Anunt general privind tranzitia la Regulamentul (UE) 305-2011
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Începând cu data de 01.07.2013 intră în vigoare Regulamentul (UE)nr. 305/2011 de stabilire a
unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a
Directivei 89/106/CEE, iar pentru punerea sa în aplicare în România a fost adoptată HG
1236/12.12.2012 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (UE)nr. 305/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.
876/21.12.2012. Prevederile acestor acte normative sunt obligatorii pentru toţi operatorii
economici implicaţi în această activitate (fabricanţi, reprezentanţi autorizaţi, importatori şi
distribuitori de produse pentru construcţii), precum şi pentru organismele notificate în domeniu.

În contextul celor de mai sus, QUALITAS a adoptat o Politică de tranzitie la cerinţele acestor
acte normative, disponibilă pe site-ul QUALITAS din 25 ianuarie 2013, conform căreia pentru a
asigura continuitatea certificărilor acordate este necesară întreprinderea unor acţiuni de către
ambele părţi, QUALITAS şi clienţii săi, după cum urmează:
1.
Fabricantul va comunica QUALITAS opţiunea sa privind continuarea sau renunţarea la
certificare şi, în primul caz, va elabora un Program de acţiuni pentru tranziţia la cerinţele
Regulamentului (UE) nr. 305/2011

Termen pentru transmiterea opţiunii şi, dacă este cazul, a programului la QUALITAS –
28.02.2013;
2.
Fabricantul trebuie să analizeze sistemul CPF existent şi să-l actualizeze în conformitate cu
cerinţele Regulamentului (UE) nr. 305/2011, în principal cu referire 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).

Fabricantul 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).
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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 vor
fi transmise la QUALITAS. Termen pentru transmitere documente şi înregistrări la QUALITAS –
conform Programului de acţiuni acceptat de QUALITAS
3.
QUALITAS va efectua, în baza unui act adiţional la contract, inspecţia pentru evaluarea
conformităţii CPF cu noile cerinţe în locul inspecţiei de rutină anuală, care va fi reprogramată în
intervalul 01.07.2013 – 31.12.2013.

După evaluarea finală, QUALITAS va emite un „Certificat de conformitate a CPF” modificat în
conformitate cu cerinţele documentelor normative în vigoare, care va înlocui certificatul existent.

Dupa primirea certificatului fabricantul va putea emite Declaraţia de performanţă şi aplica
marcajul CE asociat pe produsele ce vor fi livrate.

Termen pentru realizarea evaluărilor faţă de noile cerinţe: conform reprogramării în intervalul
01.07.2013 – 31.12.2013

Pentru lămuriri privind realizarea acestor acţiuni vă rugăm să ne contactaţi

Descarca aici Politica de Tranzitie
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