Atunci când lucrați cu bunuri de export, import
sau în tranzit, existența unui partener care să vă
fie alături pas cu pas și să vă întrețină fluxul de
business este vitală. Iar când vine vorba de servicii
de inspecție calitativă, cantitativă, de evaluare sau
expediting trebuie să vă puteți baza pe un partener
de afaceri care să vă ajute să reduceți riscurile și să
creșteți eficiența operațională.
ROMCONTROL este una dintre cele mai mari
companii din România ce vă oferă o gamă largă de
servicii de inspecție și evaluare pentru a vă garanta
calitatea/cantitatea produselor și/sau mărfurilor
comercializate în fața organismelor de control ca
vămi, bănci sau sisteme judiciare, cât și în fața
partenerilor de afaceri.
ROMCONTROL este companie de control, neutră şi
independentă, cu capital integral privat, cu o experienţă
de 60 de ani în domeniul inspecţiei de mărfuri.
ROMCONTROL este singura organizaţie de inspecţie
din România cu acoperire naţională, prin sediile şi
resursa umană disponibile.
ROMCONTROL este prima organizaţie de inspecţie
din România acreditată de către RENAR (referential
SR EN ISO/CEI 17020:2005) ca organism de inspecţie
de tip A, total independentă faţă de părţile implicate –
proiectant, fabricant, furnizor, cumpărător, proprietar,
utilizator – şi singura a carei acreditare acoperă o
paletă largă de servicii de inspecţie.

Targu-Magurele

Principalele zone de expertiză
În peste o jumătate de secol de activitate,
ROMCONTROL a adunat experiență în evaluare
și inspecție pentru numeroase industrii:
produse agroalimentare, produse chimice,
petrochimice, ţiţei şi produse petroliere,

materiale de construcţii, bunuri de larg consum,
minereuri, cărbune, cocs, metale, maşini,
utilaje, echipamente, lemn şi produse din lemn,
mobilă şi altele.

Nucleul activităților ROMCONTROL
Romcontrol este principalul furnizor de servicii
de inspecție și evaluare cantitativă, calitativă
și de expediting a mărfurilor destinate piețelor
interne și externe, provenite din import sau în
tranzit.

Servicii de Inspecție
Informații corecte despre cantitatea si calitatea
produselor livrate, conditia acestora , verificări
constante pe parcursul incarcarii si descarcarii
sau în mediul de depozitare sunt cerințe
obligatorii pentru orice afacere solidă, indiferent
de produs (industrie).
Serviciile de inspecție sunt realizate în
conformitate cu instrucțiunile primite de la
Ordonator și in general cuprind:
•

•
•
•
•
•
•

determinari cantitative prin asistenta la
cantarire, numarare, masurare, volumetrie,
draft survey, etc;
determinari calitative incluzand prelevare si
teste de laborator;
montorizarea in locurile de depozitare, la
incarcarea si descarcarea marfii,
controlul materiei prime si al
semifabricatelor,
control pe flux si la final
expertize tehnice
certificarea calitatii in conformitate cu
standardele ISO si de produs

Certificatul de Inspecție este un document
cu valoare de înscris autentic, recunoscut de
sistemul bancar și al societăților de asigurare

ca document de plată, iar de către instanțele
de judecată ca document de referință pentru
soluționarea unor litigii.

Serviciile de Evaluare
ROMCONTROL este membru asociat al
Asociației Naționale a Evaluatorilor din România
(ANEVAR), efectuând urmatoarele servicii de
evaluare:
Evaluări de proprietati pentru:
• intreprinderi si participanti la intreprinderi
• imobilizari necorporale;
• imobilizari corporale mobile;
• drepturi asupra proprietatii imobiliare;
• investitie imobiliara in curs de executie
Evaluări de imobilizări corporale și stocuri
ipotecate sau gajate în favoarea AVAS, a băncilor
sau a Ministerul Finanțelor
Evaluări pentru retrocedări dupa Legea 10
Reevaluări mijloace fixe pentru înscrierea în
situațiile financiare și recunoașterea lor în
bilantul contabil.
Pentru evaluarea imobilelor constituite garanții
bancare de către persoane fizice, ROMCONTROL
asigura întocmirea rapoartelor de evaluare și
predarea lor la bancă, în maxim 72 de ore de la
primirea ultimului document de la solicitantul
creditului, confidențialitatea datelor culese și
rapoartelor întocmite, precum și respectarea
legislației în domeniu.

Servicii de Laborator
Dat fiind preocuparea constantă pentru
acuratețea datelor oferite clienților,
ROMCONTROL adaugă serviciilor de inspecție
și servicii de testare laborator, pentru toate
produsele inspectate. Testările se realizează
în laboratoarele proprii sau în laboratoarele
partenere. Toate laboratoarele noastre sunt
acreditate în conformitate cu normele în vigoare

Laboratorul ROMCONTROL București
Domenii de competenta: analize fizico –chimice
si microbiologice la produse agroalimentare,
identificarea naturii si compozitiei produselor
organice si anorganice, analize de compozitie
si fizico-chimice la produse petroliere,
determinare compusi organici volatili din lacuri,
vopsele, diluanti.

Laboratorul ROMCONTROL Constanța
Domenii de competență: analize fizico - chimice
la produse petroliere, cărbunoase și minereuri,
agro-alimentare, chimice și îngrașăminte.

Laboratorul ROMCONTROL Galati
Domenii de competenta:analize fizico-chimice
la produse petroliere, carbunoase si minereuri.

Gama completă de servicii de inspecție și evaluare
Servicii

Metoda Operații

Inspecție cantitativă

•
•
•
•

Inspecție calitativă

•
•
•
•
•
•

Document
de inspecție

Cântărire – asistență la
plin / gol
Talimanie
Draught-survey
Măsurători volumetrice

Certificat de Inspecție

Prelevări probe, mostre
Vizual
Dimensional
Analize și încercări de
laborator
Asistență la teste
Control direct

Raport de Inspecție
Certificat de Inspecție

•

Controlul dozimetric cu
aparat DMR 60

Certificat de
nonradioactivitate

Inspecție nonexplozivă

•

Controlul nonexploziv al
deșeurilor metalice la
export

Certificat de
“nonexploziv”

“Expediting”

•

Stadiul proiectării
Stadiul aprovizionării
Stadiul producției
Stadiul controlului
Monitorizare livrări

Raport de Expediting

Inspecție
radioactivitate

•
•
•
•

Survey amarare

•

Asistență la amarare
(ancorare)

Certificat de expertiză
amarare

Expertiză vamală

•

Identificare produs prin
control vizual și analize
laborator

Certificat expertiză

Evaluări stocuri

•

Verificări stocuri materii
prime și materiale
Verificări producție
neterminată
Verificări stocuri produse
finite

Certificat de control și
inventariere stocuri

•
•

Certificare Tip 3.2

•

Monitorizare fabricație și
control produse

Certificat Tip 3.2
conform SR EN 10204

Evaluare daune
transport

•

Expertizare bunuri
deteriorate pe durata
transportului

Raport de inspecție

ROMCONTROL - partener pentru
expertize vamale

Clienți

În baza convenției încheiate cu Direcția Generală a
Vămilor (DGV), ROMCONTROL este agreat ca organ de
expertiză vamală. Astfel, ROMCONTROL este acreditat
pentru a stabili felul, natura și compoziția mărfurilor
sau bunurilor expertizate, asigurând prin documentele
emise suportul tehnic privind identificarea produselor și
încadrarea corectă în tarifarul vamal.

Sute de companii din domenii diferite de activitate se
numără în portofoliul de Beneficiari ROMCONTROL.
Importanța strategică a colaborărilor noastre este dată
de fidelizarea si permanentizarea relațiilor comerciale
cu partenerii de afaceri. Printre principalii beneficiari ai
serviciilor se numără:
•

Omv Petrom SA, Lukoil Romania SRL, Mol Romania
Petroleum Products SRL, Unicom Holding SA,
Petrolexportimport SA, Oscar Downstream SRL, Socar
Petroleum Romania, Constant Oil LTD, Standard Gas
Doo Serbia, Ics Petrom Moldova, Ics Danube Logistics
Moldova, Ics Rompetrol Moldova, Interagro SA, Oltchim
SA, Azomures SA, Lafarge Romcim, Sc Chimcomplex SA
Borzesti, Sc Energy Bio Chemicals SA, Intertek Testing
Services, Msi Group Switzerland, Deutek, Fabryo, Apla,
Kober, Petrom lpg, Rompetrol Gas, Butan Gas

•

Arcelormittal Galati, Metalrom SRL, Metalimpex Romania
SRL, Rominserv Valves Iiaifo, Cich Navodari SA Romania,
Comvex SA, Zimtub SA, Agrana Romania SA, Termica SA,
Suceava, J.S. Hamilton Poland, Grupo Comismar

•

Glencore Grain Bv, Expur Cargill Oils, Nestle, Agro
Chirnogi, Basaromvin, Cerealcom Dolj, Comcereal Vaslui,
European Food / Drinks – Oradea, Lemarco, Macromex,
Prutul Galati, Sacom Agricola, Tce 3 Brazi – Piatra Neamt,
Valvis, Romilexim

•

Ikea, Fercosteel, Moebel Pfister, Hardwood

•

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
– OPSPI, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Autoritatea
Valorificarii Activelor Statului (Avas), Raiffeisen Bank,
Leumi Bank, Unicredit Tiriac Bank, Volksbank, Credit
Europe Bank, Eximbank

Parteneriate strategice și
recunoaștere internațională
ROMCONTROL este membru activ al următoarelor
asociații naționale și internaționale:
•
•
•
•
•
•

Asociația Română pentru Calitate
Asociația Română pentru Laboratoare Acreditate
RENAR România
ANEVAR România
G.A.F.T.A. - Londra
F.O.S.F.A. - Londra

ROMCONTROL este singurul contractor autorizat
UL pentru Romania – marcajul UL fiind cea mai
recunoscuta, valoroasa si acceptata evidenta a
conformitatii produselor cu cerintele de securitate din
Statelor Unite si Canada.

ROMCONTROL
București, Str. Polonă Nr. 16, Sector 1
Telefon: +4 021.313.62.36 / +4 021 314.14.87
Fax: +4 021 312.56.30 / +4 021 311.09.07
Email: office@romcontrol.ro
Website: www.romcontrol.ro

