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1. SCOP

Prezenta politică stabileşte modul şi perioadele de tranziţie pentru implementarea noilor ediţii ale
standardelor nationale SR 438-1; SR 438-2; SR 438-3 si SR 438-4:2012.

2. REFERINŢE NORMATIVE
2.1. PQ-03 Politici QUALITAS în domeniul certificării produselor, Cap.XVI - Politica referitoare la
modificarea cerinţelor de certificare

3. PREZENTAREA MODIFICĂRILOR
3.1. Standardele armonizate revizuite identificate mai jos, denumite în continuare prin sintagma
SR 438-1; SR 438-3 si SR 438-4:2012, înlocuiesc ediţiile precedente după cum urmează:

SR 438-1:2012

SR 438-2:2012
SR 438-3:2012
SR 438-4:2012

Ediţia nouă
Produse de oţel pentru armarea betonului.
Partea 1: Oţel beton laminat la cald. Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
Produse de oţel pentru armarea betonului.
Partea 2: Sârmă rotundă trefilată
Produse de oţel pentru armarea betonului.
Partea 3: Plase sudate
Produse de oţel pentru armarea betonului.
Partea 4: Sârmă cu profil periodic obţinută
prin deformare plastică la rece

Ediţia înlocuită
STAS 438/1-89
STAS 438/1-89/A91:2007
STAS 438/189/A91:2007/C91:2009
SR 438-2:1998
SR 438-3:1998
SR 438-4:1998

3.2. Standardele din grupa SR 438-i:2012, care se aplică în domeniul voluntar de certificare cu
cerinte care decurg din aplicarea HG 622:2004 cu modificările ulterioare, servesc drept specificaţii
tehnice de referinţă pentru evaluarea conformităţii produselor în vederea introducerii pe piaţă a
produselor pentru construcţii, laminate la cald care au ca destinaţie armarea betonului, şi care
din cauza absenţei unei specificaţii tehnice armonizate se aplica exclusiv pentru piaţa română, nu
conţin în plus faţă de textul ediţiilor înlocuite prevederi sensibil diferite sau mai detaliate
referitoare la unele caracteristici sau cerinţe pentru certificare. Ele au fost în principal revizuite pe
de-o parte datorită intervalului relativ mare trecut de la ultima revizuire, nevoii de respectare a
cerinţelor procedurale ASRO referitoare la modul de prezentare a unui standard şi pe de altă parte
pentru apropiere structurală şi de denumire, având în vedere tocmai etapele anterioare diferite de
revizuire, 1989 (STAS) şi respectiv 1998 (SR); totuşi având în vedere unele obiecţii în implentarea
tranziţiei din partea MDRAP prin ICECON elaboratorul ST 009:2011 şi intenţia declarată de
promovare a unui nou set de cerinţe fundamental diferite cu clase mai ridicate de limită de
curgere, ASRO a decis prelungirea perioadei de coexistenţă a celor două ediţii în vigoare la acestă
dată, pentru clarificarea aspectelor în discuţie.
3.3. Modificările aduse standardelor au relevanţă atât pentru QUALITAS-OCP care trebuie să-şi
actualizeze corespunzător instrucţiunile specifice cod ITS ABV-03, şi să-şi asigure tranziţia
acreditării la cerinţele standardelor revizuite cât şi pentru clienţii QUALITAS-OCP, care vor trebui
să se conformeze noilor prevederi cu referire în documentaţia sistemului de management şi de
control al producţiei, la încercările de tip iniţiale/ulterioare, la evaluarea conformităţii şi la
documentele de atestare a acesteia, respectiv Certificate de inspecţie, etichete şi Declaraţii de
conformitate .
3.4. Standardele SR 438-i:2012 au perioada de coexistenţă cu ediţiile anterioare aprobată de
ASRO până la data de 29. 12. 2014.
3.5. Se apreciază că gradul de complexitate al modificărilor survenite este scăzut însă implică
pentru QUALITAS-OCP modul de acţiune prevăzut la cap.4.
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4. MODUL DE ACŢIUNE PENTRU REALIZAREA TRANZIŢIEI
4.1. QUALITAS-OCP va informa părţile interesate în legătură cu modificarea cerinţelor de
certificare pentru produsele din oţel pentru armarea betornului pe pagina web www.qualitas.ro, în
cadrul „Mapei de documente informative pentru certificarea produselor”, a unui anunţ şi a
prezentei politici, precum şi, după caz, prin comunicări individuale.
4.2. QUALITAS-ON va elabora instrucţiunile specifice cod ITS ABV-03 actualizate corespunzător
standardelor SR 438-i:2012 şi va face disponibile formularele de lucru relevante pentru
personalul propriu.
4.3. QUALITAS-ON va solicita, ulterior datei de 01.01.2014, clienţilor care au un certificat de
conformitate a produselor cu referinţă la una dintre ediţiile vechi ale standardelor să înceapă din
timp identificarea diferenţelor dintre cerinţele noilor ediţii ale standardelor SR 438-i:2012 şi
propriile produse şi cerinţe din documentele aplicabile în cadrul sistemelor de management şi,
atunci când este cazul, să asigure condiţii pentru refacerea încercările de tip iniţiale/ulterioare,
astfel încât să se încadreze în perioada de coexistenţă aprobată.
4.4. După 01. 01.2014, QUALITAS-ON va începe certificarea conformităţii produselor de oţel
pentru armarea betonului în conformitate cu standardele SR 438-i:2012 şi nu va mai accepta
cereri de certificare (inclusiv pentru extinderea domeniului de certificare) în conformitate cu
ediţiile înlocuite ale standardelor respective.
4.5. Clienţii care vor depune cereri noi de certificare a conformităţii produselor de oţel pentru
armarea betonului, precum şi cereri de extindere a domeniului, după 01. 01.2014, vor avea
condiţii pentru efectuarea programului de încercările de tip iniţiale şi documentaţia de susţinere a
producţiei în conformitate cu cerinţele standardului relevant SR 438-i:2012.
4.6. Clienţii care, la data 01. 01. 2014, au deja depusă cererea de certificare (inclusiv pentru
extinderea domeniului de certificare) a produselor de oţel pentru armarea betonului în
conformitate cu ediţiile înlocuite ale standardelor respective, iar procesul de evaluare nu a fost
demarat, pot solicita certificarea faţă de noul referenţial SR 438-i:2012. Pentru aceasta, trebuie să
depună o nouă cerere oficială şi să aibă asigurate condiţii pentru derularea programului de
încercările de tip iniţiale efectuate în responsabilitatea QUALITAS şi documente implementate în
conformitate cu cerinţele standardului relevant SR 438-i:2012.
4.7. Clienţii care, la data 01. 01. 2014, au deja depusă cererea de certificare (inclusiv pentru
extinderea domeniului de certificare) a produselor de oţel pentru armarea betonului în
conformitate cu ediţiile înlocuite ale standardelor respective, iar procesul de evaluare a fost
demarat, fiind efectuată numai Faza 3 - Pregătirea evaluării, care include analiza documentaţiei,
pot opta pentru sistarea procesului şi reluarea acestuia faţă de noul referenţial SR 438-i:2012,
numai dacă sunt asigurate condiţii pentru realizarea adecvată a programului de încercări de tip
iniţiale, sau continuarea procesului faţă de referenţialul solicitat iniţial. În primul caz, procesul
se reia după un termen rezonabil pentru a fi asigurate încercările de tip iniţiale şi implementate
modificările documetare necesare în conformitate cu cerinţele standardului relevant SR 438i:2012, cu achitarea din nou a tarifului pentru Faza 3 - Pregătirea evaluării. În al doilea caz,
procesul de evaluare se va finaliza în conformitate cu referenţialul solicitat iniţial, urmând ca
evaluarea faţă de ediţia nouă a SR 438-i:2012 să se facă la proxima supraveghere, potrivit
prevederilor de la 4.8.
4.8. Pentru clienţii care au un certificat de conformitate a produselor de oţel pentru armarea
betonului cu referinţă la ediţiile înlocuite ale standardelor respective, QUALITAS-OCP va efectua
evaluarea faţă de ediţia nouă a SR 438-i:2012 la proxima supraveghere planificată după data
aprobării instrucţiunilor cod ITS ABV - 03 actualizate în cadrul perioadei de coexistenţă. Pentru
această supraveghere, trebuie ca programul de încercări de tip iniţiale să fie completat prin
responsabilitatea QUALITAS şi sistemul de susţinere să fie documentat şi implementat în
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conformitate cu cerinţele standardului relevant SR 438-i:2012. În cadrul acestei supravegheri,
echipa de evaluare QUALITAS-OCP va constata dacă sunt îndeplinite cerinţele standardului
relevant SR 438-i:2012 şi, după caz, procesul va fi finalizat astfel:
► În cazul în care nu sunt constatate neconformităţi de produs (sau ale CPF) faţă de
standardul relevant SR 438-i:2012 se va considera aprobată menţinerea certificării
produselor şi certificatul de conformitate
va fi preschimbat cu referire la noua ediţie a
referenţialului.
► În cazul în care sunt constatate neconformităţi de produs (sau ale CPF) faţă de standardul
relevant SR 438-i:2012, dar nu sunt constatate neconformităţi ale CPF faţă de standardul
înlocuit, se va considera aprobată menţinerea conformităţii produslui faţă de standardul
înlocuit, iar certificatul nu va fi preschimbat. Neconformităţile faţă de standardul relevant SR
438-i:2012 vor fi aduse la cunoştinţa clientului, iar acesta va trebui să stabilească un Plan
de acţiuni corective pentru tratarea lor, care va trebui supus aprobării QUALITAS-OCP.
Constatarea implementării Planului de acţiuni corective va face obiectul unei evaluări
suplimentare. Termenul de finalizare a procesului de evaluare nu trebuie să depăşească data
de încetare a perioadei de coexistenţă.
4.9. Titularilor de certificate de conformitate a produselor de oţel pentru armarea betonului care
nu şi-au implementat cerinţele standardului relevant SR 438-i:2012 sau care nu au putut
demonstra conformitatea cu cerinţele aplicabile până la data de încetare a perioadei de
coexistenţă – 29. 12. 2014 – li se va retrage certificarea.
4.10. Atunci când în cursul perioadei de coexistenţă este aprobată menţinerea conformităţii
produsului faţă de standardul înlocuit, Certificatele de conformitate emise cu referire la acesta îşi
păstrează valabilitatea până la data de încetare a perioadei de coexistenţă – 29. 12. 2014.

5. TERMENE DE TRANZIŢIE
Termen pentru publicarea prezentei politici: 31.07. 2013
Termen pentru transmiterea comunicărilor individuale către clienţi: 31.12.2013
Termen pentru actualizarea instrucţiunilor cod ITS ABV - 03: 31.04.2013- realizat in
conformitate cu rev. 0 a prezentei politici
Termen pentru transmiterea de către clienţi a documentaţiei sistemului CPF actualizate:
minimum 15 zile înainte de data planificată pentru proxima supraveghere
Termen pentru finalizarea tranziţiei: 25.12.2014.

