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Generalităţi

• Scopul instituirii condiţiilor armonizate (recunoscute de către toate statele 
membre) - asigurarea liberei circulaţii a produselor pe piaţa internă a Uniunii 
Europene

Condiţiile sunt aplicate şi de:

– Turcia
– statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European



Principalele condiţii armonizate:

• evaluarea performanţelor produsului şi verificarea constanţei acestora, conform acelor 
proceduri recunoscute de către toate statele membre (fabricant şi, după caz, un organism 
notificat);

• confirmarea aplicării acestor proceduri şi declararea performanţelor produsului 
– aplicarea marcajului CE (fabricant);
– emiterea declaraţiei de performanţă (fabricant);
– după caz, emiterea certificatului de constanță a performanței [1, 1+] / certificatul de 

conformitate a controlului producției în fabrică [2+] / raportului de încercări [3]
(organism notificat));

• furnizarea produsului însoţit de:
– declaraţia de performanţă;
– informaţiile menţionate la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul 

(CE) nr. 1907/2006 (REACH), privind substanţele periculoase;
– instrucţiunile şi informaţiile de siguranţă

(toţi operatorii economici de pe lanţul de distribuţie)



Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei

• Performanţa căror caracteristici esenţiale ale produsului trebuie
evaluate şi declarate? (articolul 6 alin. (3))

A. Referenţial: standard armonizat
a) caracteristicile a căror performanţă este prevăzută în Decizia CE 

aferentă ca obligatoriu de declarat;
b) în lipsa reglementării de la pct. a), cel puţin o caracteristică din 

cele prevăzute în anexa ZA pentru utilizarea preconizată de 
fabricant;

c) caracteristicile impuse de cerinţele aplicabile utilizării 
produsului la locul punerii la dispoziţie a acestuia (Statul 
membru - a se vedea punctele de informare despre produse 
pentru construcţii - http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/ 
sau www.mdrap.ro) - legat strict de finalizarea actului comercializării. 

B. Referenţial: document de evaluare european/evaluare tehnică 
europeană

– toate caracteristicile prevăzute în ETA.



Când şi cum se aplică un standard armonizat în scopul 
aplicării marcajului CE şi emiterii Declaraţiei de 

performanţă
• Informaţii furnizate de punctul de informare despre produse pentru 

construcţii
– Lista standardelor armonizate - actualizare periodică -
– Standardul relevant pentru produs se află în perioada de coexistenţă sau 

se aplică obligatoriu ?

• Informaţii furnizate de standard
– Domeniul de aplicare (analiza încadrării produsului în domeniul de aplicare 

al standardului);
– Anexa ZA:

 Caracteristicile esenţiale/utilizări preconizate
 Performanţe minime (după caz);
 Metoda/metodele de evaluare a performanţei fiecărei caracteristici (Pentru micro-

întreprinderi - a se vedea art. 37 - procedura simplificată);
 Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei/utilizare preconizată;
 Sarcinile fabricantului;
 După caz, sarcinile organismului notificat.



Selectarea organismului notificat pentru evaluarea şi 
verificarea constanţei performanţei produsului - Pasul 1

(SR) EN XXX:yyyy(SR) EN XXX:yyyy

Produs P1P1 Produs Pn

Utilizare U1U1 UtilizareUtilizare Un

Sistem ev.&ver.
S1S1 Sistem ev.&ver. Sistem ev.&ver.Sistem ev.&ver.

S2



Selectarea organismului notificat pentru evaluarea şi 
verificarea constanţei performanţei produsului - Pasul 2

• Punctul de informare despre produse pentru construcţii;
• Site-ul specializat al Comisiei Europene 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=search.main
– verificarea conformării informaţiilor din fişa organismului notificat cu 

criteriile de selecţie P1, U1, S1, (SR) EN XXX:yyyyP1, U1, S1, (SR) EN XXX:yyyy

Selectarea organismului notificat pentru evaluarea şi verificarea 
constanţei performanţei produsului P1P1 a cărui utilizare preconizată 
este U1U1, prin aplicarea sistemului S1 S1 potrivit standardului (SR) EN (SR) EN 
XXX:yyyyXXX:yyyy



Regulamentul (UE) nr. 305/2011 - principale elemente noi faţă de Directiva 
89/106/CEE

• Corelare mai bună între denumire şi semnificaţie
– echivalenţă:

– eliminarea funcţiei de organism de inspecţie - activitatea de inspecţie trecută în sarcina 
organismului de certificare a controlului producţiei în fabrică

Directiva 89/106/CEE Regulamentul 305/2011

(6) Cerinţe esenţiale (7) Cerinţe fundamentale aplicabile 
construcţiilor

încercări iniţiale de tip încercări de tip

Ghid de agrement tehnic european Document de evaluare european
Agrement tehnic european Evaluare tehnică europeană
Organism de agrement tehnic european Organism de evaluare tehnică europeană

Sistem de atestare a conformităţii Sistem de evaluare şi verificare a 
constanţei performanţei

Certificat de conformitate a produsului
(sistemul 1, 1+)

Certificat de constanţă a performanţei 
produsului



Regulamentul (UE) nr. 305/2011 - principale elemente noi faţă de 
Directiva 89/106/CEE

• Înlocuirea unor noţiuni cu altele cu semnificaţii similare:

• Obligaţii pentru toţi operatorii de pe lanţul de distribuţie a produselor
• Informarea mult mai completă şi facilă a utilizatorului cu privire la produs:

– Preluarea informaţiilor din cadrul marcajului CE în declaraţia de performanţă (marcaj CE aplicat pe 
produs sau ambalajul acestuia - informaţiile se pierd în urma punerii produsului în operă);

– instrucţiuni şi informaţii de siguranţă;
– substanţe periculoase (reglementate de Regulamentul (CE) 1907/2006);

• Proceduri simplificate (IMM-uri; încercări partajate; încercări în cascadă; fără încercări 
suplimentare; produse fabricate individual/la comandă, nerealizate într-un proces de 
producţie în serie)

Directiva 89/106/CEE Regulamentul 305/2011

Declaraţie de conformitate Declaraţie de performanţă

 Aplicarea unitară - prin aplicarea directă a Regulamentului de 
către statele membre;

 Marcajul CE (cu toate procedurile de urmat necesare dreptului de 
aplicare a marcajului CE) obligatoriu în toate statele membre.



Vă mulţumesc pentru atenţia acordată


