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RPC 305/2011 
un sprijin pentru piața unică?

o problemă pentru producători?



Noul cadru legislativ- O piață unică pentru bunuri

Acest pachet amplu de măsuri menite să elimine obstacolele rămase în
calea liberei circulații a produselor oferă un impuls major pentru comerțul
cu bunuri între statele membre ale UE.

Este benefic în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care
sunt încurajate să facă afaceri și în afara piețelor lor interne.
Sistemele existente de supraveghere a pieței pentru produsele industriale
vor fi consolidate și aliniate cu controalele la import.
Măsurile vor consolida rolul și credibilitatea marcajului CE.

Pachetul de măsuri va avea un impact asupra unui număr mare de
sectoare industriale, cu o cotă de volum de piață de aproximativ € 1 500
miliarde de euro pe an.



Textele juridice publicate în JO UE sunt :
• Regulamentul ( CE ) nr 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a 
pieței în ceea ce privește comercializarea produselor
• Regulamentul ( CE ) 764/ 2008 al Parlamentului European și al Consiliului
din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme
tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat
membru
• Regulamentul 764/2008 (noul regulament de recunoaștere reciprocă)
întărește, de asemenea prezența pe piața internă a unei game largi de alte
produse, care nu fac obiectul armonizării la nivelul UE, de exemplu, diverse
produse alimentare, cum ar fi pâinea și pastele, mobilier, biciclete, scări și
metale prețioase, etc. Împreună, ele reprezintă mai mult de 15 % din comerțul
intra-UE cu bunuri.

Noul cadru legislativ   - O piață unică pentru bunuri (II)



• Imbunătățire a regulilor de supraveghere a pieței, pentru a proteja mai bine 
atât consumatorii, cât și profesioniștii de la produse nesigure, inclusiv 
importurile din țări terțe. Acest lucru este valabil în special la procedurile pentru  
produsele  care pot fi un pericol pentru, sănătate sau mediu și  care vor fi 
retrase de pe piață;
• creșterea calității și , prin urmare, încrederea  în evaluarea conformității 
produselor, prin reguli mai clare precise privind cerințele de notificare a 
organismelor de evaluare a conformității ( laboratoare de testare , certificare și 
inspecție), inclusiv utilizarea sporită a acreditării, un sistem pentru a se asigura 
că organismelor de evaluare vor oferi servicii de înaltă calitate,  de care 
producătorii, consumatorii și autoritățile publice au nevoie;
• clarifică sensul marcajului CE și astfel sporește credibilitatea. În plus, marcajul 
CE poate fi protejat ca marcă și va oferi autorităților și concurențiilor  mijloace 
suplimentare pentru a lua măsuri legale împotriva abuzurilor;
• stabilește un cadru juridic comun pentru produsele industriale sub forma unui 
set de măsuri pentru utilizarea în legislația viitoare. Aceasta include prevederi 
pentru a sprijini supravegherea pieței și aplicarea marcajului CE, definiții ale 
termenilor utilizați în mod obișnuit în legislația de produs (dar uneori folosiți în 
mod diferit în prezent) și proceduri care vor permite viitoarea legislație 
sectorială.

Noul cadru legislativ   - O piață unică pentru bunuri ( III )



REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN  ȘI AL CONSILIULUI 

din 9 martie 2011 

de stabilire a unor condiții armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcții

și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a 
Consiliului 



Cel mai rapid  mod de a dialoga cu piața – un sondaj la:  
Producători, distribuitori, importatori, organisme de certificare, reprezentanți legali

Din răspunsurile primite  86% de la Producători
7%   de la Comercianți 
7%   de la Organisme de certificare 

RPC 305 - 3 luni de la aplicare, primele concluzii !

Principalele categorii de repondenti

86%

7% 7%

Producători 

 Comercianți 

Organisme de
certificare 



1. De unde ați fost informați despre apariția și intrarea în vigoare a RPC 305/2011?

2. Actul legislativ fost discutat:

Din răspunsurile primite:  
40,0%    - Asociații profesionale și patronate 
13,3%     - Organisme de certificare
13,3%    - Autorități române de normare

13,3%    - Alte surse 
6,7%  - Autorități europene
6,7%   - Autorități române de control
6,7%   - MEN/ ANCS

Din răspunsurile primite: 
23,7 % La nivelul managementului firmelor 
63,0%  La nivelul personalului tehnic care are tangență 
cu prevederile din  RPC 305/2011 
13,3 % La întruniri ale asociațiilor profesionale și 
patronatelor



3. Sunteți de părere că actul a fost popularizat suficient de către autorități în 
rândul producătorilor?
Din raspunsurile primite:
20% - Suficient
20% - Prea putin
20% - Bine 
40% - Putin

4. Considerați că prevederile 
prezentului Regulament favorizează: 

5. Considerați că prevederile prezentului 
Regulament favorizează:

Din raspunsurile primite :
10  %- Distribuitorul
40 %- Producatorul
40  %- Consumatorul  
10 %- Fără Optiune

Din răspunsurile primite:
20    %- Pe toți producătorii
33.4% - Micii producători
26.6% - Marii producători 
20% - Fără Opinie 



6. Considerați că prezentul regulament impune 
producătorilor criterii sporite pentru respectarea 
calităţii produselor?

7. Considerați că prin apariția Declarației de 
Performanță (DoP), unde se impune
specificarea domeniul de utilizare al 
produsului, vor scădea semnificativ numărul 
reclamațiilor de la utilizatorii individuali privind 
calitatea produselor?

8. Considerați că introducerea Documentului 
European de Evaluare va crea greutăți pentru  
punerea pe piață a produselor pentru construcții?

Din răspunsurile primite:    
55%- Nu
45%- Da

Din răspunsurile primite:    
53 %  Nu
47 % Da 

Din răspunsurile primite:   
93%  Nu
7  % Da 



9. Considerați că Declarația de Performanță poate fi un act opozabil în justiție în 
fața societăților de asigurări în anumite cazuri speciale (ex: incendii ș.a. )?

10. Considerați că prevederile HG 1236/2012 privind sancțiunile pentru 
neconformități sunt suficient de mari pentru a determina o comportare corectă a 
celor implicați în introducerea pe piață a produselor pentru construcții?

Din răspunsurile primite:   
40,0 %  Nu
60,0% Da  

Din răspunsurile primite:    
6,2 % - Fără opinie 
20,0 % - Au citit cu atenție legislația
46,4 % - Da 
27,4 %- Nu   



11. Cunoașteti structura corespunzătoare desemnată de Ministerul Dezvotării
Regionale și Administrației Publice, în conformitate cu Art. 2 si Art. 3 din HG
1236/2012?

12. Considerați că ar trebui să existe o bază de date publică, la nivel național, în 
care producătorii să treacă DoP pentru produsele pe care le introduc pe piaţă?

Din răspunsurile primite:     
66 %   - Nu 
27 %    - Da 
7%       - Fără opinie 

Din răspunsurile primite:       
87 %   - Nu 
6 %      - Da 
7 %      - Fără opinie 



14. Considerați că este necesar să clarificați, împreună cu autoritățile române, 
unele aspecte privind aplicarea RPC 305/2011?

13. Considerați că ar trebui să existe o bază de date publică, la nivel național, în 
care importatorii și distribuitorii să treacă DoP a produselor pe care le introduc 
pe piață? 

Din răspunsurile primite:       
86,8 %  - Nu 
6,6 %    - Da 
6,6 %    - Fără opinie 

Din răspunsurile primite:  
53,4 %   - Nu 
40,0 %   - Da 
6,6   %   - Fără opinie 



15. Considerați că HG 622/2004 ar trebui abrogat și, împreună cu HG 
1236/2012, să fie emis un nou act normativ care să fie în concordanţă 
cu realitățile pieței materialelor de construcții?

Din răspunsurile primite        20  % Nu 
66,6%  Da 
13,4%   Fără opinie

Nu
20%

Da
67%

Fără opinie 
13%

Nu Da Fără opinie 



Propuneri  si intrebari
Definirea termenilor: certificat de calitate, declaratie de conformitate, declaratie de performanta, raport de incercare, certificare, inspectie, 
acreditare; specificarea documentelor pe care trebuie sa le obtina o societate, in urma certificarii pentru fiecare sistem in parte; specificarea exacta 
a documentelor pe care laboratorul unei fabrici trebuie sa le detina, atunci cand efectueaza incercari  conform sistemului 4.

Clarificarea unor aspecte precum faptul ca in regulament nu se specifica denumirea si modul de intocmire a documentului care ar trebui sa se 
emita pentru produse care nu sunt  fabricate in conformitate cu un standard european armonizat sau au un agrement tehnic  la baza. Se emite tot 
Dop ? Intrucat Legea  Conformitatii  608 afost abrogata nu mai exista un Regulament General care sa se aplice tuturor  produsele
reglementate.Astfel, nu  se mai defineste care sunt departamentele  reglementate. Toate hotararile  de guvern care au   fost emise  in  baza  Legii  
608 si anume : HOTĂRÂRE nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune*) ; 
HOTĂRÂRE nr. 584 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune; HOTĂRÂRE nr. 1029 
din 3 septembrie 2008 privind   condiţiile  introducerii  pe piaţă a maşinilor , etc, nu mai au o baza generala prin care sa se traseze princiipiile 
directoare ale cerintelor pentru vanzarea produselor

Ce presupune documentatia tehnica in situatia de fabricant pentru produse comercializate sub brand propriu?  Vor exista reglementari noi ce vor 
reglementa activitatea organismelor de supraveghere a pietei?
La art 12 din HG 1236/2012 este precizat ca vor fi elaborate si aprobate instructiuni, proceduri si metodologii privind aplicarea HG? O data estimata  
a adoptarii acestor reglementari?

Consultanta privind Cap VI Proceduri simplificate : Art, 36-Utilizarea documenatiei tehnice adecvate ; Art.37- Utilizarea unor proceduri simplificate 
de catre microintreprinderi ; Art.38-Alte proceduri simplificate. 

Reformarea Hotararii Guvernului nr. 622/ 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii cu includerea 
prevederilor de transpunere  a Regulamentului 305/ 2011,  (Directiva 89/ 106/ CEE la care face referire HG 622 este abrogata in totalitate la data 
de 01.07.2013), Reformularea prevederilor la punerea pe piata si utilizarea produselor pentru constructii care fac obiectul de domeniu de aplicare al 
Regulamentului (UE) nr. 305/ 2011. 

DoP –cerinta referitoare la completarea Codul unic de identificare al produsului : necesita clarificari in ceea ce priveste modul de alegere al acestui 
cod si exemple de buna practica,.

Performanta declarata : exista situatii in care produsul are mai multe standarde de produs fata de care trebuie sa fie conform. Ce performante se 
trec in DoP in acest caz ?,

DoP se emite la momentul introducerii pe piata a produsului. Exista produse care se se pun la dispozitie pe piata (livreaza) in recipienti returnabili 
asadar indicarea lotului pe ambalaj nu este o solutie fezabila. Este solutia unei Declaratii de conformitate cu DoP corecta? (cu indicarea lotului din 
care provine produsul si atasata documentelor fiecarei livrari in parte). Cum se poate asigura trasabilitatea acestor tipuri de produse ? 

Certificatul de Control al Productiei in Fabrica : Daca acest certificat este emis de un Organism OET din afara tarii, deci in alta limba decat romana, 
ce fel de traducere are firma obligatia sa realizeze (autorizata, legalizata..) ?

Acte normative cumulate, concrete, concise



16. Ce greutăţi aţi intâmpinat în aceste trei luni de aplicare a 
Regulamentului 305/2011? Vă rugăm să le enumerați.

Puncte de vedere diferite referitor la intocmirea Declaratiilor de performanta

Necorelarea intre prevederile standardului armonizat aplicabil si prevederile Regulamentului.

Lipsa unui Ghid specific pe categorii de produse ce sa clarifice punerea pe piata a produselor. 

Pentru blocuri ceramice si caramizi a existat la data intrarii in vigoare a Regulamentului o incertitudine privind daca 
DOP este pe lot sau este unica.

De cunoastere a structurilor si persoanelor din MDRAP care se ocupa de problemele aferente  Reg 305, inclusiv 
lamurirea unor articole mai subtile ; ex. Cap. VI, Art. 36,37,38

Existenta a doua agremente tehnice in constructii la care CTPC recomanda eliberarea declaratiei de conformitate si 
nu a declaratiei de performanta

Pentru produsele care nu fac obiectul unui standard armonizat sau pentru care fabricantul nu detine un agrement 
tehnic european sau o evaluare tehnica europeana, se emite, in continuare, declaratia de conformitate cu agrementul 
tehnic (conform comunicarii Directiei Tehnice din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice). 
Avand in vedere abrogarea Directivei 89/106/CEE ar fi necesara publicarea unui model nou de declaratie de 
conformitate.



VĂ MULȚUMESC 
PENTRU 
ATENȚIE!


