POLITICĂ DE TRANZIŢIE
PRIVIND MODIFICAREA CERINŢELOR PENTRU CERTIFICAREA
PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII CONFORM
REGULAMENTULUI (UE) nr. 305/2011
1. SCOP
Prezenta politică stabileşte acţiunile necesare şi termenele de realizare a acestora
pentru tranziţia la cerinţele referitoare la certificarea produselor pentru construcţii care
decurg din Regulamentul (UE) nr.305/2011.

2. REFERINŢE NORMATIVE
2.1. Regulamentul (UE) nr.305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a
Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 305/2011
2.2. HG nr.1236/12.12.2012 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, denumită în continuare HG nr.1236/2012
2.3. HG nr.622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor
pentru construcţii, republicată în 2006, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare HG nr.622/2004
2.4. Regulament specific de acreditare în domeniul reglementat „Produse pentru
construcţii”, document RENAR cod RS 11, ediţia din .........
2.5. PQ-03.ON Politici QUALITAS în domeniul certificării produselor pentru construcţii,
Cap.XVI - Politica referitoare la modificarea cerinţelor de certificare

3. PREZENTAREA MODIFICĂRILOR
3.1. Regulamentul (UE) nr. 305/2011 se aplică în totalitate începând cu data de
01.07.2013. La aceeaşi dată Directiva 89/106/CEE a Consiliului este abrogată.
3.2. Regulamentul (UE) nr.305/2011 introduce, cu privire la condiţiile de comercializare
a produselor pentru construcţii, modificări substanţiale de fond şi de formă faţă de
prevederile Directivei 89/106/CEE. De asemenea, HG nr.1236/2012 stabileşte unele
modificări faţă de prevederile HG nr.622/2004, în ceea ce priveşte cadrul instituţional
cu atribuţii de evaluare şi supraveghere a organismelor notificate.
3.3. Principalele modificări care decurg din Regulamentul (UE) nr.305/2011 şi HG
nr.1236/2012, cu relevanţă pentru certificarea în domeniu, în general, şi pentru
operarea QUALITAS în domeniu, în special, sunt următoarele:
- fabricantul de produse pentru construcţii trebuie să definească „produsul-tip”
şi „performanţa” acestuia şi, după ce au supus produsul sistemului obligatoriu de
„evaluare şi verificare a constanţei performanţei” (în locul sistemului de atestare a
conformităţii), să întocmească „Declaraţia de performanţă” (în locul Declaraţiei de
conformitate EC) şi să aplice marcajul CE însoţit de informaţiile specifice obligatorii
prevăzute de Regulamentul (UE) nr.305/2011, aşa cum derivă din specificaţia tehnică
armonizată aplicabilă;

- sunt prevăzute 2 categorii de specificaţii tehnice armonizate care pot servi ca
referenţiale pentru evaluarea şi verificarea performanţei produselor pentru construcţii,
respectiv „standardele armonizate” şi „evaluările tehnice europene” (în locul
agrementelor
tehnice
europene);
specificaţiile
tehnice
armonizate
definesc
„caracteristicile esenţiale” ale produselor pentru construcţii, „niveluri”, „niveluri-prag”
sau „clase” de performaţă pentru acestea şi metodele şi criteriile de evaluare a
performanţei utilizate în cadrul sistemului de evaluare şi verificare a constanţei
performanţei aplicabil pentru o utilizare preconizată;
- sunt stabilite 5 sisteme de evaluare şi verificare a constanţei performanţei,
denumite Sistemul 1+, Sistemul 1, Sistemul 2+, Sistemul 3 şi Sistemul 4 (s-a eliminat
sistemul 2); suplimentar faţă de prevederile Directivei 89/106/CEE, în anumite situaţii
şi pentru anumite părţi ale sistemelor de evaluare şi verificare a constanţei
performanţei, este stabilită posibilitatea aplicării unor „proceduri simplificate”, în care
fabricantul întocmeşte o „documentaţie tehnică adecvată” sau o „ documentaţie tehnică
specifică”, după caz, iar dacă sistemul de evaluare şi verificare a constanţei
performanţei aplicabil este sistemul 1+ sau 1, documentaţiile respective se verifică de
un organism notificat de certificare a produselor;
- în principiu, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei sunt
echivalente cu sistemele de atestare a conformităţii corespondente, din punct de vedere
al sarcinilor şi responsabilităţilor din componenţa acestora, cu următoarele excepţii: a)
în sistemele 1+, 1 şi 3, în sarcinile organismului notificat implicat, iar în sistemele 2+ şi
4, în sarcinile fabricantului, în locul „încercării de tip iniţiale”, a fost introdusă
„determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea, cu
excepţia sistemului 3 la care eşantionarea revine fabricantului), a calculării de tip, pe
baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului”; b) în sistemele 1+
şi 1, organismul notificat de certificare a produselor emite „Certificatul de constanţă a
performanţei produsului” în loc de „Certificatul de conformitate EC”, iar în sistemul 2+,
organismul notificat de certificare a controlului producţiei în fabrică emite „Certificatul
de conformitate a controlului producţiei în fabrică” în loc de „Certificatul pentru
controlul producţiei în fabrică”;
- organismele notificate pot avea funcţiile de „organism de certificare a
produselor”, „organism de certificare a controlului producţiei în fabrică” şi „laborator de
încercări” (s-a eliminat funcţia de „organism de inspecţie”); cerinţele referitoare la
organismele notificate prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (cerinţe privind
organizarea şi funcţionarea organismului, inclusiv cerinţe privind competenţa
personalului său), sunt mai clar şi detaliat stabilite faţă de prevederile Directivei
89/106/CEE; un organism notificat trebuie să poată îndepli toate sarcinile ce-i revin
pentru funcţia pe care este notificat, indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite
de însuşi organismul notificat sau în numele său şi sub responsabilitatea sa;
- evaluarea şi supravegherea organismelor implicate ca terţe părţi în sistemele
de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, în vederea desemnării şi notificării
lor, se face de către organismul naţional de acreditare RENAR (în locul CTPC), care
acţionează în acest scop conform unui Regulament de acreditare specific şi unei Politici
de tranziţie specifice, avizate de autoritatea competentă în domeniu – Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (fost MDRT);
- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 stabileşte, pe lângă obligaţiile ce revin
fabricanţilor (mai clar şi detaliat formulate faţă de prevederile Directivei 89/106/CEE),
şi obligaţii specifice pentru Reprezentanţii autorizaţi, Importatori şi Distribuitori,
precum şi situaţiile în care obligaţiile fabricanţilor se aplică importatorilor şi
distribuitorilor.
3.4. Pentru QUALITAS, tranziţia la Regulamentul (UE) nr.305/2011 implică, pe de o
parte, acţiuni interne privind revizuirea documentaţiei SMC-OCP existente, în sensul
elaborării unui nou set de documente referitoare la certificarea în domeniul produselor
pentru construcţii şi actualizarea pentru corelare a celorlalte documente SMC

aplicabile, urmată de implementarea documentelor noi şi actualizate, iar pe de altă
parte, o serie de acţiuni externe, în relaţie cu organismul de acreditare, cu autoritatea
de desemnare şi notificare şi cu clienţii săi.
Se apreciază că gradul de complexitate al modificărilor survenite este mediu pe fond,
dar are o mare amploare întrucât presupune acţiuni multiple din partea tuturor părţilor
implicate: autorităţi, organismul naţional de acreditare RENAR, QUALITAS şi clienţii
săi, aşa cum rezultă din 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 produse pentru construcţii prin publicarea pe pagina web
www.qualitas.ro, în cadrul „Mapei de documente informative pentru certificarea
produselor pentru construcţii – cod MDI-03.ON”, a unui anunţ şi a prezentei politici,
precum şi, după caz, prin comunicări individuale.
4.2. QUALITAS-ON va elabora documentaţia SMC actualizată corespunzător noilor
cerinţe şi va face demersurile necesare pentru obţinerea, până la data de 01.06.2013, a
acreditării RENAR în vederea desemnării şi, până la data de 01.07.2013, a desemnării
de către autoritatea competentă, faţă de cerinţele Regulamentului (UE) nr.305/2011, ca
organism notificat pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei cu
funcţiile de organism de certificare a produselor şi organism de certificare a
controlului producţiei în fabrică.
4.3. QUALITAS-ON va informa părţile interesate cu privire la noile condiţii de certificare
în domeniul produselor pentru construcţii prin publicarea pe pagina web
www.qualitas.ro, în cadrul „Mapei de documente informative pentru certificarea
produselor pentru construcţii – cod MDI-03.ON”, a procedurilor aplicabile pentru
emiterea Certificatului de constanţă a performanţei produsului şi a Certificatului de
conformitate a controlului producţiei în fabrică şi a formularelor specifice de solicitare.
4.4. QUALITAS-ON va solicita clienţilor care deţin Certificate de conformitate EC şi/sau
Certificate pentru CPF în vigoare să analizeze situaţia existentă cu privire la produsele
lor şi la sistemul CPF şi să stabilească Programe de acţiuni pentru aducerea lor în
conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 305/2011.
Acţiunile ar trebui să vizeze, în principal, revizuirea documentaţiei sistemului CPF şi
implementarea acesteia şi acţiunile cu privire la stabilirea „produsului-tip”, inclusiv a
caracteristicilor esenţiale şi a performanţelor aferente acestuia, a modului de
determinare a produsului-tip (prin încercare de tip, calculare de tip, valori tabulare sau
documentaţie descriptivă) şi a sistemului (sau sistemelor) de evaluare şi verificare a
constanţei preformanţei aplicat(e).
Fabricanţii care deţin Certificate pentru CPF trebuie să determine produsul-tip prin
metoda declarată prin documentaţia CPF actualizată (după caz, reluarea încercărilor de
tip, a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a
produsului) pentru toate caracteristicile esenţiale aferente produsului-tip.
Fabricanţii care deţin Certificate de conformitate EC trebuie să determine produsultip prin metoda declarată prin documentaţia CPF actualizată (după caz, reluarea
încercărilor de tip, a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei
descriptive a produsului) pentru acele caracteristici esenţiale aferente produsului-tip
aflate în sarcina producătorului.
Fabricantul trebuie să iniţieze modelul Declaraţiei de performanţă şi al marcajului
CE pentru produsele sale, în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr.
305/2011 şi ale standardului armonizat aplicabil.

Documentele sistemului CPF actualizate şi înregistrările privind determinarea
produsului-tip şi implementarea sistemului CPF actualizat vor fi transmise la
QUALITAS.
4.5. După data de 01.07.2013, QUALITAS-ON va începe certificarea produselor pentru
construcţii în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 305/2011, după cum
urmează:
4.5.1 Clienţii QUALITAS-ON care vor depune cereri noi de certificare, precum şi cereri
de extindere a domeniului, după data de 01.07.2013, vor avea produsul-tip stabilit şi,
după caz, determinat şi sistemul CPF documentat şi implementat în conformitate cu
cerinţele Regulamentului (UE) nr. 305/2011 şi ale standardului armonizat relevant.
4.5.2. Clienţii QUALITAS-ON care, la data de 01.07.2013, au deja depusă cererea de
certificare (inclusiv pentru extinderea domeniului) în conformitate cu cerinţele înlocuite,
indiferent în ce stadiu se află procesul de evaluare, precum şi clienţii QUALITAS-ON
aflaţi în faza de supraveghere anuală în cursul anului 2013 pot opta pentru a solicita
certificarea faţă de noile cerinţe sau pentru sistarea procesului. Pentru prima opţiune,
trebuie să fie depusă o nouă cerere oficială (modelul va fi disponibil pe site-ul
QUALITAS), iar pentru continuarea procesului de certificare se va încheia un act
adiţional la contract cu valoarea stabilită în funcţie de schema de certificare aplicabilă
şi de sarcinile ce revin organismului notificat. Pentru a doua opţiune, clientul trebuie să
comunice dorinţa de a renunţa la certificare. Indiferent de opţiunea aleasă, aceasta
trebuie să fie comunicată la QUALITAS-ON la termenul prevăzut la pct.5.6.
4.5.3. Pentru clienţii QUALITAS-ON aflaţi în faze preliminare aprobării certificării,
procesul se reia după un termen rezonabil pentru a fi îndeplinite noile cerinţe
(produsul-tip stabilit şi, după caz, determinat şi sistemul CPF documentat şi
implementat în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 305/2011 şi ale
standardului armonizat relevant).
4.5.4. Pentru clienţii QUALITAS-ON aflaţi în faza de supraveghere anuală în cursul
anului 2013, indiferent dacă data planificată este înainte sau după data de 01.07.2013,
se va face o reeşalonare a evaluărilor de supraveghere, în intervalul 01.07.2013 –
31.12.2013, în corelare cu programele lor de acţiune pentru tranziţie. QUALITAS-ON va
efectua evaluarea faţă de noile cerinţe la proxima supraveghere planificată prin
reeşalonare. Pentru această supraveghere, trebuie să fie îndeplinite noile cerinţe
(produsul-tip stabilit şi, după caz, determinat şi sistemul CPF documentat şi
implementat în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 305/2011 şi ale
standardului armonizat relevant). În cadrul acestei supravegheri, echipa de evaluare
QUALITAS-ON va constata dacă sunt îndeplinite noile cerinţe şi, după caz, procesul va
fi finalizat astfel:
► În cazul în care nu sunt constatate neconformităţi, sau neconformităţile
constatate sunt tratate corespunzător şi rezolvate în 30 de zile (Plan de măsuri
transmis la QUALITAS-ON în 5 zile de la deschiderea RNC şi închiderea RNC după
verificarea implementării măsurilor de către QUALITAS), se va considera aprobată
menţinerea certificării şi se va emite noul certificat în funcţie de schema de
certificare aplicată (Certificat de constanţă a performanţei produsului sau
Certificat de conformitate pentru CPF). ;
► În cazul în care sunt constatate neconformităţi critice sau neconformităţile
constatate nu sunt tratate corespunzător şi rezolvate în 30 de zile, precum şi în
cazul în care nu s-a putut finaliza procesul de evaluare din motive imputabile
clientului până la 31.12.2013, se va retrage certificarea

4.5.5. Pentru titularii de Certificate EC/CPF care optează pentru continuitatea
certificării în noile condiţii, certificatele respective îşi păstrează valabilitatea până la
emiterea certificatelor înlocuitoare. Pentru titularii de Certificate EC/CPF care optează
pentru renunţarea la certificare, certificatele respective îşi păstrează valabilitatea până
la data de 01.07.2013.
4.6. După data prevăzută la pct.5.5, QUALITAS nu va mai accepta decât solicitările de
certificare (inclusiv pentru extindere) prezentate prin noile formulare specifice.

5. TERMENE DE TRANZIŢIE
5.1. Termen pentru publicarea pe pagina web a anunţului şi a prezentei politici:
25.01.2013
5.2. Termen pentru transmiterea comunicărilor individuale către clienţi: 01.02.2013
5.3. Termen pentru actualizarea documentaţiei QUALITAS-ON: 10.02.2013
5.4. Termen pentru depunerea la RENAR a solicitării acreditării QUALITAS-ON în
vederea desemnării faţă de Regulamentul (UE) nr.305/2011: 15.02.2013
5.5. Termen pentru publicarea pe pagina web a procedurilor de certificare şi a
formularelor specifice de solicitare: 15.02.2013
5.6.Termen pentru transmiterea de către clienţi a opţiunilor privind continuarea
procesului sau renunţarea la certificare şi, în primul caz, a Programelor de acţiuni
pentru tranziţia la cerinţele Regulamentului (UE) nr. 305/2011: 28.02.2013
5.7.Termen pentru transmiterea de către clienţi a documentelor şi înregistrărilor:
conform Programelor de acţiuni acceptate de QUALITAS
5.8. Termen pentru depunerea la MDRAP a solicitării desemnării QUALITAS-ON faţă de
Regulamentul (UE) nr.305/2011: 15.06.2013
5.9. Termen pentru finalizarea tranziţiei (la clienţii prevăzuţi la pct.4.5.4): 31.12.2013.

