
 

Informaţia privind certificatele de conformitate anulate de către OCP, 

începând cu 02.01.2021 
 

 

Nr/o 

CC, Nr  

(OCpr 001...), 

data 

 

Titularul CC 

 

Denumirea produselor  

 

Decizia de  

anulare,  

Nr.  

 

Data anulării 

 

Cauza anulării  

1.  13A 002550-19 

13A 002551-19 

13A 002552-19 

13A 002553-19 

13A 002554-19 

13A 002555-19 

13A 002556-19 

 din 06.08.2019 

OOO  

„АВК КОНФЕКШИНЭРИ”  

Produse de cofetărie, în 

sortiment  

174-I-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Sistarea producerii 

produselor de cofetărie 

2.  13C 004903-20 

13C 004975-20 

13C 004976-20 

13C 004977-20 

din 19.02.2020 

FPC „JUCĂRIE” S.R.L. Aspiratoare electrice de 

uz casnic, aparate 

electrice de tuns și 

berbierit (ras), aparate 

electrice de uz casnic 

(mixere, blendere, rîșnițe 

de cafea, tocător de 

carne, storcătoare de 

suc), aparate electrice de 

uz casnic (ceainice, ibric 

de cafea, toastere, fier de 

călcat, uscătoare de păr, 

clește de păr, cuptoare 

cuptoare cu microunde, 

reșouri) m.c. „FIRST” 

Austria 

18-III-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Încălcarea procedurii de 

certificare prin lipsa 

înregistrărilor/dovezi 

atașate (cerere, analiza 

cererii, contract, calcul 

cost, planul de evaluare, 

programe de încercări, 

rapoarte de încercări, 

rapoarte de evaluare, 

recomandare a deciziei, 

decizia de certificare), 

care ar demonstra 

desfășurarea procesului 

propriu-zis de certificare 

a produselor 

3.  13C 005376-20 

13C 005378-20 

13C 005379-20 

din 15.04.2020 

 „VOLTA” S.R.L. Aparate electrice pentru 

încărcarea batereelor 

reîncărcabile; Lămpi 

electrice (auto); Pile 

electrice (surse primare) 

m.c. „Philips” 

1025-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Încălcarea procedurii de 

certificare prin lipsa 

înregistrărilor/dovezi 

atașate (cerere, analiza 

cererii, contract, calcul 

cost, planul de evaluare, 
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programe de încercări, 

rapoarte de încercări, 

rapoarte de evaluare, 

recomandare a deciziei, 

decizia de certificare), 

care ar demonstra 

desfășurarea procesului 

propriu-zis de certificare 

a produselor 

4.  13C 005111-20 

din 28.02.2020 

„VOLTA” S.R.L. Aparate electrice de 

iluminat (stradale) m.c. 

„ELMOS” modele 

LED..., unde (...) – cifre 

și/sau litere ce reprezintă 

variantele modelului  

0660-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Încălcarea procedurii de 

certificare prin lipsa 

înregistrărilor/dovezi 

atașate (cerere, analiza 

cererii, contract, calcul 

cost, planul de evaluare, 

programe de încercări, 

rapoarte de încercări, 

rapoarte de evaluare, 

recomandare a deciziei, 

decizia de certificare), 

care ar demonstra 

desfășurarea procesului 

propriu-zis de certificare 

a produselor 

5.  13C 004388-20 

13C 004389-20 

13C 004390-20 

13C 004391-20 

13C 004392-20 

13C 004837-20 

din 04.02.2020 

„VOLTA” S.R.L. Aparate electrice de 

iluminat (suspendabile, 

portabile, de grădină, 

proiectoare, ghirlande 

luminoase). Lămpi 

electrice. Balasturi 

electronice pentru lămpi 

electrice și sistemele 

LED. Aparate electrice 

de semnalizare acustică 

9-III-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Încălcarea procedurii de 

certificare prin lipsa 

înregistrărilor/dovezi 

atașate (cerere, analiza 

cererii, contract, calcul 

cost, planul de evaluare, 

programe de încercări, 

rapoarte de încercări, 

rapoarte de evaluare, 

recomandare a deciziei, 
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și luminiscentă m.c. 

„Horoz Electric”.   

decizia de certificare), 

care ar demonstra 

desfășurarea procesului 

propriu-zis de certificare 

a produselor 

6.  13C 004449-20 

din 27.02.2020 

13C 005353-20 

din 11.03.2020 

S.C. „HABSEV GRUP” 

S.R.L. 

Izolatoare pentru linii 

electrice aeriene de înaltă 

tensiune (clasa tensiunii 

mai sus de 1000 V) tip: 

ПС-70Е (U-70BS), ПС-

120Б (U-120B), ПСД-

70Е (PSD-70E), unde – 

cifre și/sau litere ce 

reprezintă variantele 

modelului. Conexiuni și 

elemente de contact 

(cleme) a cablurilor 

electrice m.c. „SAFAK”  

23-III-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Încălcarea procedurii de 

certificare prin lipsa 

înregistrărilor/dovezi 

atașate (cerere, analiza 

cererii, contract, calcul 

cost, planul de evaluare, 

programe de încercări, 

rapoarte de încercări, 

rapoarte de evaluare, 

recomandare a deciziei, 

decizia de certificare), 

care ar demonstra 

desfășurarea procesului 

propriu-zis de certificare 

a produselor 

7.  13C 004451-20 

din 28.02.2020 

S.C. „HABSEV GRUP” 

S.R.L. 

Posturi de transformare 

prefabricate (manta din 

beton) m.c. ES-

Elektrosvit cu clasa 

tensiunii mai sus de 

1000V modele: БКТП..., 

cu transformator de 

putere tip ТМ..., ТМГ..., 

unde (...) – cifre și/sau 

litere ce reprezintă 

variantele modelului 

0671-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Încălcarea procedurii de 

certificare prin lipsa 

înregistrărilor/dovezi 

atașate (cerere, analiza 

cererii, contract, calcul 

cost, planul de evaluare, 

programe de încercări, 

rapoarte de încercări, 

rapoarte de evaluare, 

recomandare a deciziei, 

decizia de certificare), 

care ar demonstra 

desfășurarea procesului 
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propriu-zis de certificare 

a produselor 

8.  13C 005197-20 

13C 005204-20 

13C 005205-20 

din 11.03.2020 

 S.C. „MIROTONIX” S.R.L. Mașini de cusut mărci: 

„JANOME”, „Minerva”  

29-III-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Încălcarea procedurii de 

certificare prin lipsa 

înregistrărilor/dovezi 

atașate (cerere, analiza 

cererii, contract, calcul 

cost, planul de evaluare, 

programe de încercări, 

rapoarte de încercări, 

rapoarte de evaluare, 

recomandare a deciziei, 

decizia de certificare), 

care ar demonstra 

desfășurarea procesului 

propriu-zis de certificare 

a produselor 

9.  13C 005352-20 

din 02.03.2020 

13C 005158-20 

13C 005160-20 

13C 005161-20 

13C 005162-20 

din 09.03.2020 

 S.C. „Maximum Electronic” 

S.R.L. 

Aparate electrice de 

masaj marca comercială 

„NAIPO”. Aparate 

electrice de uz casnic 

marca comercială 

„Philips”  

25-III-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Încălcarea procedurii de 

certificare prin lipsa 

înregistrărilor/dovezi 

atașate (cerere, analiza 

cererii, contract, calcul 

cost, planul de evaluare, 

programe de încercări, 

rapoarte de încercări, 

rapoarte de evaluare, 

recomandare a deciziei, 

decizia de certificare), 

care ar demonstra 

desfășurarea procesului 

propriu-zis de certificare 

a produselor 



 

Nr/o 

CC, Nr  

(OCpr 001...), 

data 

 

Titularul CC 

 

Denumirea produselor  
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anulare,  

Nr.  

 

Data anulării 

 

Cauza anulării  

10.  13C 007970-20 

din 02.12.2020 

 Î.C.S. „TRIGOR AVD” 

S.R.L. 

Produse de patiserie în 

sortiment 

23-DA din 

02.02.2021 

02.02.2021 Extinderea CC cu 

adăugarea unei denumiri 

noi 

11.  13C 007583-20 

din 21.12.2020 

 „AMA PRODUCTS” S.R.L. Semifabricate congelate 

clătite în sortiment 

217-DA din 

15.02.2021 

15.02.2021 Extinderea sortimentului 

12.  13C 007628-20 

din 05.11.2020 

 SC „CVIN-COM” S.R.L. Piure de cartofi 

(deshidratat) de preparare 

rapidă  

86-DA din 

23.02.2021 

23.02.2021 Eliberarea CC nou din  

motivul extinderii 

sortimentului 

13.  13C 006596-20 

din 07.07.2020 

 SC „SIMBACOM-LUX” 

S.R.L. 

Chipsuri figuri  3865-DA din 

25.02.2021 

25.02.2021 Eliberarea CC nou din  

motivul extinderii 

sortimentului 

14.  11A 002341-18 

din 13.07.2018 

11A 002370-18 

din 16.07.2018 

 „Cheton Grup” S.R.L. Materiale pentru 

finisarea lucrărilor de 

construcții pe bază de 

polimeri sintetici și 

dispersiveîn mediu apos  

21.139, 140-I-

DA din 

01.03.2021 

01.03.2021 Solicitarea AE 

15.  13C 008049-20 

din 23.12.2020 

 „Chocolux” S.R.L. Ciocolată în sortiment  409-DA din 

04.03.2021 

04.03.2021 Adăugarea gramajului 

ambalajului în anexa la 

CC 

16.  11A 018110-18 

din 18.05.2018 

 „CONVIS PRO” S.R.L. Lenjerie de pat din 

țesături de bumbac în 

seturi sau separat, pentru 

maturi și copii  

5-I/V-DA din 

09.03.2021 

09.03.2021 Solicitarea AE 

17.  13C 006612-20 

din 16.07.2020 

 „MILLINERTEX” S.R.L. Perne de dormit cu 

umplutură din pene  

1.1-I/V-DA din 

09.03.2021 

09.03.2021 Stoparea importului 

18.  13C 007446-20 

din 02.12.2020 

S.C. „CVIN-COM” S.R.L. Paste făinoase de 

preparare rapidă, tăieței 

489-DA din 

19.03.2021 

19.03.2021 Adăugarea gramajului 

nou 

19.  13C 007810-20 

13C 007811-20 

din 23.11.2020 

„Steaua-Impex” S.R.L. Produse de cofetărie și 

biscuiți zaharoși în 

sortiment 

470-DA din 

19.03.2021 

19.03.2021 Extinderea sortimentului  

20.  13C 008384-21 

din 04.03.2021 

 „Chocolux” S.R.L. Ciocolată în sortiment  652-DA din 

07.04.2021 

07.04.2021 Adăugarea gramajului 

ambalajului în anexa la 

CC 

 


