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Tratatul UE
Libera circulaţie pe Piaţa Unică

Mărfuri
Capital
Persoane
Servicii



Armonizarea legislativă se limitează numai la
cerinţele esenţiale de securitate ale
produselor (cerinţe care trebuie să asigure
protecţia sănătăţii, a mediului, securitatea
muncii şi a persoanelor) pe care acestea
trebuie să le satisfacă pentru a beneficia de
libera circulaţie în cadrul Comunităţii;

Aceste cerinţe esenţiale sunt stabilite prin
elaborarea unui tip de directive (directivele
Noua Abordare).



Directiva 89/106/CEE 

HG 622/2004 privind stabilirea condițiilor 
de introducere pe piață a produselor 
pentru construcții



Principiile New Approach
Statele Membre trebuie să accepte prezumţia

că produsele care poartă marcajul CE respectă
toate prevederile directivelor relevante pentru
aplicarea marcajului.

În consecinţă, Statele Membre nu pot
interzice, restricţiona sau împiedica introducerea
pe piaţă şi utilizarea pe teritoriul lor a produselor
purtând marcajul CE, cu excepţia cazului în care
prevederile legate de aplicarea marcajului sunt
incorect aplicate.



Deficiențe [SEC 2011 (1375), SEC 2011 (1376)…]
1. Nivelul nesatisfăcător de performanță al unor ON
- lipsa competenței necesare pentru a îndeplini corect 

sarcinile de evaluare 
(mai ales filiale sau subcontractanți)

- activitate contradictorie a ON, mai ales a celor din noile 
State Membre
(cu importante variații în capacitatea lor de a efectua 
testele necesare şi in conținutul certificatelor elaborate).



Evaluarea incorectă a conformității 
- riscul ca produse nesigure să ajungă pe 
piață
- concurenţă inegală pe piață. 



Grade diferite de exigenţă  în notificare
Unele SM asigurau evaluarea, desemnarea și 
monitorizarea ON prin organe ale administrației 
publice. Altele recurgeau la acreditare.
Evaluarea ON pentru stabilirea competenței nu 
era transparentă. 
Era total neclară competența filialelor și a 
subcontractanților din afara UE.



Nivel necorespunzător de performanţă pentru 
supravegherea pieţei
Nu se putea asigura trasabilitatea bunurilor 
neconforme și a operatorilor care le-au furnizat, 
în special când bunurile provin din țări terțe. 
Supravegherea pieței nu era întotdeauna 
efectuată în statele membre într-un mod 
suficient de coerent și de riguros, permițând 
circulația unor bunuri potențial periculoase.



Comisia a prezentat un ansamblu de măsuri : 
un nou cadru legislativ pentru domeniul 
armonizat

„Pachetul bunuri”       „Goods package”

2008



„Pachetul bunuri”       
REGULAMENTUL (CE) NR. 764/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
SI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de 
aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele 
comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 
nr.3052/95/CE 
+ The New Legislative Framework :
REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
SI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008
de stabilire a cerințelor de acreditare si de supraveghere a pietei în 
ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 339/93
DECIZIA NR. 768/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A 
CONSILIULUI in 9 iulie 2008
privind un cadru comun pentru comercializarea produselor si de 
abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului



+ REGULAMENTUL (UE) NR. 1025/2012 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană



– Regulamentul 764/2008 urmărește să 
îmbunătățească libera circulație a mărfurilor 
în aria nearmonizată (Art.34, 35, 36 din Tratat) 
pe baza principiului recunoașterii mutuale.

– Regulamentul 765/2008 și Decizia 768/2008 
urmăresc să îmbunătățească libera circulație a 
mărfurilor în aria armonizată (legislația UE 
armonizată)



Regulamentul 765/2008

Acreditare înseamnã o atestare de cãtre un 
organism național de acreditare a faptului cã un 
organism de evaluare a conformitãții 
îndeplinește cerințele stabilite prin standarde
armonizate, și, dupã caz, orice alte cerințe 
suplimentare,inclusiv cele stabilite în cadrul 
schemelor sectoriale relevante, pentru 
realizarea activitãților specifice de evaluare a 
conformitãții



Regulamentul 765/2008

Fiecare stat membru numește un singur 
organism național de acreditare.
În cazul în care acreditarea nu este realizată 
direct de autoritățile publice, un stat membru 
încredințează organismului său național de 
acreditare activitatea de acreditare, ca activitate 
de autoritate publică și îi conferă recunoaștere 
oficială.



Regulamentul introduce principii, norme, drepturi și 
obligații. Dispozițiile sale sunt direct aplicabile de la 1 
ianuarie 2010 și sunt puse în aplicare de autoritățile 
naționale, o abordare coordonată fiind asigurată cu 
ajutorul Comisiei.
Lex specialis
Dacă există două legi referitoare la aceeaşi situaţie de 
fapt, se aplică legea specială 
Caracterul prioritar al legii speciale decurge din însăşi 
finalitatea adoptării ei, dovedind voinţa legiuitorului de a 
deroga de la legea de drept comun, prin prevederi de 
strictă interpretare şi aplicare.
Lex specialis derogat legi generali



Decizia conține modele de dispoziții bazate pe cele care 
apar în multe acte existente din legislația de armonizare a 
Uniunii, însă nu are efect juridic în sine. 
Fiind o decizie sui generis, ea constituie un angajament 
din partea organului legislativ al UE de a aplica într-un 
mod cât mai sistematic posibil conținutul său la întreaga 
legislație trecută, prezentă și viitoare privind produsele, 
facilitând astfel punerea sa în aplicare de către toate 
părțile implicate.
Efectele depline ale regulamentului depind într-o anumită 
măsură de procesul de integrare a dispozițiilor deciziei în 
legislația sectorială.



Decizia 768
- definiții comune
- obligații comune pentru OE
- proceduri de evaluare a conformității
- reguli pentru aplicarea marcajului CE
- reguli privind ON
- mecanisme de salvgardare



Decizia → instrument care se aplică în 
legislația UE, fără efecte legale imediate 
asupra SM
Se aplică la noua legislație sau reviziile 
legislației
Pentru a pune în aplicare prevederile Deciziei, 
acestea trebuie incluse în legislația existentă 
revizuită/viitoare.

10 directive revizuite - 2013



Măsuri menite să asigure calitatea activității efectuate 
de Organismele Notificate

- consolidarea cerințelor privind notificarea pentru ON 
(inclusiv subcontractanți și filiale) cum ar fi imparțialitatea, 
competența în efectuarea activităților lor și aplicarea 
orientărilor definite de grupurile de coordonare.
- revizuirea procesului de notificare: SM care notifică un 
organism trebuie să furnizeze informații privind evaluarea 
competenței organismuluirespectiv. Alte SM pot ridica 
obiecții cu privire la notificare într-un anumit termen.
- obligații de informare: ON trebuie să informeze 
autoritățile de notificare cu privire la refuzurile, restricțiile, 
suspendările și retragerile certificatelor.



Legislaţie naţională

Ordonanța nr.23 din 29.08.2009 privind activitatea de 
acreditare a organismelor de evaluare a conformității, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.256 din 5 decembrie 
2011
Ordonanța nr.20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii 
Europene care armonizează condițiile de comercializare a 
produselor, modificată prin Ordonanța nr.8 din 30 ianuarie 
2012



HG nr.681 din 3 iunie 2009 pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr.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 
în alt stat membru și de abrogare a Deciziei 
nr.3052/95/CE

HG nr.306 din 23 martie 2011 privind unele măsuri de 
supravegherea pieţei produselor reglementate de 
legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a acestora



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



Art.40 (2)

Statele membre pot decide ca evaluarea și 
monitorizarea … să fie efectuate de 
organismele lor naționale de acreditare în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în 
conformitate cu acesta. 



Hotărârea Guvernului nr. 1236 din 12 decembrie 2012 
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 
măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor 
condiţii armonizate pentru comercializarea 
produselor pentru construcţii şi de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE a Consiliului

Art. 8 :Evaluarea în vederea desemnării organismelor de 
evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi 
monitorizarea acestora ulterior notificării lor se 
efectuează de către organismul naţional de acreditare, 
în sensul şi în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 



REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE
ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT

„PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII“

Cod RENAR: RS 8 OC



Criteriile specifice de acreditare :
cerințele standardului de referință : 

– SR EN 45011/ SR EN ISO/CEI 17065, utilizat 
conform Ghidului EA 2/17- pentru efectuarea de 
sarcini specifice ca organisme de certificare a 
produselor în :

Sistemele  de evaluare și verificare a 
constanței performanței : 1+, 1



SR EN ISO/CEI 17021 sau SR EN 45011/SR EN 
ISO/CEI 17065, utilizat conform Ghidului EA 
2/17 - pentru efectuarea de sarcini specifice ca  
organisme de certificare a controlului 
producției în fabrică în :
Sistemul de evaluare și verificare a constanței 
performanței :  2+
SR EN ISO/CEI 17025, utilizat conform Ghidului 
EA 2/17 - pentru efectuarea de sarcini specifice 
ca laboratoare de încercări în :
Sistemul de evaluare și verificare a constanței 
performanței :  3



SR EN ISO/CEI 17025, utilizat conform Ghidului 
EA 2/17 – pentru efectuarea de sarcini specifice 
ca laboratoare de încercări la determinarea, 
conform standardelor de încercare relevante, 
fără trimitere la o specificație tehnică 
armonizată, a caracteristicilor esențiale conform 
Anexei V pct. 3 din Regulamentul (UE) 
nr.305/2011: reacție la foc și/sau rezistență la 
foc  și/sau performanță la foc exterior și/sau 
absorbția zgomotului și/sau emisii de substanțe 
periculoase



Cerințele Regulamentului specific de 
acreditare RS 8 OC



Rezoluția EA 2009 (23) 20
Ghidul EA-2/17 trebuie să fie aplicat de 
organismele de acreditare membre ale EA 
atunci când acreditează organisme de evaluare 
a conformității sau organisme de evaluare a 
conformității candidate în vederea notificării, 
începând cu 1 ianuarie 2010. Până la 1 ianuarie 
2012 toate organismele notificate acreditate 
trebuie să fie evaluate ținând cont de EA-2/17.



Atunci când solicită acreditarea în vederea 
notificării pentru o procedură de evaluare a 
conformităţii dintr-un anumit modul, un ON 
trebuie evaluat după toate criteriile stabilite în 
Ghidul EA 2/17, care sunt relevante pentru 
modulul în cauză.



RS 8 OC

Acreditarea este acordată numai dacă OEVCP 
demonstrează că este competent pentru a 
efectua toate procedurile aferente sistemului 
de evaluare și verificare a constanței 
performanței aplicabil produsului/familiei de 
produse şi utilizării preconizate prevăzute de 
standardul armonizat/evaluarea tehnică 
europeană aplicabilă pentru care a solicitat 
acreditarea.



- După finalizarea procesului de evaluare RENAR va 
emite solicitantului certificatul de acreditare în legătură 
cu obiectul desemnării, conform Regulamentului (UE) 
nr.305/2011.
- Anexa la Certificatul de acreditare face referiri la 
funcția OEVCP prin care se demonstrează competența 
de a îndeplini sarcinile specifice prevăzute de legislația 
menționată la art. 3 : organism de certificare a 
produselor, organism de certificare a controlului 
producției în fabrică, laborator de încercări.
- În Anexă se menționează pentru fiecare familie de 
produse/produs acreditată: decizia CE, utilizarea 
preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a 
constanţei performanţei,  standardul/standardele 
armonizate/evaluarea/evaluările tehnice europene.




