
ORDIN nr. 2655 din 20 decembrie 2010 privind desemnarea 
Societăţii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. în vederea 
notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii 
specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru 
construcţii 
Având în vedere Procesul-verbal nr. 82 din 14 decembrie 2010 al Comisiei de 
recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor 
pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate 
să elibereze agremente tehnice europene, 
în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 
produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor 
pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi 
internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare, 
în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin. 

Art. 1 
Se aprobă desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. în vederea 
notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea 
conformităţii produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 2 
Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 
prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii: 
a)elementele de identificare a organismului; 
b)perioada de valabilitate a notificării; 
c)familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformităţii şi 
funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a 
fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat. 

Art. 3 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 
Gheorghe Nastasia, 

secretar general 

ANEXĂ: 
Denumirea organismului: 
Societatea Comercială SRAC CERT SERV - S.R.L. 
Adresa: 
Str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1, municipiul Bucureşti 
Tel.: +40(21) 311.00.80, fax: +40(21) 311.00.82 
E-mail: gabriel.ionescu@srac.ro, website: http://www.sraccertserv.ro 
Numărul de identificare alocat de Comisia Europeană: 1.835 
Valabilitatea notificării se acordă până la 14 septembrie 2012. 
Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN 
45011:2001. 
Funcţiile îndeplinite de organism: 
 

Numărul deciziei 
CE Familiile de produse şi utilizările preconizate 

Sistemul de 
atestare a 

conformităţii 

Specificaţiile tehnice 
armonizate 

Funcţia 
organismului 



95/467/CE Îmbinări structurale (1/1): 
. Îmbinări structurale (în clădiri şi lucrări de 
inginerie civilă unde cerinţele asupra 
îmbinărilor individuale sunt critice) 

Sistem 1 EN 15129:2010 CP 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 898 din data de 31 decembrie 2010 
 


