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Referitor la:
Certificarea conformităţii CPF aferent produselor:
Elemente pentru zidărie de argilă arsă
cu SR EN 771-1+A1:2015
În „Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde
europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii” aprobată cu Ordinul MDRAP
nr. 977/06.07.2016, publicat în MO nr.549/21.07.2016, a fost indicată referinţa standardului SR
EN 771-1+A1:2016 – Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea1: Elemente pentru
zidărie de argilă arsă, care înlocuieşte standardul SR EN 771-1:2011 şi are prevăzută data de
încetare a perioadei de coexistenţă – 10.06.2017. Întrucât în Comunicarea Comisiei 2016/C
209/3 (Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul legislaţiei Uniunii
în materie de armonizare) apărută în JOUE C 209 din 10.06.2016, care este citată ca sursă
pentru Lista aprobată cu Ordinul MDRAP nr. 977/06.07.2016, referinţa este indicată sub forma
SR EN 771-1+A1:2015, iar în patrimoniul ASRO standardul este identificat cu aceeaşi referinţă,
în prezentul document ca şi în documentele de evaluare şi certificare referinţa va fi indicată sub
forma SR EN 771-1+A1:2015.
În contextul celor de mai sus, QUALITAS a adoptat o Politică de tranziţie la cerinţele
standardului amendat, disponibilă pe site-ul QUALITAS din 01.09.2016, care stabileşte moduri
de acţiune diferite, aplicabile în corelare cu faza procesului de certificare aflată în derulare.
Pentru clienţii QUALITAS care au obţinut certificarea conformităţii CPF cu standardul SR EN
771-1:2011, pentru a asigura continuitatea certificărilor acordate, este aplicabil următorul mod
de acţiune:
1. Fabricantul va comunica QUALITAS opţiunea sa privind continuarea sau renunţarea la
certificare şi, în primul caz, va stabili un Program de acţiuni pentru tranziţia la cerinţele
standardului amendat SR EN 771-1+A1:2015
Termen pentru transmiterea la QUALITAS a opţiunii şi, dacă este cazul, a Programului de
acţiuni – 01.11.2016
2. Fabricantul trebuie să actualizeze documentaţia sistemului CPF în conformitate cu cerinţele
standardului amendat SR EN 771-1+A1:2015 şi, dacă este cazul, să facă determinarea
produsului-tip necesară.
Documentele actualizate ale sistemului CPF vor fi puse la dispoziţia QUALITAS.
Termen pentru transmitere documente – conform Programului de acţiuni acceptat de
QUALITAS
3. QUALITAS va efectua, în baza unui act adiţional la contract, evaluarea conformităţii CPF
faţă de cerinţele standardului amendat SR EN 771-1+A1:2015, în cadrul unei evaluări
suplimentare, cuplată sau nu cu proxima supraveghere, după caz, care va fi planificată în cadrul
perioadei de coexistenţă şi va include o inspecţie extraordinară cu caracter limitat a CPF, pe
lângă inspecţia de rutină a CPF aferentă supravegherii curente, dacă este cazul, şi, dacă
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evaluarea este finalizată cu rezultate favorabile, va emite un Certificat de conformitate a CPF
modificat corespunzător, care va înlocui certificatul existent.
Termen pentru realizarea evaluărilor faţă de noile cerinţe: conform reprogramării în intervalul
01.11.2016 – 10.06.2017
Pentru lămuriri privind realizarea acestor acţiuni vă rugăm să ne contactaţi
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