
    Art. 12 - (1) În situaţiile în care pentru unele produse pentru construcţii nu sunt în vigoare 
specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice recunoscute, precum şi în perioada de 
coexistenţă a specificaţiilor tehnice armonizate în vigoare, se admite introducerea pe piaţa 
românească a produselor respective în următoarele condiţii, după caz: 
    a) atunci când există standarde naţionale aplicabile, produsele care sunt realizate în conformitate 
cu standardele respective pot fi introduse pe piaţă dacă conformitatea cu standardele face obiectul 
unei declaraţii de conformitate date de producător sau de reprezentantul său autorizat pe baza unei 
proceduri de evaluare echivalente sistemului de atestare a conformităţii prevăzut pentru produs potrivit 
prevederilor art. 21 alin. (5); 
    b) atunci când nu există standarde naţionale sau produsele se abat de la prevederile standardelor 
existente, produsele pot fi introduse pe piaţă pe baza agrementului tehnic în construcţii şi cu 
respectarea prevederilor acestuia. 
    (11) Produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se supun atestării de conformitate de către organisme 
pentru atestarea conformităţii produselor cu standardul naţional aplicabil, acreditate de către un 
organism naţional de acreditare, în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
765/2008, dacă sistemul de atestare a conformităţii prevăzut pentru produs potrivit prevederilor art. 21 
alin. (5) este 1, 1+, 2, 2+ sau 3. 
    (2) În timpul perioadei de coexistenţă a unei specificaţii tehnice armonizate, pentru produsele care 
intră în domeniul său de aplicare, producătorul sau reprezentantul său autorizat poate opta între 
respectarea specificaţiei respective sau respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1). 
    (3) Durata perioadei de coexistenţă a specificaţiilor tehnice armonizate este stabilită distinct pentru 
fiecare specificaţie tehnică armonizată, datele individualizate de încetare a perioadei de coexistenţă 
fiind indicate în specificaţiile respective, precum şi în lista prevăzută la art. 13 alin. (3). 
    (4) După data de încetare a perioadei de coexistenţă a unei specificaţii tehnice armonizate, 
produsele care intră în domeniul său de aplicare nu mai pot fi introduse pe piaţă decât cu marcajul CE 
aplicat potrivit prevederilor art. 10. 
    (5) Pe produsele prevăzute la alin. (1) nu se aplică marcajul CE. 
    (6) Reglementările care conţin prevederi referitoare la niveluri de performanţă impuse construcţiilor 
şi/sau produselor trebuie să fixeze aceste niveluri numai în cadrul clasificărilor precizate conform art. 6 
alin. (3), putând folosi, după caz, toate clasele, o parte dintre ele sau o singură clasă. 
 


