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1. Schitarea cadrului institutional

- gestionarea procesului: 
- MDRAP/MAI (coordonare si comunicare procese de 

notificare)

- RENAR – acreditare organisme si laboratoare in 
vederea notificarii

- ORGANISME DE CERTIFICARE / LABORATOARE 
ACREDITATE SI NOTIFICATE

- FABRICANTI
- REPREZENTANTI AUTORIZATI



 Procesul de reacreditare inceput inca din ian. 
2013 nu este finalizat nici pana la aceasta data, 
fiind in faza de evaluari prin asistare

Sunt in curs negocieri cu RENAR pentru 
modificarea procedurii de acreditare care nu s-a 
dovedit integral viabila

 Procesul de notificare a fost finalizat cu o 
intarziere semnificativa de cca. 2 luni,  practic 
Romania a fost printre ultimele state vizibile 
NANDO



 Modifiari semnificative implicate de aplicarea 
Regulamentului (UE) 305/2011 comparativ cu 
Directiva 89/106/UE

1) Terminologie – evaluarea conformitatii 
produselor a devenit 
EVALUAREA SI VERIFICAREA CONSTANTEI 
PERFORMANTEI PRODUSELOR PENTRU 
CONSTRUCTII 



2) Sistemul 2 de evaluare a conformitatii din 
vechea directiva a disparut in cadrul sistemelor 
EVCP

3) Declaratia de Performanta a Produsului

- TREBUIE furnizata de catre fabricant si sta la 
baza aplicarii marcajului CE



O SITUATIE CARE DOVEDESTE LIPSA DE 
CUNOASTERE/INSTRUIRE SI 
INTERPRETARE CONSTRUCTIVA A 

REGULAMENTULUI ESTE ACEEA CA IN MULTE 
CAZURI COMERCIANTII SOLICITA SI 
PROMOVEAZA DOP PENTRU PRODUSE 
CARE NU SE AFLA SUB INCIDENTA 
REGULAMENTULUI 

ex. otel beton, plase sudate
DE AICI O INTREBARE: CINE FACE REGULILE 

PE PIATA ? FABRICANTII AU PASTRAT 
SUFICIENTE PARGHII SI AU CONTROL?



Unele probleme tehnice pot fi semnalate:

- Mici diferente la cerintele referitoare la marcaj, 
din Regulament si unele standarde armonizate, 
ex. anul introducerii pe piata

De aici poate fi supusa atentiei diferenta dintre 
momentul introducerii pe piata si momentul cand 
produs este facut disponibil pe piata



Utilizarea listelor standardelor armonizate in 
domeniu :

1. Decalaj dintre cea al Comisie Europene si cea 
nationala

2. Decalajul s-a redus deoarece Comisia a 
intarziat si ea publicarea in perioada tranzitiei 
la Regulament

Important: Cunoasterea perioadei de tranzitie si 
masuri adecvate la fabricanti si organisme de 
acreditare



DOP si aplicarea marcajului CE pot fi facute si in baza 
certificarii anterioare

Trecerea de  la cerintele
Directivei 89/106/CE la cele ale REGULAMENTULUI 
(UE) 305/2011

implica pornind si de la conditiile concrete ale cadrului 
institutional descris mai sus si implementarea unor 
POLITICI DE TRANZITIE proprii organismului de 
certificare



POLITICA QUALITAS este ca tranzitia sa se faca , 
de regula, in cadrul primei supravegheri 
planificate



FABRICANTUL TREBUIE IN CONTEXTUL 
SARCINILOR CE II REVIN IN CADRUL 
SISTEMULUI APLICABIL EVCP, CEL PUTIN 
SA:

- Revizuiasca documentatia tehnica a produsului 
si sa o adapteze cerintelor/terminologiei 
Regulamentului

- Asigure determinarea PRODUSULUI TIP.
- Determinarea Produsul Tip este o sintagma 

noua care modifica pe cea de INCERCARI 
INITIALE DE TIP   

- Sa asigure conditii pentru recertificare


