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ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL
SR EN 13808:2013
1. SCOP
Prezenta politică stabileşte măsurile şi termenele aferente perioadei de tranziţie pentru
implementarea noii ediţii a standardului armonizat SR EN 13808:2013.

2. REFERINŢE NORMATIVE
2.1. PQ-03.ON

Politici QUALITAS privind certificarea în domeniul produselor pentru
construcţii, Cap.XV - Politica referitoare la modificarea cerinţelor de
certificare în domeniul reglementat „Produse pentru construcţii”

3. PREZENTAREA MODIFICĂRILOR
3.1. Standardul armonizat revizuit identificat mai jos, înlocuieşte ediţia precedentă după cum
urmează:
Standard actual

Standard înlocuit
SR EN 13808:2005

SR EN 13808:2013
Ediţia 2

Bitum şi lianţi bituminoşi.
Cadrul specificaţiilor pentru
emulsiile bituminoase
cationice

SR EN 14733+A1:2011

Bitum şi lianţi bituminoşi.
Cadrul specificaţiilor pentru
emulsiile cationice de bitum.
Bitum şi lianţi bituminoşi
Controlul in fabrică al
producţiei de emulsii
bituminoase, de bitumuri
fluxate şi fluidificate

3.2. Standardul armonizat SR EN 13808:2013 se aplică în domeniul reglementat „Produse pentru
construcţii, la familia de produse << Produse pentru construcţia drumurilor. Bitumuri /
utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor>>, acoperită de Decizia 98/601/EC –
Tabelul 1/2, servind drept specificaţie tehnică de referinţă în vederea aplicării marcajului CE la
produse supuse sistemului 2+ de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor.
3.3. Principalele modificări tehnice ale standardului actual faţă de standardele înlocuite sunt
următoarele:
a) introducerea caracteristicilor suplimentare şi revizuirea claselor de performanţă pentru
emulsiile bituminoase cationice (tabelul 2);
b) considerarea caracteristicilor liantului rezidual prin distilare (tabelele 3 şi 4);
c) posibilitatea de a evalua durabilitatea pe un liant stabilizat (etapa 1 de durabilitate), pe un
liant stabilizat şi îmbătrânit PAV (etapa 2 de durabilitate) sau pe ambele tipuri de lianţi
(tabelele 3 şi 4);
d) reformularea articolului 6 (Evaluarea şi Verificarea Constanţei Performanţei – EVCP) şi a anexei
ZA în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 305/2011 (Regulamentul privind
produsele pentru construcţii – CPR);
e) încorporarea articolelor referitoare la EVCP acoper ite anterior de SR EN 14733+A1:2011
(EN 14733:2005+A1:2010)
3.4. Modificările aduse standardului au relevanţă atât pentru QUALITAS-ON, care trebuie să-şi
actualizeze corespunzător instrucţiunea specifică cod ITS EB2-03.ON, cât şi pentru clienţii săi,
care vor trebui să se conformeze noilor prevederi cu referire la documentaţia sistemului CPF, la
determinarea produsului-tip, la procesul de EVCP şi la emiterea Declaraţiilor de performanţă, iar
în cadrul procesului de certificare, să demonstreze implementarea noilor cerinţe.
3.5. Standardul EN 13808:2013 are perioada de coexistenţă stabilită de către Comisia Europeană
între data de punere în aplicare a standardului – 08.08.2014 şi data de încetare a perioadei de
coexistenţă – 08.08.2015, ceea ce înseamnă că toate acţiunile necesare pentru realizarea tranziţiei
trebuie să se încheie până la această ultimă dată.
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3.6. Se apreciază că gradul de complexitate al modificărilor survenite este mediu şi implică pentru
QUALITAS-ON modul de acţiune prevăzut la cap.4.

4. MODUL DE ACŢIUNE PENTRU REALIZAREA TRANZIŢIEI
4.1. QUALITAS-ON va informa părţile interesate în legătură cu modificarea cerinţelor de certificare
pentru CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice prin publicarea pe pagina web
www.qualitas.ro, a unui anunţ şi a prezentei politici, precum şi, după caz, prin comunicări
individuale.
4.2. QUALITAS-ON va elabora instrucţiunea specifică cod ITS EB2-03.ON actualizată
corespunzător standardului EN 13808:2013 şi va face disponibile formularele de lucru relevante
pentru personalul propriu.
4.3. QUALITAS-ON va solicita clienţilor care au CPF certificat să înceapă din timp identificarea
diferenţelor dintre cerinţele noii ediţii a standardului EN 13808:2013 şi propriul sistem CPF şi,
atunci când este cazul, să refacă încercările de tip, astfel încât să se încadreze în perioada de
coexistenţă aprobată.
4.4. După aprobarea instrucţiunii cod ITS EB2-03.ON actualizate, QUALITAS-ON va începe
certificarea CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice în conformitate cu standardul SR EN
13808:2013 şi nu va mai accepta cereri de certificare a CPF (inclusiv pentru extinderea
domeniului) în conformitate cu ediţia înlocuită a standardului.
4.5. Clienţii care vor depune cereri noi de certificare a CPF aferent emulsiilor bituminoase
cationice, precum şi cereri de extindere a domeniului, după aprobarea instrucţiunii cod ITS EB203.ON actualizate, vor trebui să aibă produsul-tip determinat şi sistemul CPF documentat şi
implementat în conformitate cu cerinţele standardului EN 13808:2013.
4.6. Clienţii care, la data aprobării instrucţiunii cod ITS EB2-03.ON actualizate, au deja depusă
cererea de certificare a CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice (inclusiv pentru extinderea
domeniului) în conformitate cu ediţia înlocuită a standardului, iar procesul de evaluare nu a fost
demarat, pot solicita certificarea faţă de noul referenţial EN 13808:2013. Pentru aceasta, trebuie
să depună o nouă cerere oficială şi să aibă produsul-tip determinat şi sistemul CPF documentat şi
implementat în conformitate cu cerinţele standardului EN 13808:2013.
4.7. Clienţii care, la data aprobării instrucţiunii cod ITS EB2-03.ON actualizate, au deja depusă
cererea de certificare a CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice (inclusiv pentru extinderea
domeniului) în conformitate cu ediţia înlocuită a standardului, 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 EN 13808:2013
sau continuarea procesului faţă de referenţialul solicitat iniţial. În primul caz, procesul se reia
după un termen rezonabil pentru ca produsul-tip să poată fi determinat şi sistemul CPF să poată
fi documentat şi implementat în conformitate cu cerinţele standardului EN 13808:2013, 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 EN 13808:2013 să se facă la proxima supraveghere, potrivit prevederilor de la
4.8.
4.8. Pentru clienţii care au CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice certificat în conformitate
cu ediţia înlocuită a standardului, QUALITAS-ON va efectua evaluarea faţă de EN 13808:2013 la
proxima supraveghere planificată după data aprobării instrucţiunii cod EB2-03.ON actualizate în
cadrul perioadei de coexistenţă. Pentru această supraveghere, clientul va trebui să asigure ca
produsul-tip să fie determinat şi sistemul CPF să fie documentat şi implementat în conformitate
cu cerinţele standardului EN 13808:2013, proces formalizat printr-o cerere în acest sens către
QUALITAS-ON şi un act adiţional în consecinţă. În cadrul acestei supravegheri, echipa de
evaluare QUALITAS-ON va efectua următoarele activităţi specifice:
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a) reanalizarea documentaţiei tehnice de produs (incluzând documentaţia CPF);
b) efectuarea, în locul inspecţiei de rutină, a unei inspecţii extraordinare a fabricii şi a CPF;
c) evaluarea conformităţii CPF cu cerinţele standardului EN 13808:2013;
d) analizarea dosarului şi adoptarea deciziei privind menţinerea sau nu a certificării CPF;
e) emiterea Certificatului de conformitate a CPF modificat corespunzător.
4.9. În funcţie de rezultatele evaluării în raport cu cerinţele standardului EN 13808:2013,
procesul va fi finalizat, după caz, astfel:
► În cazul în care nu sunt constatate neconformităţi ale CPF faţă de standardul EN
13808:2013, se va considera aprobată menţinerea conformităţii CPF şi certificatul de
conformitate a CPF va fi preschimbat cu referire la noua ediţie a referenţialului.
► În cazul în care sunt constatate neconformităţi ale CPF faţă de standardul EN 13808:2013,
dar nu sunt constatate neconformităţi ale CPF faţă de standardul înlocuit, se va considera
aprobată menţinerea conformităţii CPF faţă de standardul înlocuit, iar certificatul nu va fi
preschimbat. Neconformităţile CPF faţă de standardul EN 13808:2013 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-ON. 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.
4.10. Titularilor de certificate de conformitate a CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice care
nu şi-au implementat cerinţele standardului EN 13808:2013 sau care nu au putut demonstra
conformitatea cu cerinţele aplicabile până la data de încetare a perioadei de coexistenţă –
08.08.2015 – li se va retrage certificarea.
4.11. Atunci când în cursul perioadei de coexistenţă este aprobată menţinerea conformităţii CPF
faţă de standardul înlocuit, Certificatele de conformitate a CPF emise cu referire la acesta îşi
păstrează valabilitatea până la data de încetare a perioadei de coexistenţă – 08.08.2015.

5. TERMENE DE TRANZIŢIE
Termen pentru publicarea prezentei politici: 15.01.2015
Termen pentru transmiterea comunicărilor individuale către clienţi: 31.01.2015
Termen pentru actualizarea instrucţiunilor cod ITS EB2-03.ON: 05.02.2015
Termen pentru transmiterea de către clienţi a documentaţiei tehnice de produs actualizate:
minimum 15 zile înainte de data planificată pentru proxima supraveghere
Termen pentru finalizarea tranziţiei: 08.08.2015.

