de certificare şi  pot fi sub valorile indicate pentru procedurile complete, putând fi estimate până la 
fracţiuni de unitate de timp (0,25, 050, 0,75 ore, respectiv zile), în cazul în care activitatea a mai fost efectuată anterior şi 
sunt evaluate doar modificări, de exemplu în cazul unor modele derivate de la modele certificate anterior. Numărul de experţi 
implicaţi în evaluări, n, se stabileşte de asemenea prin contracte subsidiare, funcţie de complexitatea produselor evaluate. 
Anexa 1 tabel 1 – Tarife , pentru procedura „examinare UE de tip” şi proceduri conexe 
Nr. 
crt. 

Activitate principală Activităţi/cazuri particulare Tarif 

1 Discuţii preliminare  Nored x 97 
2 Preevaluare – procedură completă, model nou 250 

– procedură parţială (extinderi) 125 
3 Încercări Incercări în laboratoare INCDPM sa 

subcontractante 
Sumă variabilă, funcţie de numărul de încercări 

 
 Incercări în laboratoare externe 

neacreditate sau în laboratorul 
producătorului 

97 x Nore.suprav.inc + CD+Tarif laborator extern 
neacreditat 

4 Evaluare 
 

Evaluare documentaţii, performanţe Nore x 97 
(tarife variabile, funcţie de complexitatea 

obiectului evaluării) 
Procedură completă “examinare UE 
de tip”, model nou 

675 
Produs 
simplu 

1.150 
Produs 
mediu 

1.620 
Produs 

complex 

2.150 
Produs 
foarte 

complex 
-evaluare grup de produse (mai 
multe variante)  

Suplimentar faţă de procedura cpentru 1 
model: Număr variante x Nore x 97 

(tarife variabile, funcţie de complexitatea 
obiectului evaluării) 

- procedură parţială (extindere, 
revizuire) 

Nore x 97 
(tarife variabile,în funcţie de complexitatea 

modificărilor, fracţie din tariful pentru procedura 
completă) 

- evaluări suplimentare sau 
extraordinare (după rezolvare 
neconformităţi de către client) 

Nore x 97 
(tarife variabile,în funcţie de complexitatea 

modificărilor după remediere, fracţie din tariful 
pentru procedura completă) 

5 Analiză şi decizie + 
emitere documente 
oficiale/certificat: 

- procedură completă,1 model 675 
- procedură parţială (extindere), 
pentru modificări minore   

70 

- procedură parţială (extindere), 
pentru modificări semnificătive 
constructive sau de referenţiale, fără 
modificare domeniu /riscuri   

170 

 - tarif suplimentar pentru certificare 
model cu variante- pentru fiecare 
variantă    

335 

- comunicari mentinere, modificari 
coduri 

70 

6 Transcriere certificare 
sub marcă proprie   

Toate activităţile 1000 

7 Aplicare procedură 
simplificată conf. art. 
7.6, An. V Regulament 
2016/425 

Toate activităţile  800 

4 Servicii suplimentare Servicii suplimentare de informare   97 lei/h 
5 Traduceri Traduceri documente de atestare a 

conformităţii în limba engleză 
50 lei/pag 

6 Taxă de urgenţă  - 10% din valoarea totală, pentru o durată de 
maxim 2 luni; 20% din valoarea totală, pentru o 
durată de maxim 1 lună 

7 Taxă de redevenţă  - 150 lei/an 
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Anexa 1, Tabel 2 – Tarife anuale pentru procedura „conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus 
verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii” şi proceduri conexe 
. . 

Tip de verificare  şi/sau natura activităţilor Tarife, lei pentru 
Intreprindere 
mică 

Intreprindere 
mijlocie 

Intreprindere 
mare 

Intreprindere 
foarte mare 

Prelevare şi 
examinare 
eşantioane 

(verificarea 2 A) 
şi evaluarea 

omogenităţii prin 
verificarea 2 B i) 

- examinare 
înregistrări  

Total, procedură completă,anul I,  exceptând  
încercări şi deplasări 

1.450 1.650 1.925 2.225 

Iniţiere - analiza solicitării/preevaluare + 
examinare preliminară documentaţie, 

450 550 650  750  

Verificare la sediu 500 600 775 975 
Evaluare finală a conformităţii cu modelul 
aprobat şi a omogenităţii după încercări   

250 250 250 250 

Analiză şi emitere raport de încercare (verificare 
anuală) şi licenţă 

250 250 250 250 

Prelevare şi 
examinare 
eşantioane 
(verificarea 2 A) 
şi evaluarea 
omogenităţii prin 
verificarea 2 B(ii) 
- audit la sediu 

Total, procedură completă,anul I,  exceptând  
încercări şi deplasări 

1.450 1.650 1.925 2.225 

Iniţiere - analiza solicitării/preevaluare + 
examinare preliminară documentaţie, 
contractare 

450 550 650 750 

Verificare la sediu 500 500 500 500 
Evaluare finală a conformităţii cu modelul 
aprobat şi a omogenităţii după încercări   

250 250 250 250 

Analiză şi emitere raport de încercare (verificare 
anuală) şi licenţă 

250 250 250 250 

Prelevare şi 
examinare 
eşantioane 
(verificarea 2 A) 
şi evaluarea 
omogenităţii prin 
verificarea 2 B( 
iii) - o prelevare 
de eşantioane 

Total, procedură completă,anul I,  exceptând  
încercări şi deplasări 

1.350 1.350 1.350 1.350 

Iniţiere - analiza solicitării/preevaluare + 
examinare preliminară documentaţie, 
contractare 

350 350 350 350 

Verificare la sediu 500 600 775 975 
Evaluare finală a conformităţii cu modelul 
aprobat şi a omogenităţii după încercări   

250 250 250 250 

Analiză şi emitere raport de încercare (verificare 
anuală) şi licenţă 

250 250 250 250 

Prelevare şi 
examinare 
eşantioane 
(verificarea 2 A) 
şi evaluarea 
omogenităţii prin 
verificarea 2 B 
(iv) -  2 prelevări 

Total, procedură completă,anul I,  exceptând  
încercări şi deplasări 

1.850 1.850 1.850 1.850 

Iniţiere - analiza solicitării/preevaluare + 
examinare preliminară documentaţie, 
contractare 

350 350 350 350 

Verificare la sediu- 2 vizite la sediu pentru 
prelevare 

1000 1000 1000 1000 

Evaluare finală a conformităţii cu modelul 
aprobat şi a omogenităţii după încercări   

250 250 250 250 

Analiză şi emitere raport de încercare (verificare 
anuală) şi licenţă 

250 250 250 250 

Deplasare, cazare variabile, funcţie de distanţe şi număr de locaţii 
Încercări pentru evaluarea conformităţii cu standardele variabile - minim 200 lei 
Încercări şi măsurări pentru evaluarea omogenităţii variabile - minim 200 lei 
Examinare documentaţie în limba franceză sau engleză în plus 100 lei/model 
 Taxă suplimentară de certificare pentru variante şi modele derivate, 
pentru fiecare din fazele de ce include analiza documentaţiei, 
verificare la sediu şi evaluare 

50 lei/model sau variantă 

Efectuarea unor examinări ale înregistrărilor sau audituri comune,  
verificări 2A+ 2 B (i) şi 2A+ 2 B (ii) (la aceeaşi data), pentru mai 
multe tipuri de produse, cu certificate de examinare UE(EC) de tip 
diferite 

Reducere până la 50 % din tariful pentru primul model 

Verificare 2A+ 2 B (ii) - audit la sediu, când  sistemul calităţii al 
producătorului este certificat de un organism acreditat 

Reducere până la maxim 50% din costurile de verificare normale 
pentru 1 model, 1 vizită 

Verificări la mai multe sedii Suplimentar,  pentru fiecare altă locaţie, 25% din  tariful 
corespunzător verificării pentru un model/ tip de produs, 

Analiza documentaţiei  anul 2 şi următorii , dacă nu se produc 
modificări 

Reducere maxim 75% din costurile iniţiale de examinare a 
documentaţiei, în cadrul aceluiaşi contract 

Efectuarea verificărilor în anii 2-4 sau la recertificare, când 
producătorul nu efectuează modificări semnificative ale produsului, 
documentaţiei sau sistemului de control al calităţii 

Reducere max 250 lei din tariful verificării anul I 

Tarif suplimentar pentru urgenţă - maxim 2 luni de la solicitare Suplimentar,10% din tarif total 
Tarif suplimentar pentru urgenţă  - maxim 1 lună de la solicitare Suplimentar,20% din tarif total 
Traducere documente în limba engleză   
Emitere de documente finale de atestare a conformităţii, inclusiv 
licenţă, pentru modele fabricate sub alte mărci, concomitent cu 
modelul de bază 

350 lei /model fabricat sub altă marcă 



D - MC R 9 – O2 TARIF EIP/Ed. 7 Rev. 1/ 29.05.2018 /pag. 13 din 13  

 
Anexa 1, Tabel 3 – Tarife , pentru procedura „conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de 
producție” şi proceduri conexe 
 
Nr. crt. Verificare aplicabilă Tarife (lei), funcţie de mărimea intreprinderii 

Intreprindere 
mică 

Intreprindere 
mijlocie 

Intreprindere 
mare 

Intreprindere 
foarte mare 

 Aprobarea sistemului calităţii  
1  Analiza  solicitării 250 
2  Analiza   documentaţie  tehnică 

referitoare la produs şi la sistemul 
calităţii (1 produs, 1 tehnologie) 

600 800 800 1000 

3  Majorare tarife de analiză a 
documentaţiei, funcţie de numărul de 
produse 

50 lei/produs, dar nu mai mult de 100% tarife analiză documentaţie 
pentru un produs şi 1 tehnologie  

4  Majorare tarife de analiză a 
documentaţiei, funcţie de numărul de 
tehnologii de fabricare existente 

Coeficient de multiplicare /tehnologie: 25%  din tarife analiză 
documentaţie pentru un produs şi 1 tehnologie 

5  Diminuare tarife de analiză a 
documentaţiei atunci când sistemul 
este certificat de o terţă parte  

maxim 40%   din totari tarife pentru analiză documentaţie   

6  Audit la sediu de aprobare, 1 
produs, 1 tehnologie 

1550 3100  4650  6200  

7  Majorare tarife de audit de aprobare 
funcţie de numărul de produse 

50 lei/produs, dar nu mai mult de 100% tarife audit pentru un produs şi 
1 tehnologie  

8  Majorare tarife de audit de aprobare, 
funcţie de numărul de tehnologii de 
fabricare existente 

Coeficient de multiplicare /tehnologie: 25%  din tarife audit pentru un 
produs şi 1 tehnologie 

9  Diminuare tarife de audit de aprobare, 
atunci când sistemul este certificat de 
o terţă parte  

maxim 40%   din totari tarife pentru audit pentru un produs şi 1 
tehnologie 

10  Evaluare finală, întocmire raport de 
audit de aprobare 

775 

11  Deplasare variabile, funcţie de distanţe şi număr de locaţii 
12  Analiză, luare decizie, emitere certificat 

 de aprobare 
400 

  
13  Emitere licenţă de aplicare a numărului 

de identificare al   organismului notificat 
150 

 Supraveghere (anual)  
1  Analiza documentaţiei modificate 250 
2  Audit de supraveghere 50% din tariful total pentru  audit aprobare sistem 
3  Evaluare finală, redactare raport de 

audit de supraveghere 
400 

4  Analiză, luare decizie, redactare 
documente de atestare a conformităţii, 
emitere licenţă  

400 

 Alte tarife  
1  Vizităpreliminară la sediu  (Opţional) 775 
2  Audituri suplimentare, după identificare 

neconformităţi, minim    
Minim 400; variabil, funcţie de numărul de neconformităţi şi cerinţe / 
elemente ce trebuie reevaluate + minim 150 pentru redactare raport de 
audit sau raport de vizită 

3  Tarif suplimentar pentru urgenţă   10% din valoarea totală, pentru o durată de maxim 6 luni; 20% din 
valoarea totală, pentru o durată de maxim 3 luni de la acceptarea solicitării 

4  Recertificare după 3 ani 60% din tariful de aprobare, dacă nu s-au efectuat modificări 
. 
 


