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PoziŃia Consiliului în primă lectură 
– 

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI* 
 

la poziŃia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui 
 
REGULAMENT (UE) NR. ... AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 

 
de stabilire a unor condiŃii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcŃii şi 

de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului 
 

(Text cu relevanŃă pentru SEE) 
 
 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
 
având în vedere Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene, în special articolul 114, 
 
având în vedere propunerea Comisiei Europene, 
 
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, 

                                                 
*  Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat 

este marcat prin simbolul ▌.  
1 JO C 218, 11.9.2009, p. 15. 
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hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 
 
întrucât: 
 
(1) Normele statelor membre impun ca construcŃiile să fie proiectate şi executate astfel 

încât să nu pună în pericol siguranŃa persoanelor, a animalelor domestice şi a bunurilor 
şi să nu dăuneze mediului. 

 
(2) Normele respective influenŃează în mod direct cerinŃele aplicabile produselor pentru 

construcŃii. CerinŃele respective se reflectă, la rândul lor, în standardele naŃionale 
aplicabile produselor, autorizările tehnice naŃionale şi alte specificaŃii şi dispoziŃii 
tehnice naŃionale privind produsele pentru construcŃii. Din cauza disparităŃii acestora, 
respectivele cerinŃe sunt o piedică în calea schimburilor comerciale în interiorul 
Uniunii. 

 
(3) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre de a 

specifica cerinŃele pe care le consideră necesare în vederea asigurării protecŃiei sănătăŃii, 
mediului şi a lucrătorilor în timpul utilizării produselor pentru construcŃii. 

 
(4) Statele membre au introdus dispoziŃii, inclusiv cerinŃe, privind nu numai siguranŃa 

clădirilor şi a altor construcŃii, dar şi sănătatea, durabilitatea, economia de energie, 
protecŃia mediului, aspectele economice şi alte aspecte care prezintă importanŃă în 
interesul public. Actele cu putere de lege, măsurile administrative sau jurisprudenŃa, 
stabilite fie la nivelul Uniunii, fie la nivelul statelor membre, referitoare la construcŃii 
pot avea un impact asupra cerinŃelor privind produsele pentru construcŃii. Întrucât 
efectul acestora asupra funcŃionării pieŃei interne poate fi similar, este oportun ca actele 
cu putere de lege, măsurile administrative şi jurisprudenŃa să fie considerate „dispoziŃii” 
în sensul prezentului regulament. 

 
(5) După caz, dispoziŃiile privind utilizarea sau utilizările preconizate ale unui produs 

pentru construcŃii într-un stat membru care vizează respectarea cerinŃelor fundamentale 
aplicabile construcŃiilor determină caracteristicile esenŃiale a căror performanŃă ar trebui 
declarată. Pentru a se evita situaŃia în care declaraŃia de performanŃă este lipsită de 
conŃinut, ar trebui să se declare cel puŃin una dintre caracteristicile esenŃiale ale unui 
produs pentru construcŃii care sunt relevante pentru utilizarea sau utilizările 
declarate. 

 
(6) Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor 

cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele 
de construcŃii2 a urmărit să elimine barierelor tehnice din calea comerŃului în domeniul 
produselor pentru construcŃii, cu scopul de a favoriza libera lor circulaŃie pe piaŃa 
internă. 

                                                 
1 PoziŃia Parlamentului European din 24 aprilie 2009 (JO C 184 E, 8.7.2010, p. 441), PoziŃia 

Consiliului din 13 septembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi PoziŃia 
Parlamentului European din xx.xx.2011. 

2 JO L 40, 11.2.1989, p. 12. 
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(7) Pentru atingerea acestui obiectiv, Directiva 89/106/CEE a prevăzut stabilirea unor 

standarde armonizate pentru produsele pentru construcŃii şi eliberarea de agremente 
tehnice europene. 

 
(8) Directiva 89/106/CEE ar trebui să fie înlocuită în vederea simplificării şi a clarificării 

cadrului existent, precum şi în vederea creşterii transparenŃei şi a eficacităŃii măsurilor 
în vigoare. 

 
(9) Prezentul regulament ar trebui să Ńină seama de cadrul juridic orizontal pentru 

comercializarea produselor în cadrul pieŃei interne, stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a 
cerinŃelor de acreditare şi de supraveghere a pieŃei în ceea ce priveşte comercializarea 
produselor1, precum şi prin Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor2.  

 
(10) Înlăturarea barierelor tehnice în domeniul construcŃiilor poate fi obŃinută numai prin 

stabilirea unor specificaŃii tehnice armonizate în scopul de a evalua performanŃele 
produselor pentru construcŃii. 

 
(11) Respectivele specificaŃii tehnice armonizate ar trebui să includă încercarea, calculele şi 

alte mijloace, definite în cadrul standardelor armonizate şi al documentelor de evaluare 
europene, care permit evaluarea performanŃei în ceea ce priveşte caracteristicile 
esenŃiale ale produselor pentru construcŃii. 

 
(12) Metodele utilizate de către statele membre în cerinŃele acestora aplicabile construcŃiilor, 

precum şi alte norme naŃionale referitoare la caracteristicile esenŃiale ale produselor 
pentru construcŃii, ar trebui să fie conforme cu specificaŃiile tehnice armonizate. 

 
(13) Atunci când este oportun, ar trebui încurajată utilizarea în cadrul standardelor 

armonizate a claselor de performanŃă referitoare la caracteristicile esenŃiale ale 
produselor pentru construcŃii, astfel încât să se Ńină seama de diferitele niveluri ale 
cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiilor pentru anumite construcŃii, precum şi 
de diferenŃele între condiŃiile climatice, geologice, geografice sau de altă natură, 
existente în statele membre. Pe baza unui mandat revizuit, organismele europene de 
standardizare ar trebui să fie împuternicite să stabilească astfel de clase, în cazul în care 
acestea nu au fost deja stabilite de Comisie. 

 
(14) Atunci când utilizarea preconizată necesită respectarea de către produsele pentru 

construcŃii a unor niveluri-prag pentru orice caracteristici esenŃiale în statele membre, 
aceste niveluri ar trebui stabilite în cadrul specificaŃiilor tehnice armonizate. 

 
(14a) La evaluarea performanŃei unui produs pentru construcŃii, ar trebui să se ia, de 

asemenea, în considerare aspecte de sănătate şi de siguranŃă legate de utilizarea 
acestuia pe întregul său ciclu de viaŃă.  

                                                 
1 JO L 218, 13.8.2008, p. 30. 
2 JO L 218, 13.8.2008, p. 82. 
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(15) Nivelurile-prag stabilite de Comisie în temeiul prezentului regulament ar trebui să 

constituie valori general recunoscute pentru caracteristicile esenŃiale ale produsului 
pentru construcŃii vizat în ceea ce priveşte dispoziŃiile din statele membre şi ar trebui să 
asigure un nivel ridicat de protecŃie în sensul articolului 114 din Tratatul privind 
FuncŃionarea Uniunii Europene (TFUE).  

 
(16) Un nivel-prag poate avea un caracter tehnic sau de reglementare şi poate să se aplice 

unei singure caracteristici sau unui set de caracteristici. 
 
(17) Comitetul European de Standardizare (CEN) şi Comitetul european de standardizare 

electrotehnică (CENELEC) sunt recunoscute ca fiind organismele competente pentru a 
adopta standardele armonizate în conformitate cu orientările generale pentru cooperarea 
dintre Comisie şi aceste două organisme, semnate la 28 martie 2003. FabricanŃii ar 
trebui să utilizeze respectivele standarde armonizate atunci când referinŃele acestora au 
fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu criteriile 
stabilite în temeiul Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaŃii în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăŃii 
informaŃionale1. Atunci când s-a atins un nivel suficient de expertiză tehnică şi 
ştiinŃifică în ceea ce priveşte toate aspectele relevante, ar trebui să se utilizeze în mai 
mare măsură standarde armonizate în ceea ce priveşte produsele pentru construcŃii, 
inclusiv, dacă este cazul, şi după consultarea comitetului permanent pentru 
construcŃii, prin stabilirea unui mandat de elaborare a standardelor respective pe 
baza documentelor de evaluare europene existente.  

 
(18) Procedurile prevăzute prin Directiva 89/106/CEE de evaluare a performanŃei privind 

caracteristicile esenŃiale ale produselor pentru construcŃii care nu sunt acoperite de un 
standard armonizat ar trebui să fie simplificate pentru o mai mare transparenŃă şi pentru 
a reduce costurile ce revin fabricanŃilor de produse pentru construcŃii. 

 
(19) Pentru a permite unui fabricant al unui produs pentru construcŃii să întocmească o 

declaraŃie de performanŃă pentru un produs pentru construcŃii care nu este acoperit sau 
care nu este acoperit integral de un standard armonizat este necesar să se prevadă o 
evaluare tehnică europeană. 

 
(20) FabricanŃii de produse pentru construcŃii ar trebui să poată solicita o evaluare tehnică 

europeană a produselor lor pe baza ghidurilor de evaluare tehnică europeană stabilite în 
temeiul Directivei 89/106/CEE. Ar trebui prin urmare asigurat dreptul de a utiliza 
respectivele ghiduri în calitate de documente de evaluare europene. 

 
(21) Stabilirea unor proiecte de documente de evaluare europene şi eliberarea de evaluări 

tehnice europene ar trebui să fie încredinŃate unor organisme de evaluare tehnică 
(denumite în continuare „OET”) desemnate de către statele membre. Pentru a se asigura 
că OET posedă competenŃa necesară pentru îndeplinirea acestor sarcini, condiŃiile 
necesare desemnării lor ar trebui să fie stabilite la nivelul Uniunii.  

 
(22) OET ar trebui să creeze o organizaŃie (denumită în continuare „organizaŃia OET-
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urilor”), sprijinită, după caz, prin finanŃare din partea Uniunii, care să coordoneze 
procedurile de elaborare a proiectelor de documente de evaluare europene şi de eliberare 
a evaluărilor tehnice europene, asigurând transparenŃa şi confidenŃialitatea necesară a 
acestor proceduri.  

 
(23) Cu excepŃia cazurilor prevăzute în prezentul regulament, introducerea pe piaŃă a unui 

produs pentru construcŃii acoperit de un standard armonizat sau pentru care a fost 
eliberată o evaluare tehnică europeană ar trebui să fie însoŃită de o declaraŃie de 
performanŃă cu privire la caracteristicile esenŃiale ale produsului pentru construcŃii, în 
conformitate cu specificaŃiile tehnice armonizate relevante. 

 
(24) Dacă este cazul, declaraŃia de performanŃă ar trebui să includă informaŃii referitoare la 

conŃinutul de substanŃe periculoase din produsul pentru construcŃii pentru a îmbunătăŃi 
posibilităŃile în materie de construcŃii durabile şi pentru a facilita dezvoltarea unor 
produse ecologice. InformaŃiile respective ar trebui să fie furnizate fără a aduce 
atingere obligaŃiilor prevăzute în alte instrumente din dreptul Uniunii aplicabile 
substanŃelor periculoase, în special obligaŃiilor privind etichetarea, şi ar trebui să fie 
puse la dispoziŃie în acelaşi timp şi în acelaşi format ca şi declaraŃia de performanŃă, 
astfel încât să parvină tuturor potenŃialilor utilizatori de produse pentru construcŃii. 
InformaŃiile privind conŃinutul de substanŃe periculoase ar trebui să se limiteze, într-o 
primă fază, la substanŃele menŃionate la articolele 31 şi 33 din Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricŃionarea substanŃelor chimice 
(REACH) şi de înfiinŃare a AgenŃiei Europene pentru Produse Chimice1. Cu toate 
acestea, ar trebui să se analizeze în continuare nevoile specifice de informaŃii 
referitoare la conŃinutul de substanŃe periculoase din produsele pentru construcŃii 
pentru a completa gama de substanŃe care fac obiectul acestei obligaŃii, astfel încât să 
se asigure un nivel ridicat de protecŃie a sănătăŃii şi siguranŃei lucrătorilor care 
utilizează produse pentru construcŃii şi a utilizatorilor de construcŃii, inclusiv în ceea 
ce priveşte cerinŃele de reciclare şi/sau reutilizare a unor părŃi sau materiale. 
Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor şi obligaŃiilor statelor membre în 
temeiul altor dispoziŃii de drept ale Uniunii care se aplică substanŃelor periculoase, în 
special Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive2, Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei3, Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile4 şi 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanŃelor şi a 
amestecurilor5. 

 
(24a)  DeclaraŃia de performanŃă ar trebui să poată fi numerotată în conformitate cu 

                                                 
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1. 
2 JO L 123, 24.4.1998, p. 1. 
3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1. 
4 JO L 312, 22.11.2008, p. 3. 
5 JO L 353, 31.12.2008, p. 1. 
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numărul de referinŃă al produsului-tip.  
 
(25) Este necesar să se prevadă proceduri simplificate pentru elaborarea declaraŃiilor de 

performanŃă, în scopul uşurării sarcinii financiare a întreprinderilor, în special a 
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri). 

 
(26) Pentru a se asigura că declaraŃia de performanŃă este exactă şi fiabilă, performanŃa 

produsului pentru construcŃii ar trebui să fie evaluată şi producŃia în uzină ar trebui să 
fie controlată conform unui sistem adecvat de evaluare şi de verificare a constanŃei 
performanŃei produsului pentru construcŃii. S-ar putea alege mai multe sisteme pentru a 
fi aplicate unui anumit produs pentru construcŃii, pentru a se Ńine seama de relaŃia 
specifică dintre unele dintre caracteristicile esenŃiale ale acestuia şi cerinŃele 
fundamentale aplicabile construcŃiilor. 

 
(27) Din cauza specificităŃii produselor pentru construcŃii şi orientării speciale a sistemului 

lor de evaluare, procedurile de evaluare a conformităŃii prevăzute în Decizia 
nr. 768/2008/CE şi modulele definite în respectiva decizie nu sunt adecvate. Prin 
urmare, ar trebui stabilite metode specifice pentru evaluarea şi verificarea constanŃei 
performanŃei în ceea ce priveşte caracteristicile esenŃiale ale produselor pentru 
construcŃii. 

 
(28) Având în vedere diferenŃele de semnificaŃie a marcajului CE pentru produsele pentru 

construcŃii, atunci când sunt comparate cu principiile generale stabilite în Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008, ar trebui prevăzute dispoziŃii specifice care să asigure clar obligaŃia 
de a aplica marcajul CE pe produsele pentru construcŃii şi consecinŃele respectivei 
aplicări. 

 
(29) Prin aplicarea marcajului CE sau dispunerea aplicării marcajului respectiv pe un produs 

pentru construcŃii, fabricantul ar trebui să arate că îşi asumă responsabilitatea pentru 
conformitatea respectivului produs cu performanŃa sa declarată. 

 
(30) Marcajul CE ar trebui să fie aplicat pe toate produsele de construcŃie pentru care 

fabricantul a stabilit o declaraŃie de performanŃă în conformitate cu prezentul 
regulament. Dacă nu a fost stabilită nicio declaraŃie de performanŃă, marcajul CE nu ar 
trebui să fie aplicat. 

 
(31) Marcajul CE ar trebui să fie singurul marcaj care atestă conformitatea produsului pentru 

construcŃii cu performanŃa declarată şi respectarea cerinŃelor aplicabile referitoare la 
legislaŃia de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, se pot utiliza alte marcaje, cu 
condiŃia ca acestea să contribuie la îmbunătăŃirea protecŃiei utilizatorilor de produse 
pentru construcŃii şi să nu facă obiectul legislaŃiei de armonizare a Uniunii. 

 
(32) Pentru a evita încercarea inutilă a produselor pentru construcŃii a căror performanŃă a 

fost deja suficient demonstrată prin rezultate stabile la încercările anterioare sau prin 
alte date existente, ar trebui să i se permită fabricantului, în condiŃiile prevăzute prin 
specificaŃiile tehnice armonizate sau printr-o decizie a Comisiei, să declare un anumit 
nivel sau o anumită clasă de performanŃă fără încercare sau fără încercări suplimentare. 
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(33) Pentru a evita duplicarea unor încercări deja efectuate, fabricantului unui produs pentru 

construcŃii ar trebui să i se permită să utilizeze rezultatele încercărilor obŃinute de o terŃă 
parte. 

 
(34) Ar trebui definite condiŃii pentru utilizarea unor proceduri simplificate în vederea 

evaluării performanŃei produselor pentru construcŃii, cu scopul de a reduce cât mai 
mult costul introducerii lor pe piaŃă, fără a reduce nivelul de siguranŃă. FabricanŃii 
care utilizează astfel de proceduri simplificate ar trebui să demonstreze în mod 
adecvat îndeplinirea condiŃiilor respective.  

 
(34a) Pentru a întări impactul măsurilor de supraveghere a pieŃei, toate procedurile 

simplificate prevăzute în prezentul regulament pentru evaluarea performanŃei 
produselor pentru construcŃii ar trebui să se aplice numai persoanelor fizice sau 
juridice care fabrică produsele pe care le introduc pe piaŃă.  

 
(35) Pentru a reduce mai mult costul pentru microîntreprinderi al introducerii pe piaŃă a 

produselor pentru construcŃii pe care le fabrică, este necesar să se prevadă proceduri 
simplificate de evaluare a performanŃei, atunci când produsele în cauză nu provoacă 
preocupări majore din punctul de vedere al siguranŃei, respectând totodată cerinŃele 
aplicabile indiferent de originea acestor cerinŃe. Întreprinderile care aplică aceste 
proceduri simplificate ar trebui să demonstreze de asemenea că pot fi considerate 
microîntreprinderi. De asemenea, acestea ar trebui să urmeze procedurile aplicabile 
pentru verificarea constanŃei performanŃei prevăzute în specificaŃiile tehnice armonizate 
pentru produsele lor. 

 
(36) În cazul unui produs pentru construcŃii proiectat şi fabricat în mod individual, 

fabricantul ar trebui să aibă permisiunea de a utiliza proceduri simplificate de evaluare a 
performanŃei, atunci când se poate demonstra că produsul introdus pe piaŃă respectă 
cerinŃele aplicabile. 

 
(36a) Cadrul interpretativ pentru definiŃia conceptului de „nerealizare într-un proces de 

producŃie în serie”, aplicabilă diferitor produse de construcŃie reglementate de 
prezentul regulament, ar trebui stabilit de către Comisie după consultarea comitetului 
permanent pentru construcŃii.  

 
(37) ToŃi operatorii economici care intervin în lanŃul de aprovizionare şi de distribuŃie ar 

trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că introduc sau pun la 
dispoziŃie pe piaŃă numai produse pentru construcŃii care respectă cerinŃele prezentului 
regulament, vizând asigurarea performanŃei produselor pentru construcŃii şi respectarea 
cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiilor. În special, importatorii şi distribuitorii 
de produse pentru construcŃii ar trebui să cunoască caracteristicile esenŃiale pentru care 
există dispoziŃii pe piaŃa Uniunii şi cerinŃele specifice din statele membre referitoare la 
cerinŃele fundamentale aplicabile construcŃiilor, şi ar trebui să utilizeze aceste cunoştinŃe 
în cadrul tranzacŃiilor lor comerciale.  

 
(38) Este important să se asigure accesibilitatea regulilor tehnice naŃionale, astfel încât 

întreprinderile şi, în special IMM-urile să poată aduna informaŃii fiabile şi exacte cu 
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privire la legislaŃia în vigoare în statul membru în care intenŃionează să introducă pe 
piaŃă sau să îşi comercializeze produsele. Prin urmare, statele membre ar trebui să 
desemneze în acest scop puncte de informare despre produse pentru construcŃii. Pe 
lângă sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor 
proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naŃionale pentru produsele 
comercializate în mod legal în alt stat membru1, punctele de informare despre 
produse pentru construcŃii ar trebui să furnizeze de asemenea informaŃii privind 
normele aplicabile încorporării, asamblării sau instalării unui tip specific de produs 
pentru construcŃii. 

 
(39) Pentru a facilita libera circulaŃie a mărfurilor, punctele de informare despre produse 

pentru construcŃii ar trebui să furnizeze, gratuit, informaŃii referitoare la dispoziŃiile care 
vizează respectarea cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiilor în ceea ce priveşte 
utilizarea preconizată a fiecărui produs pentru construcŃii pe teritoriul fiecărui stat 
membru. Punctele de informare despre produse pentru construcŃii pot, de asemenea, 
oferi operatorilor economici informaŃii sau observaŃii suplimentare. Pentru informaŃii 
suplimentare, punctele de informare despre produse pentru construcŃii ar trebui să poată 
percepe tarife care să fie proporŃionale cu costurile furnizării informaŃiilor sau 
observaŃiilor respective. În plus, statele membre ar trebui să se asigure că se alocă 
resurse suficiente pentru punctele de informare despre produse. 

 
(40) Întrucât înfiinŃarea punctelor de informare despre produse pentru construcŃii nu ar trebui 

să afecteze alocarea funcŃiilor în rândul autorităŃilor competente din cadrul sistemelor de 
reglementare ale statelor membre, ar trebui să fie posibil ca statele membre să înfiinŃeze 
puncte de informare despre produse pentru construcŃii în funcŃie de competenŃele 
regionale sau locale. Statele membre ar trebui să poată încredinŃa rolul de punct de 
informare despre produse pentru construcŃii unor puncte de informare existente, 
înfiinŃate în conformitate cu alte instrumente ale Uniunii, pentru a se împiedica 
proliferarea inutilă a punctelor de informare şi pentru a se simplifica procedurile 
administrative. Pentru a nu creşte cheltuielile administrative pentru întreprinderi şi 
autorităŃile competente, statele membre ar trebui, de asemenea, să poată încredinŃa rolul 
de puncte de informare despre produse pentru construcŃii nu numai serviciilor existente 
din cadrul administraŃiei publice, ci şi centrelor naŃionale SOLVIT, camerelor de 
comerŃ, organizaŃiilor profesionale şi organismelor private. 

 
(40a) Punctele de informare despre produse pentru construcŃii ar trebui să fie în măsură să 

îşi îndeplinească funcŃiile într-un mod prin care să se evite conflictele de interese, în 
special în ceea ce priveşte procedurile pentru obŃinerea marcajului CE.  

 
(41) În scopul asigurării unei aplicări omogene şi coerente a legislaŃiei de armonizare a 

Uniunii, ar trebui ca statele membre să asigure o supraveghere eficace a pieŃei. 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 defineşte condiŃiile de bază pentru funcŃionarea unei 
astfel de supravegheri, în special pentru programe, finanŃare şi sancŃiuni. 

 
(42) Responsabilitatea statelor membre pentru siguranŃă, sănătate şi alte aspecte la care se 
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referă cerinŃele esenŃiale ale construcŃiilor de pe teritoriul acestora ar trebui să fie 
recunoscută într-o clauză de salvgardare care să prevadă măsuri de protecŃie adecvate. 

 
(43) Deoarece este necesară garantarea pe întreg teritoriul Uniunii a unui nivel uniform de 

performanŃă a organismelor care efectuează evaluarea şi verificarea constanŃei 
performanŃei produselor pentru construcŃii şi deoarece toate aceste organisme ar trebui 
să îşi îndeplinească funcŃiile la acelaşi nivel şi în condiŃii de concurenŃă echitabile, ar 
trebui stabilite cerinŃe pentru acele organisme care doresc să fie notificate în sensul 
prezentului regulament. De asemenea, ar trebui să se prevadă dispoziŃii referitoare la 
furnizarea de informaŃii adecvate în legătură cu aceste organisme şi pentru 
monitorizarea acestora. 

 
(44) Pentru a se asigura un nivel calitativ coerent al evaluării şi verificării constanŃei 

performanŃei produselor pentru construcŃii, este, de asemenea, necesar să se stabilească 
cerinŃe aplicabile autorităŃilor responsabile de notificarea către Comisie şi către celelalte 
state membre a organismelor care efectuează sarcinile respective. 

 
(45) În conformitate cu articolul 291 din TFUE, normele şi principiile privind controlul 

statelor membre al exercitării de către Comisie a competenŃelor de executare urmează a 
fi stabilite dinainte printr-un regulament adoptat în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară. Până la adoptarea noului regulament, continuă să se aplice Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea 
competenŃelor de executare conferite Comisiei1, cu excepŃia procedurii de reglementare 
cu control, care nu mai este aplicabilă. 

 
(46) În scopul realizării obiectivelor prezentului regulament, Comisia ar trebui să fie 

împuternicită să adopte anumite acte delegate în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experŃi.  

 
(46a) În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate care să 

specifice condiŃiile de utilizare a site-urilor de internet pentru punerea la dispoziŃie a 
declaraŃiei de performanŃă.  

 
(47) Dată fiind necesitatea unei perioade de timp pentru instituirea cadrului care să asigure 

funcŃionarea corectă a prezentului regulament, aplicarea prezentului regulament ar 
trebui să fie amânată, cu excepŃia dispoziŃiilor privind desemnarea OET-urilor, a 
autorităŃilor de notificare şi a organismelor notificate, înfiinŃarea unei organizaŃii a 
OET-urilor şi instituirea comitetului permanent pentru construcŃii. 

 
(48) Comisia şi statele membre, în colaborare cu părŃile interesate, ar trebui să lanseze 

campanii de informare pentru a informa sectorul construcŃiilor, în special operatorii 
economici şi utilizatorii produselor pentru construcŃii, cu privire la stabilirea unui limbaj 
tehnic comun, repartizarea responsabilităŃilor între operatorii economici şi utilizatorii 
individuali, aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcŃii, revizuirea 
cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiilor şi a sistemelor de evaluare şi de 
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verificare a constanŃei performanŃei. 
 
(49) CerinŃa fundamentală aplicabilă construcŃiilor referitoare la utilizarea durabilă a 

resurselor naturale ar trebui să Ńină seama în special de reciclabilitatea construcŃiilor, a 
materialelor şi părŃilor componente, după demolare, de durabilitatea construcŃiilor şi de 
utilizarea în construcŃii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul.  

 
(50) Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor şi a impactului construcŃiilor asupra 

mediului, ar trebui utilizate declaraŃiile de mediu privind produsele atunci când acestea 
sunt disponibile. 

 
(50a) Ori de câte ori este posibil, ar trebui prevăzute metode europene uniforme pentru 

asigurarea conformităŃii cu cerinŃele fundamentale prevăzute în anexa I. 
 
(51) Deoarece obiectivul prezentului regulament, şi anume de a asigura funcŃionarea 

adecvată a pieŃei interne a produselor pentru construcŃii prin utilizarea specificaŃiilor 
tehnice armonizate pentru exprimarea performanŃei produselor pentru construcŃii, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre şi, în consecinŃă, având în 
vedere amploarea şi efectele, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităŃii, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul 
proporŃionalităŃii, enunŃat la articolul menŃionat, prezentul regulament nu depăşeşte ceea 
ce este necesar în vederea îndeplinirii respectivului obiectiv, 

 
 
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
 
 

CAPITOLUL I 
 

DispoziŃii generale 
 

Articolul 1 
 

Obiectul 
 

Prezentul regulament stabileşte condiŃiile de introducere pe piaŃă sau punere la dispoziŃie pe 
piaŃă a produselor pentru construcŃii stabilind dispoziŃii armonizate privind modul de 
exprimare a performanŃei produselor pentru construcŃii referitor la caracteristicile lor esenŃiale 
şi privind utilizarea marcajului CE aplicat pe respectivele produse. 
 
 

Articolul 2 
 

DefiniŃii 
 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiŃii: 
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(1) „produs pentru construcŃii” înseamnă orice produs sau set fabricat şi introdus pe piaŃă în 
scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcŃii sau părŃi ale acestora şi a 
cărui performanŃă afectează performanŃa construcŃiilor în ceea ce priveşte cerinŃele 
fundamentale aplicabile construcŃiilor; 

 
(2) „set” înseamnă un produs pentru construcŃii introdus pe piaŃă de un singur fabricant sub 

forma unui ansamblu de cel puŃin două componente separate care trebuie asamblate 
pentru a fi instalate în construcŃii; 

 
(3) „construcŃii” înseamnă clădiri şi lucrări de inginerie civilă; 
 
(4) „caracteristici esenŃiale” înseamnă acele caracteristici ale produsului pentru construcŃii 

care se referă la cerinŃele fundamentale aplicate construcŃiilor; 
 
(5) „performanŃa unui produs pentru construcŃii” înseamnă performanŃa legată de 

caracteristicile esenŃiale relevante, exprimată prin nivel, clasă sau printr-o descriere; 
 
(6) „nivel” înseamnă rezultatul evaluării performanŃei unui produs pentru construcŃii în 

ceea ce priveşte caracteristicile esenŃiale ale acestuia, exprimat sub forma unei valori 
numerice; 

 
(7) „clasă” înseamnă o gamă, delimitată de o valoare minimă şi una maximă, de niveluri de 

performanŃă ale unui produs pentru construcŃii; 
 
(8) „nivel-prag” se referă la valoarea minimă sau maximă a performanŃei unui produs 

pentru construcŃii; 
 
(9) „produs-tip” înseamnă setul de niveluri sau clase de performanŃă reprezentative ale unui 

produs pentru construcŃii, în ceea ce priveşte caracteristicile sale esenŃiale, fabricat prin 
utilizarea unei anumite combinaŃii de materii prime sau de alte elemente în cadrul unui 
proces de producŃie specific; 

 
(10) „specificaŃii tehnice armonizate” înseamnă standarde armonizate şi documente de 

evaluare europene; 
 
(11) „standard armonizat” înseamnă un standard adoptat de unul dintre organismele 

europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza unei 
cereri din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din respectiva directivă; 

 
(12) „document de evaluare european” înseamnă un document adoptat de către organizaŃia 

OET-urilor în scopul eliberării de evaluări tehnice europene; 
 
(13) „evaluare tehnică europeană” înseamnă evaluarea documentată a performanŃelor unui 

produs pentru construcŃii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenŃiale ale acestuia, în 
conformitate cu respectivul document de evaluare european; 

 
(14) „utilizare preconizată” înseamnă utilizarea preconizată a produsului pentru construcŃii, 

astfel cum este definită în specificaŃiile tehnice armonizate aplicabile; 
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(15) „documentaŃie tehnică specifică” înseamnă o documentaŃie care demonstrează că 

metodele din cadrul sistemului aplicabil de evaluare şi de verificare a constanŃei 
performanŃei au fost înlocuite cu alte metode, cu condiŃia ca rezultatele obŃinute prin 
metodele respective să fie echivalente cu cele obŃinute prin metodele de încercare 
prevăzute de standardul armonizat corespunzător; 

 
(16) „punerea la dispoziŃie pe piaŃa” înseamnă orice furnizare a unui produs pentru 

construcŃii pentru distribuirea sau utilizarea pe piaŃa Uniunii în cadrul unei activităŃi 
comerciale, contra cost sau gratuit; 

 
(17) „introducere pe piaŃă” înseamnă prima punere la dispoziŃie a unui produs pentru 

construcŃii pe piaŃa Uniunii; 
 
(18) „operator economic” înseamnă fabricantul, importatorul, distribuitorul sau 

reprezentantul autorizat; 
 
(19) „fabricant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs pentru 

construcŃii sau dispune proiectarea sau fabricarea unui astfel de produs şi 
comercializează produsul respectiv, sub numele său sau sub marca sa; 

 
(20) „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanŃul de aprovizionare, 

altul decât fabricantul sau importatorul, care comercializează un produs pentru 
construcŃii; 

 
(21) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care 

introduce pe piaŃa Uniunii un produs pentru construcŃii dintr-o Ńară terŃă; 
 
(22) „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune 

care a primit un mandat scris din partea fabricantului pentru a acŃiona în numele 
acestuia în legătură cu sarcini specificate; 

 
(23) „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica comercializarea unui 

produs pentru construcŃii din lanŃul de aprovizionare; 
 
(24) „rechemare” înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs pentru 

construcŃii care a fost deja pus la dispoziŃia utilizatorului final; 
 
(25) „acreditarea” are semnificaŃia care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;  
 
(26) „controlul producŃiei în fabrică” înseamnă controlul intern documentat permanent al 

producŃiei dintr-o fabrică, în conformitate cu specificaŃiile tehnice armonizate relevante; 
 
(27) „microîntreprindere” înseamnă o microîntreprindere aşa cum este ea definită în 

Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definiŃia întreprinderilor micro, mici şi 
mijlocii1; 

                                                 
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36. 



 

AM\853407RO.doc 13/68 PE455.844 

RO Unită în diversitate RO 

 
(28) „ciclu de viaŃă” înseamnă etapele succesive şi interdependente din viaŃa unui produs 

pentru construcŃii, de la achiziŃia materiilor prime sau generarea din resurse naturale 
până la eliminarea finală; 

 
 

Articolul 3 
 

CerinŃe fundamentale pentru lucrările de construcŃie şi caracteristici esenŃiale ale produselor 
pentru construcŃii 

 
1. CerinŃele fundamentale aplicabile construcŃiilor prevăzute în anexa I constituie baza 

pentru pregătirea mandatelor de standardizare şi a specificaŃiilor tehnice armonizate. 
 
2. Caracteristicile esenŃiale ale produselor pentru construcŃii se stabilesc în specificaŃiile 

tehnice armonizate în ceea ce priveşte cerinŃele fundamentale aplicabile construcŃiilor. 
 
3. Pentru anumite familii de produse pentru construcŃii care fac obiectul unui standard 

armonizat, Comisia stabileşte, după caz şi în funcŃie de utilizările preconizate ale 
acestora, astfel cum sunt definite în standardele armonizate, prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 60, acele caracteristici esenŃiale referitor la care 
fabricantul trebuie să declare performanŃa produsului în momentul în care acesta este 
introdus pe piaŃă. 

 
 După caz, Comisia stabileşte de asemenea, prin intermediul actelor delegate în 

conformitate cu articolul 60, nivelurile-prag pentru performanŃă referitoare la 
caracteristicile esenŃiale care trebuie declarate. 

 
 

CAPITOLUL II 
 

DeclaraŃia de performanŃă şi marcajul CE 
 

Articolul 4 
 

DeclaraŃia de performanŃă 
 

1. Atunci când un produs pentru construcŃii face obiectul unui standard armonizat sau este 
conform cu o evaluare tehnică europeană care a fost eliberată pentru acesta, fabricantul 
întocmeşte o declaraŃie de performanŃă pentru acesta în momentul în care este introdus 
pe piaŃă.  

 

2. Atunci când un produs pentru construcŃii face obiectul unui standard armonizat sau este 
conform cu o evaluare tehnică europeană care a fost eliberată pentru acesta, se pot 
furniza informaŃii sub orice formă referitoare la performanŃa acestuia în ceea ce priveşte 
caracteristicile esenŃiale, astfel cum sunt definite în specificaŃiile tehnice armonizate 
aplicabile, numai dacă acestea sunt incluse şi specificate în declaraŃia de performanŃă, 
cu excepŃia cazurilor în care, în conformitate cu articolul 5, nu s-a întocmit nicio 
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declaraŃie de performanŃă.  
 
3. Prin întocmirea declaraŃiei de conformitate, fabricantul îşi asumă responsabilitatea 

pentru conformitatea produsului pentru construcŃii cu performanŃa declarată. În lipsa 
unor indicii obiective în sens contrar, statele membre presupun că declaraŃia de 
performanŃă întocmită de fabricant este exactă şi fiabilă. 

 
 

Articolul 5 
 

Derogări de la întocmirea unei declaraŃii de performanŃă 
 

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) şi în lipsa unor dispoziŃii la nivelul Uniunii sau la 
nivel naŃional referitoare la necesitatea declaraŃiei privind caracteristicile esenŃiale în 
momentul în care produsele sunt destinate a fi utilizate, atunci când introduc pe piaŃă un 
produs pentru construcŃii care face obiectul unui standard armonizat, fabricanŃii nu sunt 
obligaŃi să întocmească o declaraŃie de performanŃă atunci când: 
 
(a) produsul pentru construcŃii este fabricat în mod individual sau la comandă, nefiind 

realizat într-un proces de producŃie în serie, ca răspuns la o comandă specifică şi este 
instalat într-o singură construcŃie identificată, de către un fabricant care răspunde de 
încorporarea în condiŃii de siguranŃă a produsului în construcŃii, în conformitate cu 
normele naŃionale aplicabile şi pe răspunderea persoanelor însărcinate cu executarea în 
condiŃii de siguranŃă a construcŃiilor, desemnate prin normele naŃionale aplicabile;  

 
(b) produsul pentru construcŃii este fabricat pe şantier pentru a fi încorporat în construcŃia 

respectivă, în conformitate cu normele naŃionale aplicabile şi pe răspunderea 
persoanelor însărcinate cu executarea în condiŃii de siguranŃă a construcŃii, desemnate în 
temeiul normelor naŃionale aplicabile; or 

 
(c) produsul pentru construcŃii este fabricat în mod tradiŃional sau de o manieră adecvată 

pentru a asigura conservarea patrimoniului, printr-un proces de fabricare neindustrial, 
pentru renovarea adecvată a construcŃiilor protejate în mod oficial ca făcând parte dintr-
un sit protejat sau datorită valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, cu respectarea 
normelor naŃionale aplicabile. 

 
 

Articolul 6 
 

ConŃinutul declaraŃiei de performanŃă 
 

1. DeclaraŃia de performanŃă exprimă performanŃa produselor pentru construcŃii în ceea ce 
priveşte caracteristicile lor esenŃiale, conform specificaŃiilor tehnice armonizate 
relevante. 

 
2. DeclaraŃia de performanŃă conŃine în special următoarele informaŃii: 
 
 (a) referinŃa produsului-tip pentru care a fost întocmită declaraŃia de performanŃă; 
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 (b) sistemul sau sistemele de evaluare şi de verificare a constanŃei performanŃei 

produsului pentru construcŃii, astfel cum se prevede în anexa V; 
 
 (c) numărul de referinŃă şi data eliberării standardului armonizat sau a evaluării 

tehnice europene care a fost utilizată pentru evaluarea fiecărei caracteristici 
esenŃiale; 

 
 (d) după caz, numărul de referinŃă al documentaŃiei tehnice specifice utilizate şi 

cerinŃele pe care fabricantul susŃine că produsul le respectă. 
 
3. În plus, declaraŃia de performanŃă cuprinde: 
 
 (a) utilizarea preconizată sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcŃii, 

în conformitate cu specificaŃia tehnică armonizată aplicabilă; 
 
 (b) lista caracteristicilor esenŃiale, astfel cum sunt stabilite în specificaŃia tehnică 

armonizată pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate declarate; 
 
 (c) performanŃa cel puŃin a uneia dintre caracteristicile esenŃiale ale produsului pentru 

construcŃii, relevante pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate 
declarate; 

 
 (d) după caz, performanŃa produsului pentru construcŃii, pe niveluri sau clase, sau sub 

formă descriptivă, dacă este necesar pe baza unui calcul, în ceea ce priveşte 
caracteristicile esenŃiale stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (3);  

 
 (e) ▌performanŃa acelor caracteristici esenŃiale ale produsului pentru construcŃii 

care sunt legate de utilizarea sau utilizările preconizate, luând în considerare 
dispoziŃiilor legate de utilizarea sau utilizările preconizate în cazul în care 
fabricantul intenŃionează să introducă pe piaŃă produsul pentru construcŃii; 

 
 (f) pentru caracteristicile esenŃiale enumerate, pentru care nu este declarată niciun fel 

de performanŃă, acronimul „NPD” (No Performance Determined - performanŃă 
nedeterminată); 

 
 (g) atunci când produsul a făcut obiectul unei evaluări tehnice europene, performanŃa, 

pe niveluri sau clase, sau într-o descriere, a produsului pentru construcŃii în ceea 
ce priveşte toate caracteristicile esenŃiale cuprinse în evaluarea tehnică europeană 
corespunzătoare. 

 
4. DeclaraŃia de performanŃă se întocmeşte conform modelului care figurează în anexa III. 
 
4a. InformaŃiile menŃionate la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se furnizează împreună cu declaraŃia de 
performanŃă.  
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Articolul 7 
 

Furnizarea declaraŃiei de performanŃă 
 

1. O copie a declaraŃiei de performanŃă este furnizată pe hârtie sau prin mijloace 
electronice împreună cu fiecare produs care este pus la dispoziŃie pe piaŃă. 

 
 Totuşi, atunci când un lot din acelaşi produs este furnizat unui singur utilizator, acesta 

poate fi însoŃit de o copie unică a declaraŃiei de performanŃă, fie pe hârtie, fie prin 
mijloace electronice. 

 
2.  O copie pe hârtie a declaraŃiei de performanŃă se furnizează în mod electronic la 

solicitarea destinatarului.  
 
3. Prin derogare de la alineatele (1) şi (2), o copie a declaraŃiei de performanŃă poate fi 

pusă la dispoziŃie pe o pagină de internet, în conformitate cu condiŃii care urmează să 
fie stabilite de către Comisie prin intermediul actelor delegate în conformitate cu 
articolul 60. Aceste condiŃii trebuie să garanteze, printre altele, că declaraŃia de 
performanŃă rămâne disponibilă cel puŃin pe perioada prevăzută la articolul 11 
alineatul (2). 

 
4. DeclaraŃia de performanŃă se furnizează în limba sau în limbile impuse de statul 

membru în care produsul este pus la dispoziŃie pe piaŃă. 
 
 

Articolul 8 
 

Principii generale şi utilizarea marcajului CE 
 

1. Principiile generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se 
aplică marcajului CE. 

 
2. Marcajul CE se aplică pe acele produse pentru construcŃii pentru care fabricantul a 

întocmit o declaraŃie de performanŃă în conformitate cu articolele 4 şi 6 ▌. 
 
 Dacă o declaraŃie de performanŃă nu a fost întocmită de către fabricant conform 

articolelor 4 şi 6 ▌, marcajul CE nu se aplică.  
 
 Prin aplicarea sau dispunerea aplicării marcajului CE, fabricantul arată că îşi asumă 

responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru construcŃii cu performanŃa sa 
declarată, precum şi pentru respectarea de către acesta a tuturor cerinŃelor aplicabile 
prevăzute în prezentul regulament şi în alte acte legislative de armonizare relevante ale 
Uniunii care prevăd aplicarea marcajului.  

 
 Normele privind aplicarea marcajului CE prevăzute de alte acte din legislaŃia de 

armonizare relevante a Uniunii se aplică fără a aduce atingere dispoziŃiilor prezentului 
alineat. 
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3. Pentru orice produs pentru construcŃii care face obiectul unui standard armonizat,sau 

pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană marcajul CE este singurul marcaj 
care atestă conformitatea produsului pentru construcŃii respectiv cu performanŃa 
declarată, în ceea ce priveşte caracteristicile esenŃiale, care face obiectul respectivului 
standard armonizat, sau pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană. 

 
 În acest sens, statele membre nu introduc nicio trimitere sau retrag din cadrul măsurilor 

naŃionale orice trimitere la un marcaj, altul decât marcajul CE, care atestă conformitatea 
cu performanŃa declarată în ceea ce priveşte caracteristicile esenŃiale acoperite de un 
standard armonizat. 

 
4. Pe teritoriul lor sau aflat sub responsabilitatea lor, statele membre nu interzic şi nici nu 

împiedică punerea la dispoziŃie pe piaŃă sau utilizarea produselor pentru construcŃii 
purtătoare ale marcajului CE în cazul în care performanŃele declarate corespund 
cerinŃelor privind utilizarea respectivă în statul membru vizat. 

 
5. Statele membre se asigură că utilizarea produselor pentru construcŃii purtătoare ale 

marcajului CE nu este împiedicată prin norme sau condiŃii impuse de către organisme 
publice sau private acŃionând în calitate de întreprinderi publice sau de organisme 
publice în temeiul poziŃiei lor de monopol sau în temeiul unui mandat public, atunci 
când performanŃele declarate corespund cerinŃelor referitoare la utilizarea respectivă în 
statul membru vizat. 

 
6. Metodele utilizate de către statele membre în cerinŃele acestora aplicabile construcŃiilor, 

precum şi alte norme naŃionale referitoare la caracteristicile esenŃiale ale produselor 
pentru construcŃii, trebuie să fie conforme cu standardele armonizate. 

 
 

Articolul 9 
 

Norme şi condiŃii pentru aplicarea marcajului CE 
 

1. Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe produsul pentru construcŃii 
sau pe o etichetă lipită pe produs. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este 
impus din considerente Ńinând de natura produsului, acesta se aplică pe ambalaj şi pe 
documentele de însoŃire. 

 
2. Marcajul CE este urmat de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat prima 

oară, de numele şi de adresa înregistrată a fabricantului sau de marca distinctivă ce 
permite identificarea uşoară şi fără ambiguitate a numelui şi ▌a adresei 
fabricantului, de codul de identificare unic al produsului-tip, de numărul de referinŃă al 
declaraŃiei de performanŃă şi de nivelul sau clasa de performanŃa declarată, de trimiterea 
la specificaŃia tehnică armonizată aplicată, de numărul de identificare al organismului 
notificat, dacă este cazul, şi de utilizarea preconizată, astfel cum se prevede în 
specificaŃia tehnică armonizată aplicată.  

 
3. Marcajul CE se aplică înainte ca produsul pentru construcŃii să fie introdus pe piaŃă. 
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Acesta poate fi însoŃit de o pictogramă sau de orice altă însemnare care indică în 
principal un risc special sau o utilizare specială. 

 
 

Articolul 10 
 

Punctele de informare despre produse pentru construcŃii 
 

1. Statele membre desemnează puncte de informare despre produse pentru construcŃii în 
conformitate cu dispoziŃiile articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008. 

 
2. Articolele 10 şi 11 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 se aplică punctelor de 

informare despre produse pentru construcŃii. 
 
3. În ceea ce priveşte sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 764/2008, fiecare stat membru se asigură că punctele de informare despre produse 
pentru construcŃii furnizează, folosind o terminologie transparentă şi uşor de înŃeles, 
informaŃii referitoare la dispoziŃiile care vizează respectarea cerinŃelor fundamentale 
aplicabile pe teritoriul său construcŃiilor în ceea ce priveşte utilizarea preconizată a 
fiecărui produs pentru construcŃii, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) litera 
(e) din prezentul regulament.  

 
3a. Punctele de informare despre produse pentru construcŃii sunt în măsură să îşi 

îndeplinească funcŃiile într-un mod prin care să se evite conflictele de interese, în 
special în ceea ce priveşte procedurile pentru obŃinerea marcajului CE.  

 
 

CAPITOLUL III 
 

ObligaŃiile operatorilor economici 
 

Articolul 11 
 

ObligaŃiile fabricanŃilor 
 

1. FabricanŃii întocmesc declaraŃia de performanŃă în conformitate cu articolele 4 şi 6 şi 
aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 8 şi 9.  

 
 Drept bază pentru declaraŃia de performanŃă, fabricanŃii întocmesc o documentaŃie 

tehnică în care sunt descrise toate elementele relevante legate de sistemul obligatoriu de 
evaluare şi de verificare a constanŃei performanŃei.  

 
2. FabricanŃii păstrează documentaŃia tehnică şi declaraŃia de performanŃă pentru o 

perioadă de 10 ani după ce produsul pentru construcŃii a fost introdus pe piaŃă. 
 
 După caz, Comisia poate, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 

60, să modifice această perioadă pentru anumite familii de produse pentru construcŃii, în 
funcŃie de durata de viaŃă anticipată sau de rolul produsului pentru construcŃii în 
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construcŃii. 
 
3. FabricanŃii se asigură de punerea în aplicare a unor proceduri care să asigure că 

performanŃa declarată este menŃinută în producŃia de serie. Trebuie să se Ńină seama în 
mod corespunzător de modificările efectuate asupra produsului-tip şi asupra 
specificaŃiilor tehnice armonizate aplicabile. 

 
 Atunci când acest lucru este considerat oportun în vederea asigurării acurateŃei, 

fiabilităŃii şi stabilităŃii performanŃei declarate a unui produs pentru construcŃii, 
fabricanŃii testează prin eşantionare produsele pentru construcŃii introduse pe piaŃă sau 
comercializate, investigând şi, după caz, Ńinând un registru de plângeri cu produse 
neconforme şi rechemări ale unor produse, şi menŃin distribuitorii informaŃi cu privire la 
orice astfel de activităŃi de monitorizare. 

 
4. FabricanŃii se asigură de faptul că produsele lor poartă menŃiunea tipului, lotului sau 

numărului de serie sau a oricărui alt element care să permită identificarea lor, sau, în 
cazul în care mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, fabricanŃii se 
asigură ca informaŃia solicitată să fie prevăzută pe ambalaj sau într-un document care 
însoŃeşte produsul pentru construcŃii. 

 
5. FabricanŃii îşi indică, pe produsul pentru construcŃii sau, atunci când acest lucru nu este 

posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document de însoŃire a produsului pentru 
construcŃii, numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa la care pot fi 
contactaŃi . Adresa indică un singur punct de contact pentru fabricant. 

 
6. Atunci când comercializează un produs pentru construcŃii, fabricanŃii se asigură că 

produsul este însoŃit de instrucŃiuni şi informaŃii de siguranŃă, într-o limbă stabilită de 
statul membru în cauză care este uşor de înŃeles de către utilizatori. 

 
7. FabricanŃii care consideră sau au motive să creadă că un produs pentru construcŃii pe 

care l-au introdus pe piaŃă nu este conform cu declaraŃia de performanŃă sau nu respectă 
alte cerinŃe aplicabile ale prezentului regulament iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a restabili conformitatea produsului, pentru a-l retrage sau pentru a-l 
rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, fabricanŃii 
informează imediat în acest sens autorităŃile naŃionale competente din statele membre în 
care au pus la dispoziŃie pe piaŃă produsul pentru construcŃii, indicând detaliile, în 
special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. 

 
8. În urma unei cereri motivate din partea unei autorităŃi naŃionale competente, fabricanŃii 

îi furnizează acesteia toate informaŃiile şi documentaŃia necesare pentru a demonstra 
conformitatea produsului pentru construcŃii cu declaraŃia de performanŃă şi respectarea 
de către acesta a altor cerinŃe aplicabile ale prezentului regulament, într-o limbă uşor de 
înŃeles de respectiva autoritate. Aceştia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea 
acesteia, cu privire la orice acŃiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
produsele pentru construcŃii pe care aceştia le-au introdus pe piaŃă. 

 
 

Articolul 12 
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ReprezentanŃii autorizaŃi 

 

1. Un fabricant poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris. 
 
 Întocmirea documentaŃiei tehnice nu face parte din mandatul reprezentantului autorizat. 
 
2. Un reprezentant autorizat îndeplineşte sarcinile specificate în mandat. Mandatul permite 

reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puŃin următoarele sarcini: 
 
 (a) menŃine declaraŃia de performanŃă şi documentaŃia tehnică la dispoziŃia 

autorităŃilor naŃionale de supraveghere pe durata menŃionată în articolul 11 
alineatul (2); 

 
 (b) în urma unei cereri motivate din partea unei autorităŃi naŃionale competente, să 

furnizeze autorităŃii respective toate informaŃiile şi documentaŃia necesare pentru 
a demonstra conformitatea produsului pentru construcŃii cu declaraŃia de 
performanŃă şi respectarea de către acesta a altor cerinŃe aplicabile ale prezentului 
regulament; 

 
 (c) să coopereze cu autorităŃile naŃionale competente, la cererea acestora, cu privire la 

orice acŃiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele 
pentru construcŃii acoperite de mandatul reprezentantului autorizat. 

 
 

Articolul 13 
 

ObligaŃiile importatorilor 
 

1. Importatorii introduc pe piaŃa Uniunii numai produse pentru construcŃii care sunt 
conforme cu cerinŃele aplicabile ale prezentului regulament. 

 
2. Înainte de a introduce un produs pentru construcŃii pe piaŃă, importatorii se asigură că 

evaluarea şi verificarea constanŃei performanŃei au fost efectuate de către fabricant. 
Aceştia se asigură că fabricantul a întocmit documentaŃia tehnică menŃionată la articolul 
11 alineatul (1) al doilea paragraf şi declaraŃia de performanŃă, în conformitate cu 
articolele 4 şi 6 ▌. Aceştia se asigură de asemenea că produsul poartă marcajul CE în 
cazul în care este necesar, că produsul este însoŃit de documentele necesare şi că 
fabricantul a respectat obligaŃiile prevăzute la articolul 11 alineatele (4) şi (5).  

 
 Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că produsul pentru 

construcŃii nu este conform cu declaraŃia de performanŃă sau nu respectă alte cerinŃe 
aplicabile ale prezentului regulament, nu introduce produsul pe piaŃă, până când acesta 
nu devine conform cu declaraŃia de performanŃă însoŃitoare şi respectă celelalte cerinŃe 
aplicabile ale prezentului regulament sau până când declaraŃia de performanŃă nu este 
corectată. În plus, atunci când produsul pentru construcŃii prezintă un risc, importatorul 
informează fabricantul şi autorităŃile de supraveghere a pieŃei în acest sens. 
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3. Importatorii indică pe produsul pentru construcŃii sau, atunci când acest lucru nu este 
posibil, pe ambalajul acestuia sau într-un document care însoŃeşte produsul pentru 
construcŃii numele acestora, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa la 
care pot fi contactaŃi. 

 
4. Atunci când comercializează un produs, importatorii se asigură că produsul este însoŃit 

de instrucŃiuni şi informaŃii de siguranŃă, într-o limbă stabilită de statul membru în 
cauză care este uşor de înŃeles de către utilizatori. 

 
5. Pe perioada în care produsul pentru construcŃii se află în responsabilitatea lor, 

importatorii se asigură că condiŃiile de stocare sau de transport nu compromit 
conformitatea acestuia cu declaraŃia de performanŃă şi respectarea altor cerinŃe 
aplicabile din prezentul regulament. 

 
6. Atunci când acest lucru este considerat oportun în vederea asigurării acurateŃei, 

fiabilităŃii şi stabilităŃii performanŃei declarate a unui produs pentru construcŃii, 
importatorii încearcă prin eşantionare produsele pentru construcŃii introduse pe piaŃă sau 
comercializate, investigând şi, după caz, Ńinând un registru de plângeri, produse 
neconforme şi rechemări ale unor produse, şi informează distribuitorii cu privire la orice 
astfel de activităŃi de monitorizare. 

 
7. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pentru construcŃii pe 

care l-au introdus pe piaŃă nu este conform cu declaraŃia de performanŃă sau nu respectă 
alte cerinŃe aplicabile ale prezentului regulament iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a restabili conformitatea produsului respectiv, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, 
importatorii informează imediat în acest sens autorităŃile naŃionale competente din 
statele membre în care au comercializat produsul pentru construcŃii, indicând detaliile, 
în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. 

 
8. Importatorii păstrează o copie a declaraŃiei de conformitate la dispoziŃia autorităŃilor de 

supraveghere a pieŃei, pe durata prevăzută în articolul 11 alineatul (2) şi se asigură că 
documentaŃia tehnică este pusă la dispoziŃia acestor autorităŃi, la cerere. 

 
9. În urma unei cereri motivate din partea unei autorităŃi naŃionale competente, 

importatorii îi furnizează acesteia toate informaŃiile şi documentaŃia necesare pentru a 
demonstra conformitatea produsului pentru construcŃii cu declaraŃia de performanŃă şi 
respectarea de către acesta a altor cerinŃe aplicabile ale prezentului regulament, într-o 
limbă uşor de înŃeles de respectiva autoritate. Aceştia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acŃiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pentru construcŃii pe care aceştia le-au introdus pe 
piaŃă. 

 
 

Articolul 14 
 

ObligaŃiile distribuitorilor 
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1. Atunci când comercializează un produs pentru construcŃii, distribuitorii acordă o atenŃie 
deosebită cerinŃelor prezentului regulament. 

 
2. Înainte de a pune la dispoziŃie pe piaŃă un produs pentru construcŃii, distribuitorii se 

asigură că produsul poartă, dacă este necesar, marcajul CE şi că este însoŃit de 
documentele necesare în temeiul prezentului regulament şi de instrucŃiuni şi informaŃii 
privind siguranŃa, într-o limbă stabilită de statul membru în cauză care este uşor de 
înŃeles de către utilizatori. Distribuitorii se asigură de asemenea că fabricantul şi 
importatorul au respectat cerinŃele prevăzute la articolul 11 alineatele (4) şi (5), 
respectiv la articolul 13 alineatul (3). 

 
 Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs pentru 

construcŃii nu este conform cu declaraŃia de performanŃă sau nu respectă alte cerinŃe 
aplicabile ale prezentului regulament, nu comercializează produsul până când acesta nu 
devine conform cu declaraŃia de performanŃă însoŃitoare şi respectă celelalte cerinŃe 
aplicabile ale prezentului regulament sau până când declaraŃia de performanŃă nu este 
corectată. Mai mult, atunci când produsul prezintă un risc, distribuitorul informează 
fabricantul sau importatorul în acest sens, precum şi autorităŃile de supraveghere a 
pieŃei. 

 
3. Pe perioada în care produsul pentru construcŃii se află în responsabilitatea sa, 

distribuitorul se asigură că condiŃiile de stocare sau de transport nu compromit 
conformitatea acestuia cu declaraŃia de performanŃă şi respectarea de către acesta a altor 
cerinŃe aplicabile ale prezentului regulament. 

 
4. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pentru construcŃii pe 

care l-au comercializat nu este conform cu declaraŃia de performanŃă sau nu respectă 
alte cerinŃe aplicabile ale prezentului regulament se asigură că sunt luate măsurile 
corective necesare pentru a restabili conformitatea produsului respectiv, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un 
risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autorităŃile naŃionale competente din 
statele membre în care au comercializat produsul, indicând detaliile, în special cu 
privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. 

 
5. În urma unei cereri motivate din partea unei autorităŃi naŃionale competente, 

distribuitorii îi furnizează acesteia toate informaŃiile şi documentaŃia necesare pentru a 
demonstra conformitatea produsului pentru construcŃii cu declaraŃia de performanŃă şi 
respectarea de către acesta a altor cerinŃe aplicabile ale prezentului regulament, într-o 
limbă uşor de înŃeles de respectiva autoritate. Aceştia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acŃiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pentru construcŃii pe care aceştia le-au comercializat. 

 
 

Articolul 15 
 

SituaŃiile în care obligaŃiile fabricanŃilor se aplică importatorilor şi distribuitorilor 
 

Importatorul sau distribuitorul este considerat drept fabricant în sensul prezentului regulament 
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şi se supune obligaŃiilor care revin unui fabricant în temeiul articolului 11, atunci când 
introduce pe piaŃă un produs sub numele lor propriu sau sub propria lor marcă sau atunci când 
modifică un produs pentru construcŃii deja introdus pe piaŃă într-un mod în care conformitatea 
cu declaraŃia de performanŃă ar putea fi afectată. 
 
 

Articolul 16 
 

Identificarea operatorilor economici 
 

Pe perioada prevăzută în articolul 11 alineatul (2), operatorii economici identifică la cererea 
autorităŃilor de supraveghere a pieŃei: 
 
(a) orice operator economic care le-a furnizat un produs; 
 
(b) orice operator economic căruia i-au furnizat un produs. 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

SpecificaŃii tehnice armonizate 
 

Articolul 17 
 

Standarde armonizate 
 

1. Standardele armonizate sunt stabilite de organismele europene de standardizare 
enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza cererilor (denumite în continuare 
„mandate”) emise de către Comisie în conformitate cu articolul 6 din respectiva 
directivă în urma consultării comitetului permanent pentru construcŃii menŃionat la 
articolul 64 din prezentul regulament (denumit în continuare „comitetul permanent 
pentru construcŃii”). 

 
(1a) În cazurile în care părŃile interesate sunt implicate în procesul de elaborare a 

standardelor armonizate în conformitate cu prezentul articol, organismele europene 
de standardizare se asigură că diferitele categorii de părŃi interesate sunt întotdeauna 
reprezentate într-un mod corect şi echitabil.  

 
2. Standardele armonizate definesc metodele şi criteriile de evaluare a performanŃei 

produselor pentru construcŃii în ceea ce priveşte caracteristicile lor esenŃiale. 
 
 Atunci când acest lucru este prevăzut în mandatul respectiv, un standard armonizat se 

referă la utilizarea preconizată a produselor care fac obiectul acestuia. 
 
 Standardele armonizate definesc, după caz şi fără a aduce atingere acurateŃei, fiabilităŃii 

şi stabilităŃii rezultatelor, metode mai puŃin costisitoare decât încercarea, pentru 
evaluarea performanŃei produselor pentru construcŃii în ceea ce priveşte caracteristicile 
lor esenŃiale. 
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3. Organismele europene de standardizare stabilesc, în standardele armonizate, controlul 

producŃiei în fabrică aplicabil, care Ńine seama de condiŃiile specifice ale procesului de 
fabricaŃie a produsului pentru construcŃii în cauză. 

 
 Standardul armonizat include detaliile tehnice necesare pentru punerea în aplicare a 

sistemului de evaluare şi de verificare a constanŃei performanŃei. 
 
4. Comisia evaluează conformitatea standardelor armonizate stabilite de către organismele 

europene de standardizare deŃinătoare ale mandatelor relevante. 
 
 Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista trimiterilor la standardele 

armonizate care sunt conforme cu mandatele relevante. 
 
 Pentru fiecare standard armonizat care figurează pe listă se indică următoarele: 
 
 (a) trimiteri la specificaŃiile tehnice armonizate înlocuite, dacă este cazul; 
 
 (b) data începerii perioadei de coexistenŃă; 
 
 (c) data încheierii perioadei de coexistenŃă. 
 
 Comisia publică orice actualizare a listei respective. 
 
 De la data începerii perioadei de coexistenŃă, se poate utiliza un standard armonizat 

pentru întocmirea unei declaraŃii de performanŃă pentru un produs pentru construcŃii 
care face obiectul acestuia. Organismele naŃionale de standardizare au obligaŃia de a 
transpune standardele armonizate în conformitate cu Directiva 98/34/CE. 

 
 Fără a se aduce atingere articolelor 36-38, de la data încheierii perioadei de coexistenŃă, 

standardul armonizat reprezintă singurul mijloc utilizat pentru întocmirea declaraŃiei de 
performanŃă pentru produsele pentru construcŃii care fac obiectul acestuia. 

 
 La încheierea perioadei de coexistenŃă, standardele naŃionale aflate în conflict sunt 

retrase, iar statele membre anulează valabilitatea tuturor dispoziŃiilor naŃionale aflate în 
conflict. 

 
 

Articolul 18 
 

ObiecŃia formală împotriva standardelor armonizate 
 

1. Atunci când un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu 
îndeplineşte în totalitate cerinŃele prevăzute în mandatul relevant, după consultarea 
Comitetului permanent pentru construcŃii, statul membru în cauză sau Comisia 
sesizează comitetul instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, prezentându-şi 
argumentele. După consultarea organismelor europene de standardizare relevante ▌, 
comitetul îşi exprimă avizul fără întârziere.  
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2. łinând cont de avizul comitetului instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, 

Comisia decide să publice, să nu publice, să publice cu restricŃie, să menŃină, să menŃină 
cu restricŃie sau să retragă trimiterile la standardul armonizat în cauză, în sau din 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 
3. Comisia informează organismul european de standardizare în cauză cu privire la decizia 

sa şi, în cazul în care este necesar, solicită revizuirea standardelor armonizate în cauză. 
 
 

Articolul 19  
 

Documentul european de evaluare 
 

1. În urma unei cereri de evaluare tehnică europeană din partea unui fabricant, organizaŃia 
OET-urilor elaborează şi adoptă un document european de evaluare pentru orice produs 
pentru construcŃii care nu este acoperit sau care nu este acoperit în totalitate de un 
standard armonizat, pentru care performanŃa în ceea ce priveşte caracteristicile sale 
esenŃiale nu poate fi evaluată integral în funcŃie de un standard armonizat existent, 
deoarece, printre altele: 

 
 (a) produsul nu face obiectul niciunui standard armonizat existent; 
 
 (b) pentru cel puŃin una dintre caracteristicile esenŃiale ale produsului respectiv, 

metoda de evaluare prevăzută în standardul armonizat nu este adecvată; or 
 
 (c) standardul armonizat nu prevede nicio metodă de evaluare în ceea ce priveşte cel 

puŃin o caracteristică esenŃială a produsului respectiv. 
 
2. Procedura de adoptare a documentului european de evaluare respectă principiile 

prevăzute la articolul 20 şi urmează normele stabilite la articolul 21 şi în anexa II. 
 
3. Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 60 pentru a modifica 

anexa II şi a stabili norme de procedură suplimentare pentru elaborarea şi adoptarea 
unui document european de evaluare.  

 
3a.  Dacă este cazul, Comisia, după consultarea comitetului permanent pentru construcŃii, 

foloseşte documentele europene de evaluare existente drept bază pentru mandatele 
care sunt emise în temeiul articolului 17 alineatul (1) pentru elaborarea de standarde 
armonizate în ceea ce priveşte produsele menŃionate la alineatul (1) din prezentul 
articol. 

 
 

Articolul 20  
 

Principii pentru elaborarea şi adoptarea documentelor europene de evaluare 
 

1. Procedura pentru elaborarea şi adoptarea documentelor europene de evaluare: 
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 (a) este transparentă faŃă de fabricantul implicat; 
 
 (b) defineşte termene-limită obligatorii adecvate pentru a se evita întârzierile 

nejustificate; 
 
 (c) Ńine seama în mod adecvat de protecŃia secretului comercial şi a confidenŃialităŃii; 
 
 (d) permite participarea adecvată a Comisiei; 
 
 (e) este eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru fabricant; and 
 
 (f) asigură un grad suficient de colegialitate şi de coordonare între OET desemnate 

pentru produsul respectiv. 
 
2. OET, împreună cu organizaŃia OET-urilor, suportă costurile integrale ale elaborării şi 

adoptării documentelor europene de evaluare. 
 
 

Articolul 21 
 

ObligaŃiile OET care primeşte o cerere de evaluare tehnică europeană 
 

1. OET care primeşte o cerere de evaluare tehnică europeană ▌informează fabricantul 
dacă produsul pentru construcŃii este reglementat, integral sau parŃial, de o specificaŃie 
tehnică armonizată, după cum urmează: 

 
 (a) în cazul în care produsul este reglementat integral de un standard armonizat, OET 

▌informează fabricantul cu privire la faptul că, în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1), nu se poate elibera o evaluare tehnică europeană; 

 
 (b) în cazul în care produsul este reglementat integral de un document european de 

evaluare, OET ▌informează fabricantul cu privire la faptul că respectivul 
document european de evaluare va fi utilizat drept bază pentru evaluarea tehnică 
europeană care urmează să fie eliberată; 

 
 (b) în cazul în care produsul nu este reglementat sau nu este reglementat integral de 

nicio specificaŃie tehnică armonizată, OET ▌aplică normele de procedură 
prevăzute în anexa II sau cele stabilite în conformitate cu articolul 19 alineatul (3). 

 
2. În cazurile menŃionate la alineatul 1 literele (b) şi (c), OET ▌informează organizaŃia 

OET-urilor şi Comisia cu privire la conŃinutul cererii şi la trimiterea la o decizie 
relevantă a Comisiei privind evaluarea şi verificarea constanŃei performanŃei, pe care 
OET ▌intenŃionează să o aplice în cazul produsului respectiv sau cu privire la lipsa unei 
astfel de decizii a Comisiei. 

 
3. În cazul în care Comisia consideră că pentru produsul pentru construcŃii respectiv nu 

există o decizie adecvată privind evaluarea şi verificarea constanŃei performanŃei, se 
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aplică articolul 28. 
 
 

Articolul 22 
 

Publicarea 
 

Documentele europene de evaluare adoptate de organizaŃia OET-urilor se transmit Comisiei, 
iar Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă cu trimiterile la 
documentele europene de evaluare definitive.  
 
Comisia publică orice actualizare a listei respective. 
 
 

Articolul 23 
 

SoluŃionarea litigiilor în caz de dezacord între OET 
 

În cazul în care OET nu convin asupra documentului european de evaluare în termenele 
stabilite, organizaŃia OET-urilor prezintă această chestiune Comisiei în vederea unei 
soluŃionări corespunzătoare. 
 
 

Articolul 24 
 

ConŃinutul documentului european de evaluare 
 

1. Un document european de evaluare conŃine cel puŃin o descriere generală a produsului 
pentru construcŃii, lista caracteristicilor esenŃiale ▌relevante pentru utilizarea 
preconizată a produsului prevăzută de fabricant şi convenită de fabricant împreună 
cu organizaŃia OET-urilor, precum şi metodele şi criteriile de evaluare a performanŃei 
produsului în ceea ce priveşte respectivele caracteristici esenŃiale. 

 
2. În documentul european de evaluare se precizează principiile pentru controlul producŃiei 

în fabrică aplicabil, Ńinându-se seama de condiŃiile procesului de fabricaŃie a produsului 
pentru construcŃii respectiv. 

 
3. Atunci când performanŃa unora dintre caracteristicile esenŃiale ale produsului poate fi 

evaluată în mod corespunzător cu ajutorul unor metode şi criterii deja stabilite în cadrul 
altor specificaŃii tehnice armonizate sau în ghidurile menŃionate la articolul 66 alineatul 
(3) sau utilizate în conformitate cu articolul 9 din Directiva 89/106/CEE înainte de 1 
iulie 2013 în contextul eliberării unor agremente tehnice europene, respectivele metode 
sau criterii existente se încorporează ca părŃi ale documentului european de evaluare. 

 
 

Articolul 25 
 

ObiecŃia formală împotriva documentelor europene de evaluare 
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1. Atunci când un stat membru sau Comisia consideră că un document european de 
evaluare nu satisface pe deplin condiŃiile care trebuie îndeplinite în ceea ce priveşte 
cerinŃele fundamentale aplicabile construcŃiilor, prevăzute în anexa I, statul membru în 
cauză sau Comisia înaintează chestiunea comitetului permanent pentru construcŃii, 
prezentându-şi argumentele. În urma consultării organizaŃiei OET, comitetul permanent 
pentru construcŃii îşi dă avizul fără întârziere. 

 
2. łinând seama de avizul comitetului permanent pentru construcŃii, Comisia decide să 

publice, să nu publice, să publice cu restricŃii, să menŃină, să menŃină cu restricŃii sau să 
retragă trimiterile la documentul european de evaluare respectiv, în sau din Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

 
3. Comisia informează organizaŃia OET-urilor despre aceasta şi, dacă este necesar, 

solicită revizuirea documentului european de evaluare respectiv. 
 
 

Articolul 26 
 

Evaluarea tehnică europeană 
 

1. Evaluarea tehnică europeană este eliberată de un OET, la cererea unui fabricant, pe baza 
unui document european de evaluare stabilit în conformitate cu dispoziŃiile articolului 
21 şi cu anexa II. 

 
 Cu condiŃia existenŃei unui document european de evaluare, o evaluare tehnică 

europeană poate fi eliberată chiar şi în cazul în care s-a emis un mandat pentru un 
standard armonizat. Emiterea este posibilă până la începerea perioadei de coexistenŃă, 
astfel cum este stabilită de Comisie în conformitate cu articolul 17 alineatul (4). 

 
2. Evaluarea tehnică europeană include performanŃa declarată, pe niveluri sau clase, sau 

într-o descriere, a acelor caracteristici esenŃiale convenite de fabricant şi de OET care 
primeşte cererea de evaluare tehnică europeană, în ceea ce priveşte utilizarea 
preconizată declarată şi detaliile tehnice necesare pentru punerea în aplicare a sistemului 
de evaluare şi de verificare a constanŃei performanŃei. 

 
3. Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului articol, Comisia adoptă acte 

de punere în aplicare în vederea stabilirii formatului evaluării tehnice europene în 
conformitate cu procedura menŃionată la articolul 64 alineatul (2). 

 
 

Articolul 27  
 

Niveluri sau clase de performanŃă 
 

1. Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 60 pentru a stabili clase 
de performanŃă pentru caracteristicile esenŃiale ale produselor pentru construcŃii. 
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2. În cazul în care Comisia a stabilit clase de performanŃă pentru caracteristicile esenŃiale 
ale produselor pentru construcŃii, organismele europene de standardizare utilizează 
clasele respective în standardele armonizate. OrganizaŃia OET-urilor utilizează 
respectivele clase în documentele europene de evaluare atunci când este cazul. 

 
 În cazul în care clasele de performanŃă definite pentru caracteristicile esenŃiale ale 

produselor pentru construcŃii nu sunt stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite în 
standarde armonizate de către organismele europene de standardizare, pe baza unui 
mandat revizuit. 

 
3. În cazurile prevăzute în mandatele relevante, organismele europene de standardizare 

stabilesc în standardele armonizate niveluri-prag pentru caracteristicile esenŃiale şi, dacă 
este cazul, pentru utilizările preconizate, care trebuie respectate de produsele pentru 
construcŃii în statele membre. 

 
4. Atunci când organismele europene de standardizare au stabilit clase de performanŃă în 

cadrul unui standard armonizat, organizaŃia OET-urilor utilizează clasele respective în 
documentele europene de evaluare dacă acestea sunt relevante pentru produsul pentru 
construcŃii. 

 
 Atunci când acest lucru este considerat oportun, organizaŃia OET-urilor poate, cu 

acordul Comisiei şi în urma consultării comitetului permanent pentru construcŃii, să 
stabilească în cadrul documentului european de evaluare clase de performanŃă şi 
niveluri-prag pentru caracteristicile esenŃiale ale unui produs pentru construcŃii, în 
limitele utilizării preconizate a acestuia, astfel cum a fost prevăzută de fabricant. 

 
5. Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 60 pentru a stabili 

condiŃiile în care se consideră că un produs pentru construcŃii se încadrează într-un 
anumit nivel sau clasă de performanŃă fără încercări sau fără încercări suplimentare. 

 
 În cazul în care aceste condiŃii nu sunt stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite în 

standarde armonizate de organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat 
revizuit. 

 
6. Atunci când Comisia a stabilit sisteme de clasificare în conformitate cu alineatul (1), 

statele membre pot stabili nivelurile sau clasele de performanŃă care trebuie respectate 
de produsele pentru construcŃii în ceea ce priveşte caracteristicile lor esenŃiale numai în 
conformitate cu sistemele de clasificare respective. 

 
7. Organismele europene de standardizare şi organizaŃia OET-urilor respectă necesităŃile 

în materie de reglementare ale statelor membre atunci când stabilesc nivelurile-prag sau 
clasele de performanŃă. 

 
 

Articolul 28 
 

Evaluarea şi verificarea constanŃei performanŃei 
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1. Evaluarea şi verificarea constanŃei performanŃei produselor pentru construcŃii în ceea ce 
priveşte caracteristicile lor esenŃiale se efectuează în conformitate cu unul dintre 
sistemele menŃionate în anexa V. 

 
2. Prin acte delegate în conformitate cu articolul 60, Comisia stabileşte şi poate revizui, 

Ńinând seama în special de efectele asupra sănătăŃii şi siguranŃei oamenilor şi asupra 
mediului, ce sistem sau sisteme se aplică unui anumit produs pentru construcŃii sau unei 
familii de produse pentru construcŃii sau unei anumite caracteristici esenŃiale. În acest 
sens, Comisia Ńine seama, de asemenea, de documentaŃiile referitoare la experienŃa 
acumulată transmise de autorităŃile naŃionale, în ceea ce priveşte supravegherea pieŃei. 

 
 Comisia alege sistemul sau sistemele cel mai puŃin costisitoare, care respectă toate 

cerinŃele fundamentale aplicabile construcŃiilor. 
 
3. Sistemul sau sistemele astfel alese sunt indicate în mandatele de standardizare 

armonizată şi în specificaŃiile tehnice armonizate. 
 
 

CAPITOLUL V 
 

Organismele de evaluare tehnică 
 

Articolul 29 
 

Desemnarea, monitorizarea şi evaluarea OET 
 

1. Statele membre pot desemna OET pe teritoriile lor, în special pentru una sau mai multe 
categorii de produse enumerate în tabelul 1 din anexa IV. 

 
 Statele membre care au desemnat un OET comunică celorlalte state membre şi Comisiei 

numele şi adresa OET şi categoria de produse pentru care OET respectiv este desemnat.  
 
2. Comisia pune la dispoziŃia publicului, prin mijloace electronice, lista OET-urilor, 

indicând categoriile de produse ▌pentru care acestea sunt desemnate, vizând să asigure 
cel mai înalt nivel de transparenŃă posibil.  

 
 Comisia pune la dispoziŃia publicului orice actualizare a listei respective. 
 
3. Statele membre monitorizează activităŃile şi competenŃele OET pe care le-au desemnat 

şi le evaluează în funcŃie de criteriile respective prezentate în tabelul 2 din anexa IV. 
 
 Statele membre informează Comisia cu privire la procedurile lor naŃionale de 

desemnare a OET, cu privire la monitorizarea activităŃii şi a competenŃelor lor şi cu 
privire la orice modificări ale acestora. 

 
4. Comisia adoptă ghiduri pentru desfăşurarea evaluării OET, în urma consultării 

comitetului permanent pentru construcŃii. 
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Articolul 30 

 
CerinŃele referitoare la OET 

 
1. OET efectuează evaluări şi eliberează evaluări tehnice europene într-un domeniu de 

produse pentru care a fost desemnat.  
 
 ▌ 
 
1a. OET pun la dispoziŃia publicului organigrama lor, precum şi numele membrilor 

organelor lor interne cu rol decizional.  
 
2. Atunci când un OET nu mai îndeplineşte cerinŃele menŃionate la alineatul (1), statul 

membru retrage desemnarea pentru OET respectiv în ceea ce priveşte domeniul de 
produse relevant şi informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la aceasta.  

 
 

Articolul 31 
 

Coordonarea OET 
 

1. OET stabilesc o organizaŃie destinată evaluărilor tehnice. 
 
2. OrganizaŃia OET-urilor este considerată un organism care urmăreşte un obiectiv de 

interes european general, în sensul articolului 162 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al ComunităŃilor Europene1. 

 
3. Obiectivele comune de cooperare şi condiŃiile administrative şi financiare referitoare la 

subvenŃiile acordate pentru organizaŃia OET-urilor pot fi definite într-un acord-cadru de 
parteneriat semnat de Comisie şi de organizaŃia respectivă, conform Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al ComunităŃilor Europene2 (regulamentul 
financiar) şi Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002. Parlamentul European şi 
Consiliul sunt informate cu privire la încheierea unui astfel de acord. 

 
4. OrganizaŃia OET-urilor îndeplineşte cel puŃin următoarele sarcini: 
 
 (a) organizează coordonarea OET şi, dacă este necesar, asigură cooperarea şi 

consultarea cu alte părŃi interesate;  
 
 (aa) asigură faptul că OET fac schimburi de bune practici pentru a promova o mai 

mare eficienŃă şi pentru a furniza servicii de mai bună calitate sectorului;  

                                                 
1 JO L 357, 31.12.2002, p. 1. 
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. 
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 (b) coordonează aplicarea procedurilor menŃionate la articolul 21 şi în anexa II şi 

furnizează sprijinul necesar în acest scop; 
 
 (c) elaborează şi adoptă documente europene de evaluare; 
 
 (d) informează Comisia cu privire la orice problemă legată de pregătirea 

documentelor europene de evaluare şi orice aspect legat de interpretarea normelor 
de procedură menŃionate la articolul 21 şi în anexa II şi recomandă Comisiei 
îmbunătăŃiri pe baza experienŃei acumulate; 

 
 (e) comunică orice observaŃii referitoare la un OET care nu îşi îndeplineşte sarcinile 

în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 21 şi în anexa II Comisiei şi 
statului membru care a desemnat OET respectiv; 

 
 (f) se asigură că documentele europene de evaluare adoptate şi trimiterile la 

evaluările tehnice europene sunt menŃinute la dispoziŃia publicului. 
 
 Pentru îndeplinirea acestor sarcini, organizaŃia OET-urilor dispune de un secretariat. 
 
5. Statele membre se asigură că OET contribuie cu resurse financiare şi umane la 

organizaŃia OET-urilor. 
 
 

Articolul 32 
 

FinanŃare din partea Uniunii 
 

1. OrganizaŃiei OET i se poate acorda finanŃare din partea Uniunii pentru îndeplinirea 
sarcinilor prevăzute la articolul 31 alineatul (4). 

 
2. Sumele alocate pentru sarcinile menŃionate la articolul 31 alineatul (4) se stabilesc anual 

de către autoritatea bugetară, în limitele cadrului financiar în vigoare. 
 
 

Articolul 33  
 

ModalităŃi de finanŃare 
 

1. FinanŃarea din partea Uniunii se furnizează, fără procedură de ofertare, organizaŃiei 
OET pentru desfăşurarea sarcinilor menŃionate la articolul 31 alineatul (4) pentru care 
se pot acorda subvenŃii în conformitate cu regulamentul financiar. 

 
2. ActivităŃile secretariatului organizaŃiei OET menŃionate la articolul 31 alineatul (4) pot 

fi finanŃate pe baza unor subvenŃii de funcŃionare. În cazul reînnoirii, subvenŃiile pentru 
funcŃionare nu sunt reduse automat. 

 
3. Acordurile de subvenŃionare pot autoriza finanŃarea forfetară a costurilor generale ale 
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beneficiarului cu până la 10 % din totalul eligibil al costurilor directe ale acŃiunilor, cu 
excepŃia cazurilor în care costurile indirecte ale beneficiarului sunt acoperite printr-o 
subvenŃie de funcŃionare finanŃată din bugetul general al Uniunii. 

 
 

Articolul 34  
 

Gestionare şi monitorizare 
 

1. Sumele alocate stabilite de către autoritatea bugetară pentru finanŃarea sarcinilor 
menŃionate la articolul 31 alineatul (4) pot acoperi, de asemenea, cheltuielile 
administrative referitoare la pregătire, monitorizare, inspecŃie, auditare şi evaluare, 
necesare în mod direct pentru atingerea obiectivelor prezentului regulament şi, în 
special, studii, întruniri, activităŃi de informare şi publicare, cheltuieli referitoare la 
reŃelele informatice pentru schimbul de informaŃii şi orice alte cheltuieli pentru asistenŃă 
administrativă şi tehnică pe care Comisia le poate utiliza pentru activităŃile legate de 
elaborarea şi adoptarea documentelor europene de evaluare şi de eliberarea evaluărilor 
tehnice europene. 

 
2. Comisia evaluează relevanŃa sarcinilor menŃionate la articolul 31 alineatul (4) care 

beneficiază de finanŃare din partea Uniunii prin prisma cerinŃelor politicilor şi ale 
legislaŃiei Uniunii şi informează Parlamentul European şi Consiliul cu privire la 
rezultatul respectivei evaluări până la 1 ianuarie 2017 şi ulterior o dată la patru ani.  

 
 

Articolul 35 
 

ProtecŃia intereselor financiare ale Uniunii 
 

1. Comisia se asigură că, atunci când acŃiunile finanŃate în temeiul prezentului regulament 
sunt puse în aplicare, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de 
măsuri preventive împotriva fraudei, corupŃiei şi altor activităŃi ilegale, prin controale 
efective şi prin recuperarea oricăror sume achitate în mod necuvenit şi, în cazul în care 
sunt detectate nereguli, prin aplicarea de sancŃiuni efective, proporŃionale şi cu efect 
disuasiv, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului 
din 18 decembrie 1995 privind protecŃia intereselor financiare ale ComunităŃilor 
Europene1, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele şi inspecŃiile la faŃa locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene împotriva fraudei şi a altor 
abateri2 şi Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 mai 1999 privind investigaŃiile efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF)3. 

 
2. Pentru acŃiunile finanŃate în temeiul prezentului regulament, noŃiunea de neregulă 

                                                 
1 JO L 312, 23.12.1995, p. 1. 
2 JO L 292, 15.11.1996, p. 2. 
3 JO L 136, 31.5.1999, p. 1. 
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menŃionată la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 
înseamnă orice încălcare a unei dispoziŃii de drept al Uniunii sau orice încălcare a unei 
obligaŃii contractuale, rezultate în urma unei acŃiuni sau a unei omisiuni din partea unui 
operator economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al 
Uniunii sau a bugetelor gestionate de către aceasta, din cauza unei cheltuieli 
nejustificate. 

 
3. Orice acorduri sau contracte ce decurg din prezentul regulament prevăd monitorizarea şi 

controale financiare efectuate de către Comisie sau de către oricare dintre reprezentanŃii 
săi autorizaŃi, precum şi audituri efectuate de Curtea de Conturi, aceste activităŃi putând 
fi desfăşurate la faŃa locului, dacă este necesar. 

 
 

CAPITOLUL VI 
 

Proceduri simplificate 
 

Articolul 36 
 

Utilizarea documentaŃiei tehnice adecvate 
 

1. Când stabileşte produsul-tip, fabricantul poate înlocui încercarea de tip sau calcularea 
de tip printr-o documentaŃie tehnică adecvată care demonstrează că: 

 
 (a) pentru una sau mai multe dintre caracteristicile esenŃiale ale produsului pentru 

construcŃii pe care fabricantul îl introduce pe piaŃă, se consideră că produsul 
atinge un anumit nivel sau clasă de performanŃă fără încercare ori calculare sau 
fără încercare ori calculare suplimentare, în conformitate cu condiŃiile menŃionate 
în specificaŃiile tehnice armonizate relevante sau într-o decizie a Comisiei; 

 
 (b) produsul pentru construcŃii care face obiectul unui standard armonizat şi pe care 

fabricantul îl introduce pe piaŃă corespunde produsului-tip al altui produs pentru 
construcŃii, fabricat de un alt fabricant şi încercat deja în conformitate cu 
standardul armonizat relevant. Când aceste condiŃii sunt îndeplinite, fabricantul 
este îndreptăŃit să declare performanŃa corespunzătoare tuturor sau unora din 
rezultatele încercării acestui alt produs. Fabricantul poate utiliza rezultatele 
încercării obŃinute de un alt fabricant doar după ce a obŃinut o autorizaŃie de la 
acel fabricant, care este în continuare responsabil de acurateŃea, fiabilitatea şi 
consecvenŃa rezultatelor încercării respective; sau 

 
 (c) produsul pentru construcŃii care face obiectul unei specificaŃii tehnice armonizate 

şi pe care fabricantul îl introduce pe piaŃă este un sistem fabricat din componente, 
pe care fabricantul îl asamblează în mod corespunzător, conform unor instrucŃiuni 
precise date de furnizorul unui astfel de sistem sau al componentelor acestuia, 
care a încercat deja una sau câteva dintre caracteristicile esenŃiale ale sistemului 
sau ale componentei respective, în conformitate cu specificaŃia tehnică armonizată 
relevantă. Când aceste condiŃii sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptăŃit să 
declare performanŃa corespunzătoare tuturor sau unora dintre rezultatele încercării 
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sistemului sau a componentei care i s-au furnizat. Fabricantul poate utiliza 
rezultatele încercării obŃinute de un alt fabricant sau furnizor de sistem doar după 
ce a obŃinut o autorizaŃie de la respectivul fabricant sau furnizor de sistem, care 
este în continuare responsabil de acurateŃea, fiabilitatea şi stabilitatea rezultatelor 
încercării respective.  

 
2. Dacă produsul pentru construcŃii menŃionat la alineatul (1) aparŃine unei familii de 

produse pentru construcŃii pentru care sistemul aplicabil de evaluare şi verificare a 
constanŃei performanŃei este reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel cum se menŃionează 
în anexa V, documentaŃia ▌menŃionată la alineatul (1) se verifică de către un organism 
notificat de certificare a produselor, astfel cum se menŃionează în anexa V. 

 
 

Articolul 37 
 

Utilizarea unor proceduri simplificate de către microîntreprinderi 
 

Microîntreprinderile care fabrică produse pentru construcŃii care fac obiectul unui standard 
armonizat pot înlocui determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip pentru sistemele 
aplicabile 3 şi 4, astfel cum se prezintă în anexa V, prin metode diferite de cele cuprinse în 
standardul armonizat aplicabil. Respectivii fabricanŃi pot de asemenea trata produsele pentru 
construcŃii cărora li se aplică sistemul 3 în conformitate cu dispoziŃiile pentru sistemul 4. 
Atunci când un fabricant utilizează respectivele proceduri simplificate, acesta trebuie să 
demonstreze conformitatea produsului pentru construcŃii cu cerinŃele aplicabile prin 
intermediul unei documentaŃii tehnice specifice şi să demonstreze echivalenŃa procedurilor 
utilizate cu cele prevăzute în specificaŃiile tehnice armonizate. 
 
 

Articolul 38 
 

Alte proceduri simplificate 
 

1. Pentru produsele pentru construcŃii reglementate de un standard armonizat şi care sunt 
fabricate în mod individual sau la comandă, care nu sunt realizate într-un proces de 
producŃie în serie, ca răspuns la o comandă specifică şi care sunt instalate într-o singură 
construcŃie identificată, partea de evaluare a performanŃei din sistemul aplicabil, astfel 
cum este prevăzut în anexa V, poate fi înlocuită de fabricant cu documentaŃia tehnică 
specifică, care demonstrează respectarea de către produsul respectiv a cerinŃelor 
aplicabile, precum şi echivalenŃa procedurilor utilizate cu cele prevăzute în 
specificaŃiile tehnice armonizate.  

 
2. Dacă produsul pentru construcŃii menŃionat la alineatul (1) aparŃine unei familii de 

produse pentru construcŃii pentru care sistemul aplicabil de evaluare şi verificare a 
constanŃei performanŃei este reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel cum este prevăzut 
în anexa V, documentaŃia tehnică specifică este verificată de un organism notificat de 
certificare a produselor, astfel cum se menŃionează în anexa V. 
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CAPITOLUL VII 
 

AutorităŃile de notificare şi organismele notificate 
 

Articolul 39 
 

Notificarea 
 

Statele membre informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la organismele 
autorizate să îndeplinească sarcini în calitate de terŃe părŃi în procesul de evaluare şi de 
verificare a constanŃei performanŃei în temeiul prezentului regulament (denumite în 
continuare „organisme notificate”). 
 
 

Articolul 40 
 

AutorităŃile de notificare 
 

1. Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de 
instituirea şi efectuarea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea 
organismelor care necesită a fi autorizate în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin 
în calitate de părŃi terŃe în procesul de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei în 
sensul prezentului regulament, precum şi de monitorizarea organismelor notificate, 
inclusiv conformitatea acestora cu articolul 43. 

 
2. Statele membre pot decide ca evaluarea şi monitorizarea menŃionate la alineatul (1) să 

fie efectuate de organismele lor naŃionale de acreditare în sensul Regulamentului (CE) 
nr. 765/2008 şi în conformitate cu acesta. 

 
3. În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredinŃează într-un alt mod 

evaluarea, notificarea sau monitorizarea menŃionate la alineatul (1) unui organism care 
nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică 
care se conformează mutatis mutandis cerinŃelor stabilite la articolul 41. În plus, acesta 
dispune de modalităŃi de compensare a răspunderilor care decurg din activităŃile sale. 

 
4. Autoritatea de notificare îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de 

organismul menŃionat la alineatul (3). 
 
 

Articolul 41 
 

CerinŃe referitoare la autorităŃile de notificare 
 

1. Autoritatea de notificare se stabileşte astfel încât să nu intervină conflictele de interese 
cu organismele notificate. 

 
2. Autoritatea notificatoare este astfel organizată şi administrată încât garantează 

obiectivitatea şi imparŃialitatea activităŃilor sale. 
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3. Autoritatea de notificare este astfel organizată încât fiecare decizie referitoare la 

notificarea organismului care trebuie autorizat să efectueze, în calitate de terŃă parte, 
sarcini aparŃinând procesului de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃelor să fie 
luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea. 

 
4. Autoritatea de notificare nu oferă sau prestează nicio activitate sau serviciu de 

consultanŃă efectuate în mod curent, pe baze comerciale sau de competitivitate, de către 
organismele notificate. 

 
5. Autoritatea de notificare salvgardează confidenŃialitatea informaŃiilor obŃinute. 
 
6. Autoritatea de notificare are la dispoziŃie personal competent suficient pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale. 
 
 

Articolul 42 
 

ObligaŃia de informare a statelor membre 
 

Statele membre informează Comisia cu privire la procedurile lor naŃionale pentru evaluarea şi 
notificarea organismelor care trebuie autorizate să efectueze, în calitate de terŃă parte, sarcini 
aparŃinând procesului de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃelor, pentru 
monitorizarea organismelor notificate, precum şi cu privire la modificările aduse acestora. 
 
Comisia pune la dispoziŃia publicului informaŃiile respective. 
 
 

Articolul 43 
 

CerinŃe referitoare la organismele notificate 
 

1. În scopul notificării, un organism notificat îndeplineşte cerinŃele prevăzute la 
alineatele (2)-(11). 

 
2. Un organism notificat este înfiinŃat în baza legislaŃiei naŃionale şi are personalitate 

juridică. 
 
3. Un organism notificat este un organism terŃ, independent de organizaŃia sau de produsul 

pentru construcŃii pe care îl evaluează. 
 
 Un organism care aparŃine unei asociaŃii de firme sau federaŃii profesionale care 

reprezintă întreprinderi implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, 
utilizarea sau întreŃinerea produselor pentru construcŃii pe care le evaluează, poate fi 
considerat, cu condiŃia demonstrării independenŃei sale şi a absenŃei oricărui conflict de 
interese, a fi un astfel de organism. 

 
4. Un organism notificat, conducerea generală a acestuia şi personalul responsabil cu 
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îndeplinirea sarcinilor care le revin în calitate de parte terŃă în procesul de evaluare şi 
verificare a constanŃei performanŃei nu este proiectantul, fabricantul, furnizorul, 
montatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau responsabilul cu întreŃinerea 
produselor pentru construcŃii pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al 
vreuneia dintre părŃile respective. Aceasta nu împiedică utilizarea produselor evaluate 
care sunt necesare funcŃionării organismului notificat sau utilizarea produselor în 
scopuri personale. 

 
 Un organism notificat, conducerea generală a acestuia şi personalul responsabil cu 

îndeplinirea sarcinilor care le revin în calitate de parte terŃă în procesul de evaluare şi 
verificare a constanŃei performanŃei nu pot fi direct implicaŃi în proiectarea, fabricarea 
sau construirea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreŃinerea produselor pentru 
construcŃii respective, şi nu pot reprezenta părŃile angajate în activităŃile respective. Ei 
nu se vor angaja în nicio activitate care poate fi în conflict cu independenŃa capacităŃii 
de judecată sau integritatea lor în contextul activităŃilor faŃă de care au fost notificaŃi. 
Aceste dispoziŃii se aplică în special serviciilor de consultanŃă. 

 
 Organismul notificat se asigură că activităŃile filialelor sale sau ale subcontractanŃilor 

săi nu afectează confidenŃialitatea, obiectivitatea şi imparŃialitatea activităŃilor sale de 
evaluare şi verificare. 

 
5. Organismul notificat şi personalul acestuia îndeplinesc sarcinile care le revin în calitate 

de parte terŃă în procesul de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei la cel mai 
înalt grad de integritate profesională şi de competenŃă tehnică necesară în domeniul 
respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care 
le-ar putea influenŃa capacitatea de judecată sau rezultatele activităŃilor lor de evaluare 
şi verificare, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de 
rezultatele activităŃilor în cauză. 

 
6. Organismul notificat este în măsură să îndeplinească toate sarcinile care îi revin în 

calitate de terŃă parte în procesul de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei care 
i-a fost încredinŃat în conformitate cu anexa V şi cu privire la care a fost notificat, 
indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite de însuşi organismul notificat sau în 
numele său şi sub responsabilitatea sa. 

 
 În orice moment, pentru fiecare sistem de evaluare şi verificare a constanŃei 

performanŃei şi pentru fiecare categorie de produse pentru construcŃii, caracteristicile 
esenŃiale şi sarcini cu privire la care este notificat, organismul notificat dispune de: 

 
 (a) personalul necesar, înzestrat cu cunoştinŃe tehnice şi experienŃă suficientă şi 

adecvată pentru a efectua sarcinile care îi revin în calitate de parte terŃă în 
procesul de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei; 

 
 (b) descrierile necesare de proceduri conform cărora se efectuează evaluarea 

performanŃei, garantând transparenŃa şi posibilitatea reproducerii acestor 
proceduri. Organismul notificat dispune de politici şi proceduri adecvate care 
permit distincŃia între sarcinile pe care le îndeplineşte în calitate de organism 
notificat şi alte activităŃi; 
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 (c) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea Ńinând seama de 

dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate şi structura acesteia, de 
gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru produse, precum şi de 
caracterul de serie sau de masă al procesului de producŃie. 

 
 Un organism notificat are mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător 

sarcinile tehnice şi administrative legate de activităŃile pentru care este notificat şi are 
acces la toate echipamentele sau facilităŃile necesare. 

 
7. Personalul responsabil de efectuarea activităŃilor, cu privire la care organismul a fost 

notificat, posedă următoarele: 
 
 (a) instruire tehnică şi profesională temeinică, care să acopere toate sarcinile care îi 

revin ca parte terŃă în procesul de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei, 
în domeniul relevant pentru care organismul a fost notificat; 

 
 (b) cunoaştere satisfăcătoare a cerinŃelor evaluărilor şi verificărilor pe care le 

efectuează şi autoritate corespunzătoare în vederea efectuării unor astfel de 
activităŃi; 

 
 (c) cunoaştere şi înŃelegere adecvate a standardelor armonizate aplicabile şi a 

dispoziŃiilor relevante ale regulamentului; 
 
 (d) abilitatea necesară pentru a întocmi certificate, evidenŃe şi rapoarte, necesare 

pentru a demonstra că evaluările şi verificările au fost efectuate. 
 
8. Se garantează imparŃialitatea organismului notificat, a conducerii sale generale şi a 

personalului de evaluare al acestuia. 
 
 Remunerarea personalului de conducere general şi a personalului de evaluare al 

organismului notificat nu depinde de numărul de evaluări efectuate sau de rezultatele 
acestor evaluări. 

 
9. Un organism notificat încheie o asigurare de răspundere, cu excepŃia situaŃiilor în care 

răspunderea este asumată de statul membru, în conformitate cu legislaŃia naŃională, sau 
însuşi statul membru este direct responsabil de evaluarea şi/sau verificarea efectuată. 

 
10. Personalul organismului notificat este obligat să păstreze secretul profesional referitor la 

toate informaŃiile obŃinute în cursul îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul anexei V, 
excepŃie făcând relaŃia cu autorităŃile administrative competente ale statului membru în 
care sunt îndeplinite activităŃile sale. Drepturile de autor sunt protejate. 

 
11. Organismul notificat participă la, sau garantează că personalul său de evaluare este 

informat de, activităŃile de standardizare relevante şi la activităŃile grupului de 
coordonare a organismelor notificate înfiinŃat în temeiul prezentului regulament şi 
aplică, sub forma unor directive generale, deciziile şi documentele produse ca rezultat al 
activităŃii grupului respectiv. 
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Articolul 44 
 

PrezumŃia de conformitate 
 

Atunci când un organism notificat care urmează să fie autorizat să efectueze, în calitate de 
terŃă parte, sarcini aparŃinând procesului de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃelor 
demonstrează că respectă criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părŃi 
ale acestora, ale căror trimiteri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se 
presupune că acesta se conformează cerinŃelor prevăzute la articolul 43 în măsura în care 
standardele armonizate aplicabile acoperă aceste cerinŃe. 
 
 

Articolul 45 
 

Filiale şi subcontractanŃi ai organismelor notificate 
 

1. În cazul în care un organism notificat subcontractează sarcini specifice legate de 
sarcinile care îi revin, în calitate de terŃă parte, în procesul de evaluare şi verificare a 
constanŃei performanŃei sau recurge la serviciile unei filiale, acesta garantează că 
subcontractantul sau filiala îndeplinesc cerinŃele prevăzute la articolul 45 şi informează 
în consecinŃă autoritatea de notificare. 

 
2. Organismul notificat îşi asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de 

subcontractanŃi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite. 
 
3. ActivităŃile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului. 
 
4. Organismul notificat pune la dispoziŃia autorităŃii de notificare documentele relevante 

privind evaluarea calificărilor oricărui subcontractant sau ale filialei şi privind sarcinile 
îndeplinite de acestea în temeiul anexei V. 

 
 

Articolul 46 
 

Utilizarea de echipamente în afara laboratorului de încercări al organismului notificat 
 

1. La cererea fabricantului şi în cazul în care există justificare de natură tehnică, 
economică sau logistică, organismele notificate pot decide să efectueze încercările 
menŃionate în anexa V, pentru sistemele de evaluare şi verificare a constanŃei 
performanŃei 1+, 1 şi 3, sau pot decide ca aceste încercări să fie efectuate sub 
supravegherea lor, fie în fabricile care utilizează echipamentele de încercare ale 
laboratorului intern al fabricantului fie, cu consimŃământul prealabil al fabricantului, 
într-un laborator extern, utilizând echipamentele de încercare ale laboratorului respectiv. 

 
 Organismele notificate care efectuează astfel de încercări sunt desemnate în mod 

specific ca având competenŃa de a delega activităŃi în afara propriilor echipamente de 
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încercare acreditate. 
 
2. Înainte de efectuarea încercărilor respective, organismul notificat verifică dacă sunt 

îndeplinite cerinŃele metodei de încercare şi evaluează dacă: 
 
 (a) echipamentul de încercare are un sistem de calibrare adecvat şi dacă este asigurată 

trasabilitatea măsurătorilor; 
 
 (b) este asigurată calitatea rezultatelor încercării. 
 
 

Articolul 47 
 

Cererea de notificare 
 

1. Un organism care necesită a fi autorizat pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în 
calitate de terŃă parte în procesul de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei 
prezintă o cerere de notificare autorităŃii de notificare a statului membru în care este 
înfiinŃat. 

 
2. Cererea este însoŃită de o descriere a activităŃilor de efectuat, a procedurilor de evaluare 

şi/sau de verificare pentru care organismul se consideră a fi competent, de un certificat 
de acreditare, în cazul în care acesta există, eliberat de organismul naŃional de acreditare 
în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, care atestă că organismul îndeplineşte 
cerinŃele prevăzute la articolul 43. 

 
3. În cazul în care organismul în cauză nu poate prezenta un certificat de acreditare, el 

prezintă autorităŃii de notificare toate documentele justificative necesare pentru 
verificarea, recunoaşterea şi monitorizarea regulată a conformităŃii cu cerinŃele 
prevăzute la articolul 43. 

 
 

Articolul 48 
 

Procedura de notificare 
 

1. AutorităŃile de notificare pot notifica numai organismele care au îndeplinit cerinŃele 
prevăzute la articolul 43. 

 
2. Acestea notifică Comisia şi celelalte state membre, în special folosind instrumentul de 

notificare electronică elaborat şi gestionat de Comisie. 
 
 În mod excepŃional, în situaŃiile menŃionate la punctul 3 din anexa V, pentru care 

instrumentul electronic adecvat nu este disponibil, se acceptă notificarea în scris. 
 
3. Notificarea include detalii complete ale funcŃiilor de efectuat, trimiterea la specificaŃia 

tehnică armonizată relevantă şi, în scopul sistemului prevăzut în anexa V, 
caracteristicile esenŃiale pentru care organismul este competent. 
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 Totuşi, trimiterea la specificaŃia tehnică armonizată relevantă nu este necesară în 

cazurile prevăzute la punctul 3 din anexa V. 
 
4. În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menŃionat la 

articolul 47 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei şi celorlalte state 
membre documentele justificative care atestă competenŃa organismului notificat şi 
măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul respectiv va fi monitorizat periodic 
şi că va îndeplini în continuare cerinŃele prevăzute la articolul 43. 

 
5. Organismul în cauză poate îndeplini activităŃile unui organism notificat numai dacă 

Comisia şi celelalte state membre nu au ridicat obiecŃii în termen de două săptămâni de 
la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, sau în termen de 
două luni de la notificare în cazul în care nu se utilizează acreditarea. 

 
 Numai un astfel de organism este considerat un organism notificat în sensul prezentului 

regulament. 
 
6. Comisia şi celelalte state membre sunt înştiinŃate cu privire la orice modificări relevante 

ulterioare aduse notificării. 
 
 

Articolul 49  
 

Numerele de identificare şi listele cu organisme notificate 
 

1. Comisia atribuie un număr de identificare fiecărui organism notificat. 
 
 Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în baza 

mai multor acte ale Uniunii. 
 
2. Comisia pune la dispoziŃia publicului lista organismelor notificate în temeiul 

prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate şi 
activităŃile pentru care au fost notificate, în special prin intermediul instrumentului de 
notificare electronică elaborat şi gestionat de Comisie. 

 
 Comisia asigură actualizarea acestei liste. 
 
 

Articolul 50 
 

Modificări aduse notificării 
 

1. În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism 
notificat nu mai îndeplineşte cerinŃele prevăzute la articolul 43 sau că acesta nu îşi 
îndeplineşte obligaŃiile, autoritatea de notificare restricŃionează, suspendă sau retrage 
notificarea, după caz, în funcŃie de gravitatea încălcării cerinŃelor sau a neîndeplinirii 
obligaŃiilor. Autoritatea de notificare informează în consecinŃă şi fără întârziere Comisia 
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şi celelalte state membre, în special folosind instrumentul de notificare electronică 
elaborat şi gestionat de Comisie. 

 
2. În caz de restricŃionare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care 

organismul notificat şi-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile 
adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un 
alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziŃia autorităŃilor de notificare şi de 
supraveghere a pieŃei responsabile, la cererea acestora. 

 
 

Articolul 51 
 

Contestarea competenŃei organismelor notificate 
 

1. Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduce la cunoştinŃă o 
îndoială cu privire la competenŃa unui organism notificat sau la continuarea îndeplinirii 
de către un organism notificat a cerinŃelor şi a responsabilităŃilor care îi revin. 

 
2. Statul membru care a transmis notificarea prezintă Comisiei, la cerere, toate informaŃiile 

referitoare la baza notificării sau la menŃinerea competenŃei organismului în cauză. 
 
3. Comisia se asigură că toate informaŃiile sensibile obŃinute pe parcursul investigaŃiilor 

sale sunt tratate confidenŃial. 
 
4. În cazul în care constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai 

îndeplineşte cerinŃele pentru a fi notificat, Comisia informează în consecinŃă statul 
membru care a efectuat notificarea şi solicită acestuia să ia măsurile corective necesare, 
inclusiv retragerea notificării, dacă este cazul. 

 
 

Articolul 52 
 

ObligaŃii operaŃionale pentru organismele notificate 
 

1. Organismele notificate îndeplinesc sarcini în calitate de părŃi terŃe, în conformitate cu 
sistemele de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei prevăzute în anexa V. 

 
2. Evaluările şi verificările constanŃei performanŃei se efectuează, cu transparenŃă în ceea 

ce îl priveşte pe fabricant, într-o manieră proporŃională, evitând suprasolicitarea 
nejustificată a operatorilor economici. Organismul de evaluare a conformităŃii îşi 
desfăşoară activitatea Ńinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei 
întreprinderi, domeniul de activitate şi structura întreprinderii, de gradul de 
complexitate a tehnologiei utilizate pentru produse, precum şi de caracterul de serie sau 
de masă al procesului de producŃie. 

 
 Cu toate acestea, în desfăşurarea acestor activităŃi, organismele respectă gradul de 

rigoare necesar pentru produs în temeiul prezentului regulament, precum şi rolul 
produsului în îndeplinirea tuturor cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiilor. 



 

AM\853407RO.doc 44/68 PE455.844 

RO Unită în diversitate RO 

 
3. În cazul în care, pe parcursul inspecŃiei iniŃiale a fabricii sau al controlului din fabrică al 

producŃiei, un organism notificat constată că fabricantul nu a asigurat constanŃa 
performanŃelor produsului fabricat, respectivul organism solicită fabricantului să ia 
măsurile corective adecvate şi nu îi eliberează certificatul. 

 
4. În cazul în care, în cursul activităŃii de monitorizare având ca scop verificarea constanŃei 

performanŃelor produsului fabricat, un organism notificat constată că un produs pentru 
construcŃii nu mai are aceeaşi performanŃă cu produsul-tip, el solicită fabricantului să 
adopte măsurile corective adecvate şi, dacă e necesar, îi suspendă sau îi retrage 
certificatul. 

 
5. În cazul în care nu sunt luate măsuri corective sau nu au efectul necesar, organismul 

notificat restricŃionează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz. 
 
 

Articolul 53 
 

ObligaŃia organismelor notificate de a informa 
 

1. Organismele notificate informează autoritatea de notificare: 
 
 (a) despre orice refuz, restricŃie, suspendare sau retragere a certificatelor; 
 
 (b) despre circumstanŃele care afectează scopul şi condiŃiile notificării; 
 
 (c) despre orice solicitare de informaŃii cu privire la activităŃi de evaluare şi/sau 

verificare a constanŃei performanŃei efectuate pe care au primit-o de la autorităŃile 
de supraveghere a pieŃei; 

 
 (d) la cerere, despre sarcinile care le revin în calitate de parte terŃă, în conformitate cu 

sistemele de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei, efectuate în limitele 
în care au fost notificaŃi şi orice altă activitate efectuată, inclusiv activităŃile 
transfrontaliere şi cele de subcontractare. 

 
2. Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul prezentului 

regulament, care îndeplinesc sarcini ce le revin în calitate de parte terŃă, în conformitate 
cu sistemele de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei şi pentru produse pentru 
construcŃii acoperite de aceeaşi specificaŃie tehnică armonizată, informaŃii referitoare la 
chestiuni legate de rezultatele negative şi, la cerere, de cele pozitive, ale acestor evaluări 
şi verificări. 

 
 

Articolul 54 
 

Schimbul de experienŃă 
 

Comisia prevede organizarea schimbului de experienŃă între autorităŃile naŃionale ale statelor 
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membre responsabile de politica privind notificarea. 
 
 

Articolul 55 
 

Coordonarea organismelor notificate 
 

Comisia se asigură că există o coordonare şi o cooperare corespunzătoare între organismele 
notificate în temeiul articolului 39 şi că acestea funcŃionează în bune condiŃii, sub forma unui 
grup al organismelor notificate. 
 
Statele membre se asigură că organismele pe care le notifică participă la activitatea grupurilor 
respective, direct sau prin reprezentanŃi desemnaŃi, sau că reprezentanŃii organismelor 
notificate urmează să fie informaŃi cu privire la aceste activităŃi. 
 
 

CAPITOLUL VIII 
 

Supravegherea pieŃei şi procedurile referitoare la protecŃie 
 

Articolul 56 
 

Procedura de tratare la nivel naŃional a produselor de construcŃie care prezintă un risc  
 

1. În cazul în care autorităŃile de supraveghere a pieŃei dintr-un stat membru au acŃionat în 
temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au 
motive suficiente să creadă că un produs pentru construcŃii reglementat de un standard 
armonizat sau pentru care a fost eliberată o evaluare tehnică europeană nu atinge 
performanŃa declarată şi prezintă un risc pentru îndeplinirea cerinŃelor fundamentale 
aplicabile construcŃiilor care se află sub incidenŃa prezentului regulament, ele fac o 
evaluare cu privire la produsul în cauză pe baza cerinŃelor aferente stabilite în prezentul 
regulament. Operatorii economici relevanŃi cooperează cu autorităŃile de supraveghere a 
pieŃei, în funcŃie de necesităŃi. 

 
 În cazul în care, pe parcursul evaluării menŃionate, autorităŃile de supraveghere a pieŃei 

constată că produsul pentru construcŃii nu este conform cerinŃelor stabilite în prezentul 
regulament, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă 
toate acŃiunile corective adecvate pentru a aduce produsul în conformitate cu acele 
cerinŃe, în special cu performanŃa declarată sau să retragă produsul de pe piaŃă sau să îl 
recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporŃională cu natura riscului, pe care o 
stabilesc acestea. 

 
 AutorităŃile de supraveghere a pieŃei informează în consecinŃă organismul notificat, în 

cazul în care este implicat un organism notificat. 
 
 Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menŃionate la 

paragraful al doilea din prezentul alineat. 
 



 

AM\853407RO.doc 46/68 PE455.844 

RO Unită în diversitate RO 

2. În cazul în care autorităŃile de supraveghere a pieŃei consideră că neconformitatea nu se 
limitează la teritoriul lor naŃional, acestea informează Comisia şi celelalte state membre 
despre rezultatele evaluării şi despre acŃiunile pe care le-au solicitat a fi întreprinse de 
operatorul economic. 

 
3. Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acŃiunile corective adecvate 

pentru toate produsele pentru construcŃii vizate pe care acesta le-a pus la dispoziŃie pe 
piaŃă în cadrul Uniunii. 

 
4. În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acŃiunile corective adecvate 

în decursul perioadei menŃionate la al doilea paragraf al alineatului (1), autorităŃile de 
supraveghere a pieŃei iau toate măsurile provizorii necesare pentru a interzice sau 
restrânge accesul la comercializarea produsului pentru construcŃii pe piaŃa naŃională sau 
pentru a retrage produsul pentru construcŃii de pe piaŃa respectivă sau a-l rechema. 

 
 AutorităŃile de supraveghere a pieŃei informează Comisia şi celelalte state membre, fără 

întârziere, cu privire la astfel de măsuri. 
 
5. InformaŃiile menŃionate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special 

datele necesare pentru a identifica produsul pentru construcŃii neconform, originea 
produsului pentru construcŃii, natura neconformităŃii invocate şi riscul implicat, natura 
şi durata măsurilor naŃionale luate, precum şi punctul de vedere al operatorului 
economic relevant. În mod particular, autorităŃile de supraveghere a pieŃei indică dacă 
neconformitatea se datorează unuia din următoarele motive: 

 
 (a) neîndeplinirea de către produs a performanŃei declarate şi/sau a cerinŃelor 

referitoare la satisfacerea cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiilor, 
stabilite în prezentul regulament; 

 
 (b) deficienŃe ale specificaŃiilor tehnice armonizate sau ale documentaŃiei tehnice 

specifice. 
 
6. Statele membre, altele decât statul membru care a iniŃiat procedura, informează imediat 

Comisia şi celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate şi orice alte informaŃii 
suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea produsului pentru construcŃii 
în cauză, precum şi, în caz de dezacord cu măsura naŃională notificată, cu privire la 
obiecŃiile lor. 

 
7. În cazul în care, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primirea informaŃiilor 

menŃionate la alineatul (4), niciun stat membru şi nici Comisia nu au formulat nicio 
obiecŃie cu privire la o măsură provizorie adoptată de un stat membru, referitoare la 
produsul pentru construcŃii în cauză, măsura respectivă este considerată justificată. 

 
8. Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsuri restrictive adecvate referitoare 

la produsul pentru construcŃii în cauză, cum ar fi retragerea produsului de pe piaŃă. 
 
 

Articolul 57  
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Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii 

 
1. În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 56 alineatele (3) şi (4), se 

ridică obiecŃii împotriva unei măsuri adoptate de un stat membru sau în cazul în care 
Comisia consideră că o măsură naŃională este contrară legislaŃiei Uniunii, Comisia 
iniŃiază fără întârziere consultări cu statele membre şi cu operatorul sau operatorii 
economici relevanŃi şi evaluează măsura naŃională. Pe baza rezultatelor evaluării 
respective, Comisia decide dacă măsura este justificată sau nu. 

 
 Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre şi o comunică imediat acestora şi 

operatorului (operatorilor) economic(i) relevant(Ńi). 
 
2. În cazul în care măsura naŃională este considerată justificată, toate statele membre iau 

măsurile necesare pentru a garanta că produsul pentru construcŃii neconform este retras 
de pe pieŃele lor şi informează Comisia în consecinŃă. În cazul în care măsura naŃională 
este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura. 

 
3. În cazul în care măsura naŃională este considerată justificată, iar neconformitatea 

produsului pentru construcŃii este atribuită unor deficienŃe ale standardelor armonizate, 
astfel cum sunt menŃionate la articolul 56 alineatul (5) litera (b), Comisia informează 
organismul sau organismele europene de standardizare relevante şi sesizează comitetul 
instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE. Comitetul respectiv se consultă 
cu organismul sau organismele europene de standardizare relevante şi îşi exprimă avizul 
fără întârziere. 

 
 În cazul în care măsura naŃională este considerată justificată, iar neconformitatea 

produsului pentru construcŃii este atribuită unor deficienŃe ale documentului european 
de evaluare sau ale documentaŃiei tehnice specifice, astfel cum este menŃionat la 
articolul 56 alineatul (5) litera (b), Comisia sesizează comitetul permanent pentru 
construcŃii şi adoptă măsurile adecvate în consecinŃă. 

 
 

Articolul 58 
 

Produsele de construcŃie conforme care prezintă totuşi un risc pentru sănătate şi siguranŃă 
 

1. În cazul în care un stat membru, în urma desfăşurării unei evaluări în conformitate cu 
articolul 56 alineatul (1), constată că, deşi un produs pentru construcŃii este în 
conformitate cu prezentul regulament, acesta prezintă un risc pentru îndeplinirea 
cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiilor, sănătatea sau siguranŃa persoanelor sau 
pentru alte aspecte privind protecŃia interesului public, statul membru solicită 
operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura 
că produsul pentru construcŃii în cauză, în momentul introducerii pe piaŃă, nu mai 
prezintă respectivul risc sau pentru a retrage produsul pentru construcŃii de pe piaŃă sau 
a-l rechema într-un termen rezonabil, proporŃional cu natura riscului, indicat de statul 
membru în cauză. 
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2. Operatorii economici se asigură că sunt întreprinse toate acŃiunile corective pentru toate 
produsele pentru construcŃii vizate pe care aceştia le-au pus la dispoziŃie pe piaŃă în 
cadrul Uniunii. 

 
3. Statul membru informează imediat Comisia şi celelalte state membre. InformaŃiile 

respective includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru 
identificarea produsului pentru construcŃii respectiv, originea şi lanŃul de distribuŃie 
aferent produsului, natura riscului implicat, precum şi natura şi durata măsurilor 
naŃionale luate. 

 
4. Comisia iniŃiază fără întârziere consultări cu statele membre şi cu operatorul sau 

operatorii economici relevanŃi şi evaluează măsurile naŃionale luate. Pe baza rezultatelor 
evaluării respective, Comisia decide dacă măsura este justificată sau nu şi, dacă este 
cazul, propune măsuri adecvate. 

 
5. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre şi o comunică imediat acestora şi 

operatorului (operatorilor) economic(i) relevant(Ńi). 
 
 

Articolul 59 
 

Neconformitatea formală 
 

1. Fără a aduce atingere articolului 56, în cazul în care un stat membru constată unul dintre 
următoarele aspecte, acesta solicită operatorului economic relevant să pună capăt 
neconformităŃii în cauză: 

 
 (a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea articolului 8 sau a articolului 9; 
 
 (b) marcajul CE nu a fost aplicat, în cazurile în care era necesar în conformitate cu 

articolul 8 alineatul (2); 
 
 (c) fără a aduce atingere articolului 5, declaraŃia de performanŃă nu a fost realizată, în 

cazurile în care era necesară în conformitate cu articolul 4; 
 
 (d) declaraŃia de performanŃă nu a fost realizată în conformitate cu articolele 4, 6 şi 7; 
 
 (e) documentaŃia tehnică este fie absentă, fie incompletă. 
 
2. În cazul în care neconformitatea menŃionată la alineatul (1) persistă, statul membru ia 

toate măsurile necesare pentru a restricŃiona sau interzice accesul pe piaŃă al produsului 
pentru construcŃii sau pentru a asigura că acesta este returnat de la vânzare sau retras de 
pe piaŃă. 

 
 

CAPITOLUL IX 
 

DispoziŃii finale 
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Articolul 60  

 
Acte delegate 

 
În scopul realizării obiectivelor prezentului regulament, în special înlăturarea şi evitarea 
restricŃiilor privind punerea la dispoziŃie pe piaŃă a produselor pentru construcŃii, următoarele 
aspecte sunt delegate Comisiei în conformitate cu articolul 61 şi în condiŃiile prevăzute la 
articolele 62 şi 63: 
 
(a) stabilirea, după caz, a caracteristicilor esenŃiale sau a nivelurilor-prag în cadrul anumitor 

familii de produse pentru construcŃii, în legătură cu care, în conformitate cu articolele 3-
6, fabricantul trebuie să declare, în funcŃie de utilizarea preconizată a acestora, pe 
niveluri sau clase, sau într-o descriere, performanŃa produsului fabricantului în 
momentul în care acesta este introdus pe piaŃă;  

 
(b) condiŃiile în care o declaraŃie de performanŃă poate fi prelucrată electronic, pentru a fi 

pusă la dispoziŃie pe un site internet în conformitate cu articolul 7; 
 
(c) modificarea perioadei pentru care fabricantul păstrează documentaŃia tehnică şi 

declaraŃia de performanŃă după ce produsul pentru construcŃii a fost introdus pe piaŃă, în 
conformitate cu articolul 11, în funcŃie de durata de viaŃă anticipată sau de rolul 
produsului pentru construcŃii în construcŃii; 

 
(d) modificarea anexei II şi, după caz, adoptarea unor norme de procedură suplimentare în 

conformitate cu articolul 19 alineatul (3) pentru a asigura respectarea principiilor de la 
articolul 20 sau aplicarea normelor de procedură prevăzute la articolul 21; 

 
(e) adaptarea anexei III, a anexei IV tabelul 1 şi a anexei V ca răspuns la progresul tehnic; 
 
(f) stabilirea şi adaptarea claselor de performanŃă ca răspuns la progresul tehnic în 

conformitate cu articolul 27 alineatul (1); 
 
(g) condiŃiile în care un produs pentru construcŃii este considerat a atinge un anumit nivel 

sau o anumită clasă de performanŃă fără încercare sau fără încercare suplimentară în 
conformitate cu articolul 27 alineatul (5), cu condiŃia ca îndeplinirea cerinŃelor 
fundamentale aplicabile construcŃiilor să nu fie pusă în pericol; 

 
(h) adaptarea, stabilirea şi revizuirea sistemelor de evaluare şi verificare a constanŃei 

performanŃei în conformitate cu articolul 28, referitor la un anumit produs sau familie 
de produse, ori o anumită caracteristică esenŃială, şi în conformitate cu: 

 
 (i) importanŃa pe care o are produsul sau respectiva caracteristică esenŃială în cadrul 

cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiilor; 
 
 (ii) natura produsului; 
 
 (iii) efectul variabilităŃii caracteristicilor esenŃiale ale produsului pentru construcŃii în 



 

AM\853407RO.doc 50/68 PE455.844 

RO Unită în diversitate RO 

cursul duratei de viaŃă preconizate a produsului, precum şi 
 
 (iv) susceptibilitatea la defecte în cursul fabricării produsului. 
 
 

Articolul 61 
 

Exercitarea delegării 
 

1. CompetenŃa de a adopta actele delegate menŃionate la articolul 60 este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la… *. Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competenŃe cel târziu cu şase luni înainte de încheierea perioadei de cinci 
ani. Delegarea de competenŃe se reînnoieşte automat pentru perioade de timp identice, 
cu excepŃia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în 
conformitate cu articolul 62.  

 
2. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European 

şi Consiliului. 
 
3. CompetenŃa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condiŃiile prevăzute la 

articolele 62 şi 63. 
 
 

Articolul 62 
 

Revocarea delegării 
 

1. Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de 
competenŃe menŃionată la articolul 60. 

 
2. InstituŃia care a iniŃiat o procedură internă pentru a decide dacă intenŃionează să revoce 

delegarea de competenŃe întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituŃie şi 
Comisia în termen rezonabil înaintea adoptării deciziei finale, indicând competenŃele 
delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi posibilele motive de 
revocare. 

 
3 Decizia de revocare pune capăt delegării competenŃelor specificate în decizia respectivă. 

Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 
 

Articolul 63 
 

ObiecŃiuni la actele delegate 
 

1. Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecŃiuni la un act delegat în termen 
de trei luni de la data notificării.  
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 La iniŃiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungeşte cu 

trei luni.  
 
2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul 

nu a formulat obiecŃiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi intră în vigoare la data prevăzută în dispoziŃiile sale. 

 
 Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi poate intra în 

vigoare înainte de expirarea termenului respectiv în cazul în care atât Parlamentul 
European, cât şi Consiliul au informat Comisia cu privire la intenŃia lor de a nu ridica 
obiecŃiuni. 

 
3. În cazul în care, înainte de expirarea termenului menŃionat la alineatul (1), Parlamentul 

European sau Consiliul a formulat obiecŃiuni la actul delegat acesta nu intră în vigoare. 
InstituŃia care formulează obiecŃiuni prezintă motivele care au stat la baza acestora. 

 
 

Articolul 64 
 

Comitetul 
 

1. Comisia este asistată de un comitet permanent pentru construcŃii. 
 
2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din 

Decizia 1999/468/CE.  
 
2a. Statele membre se asigură că membrii comitetului prevăzut la alineatul (1) sunt în 

măsură să îşi îndeplinească funcŃiile într-un mod prin care să se evite conflictele de 
interese, în special în ceea ce priveşte procedurile pentru obŃinerea marcajului CE. 

 
 

Articolul 65 
 

Abrogare 
 

1. Directiva 89/106/CEE se abrogă. 
 
2. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament. 
 
 

Articolul 66 
 

DispoziŃii tranzitorii 
 

1. Produsele pentru construcŃii care au fost introduse pe piaŃă în conformitate cu 
Directiva 89/106/CEE înainte de 1 iulie 2013 se consideră conforme cu prezentul 
regulament. 
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2. FabricanŃii pot întocmi o declaraŃie de performanŃă pe baza unui certificat de 

conformitate sau a unei declaraŃii de conformitate, care a fost emisă înainte de 1 iulie 
2013, în conformitate cu Directiva 89/106/CEE. 

 
3. Ghidurile de agrement tehnic european care au fost publicate înainte de 1 iulie 2013 în 

conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/106/CEE pot fi utilizate ca documente 
europene de evaluare. 

 
4. FabricanŃii şi importatorii pot utiliza agrementul tehnic european acordat în 

conformitate cu articolul 9 din Directiva 89/106/CEE înainte de 1 iulie 2013 ca evaluare 
tehnică europeană, pe toată durata perioadei de valabilitate a agrementului respectiv. 

 
 

Articolul 67 
 

Raportarea de către Comisie 
 

1. Până la …*, Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a regulamentului, inclusiv în ceea ce priveşte articolele 19, 20, 21, 
23, 24 şi 37, pe baza rapoartelor furnizate de statele membre, precum şi de alte părŃi 
interesate relevante, însoŃit, după caz, de propuneri corespunzătoare. 

 
1b.  Până la … **, Comisia evaluează nevoile specifice de informaŃii referitoare la 

conŃinutul de substanŃe periculoase din produsele pentru construcŃii şi analizează 
eventual posibilitatea extinderii obligaŃiei de informare prevăzută la articolul 6 
alineatul (4a) la alte substanŃe şi prezintă un raport Parlamentului European şi 
Consiliului. În evaluarea sa, Comisia Ńine seama, inter alia, de necesitatea de a 
asigura un nivel ridicat de protecŃie a sănătăŃii şi siguranŃei lucrătorilor care 
utilizează produse pentru construcŃii şi a utilizatorilor de construcŃii, inclusiv în ceea 
ce priveşte cerinŃele de reciclare şi/sau reutilizare a unor părŃi sau materiale.  

 
 Dacă este necesar, în termen de doi ani se dă curs raportului prin prezentarea unor 

propuneri legislative corespunzătoare. 
 
 

Articolul 68 
 

Intrarea în vigoare 
 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. 
 
Totuşi, articolele 3–28, articolele 36-38, articolele 56–63, articolul 65 şi articolul 66, precum 
şi anexele I, II, III şi V se aplică de la 1 iulie 2013. 

                                                 
*  JO: A se insera data: 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. 
**  JO: A se insera data: 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.  
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre. 
 
 
 
 
Adoptat la  
 
 
Pentru Parlamentul European,       Pentru 

Consiliu, 
 
Preşedintele         Preşedintele 
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ANNEX I 

 
CerinŃele fundamentale aplicabile construcŃiilor 

 
ConstrucŃiile trebuie să corespundă, atât în ansamblu, cât şi pe părŃi separate, utilizării 
preconizate, Ńinând seama mai ales de sănătatea şi siguranŃa persoanelor implicate de-a 
lungul întregului ciclu de viaŃă al construcŃiilor. În condiŃiile unei întreŃineri normale, 
construcŃiile trebuie să îndeplinească aceste cerinŃe fundamentale aplicabile construcŃiilor pe o 
durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic.  
 
1. RezistenŃă mecanică şi stabilitate 
 
 ConstrucŃiile trebuie proiectate şi executate astfel încât încărcările care pot fi exercitate 

asupra lor în timpul construirii şi utilizării să nu ducă la niciunul din următoarele 
evenimente: 

 
 (a) prăbuşirea întregii construcŃii sau a unei părŃi a acesteia; 
 
 (b) deformaŃii de o mărime inadmisibilă; 
 
 (c) deteriorarea altor părŃi ale construcŃiei sau a instalaŃiilor sau a echipamentelor 

instalate ca urmare a unor deformaŃii majore ale elementelor portante; 
 
 (d) deteriorare disproporŃionată faŃă de evenimentul cauzator iniŃial. 
 
2. Securitatea la incendiu 
 
 ConstrucŃia trebuie să fie proiectată şi executată în aşa fel încât, în caz de incendiu: 
 
 (a) stabilitatea elementelor portante ale construcŃiei să poată fi asumată pe o perioadă 

determinată; 
 
 (b) apariŃia şi propagarea focului şi a fumului în interiorul construcŃiei să fie limitate; 
 
 (c) extinderea focului către construcŃiile învecinate să fie limitată; 
 
 (d) ocupanŃii să poată părăsi construcŃia sau să poată fi salvaŃi prin alte mijloace; 
 
 (e) să fie luată în considerare siguranŃa echipelor de intervenŃie. 
 
3. Igienă, sănătate şi mediu înconjurător 
 
 ConstrucŃiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât să nu reprezinte, pe 

întregul lor ciclu de viaŃă, o ameninŃare pentru igiena sau pentru sănătatea şi siguranŃa 
lucrătorilor, a ocupanŃilor sau a vecinilor, nici să exercite un impact exagerat de mare 
asupra calităŃii mediului sau a climei pe întreaga lor durată de viaŃă, în cursul 
construirii, utilizării, demolării, în special ca rezultat al oricărora din următoarele:  
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 (a) emanaŃii de gaze toxice; 
 
 (b) emisii de substanŃe periculoase, de compuşi organici volatili (COV), de gaze care 

produc efect de seră sau de particule periculoase în aerul din interior sau în 
atmosferă; 

 
 (c) emisie de radiaŃii periculoase; 
 
 (d) scurgerea de substanŃe periculoase în apa freatică, apa marină, apa de suprafaŃă 

sau în sol;  
 
 (e) scurgerea de substanŃe periculoase în apa potabilă sau substanŃe care au un impact 

negativ diferit asupra apei potabile; 
 
 (f) evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deşeurilor solide sau 

lichide; 
 
 (g) prezenŃa umidităŃii în anumite părŃi ale construcŃiei sau pe suprafeŃe din interiorul 

acesteia. 
 
4. SiguranŃă şi accesibilitate în exploatare 
 
 ConstrucŃiile trebuie proiectate şi executate astfel încât să nu prezinte riscuri 

inacceptabile de accidente sau pagube în cursul funcŃionării sau al utilizării, cum ar fi 
alunecări, căderi, loviri, arsuri, electrocutări, leziuni cauzate de explozii şi tâlhării. În 
special, construcŃiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât să fie accesibile şi 
utilizabile pentru persoanele cu dizabilităŃi. 

 
5. ProtecŃie împotriva zgomotului 
 
 ConstrucŃia trebuie proiectată şi executată în aşa fel încât zgomotul perceput de către 

ocupanŃi sau de către persoane aflate în apropiere să fie menŃinut la un nivel la care să 
nu fie periclitată sănătatea acestora şi să le permită să doarmă, să se odihnească şi să 
lucreze în condiŃii satisfăcătoare. 

 
6. Economie de energie şi izolare termică 
 
 ConstrucŃiile cu instalaŃiile lor de încălzire, răcire, iluminare şi ventilare trebuie astfel 

proiectate şi executate încât consumul de energie necesar funcŃionării să fie mic, Ńinând 
cont de ocupanŃi şi de condiŃiile locale de climă . Lucrările de construcŃie trebuie, de 
asemenea, să fie eficiente din punct de vedere energetic, consumând cât mai puŃină 
energie pe parcursul construirii şi demontării lor. 

 
7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale  
 
 ConstrucŃiile trebuie proiectate, executate şi demolate astfel încât utilizarea resurselor 

naturale să fie sustenabilă şi să asigure în special următoarele:  
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 (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcŃiilor, a materialelor şi părŃilor 

componente, după demolare;  
 
 (b) durabilitatea construcŃiilor; 
 
 (c) utilizarea la construcŃii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul. 
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ANEXA II 

 
Procedura de adoptare a unui document de evaluare european 

 
1. Cererea pentru o evaluare tehnică europeană 
 
 Atunci când un fabricant depune o cerere pentru o evaluare tehnică europeană, în atenŃia 

unui OET, cu privire la un produs pentru construcŃii şi după ce fabricantul şi OET 
(denumită în continuare „OET responsabilă”) semnează un acord privind secretul 
comercial şi confidenŃialitatea, cu excepŃia cazului în care fabricantul ia altă hotărâre, 
fabricantul furnizează OET responsabile un dosar tehnic cu descrierea produsului, a 
utilizării preconizate de fabricant şi a detaliilor privind controlul producŃiei în fabrică pe 
care intenŃionează să le aplice. 

 
2. Contractul 
 
 În ceea ce priveşte produsele pentru construcŃii menŃionate la articolul 21 alineatul (1) 

litera (c), în termen de o lună de la primirea dosarului tehnic, între fabricant şi OET 
responsabil se încheie un contract referitor la întocmirea evaluării tehnice europene, în 
care se stabileşte programul de lucru pentru elaborarea documentului european de 
evaluare, inclusiv:  

 
 - organizarea lucrărilor în cadrul organizaŃiei organismelor de evaluare tehnică 

(OET); 
 
 - componenŃa grupului de lucru care urmează să fie instituit în cadrul organizaŃiei 

OET, desemnat pentru categoria de produse în cauză;  
 
 - coordonarea OET. 
 
3. Programul de lucru 
 
 După încheierea contractului cu fabricantul, organizaŃia OET-urilor informează 

Comisia cu privire la programul de lucru pentru elaborarea documentului european de 
evaluare şi la calendarul punerii în aplicare, indicând totodată programul de evaluare. 
Această comunicare are loc în termen de trei luni de la primirea cererii pentru o 
evaluare tehnică europeană. 

 
4. Proiectul de document european de evaluare 
 
 OrganizaŃia OET-urilor finalizează un proiect de document european de evaluare cu 

ajutorul grupului de lucru coordonat de OET responsabil şi comunică acest lucru 
părŃilor interesate, în termen de şase luni de la data la care Comisia a fost informată cu 
privire la programul de lucru. 

 
5. Participarea Comisiei  
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 Un reprezentant al Comisiei poate participa, în calitate de observator, la toate etapele de 
realizare a programului de lucru.  

 
6. Prelungire şi întârziere 
 
 Grupul de lucru comunică organizaŃiei OET şi Comisiei orice întârziere faŃă de 

termenele stabilite în secŃiunile 1-4 din prezenta anexă. 
 
 În cazul în care o prelungire a termenului pentru elaborarea documentului european de 

evaluare poate fi motivată, în special prin lipsa unei decizii a Comisiei referitoare la 
sistemul aplicabil de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei produsului pentru 
construcŃii sau prin necesitatea elaborării unei noi metode de încercare, Comisia 
prelungeşte termenul. 

 
7. Modificarea şi adoptarea unui document european de evaluare 
 
 OET responsabil transmite proiectul de document european de evaluare fabricantului, 

care are la dispoziŃie cincisprezece zile lucrătoare pentru a răspunde. Ulterior, 
organizaŃia OET-urilor menŃionată la articolul 25 alineatul (1): 

 
 (a) dacă este cazul, informează fabricantul cu privire la modul în care s-a Ńinut seama 

de răspunsul acestuia; 
 
 (b) adoptă proiectul de document european de evaluare; şi 
 
 (c) transmite o copie Comisiei.  
 
 În cazul în care, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primire, Comisia 

comunică organizaŃiei OET observaŃiile sale referitoare la proiectul de document 
european de evaluare, organizaŃia OET-urilor, după ce i s-a dat posibilitatea de a-şi 
prezenta observaŃiile, modifică proiectul în consecinŃă şi trimite apoi fabricantului şi 
Comisiei o copie a documentului european de evaluare adoptat. 

 
8. Documentul european de evaluare final care urmează să fie publicat 
 
 De îndată ce OET responsabil emite prima evaluare tehnică europeană pe baza 

documentului european de evaluare adoptat, acest document european de evaluare este 
modificat, după caz, în funcŃie de experienŃa dobândită. OrganizaŃia OET-urilor adoptă 
documentul european de evaluare final şi trimite o copie a acestuia Comisiei împreună 
cu o traducere a titlului documentului european de evaluare în toate limbile oficiale ale 
Uniunii, în vederea publicării referinŃei aferente. OrganizaŃia OET-urilor pune la 
dispoziŃie documentul european de evaluare pe cale electronică de îndată ce produsul 
primeşte marcajul CE. 
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ANEXA III 

 
DeclaraŃia de performanŃă 

 
Nr. ................... 

 
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: ……………………………………… 
 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea 

produsului pentru construcŃii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcŃii, în conformitate 

cu specificaŃia tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului, 

astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
5. După caz, numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat 

acoperă atribuŃiile specificate la articolul 12 alineatul (2): 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanŃei performanŃei produsului 

pentru construcŃii, astfel cum este prevăzut în anexa V: 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
7. În cazul declaraŃiei de performanŃă privind un produs pentru construcŃii acoperit de un 

standard armonizat: 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 (denumirea şi numărul de identificare al organismului notificat, dacă este relevant) 
 
 a efectuat ……………………………………………………… în cadrul sistemului 

……… 
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 (descrierea sarcinilor care îi revin în calitate de terŃă parte astfel cum este prevăzut în 
anexa V) 

 
 şi a emis ……………………………………………………………………………… 
 
 (certificatul de constanŃă a performanŃei, certificatul de conformitate rezultat în urma 

controlului din fabrică al producŃiei, rezultatele încercărilor/calculelor – dacă este 
relevant) 

 
8. În cazul declaraŃiei de performanŃă pentru un produs pentru construcŃii pentru care s-a 

emis o evaluare tehnică europeană: 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 (denumirea şi numărul de identificare al organismului de evaluare tehnică, dacă este 

relevant) 
 
 şi a emis ……………………………………………………………………………… 
 
 (numărul de referinŃă al evaluării tehnice europene) 
 
 pe baza …………………………………………………………………………, 
 
 (numărul de referinŃă al documentului de evaluare european) 
 
 a efectuat ……………………………………………………… în cadrul sistemului 

……… 
 
 (descrierea sarcinilor care îi revin în calitate de terŃă parte astfel cum este prevăzut în 

anexa V) 
 
 şi a emis ……………………………………………………………………………… 
 
 (certificatul de constanŃă a performanŃei, certificatul de conformitate rezultat în urma 

controlului din fabrică al producŃiei, rezultatele încercărilor/calculelor – dacă este 
relevant) 

 
9. PerformanŃa declarată 
 
 Note referitoare la tabel: 
 
 1. Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esenŃiale, astfel cum sunt stabilite în 

specificaŃiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate indicate la punctul 3 de mai sus; 

 
 2. Pentru fiecare caracteristică esenŃială enumerată în coloana 1 şi cu respectarea 

cerinŃelor de la articolul 5, coloana 2 cuprinde performanŃa declarată, exprimată 
pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce priveşte caracteristicile esenŃiale 
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corespunzătoare. Abrevierea NPD (No Performance Determined - performanŃă 
nedeclarată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanŃă; 

 
 3. Pentru fiecare caracteristică esenŃială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde: 
 
  (a) referinŃa datată a standardului armonizat corespunzător şi, dacă este 

relevant, numărul de referinŃă al documentaŃiei tehnice specifice sau 
adecvate utilizate; 

 
  sau 
 
  (b) referinŃa datată a documentului de evaluare european corespunzător, după 

caz, şi numărul de referinŃă al evaluării tehnice europene utilizate. 
 

Caracteristici esenŃiale: 

(a se vedea Nota 1) 

PerformanŃă 

(a se vedea Nota 2) 

SpecificaŃiile tehnice 
armonizate 

(a se vedea Nota 3) 

   

   

   

 

 Atunci când s-a utilizat documentaŃia tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al 

articolului 38, cerinŃele pe care le respectă produsul: 

 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
10. PerformanŃa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanŃa 

declarată de la punctul 9. 
 
 Această declaraŃie de performanŃă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului 

identificat la punctul 4. 
 
 Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 (numele şi funcŃia) 
 
 ………………………… ………………………… 
 
 (locul şi data emiterii) (semnătura) 
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ANEXA IV 

 
Categoriile de produse şi cerinŃele pentru OET 

 
Tabelul 1 – Categorii de produse 

 
COD 
CATEGOR
IE 

CATEGORIA PRODUSULUI 

1 PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL, DIN BETON 
UŞOR SAU DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT.  

2 UŞI, FERESTRE, OBLOANE, PORłI ŞI FERONERIA AFERENTĂ. 

3 MEMBRANE, INCLUSIV MEMBRANE APLICATE LICHID ŞI 
SETURI (PENTRU CONTROLUL APEI ŞI/SAU AL VAPORILOR DE 
APĂ). 

4 PRODUSE TERMOIZOLANTE. 

SETURI/SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE. 

5 ELEMENTE STRUCTURALE DE SPRIJIN. 

BOLłURI PENTRU ÎMBINĂRI STRUCTURALE. 

6 ŞCOŞURI, BURLANE ŞI PRODUSE SPECIFICE. 

7 PRODUSE DIN IPSOS. 

8 GEOTEXTILE, GEOMEMBRANE ŞI PRODUSE CONEXE. 

9 PEREłI CORTINĂ/PLACAJE PENTRU ÎNCHIDERI 
EXTERIOARE/SISTEME VITRATE PENTRU ÎNCHIDERI 
STRUCTURALE. 

10 ECHIPAMENTE FIXE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA INCENDIULUI 
(ECHIPAMENTE FIXE PENTRU ALARMĂ/DETECTARE A 
INCENDIULUI, PENTRU STINGEREA INCENDIULUI, PENTRU 
CONTROLUL FOCULUI ŞI FUMULUI ŞI PENTRU PROTECłIE LA 
EXPLOZII). 

11 OBIECTE SANITARE. 

12 DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAłIE: ECHIPAMENT RUTIER. 

13 PRODUSE/ELEMENTE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI 
ACCESORII 

14 PANOURI ŞI ELEMENTE PE BAZĂ DE LEMN 

15 CIMENTURI, VARURI ŞI ALłI LIANłI HIDRAULICI. 

16 PRODUSE DIN OłEL (ŞI ACCESORII) PENTRU ARMAREA ŞI 
PRECOMPRIMAREA BETONULUI. 

SETURI DE POST-TENSIONARE. 

17 ZIDĂRIE ŞI PRODUSE AUXILIARE 
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COD 
CATEGOR
IE 

CATEGORIA PRODUSULUI 

ELEMENTE DE ZIDĂRIE, MORTAR, PRODUSE AUXILIARE.  

18 PRODUSE PENTRU INSTALAłIILE DE APE UZATE. 

19 PARDOSELI. 

20 PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE 
AUXILIARE. 

21 FINISAJE DE INTERIOR ŞI EXTERIOR LA PEREłI ŞI PLAFOANE. 
SETURI DE PEREłI INTERIORI DESPĂRłITORI. 

22 ÎNVELITORI DE ACOPERIŞ, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI 
ACCESORII. 

SETURI PENTRU ACOPERIŞ.  

23 PRODUSE PENTRU CONSTRUCłIA DRUMURILOR. 

24 AGREGATE. 

25 ADEZIVI UTILIZAłI ÎN CONSTRUCłII. 

26 PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ŞI PASTĂ DE CIMENT. 

PASTĂ DE CIMENT. 

27 APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAłIILOR. 

28 łEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE CARE NU VIN ÎN 
CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN. 

29 PRODUSE PENTRU CONSTRUCłII CARE VIN ÎN CONTACT CU 
APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN. 

30 STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ 
TURNATĂ. 

PRODUSE. 

31 CABLURI ELECTRICE DE ALIMENTARE, DE COMANDĂ ŞI DE 
TRANSMITERE DE DATE 

32 PASTE PENTRU ETANŞAREA ÎMBINĂRILOR. 

33  ELEMENTE DE FIXARE. 

34 SETURI, UNITĂłI ŞI ELEMENTE DE CONSTRUCłII 
PREFABRICATE. 

35 PRODUSE PENTRU OPRIREA FOCULUI, PENTRU ETANŞARE LA 
FOC ŞI PENTRU PROTECłIE LA FOC, 

PRODUSE IGNIFUGE. 
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Tabelul 2 – CerinŃe pentru OET 

 
CompetenŃe Descrierea competenŃei CerinŃă 

1. Analizarea 
riscurilor 

Identificarea posibilelor riscuri şi 
beneficii determinate de utilizarea 
produselor pentru construcŃii 
inovatoare în absenŃa unor informaŃii 
tehnice consacrate/solide referitoare 
la performanŃa lor atunci când sunt 
folosite la lucrări de construcŃii. 

2. Stabilirea 
criteriilor 
tehnice 

Transformarea rezultatului analizei 
de risc în criteriu tehnic de evaluare a 
comportării şi performanŃei 
produselor pentru construcŃii privind 
îndeplinirea cerinŃelor naŃionale 
aplicabile; 

Furnizarea informaŃiilor tehnice de 
care au nevoie cei care participă la 
procesul de realizare a construcŃiilor 
ca potenŃiali utilizatori ai produselor 
pentru construcŃii (fabricanŃi, 
proiectanŃi, antreprenori, montatori). 

Un OET este înfiinŃat în temeiul legislaŃiei 
naŃionale şi are personalitate juridică. Acesta 
este independent faŃă de părŃile implicate şi 
faŃă de orice interese private. 

În plus, un OET dispune de personal cu: 

(a) raŃionament tehnic întemeiat şi obiectiv; 

(b) cunoştinŃe detaliate despre dispoziŃiile 
legale şi despre alte cerinŃe în vigoare în 
statul membru în care a fost desemnat, 
referitoare la categoriile de produse pentru 
care urmează a fi desemnat; 

(c) înŃelegere de ansamblu a practicilor din 
construcŃii şi cunoştinŃe tehnice detaliate, 
referitoare la categoriile de produse pentru 
care urmează a fi desemnat;  

(d) cunoştinŃe detaliate despre riscurile 
specifice implicate şi despre aspectele 
tehnice ale procesului de realizare a 
construcŃiilor; 

(e) cunoştinŃe detaliate despre standardele 
armonizate existente şi despre metodele de 
încercare în categoriile de produse pentru 
care urmează a fi desemnat; 

(f) aptitudini lingvistice adecvate. 

Remunerarea personalului OET nu depinde 
de numărul de evaluări realizate sau de 
rezultatele acestor evaluări. 

3. Stabilirea 
metodelor de 
evaluare 

Conceperea şi validarea unor metode 
adecvate (încercări sau calcule) de 
evaluare a performanŃei 
caracteristicilor esenŃiale ale 
produselor pentru construcŃii, Ńinând 
seama de nivelul actual de 
cunoaştere. 

 

4. 
Determinarea 
controlului 
specific din 
fabrică al 
producŃiei 

ÎnŃelegerea şi evaluarea procesului de 
fabricare a unui produs specific în 
vederea identificării măsurilor 
adecvate care asigură constanŃa 
produsului de-a lungul respectivului 
proces de fabricare.  

Un OET dispune de personal având 
cunoştinŃe adecvate despre relaŃia dintre 
procesul de fabricare şi caracteristicile 
produsului legate de controlul din fabrică al 
producŃiei. 

5. Evaluarea 
produsului 

Evaluarea performanŃei 
caracteristicilor esenŃiale ale 

Pe lângă cerinŃele enumerate la punctele 1,2 
şi 3, un OET dispune de acces la mijloacele 
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CompetenŃe Descrierea competenŃei CerinŃă 

produselor pentru construcŃii pe baza 
metodelor armonizate în funcŃie de 
criterii armonizate. 

şi echipamentele necesare în vederea 
evaluării performanŃei caracteristicilor 
esenŃiale ale produselor pentru construcŃii în 
categoriile de produse pentru care urmează a 
fi desemnat.  

6. Administrare 
generală 

Asigurarea consecvenŃei, fiabilităŃii, 
obiectivităŃii şi trasabilităŃii prin 
aplicarea constantă a metodelor de 
administrare adecvate. 

Un OET dispune de: 

(a) un istoric cert de respectare a bunului 
comportament în administrare; 

(b) o politică, cu procedurile de rigoare, de 
garantare a confidenŃialităŃii informaŃiilor 
sensibile în interiorul OET şi faŃă de toŃi 
partenerii săi; 

(c) un sistem de control al documentelor 
pentru a garanta înregistrarea, trasabilitatea, 
întreŃinerea şi arhivarea tuturor documentelor 
relevante; 

(d) un mecanism de revizuire administrativă 
şi audit intern pentru a garanta monitorizarea 
regulată a conformităŃii cu metodele de 
administrare adecvate; 

(e) o procedură care permite tratarea cu 
obiectivitate a contestaŃiilor şi a plângerilor. 
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ANEXA V 

 
Evaluarea şi verificarea constanŃei performanŃei 

 
1. SISTEME DE EVALUARE ŞI VERIFICARE A CONSTANłEI PERFORMANłEI 
 
1.1. Sistemul 1+ - DeclaraŃia de performanŃă din partea fabricantului referitoare la 

performanŃa caracteristicilor esenŃiale ale produsului pentru construcŃii pe baza 
următoarelor elemente: 

 
 (a) fabricantul: 
 
  (i) efectuează controlul producŃiei în fabrică; 
 
  (ii) încercarea suplimentară a eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate 

cu un plan de încercări prestabilit; 
 
 (b) organismul notificat de certificare a produselor emite certificatul de constanŃă a 

performanŃei produsului pe baza: 
 
  (i) determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea), 

a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaŃiei descriptive 
a produsului; 

 
  (ii) inspectării iniŃiale a fabricii şi a controlului producŃiei în fabrică; 
 
  (iii) supravegherii şi evaluării continue a controlului producŃiei în fabrică; 
 
  (iv) încercării prin sondaj a unor eşantioane prelevate înaintea introducerii 

produsului pe piaŃă. 
 
1.2. Sistemul 1 – DeclaraŃia de performanŃă din partea fabricantului referitoare la 

performanŃa caracteristicilor esenŃiale ale produsului pentru construcŃii pe baza 
următoarelor elemente: 

 
 (a) fabricantul: 
 
  (i) efectuează controlul producŃiei în fabrică; 
 
  (ii) încercarea suplimentară a eşantioanelor prelevate în fabrică de către 

fabricant în conformitate cu un plan de încercări prestabilit; 
 
 (b) organismul notificat de certificare a produselor emite certificatul de constanŃă a 

performanŃei produsului pe baza: 
 
  (i) determinării produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea), 

a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaŃiei descriptive 
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a produsului; 
 
  (ii) inspectării iniŃiale a fabricii şi a controlului producŃiei în fabrică; 
 
  (iii) supravegherii şi evaluării continue a controlului producŃiei în fabrică. 
 
1.3. Sistemul 2+ - DeclaraŃia de performanŃă din partea fabricantului referitoare la 

performanŃa caracteristicilor esenŃiale ale produsului pentru construcŃii pe baza 
următoarelor elemente: 

 
 (a) fabricantul: 
 
  (i) determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea), 

a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaŃiei descriptive 
a produsului; 

 
  (ii) efectuează controlul producŃiei în fabrică; 
 
  (iii) încercarea eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de 

încercări prestabilit; 
 
 (b) organismul notificat de certificare a controlului producŃiei emite certificatul de 

conformitate a controlului producŃiei în fabrică pe baza: 
 
  (i) inspectării iniŃiale a fabricii şi a controlului producŃiei în fabrică; 
 
  (ii) supravegherii şi evaluării continue a controlului producŃiei în fabrică. 
 
1.4. Sistemul 3 – DeclaraŃia de performanŃă din partea fabricantului referitoare la 

performanŃa caracteristicilor esenŃiale ale produsului pentru construcŃii pe baza 
următoarelor elemente: 

 
 (a) fabricantul efectuează controlul producŃiei în fabrică; 
 
 (b) laboratorul de încercări notificat efectuează determinarea produsului-tip pe baza 

încercării de tip (pe baza eşantionării efectuate de fabricant), a calculării de tip, pe 
baza valorilor tabulare sau a documentaŃiei descriptive a produsului; 

 
1.5. Sistemul 4 – DeclaraŃia de performanŃă din partea fabricantului referitoare la 

performanŃa caracteristicilor esenŃiale ale produsului pentru construcŃii pe baza 
următoarelor elemente: 

 
 (a) fabricantul: 
 
  (i) efectuează determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip, a calculării 

de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaŃiei descriptive a 
produsului; 
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  (ii) efectuează controlul producŃiei în fabrică; 
 
 (b) nicio sarcină pentru organismul notificat. 
 
2. ORGANISMELE IMPLICATE ÎN EVALUAREA ŞI VERIFICAREA CONSTANłEI 

PERFORMANłEI 
 
 În ce priveşte funcŃia organismelor notificate implicate în evaluarea şi verificarea 

constanŃei performanŃei produselor pentru construcŃii, se face distincŃie între: 
 
 (1) organismul de certificare a produselor: un organism notificat guvernamental sau 

neguvernamental, având competenŃa şi responsabilitatea necesare pentru a efectua 
o certificare a produselor în conformitate cu norme procedurale şi de administrare 
prestabilite; 

 
 (2) organismul de certificare a controlului producŃiei în fabrică: un organism notificat, 

guvernamental sau neguvernamental, având competenŃa şi responsabilitatea 
necesare pentru a efectua o certificare a controlului în fabrică al producŃiei în 
conformitate cu norme procedurale şi de administrare prestabilite; 

 
 (3) laboratorul de încercări: un laborator notificat care măsoară, examinează, 

încearcă, calibrează sau determină în orice alt mod caracteristicile sau 
performanŃele materialelor sau produselor pentru construcŃii. 

 
3. CAZURI DE CARACTERISTICI ESENłIALE ÎN CARE TRIMITEREA LA O 

SPECIFICAłIE TEHNICĂ ARMONIZATĂ RELEVANTĂ NU ESTE NECESARĂ 
 
 (1) Comportarea la foc. 
 
 (2) RezistenŃa la foc. 
 
 (3) PerformanŃa la foc exterior. 
 
 (4) AbsorbŃia zgomotului. 
 
 (5) Emisii de substanŃe periculoase. 
 
 

 

Or. en 

 


