
NOUTATI  

– privind REGULAMENTUL (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 9 martie 2011 

 

 

1. Incepand cu data de 1 iulie intra in vigoare in Romania REGULAMENTUL (UE) nr. 

305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 - de stabilire a 

unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de 

abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. 
 

2. Regulamentul (UE) nr. 305/2011 – stabileste cerinte noi pentru introducerea pe 

piata a produselor pentru constructii, de exemplu: 
 

 modificarea denumirii  “producatorului” cu “fabricantul de produse pentru 

constructii” (denumit in continuare pe scurt – fabricant); 

 stabilirea de catre fabricant a “ produsului tip” – fata de care se va raporta,  atat 

timp cat nu vor fi schimbate conditiile de fabricatie al produsului/lor certificate; 

 stabilirea „claselor de performanta pentru caracteristicilor esentiale ale 

produsului pentru constructii” fabricat” in locul „valorii declarate” pentru 

caracteristicile determinate prin incercari; 

 pastrarea de catre fabricant a „produsului tip” – pe o perioada de 10 ani; 

 sunt definite documentele de referinta: „standarde armonizate” (sau specificatiile 

tehnice europene) si „evaluari tehnice europene” (in locul „agrementelor tehnice 

europene”); 

 noi termeni – „niveluri „  sau „clase de performanta” care  stabilesc clasele de 

performanta pentru caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii; 

 certificarea produsului – conform SISTEMULUI DE EVALUAREA SI 

VERIFICAREA CONSTANTEI  PERFORMANTEI, stabilit pentru categoria 

de produse realizate de fabricant; 

 Intocmirea :DECLARATIEI DE PERFORMANTA” in locul Declaratiei de 

Conformitate CE; 

 DECLARATIA DE PERFORMANTA trebuie sa contina urmatoarele 

INFORMATII: 
 

 referinta produsului tip pentru care a fost intocmita; 

 sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei; 

 numarul de referinta si data eliberarii standardului armonizat; 

 dupa caz, numarul de referinta a documentatiei tehnice; 

 utilizarea preconizata; 

 lista caracteristicilor esentiale; 

 performanta- cel putin a unei caracteristici ( modelul este prezentat 

in Anexa III din Regulament) 
 

3.  RAD CERT – organism de certificare acreditat si notificat la Bruxelles in temeiul Art. 

10 din Directiva 89/106/CEE cu numarul de identificare NB 2293  pentru certificarea 

conformitatii produselor in domeniu reglementat de Directiva 89/106 – produse pentru 

constructii  – a demarat inca din ianuarie a.c. procedura de acreditare in vederea 



obtinerii acreditarii si notificarii conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 pana la 

data de 1 iulie a.c., in acest moment se asteapta finalizarea procedurii de catre RENAR si 

AUTORITATEA de reglementare. 

 

4. RAD CERT a derulat procedura de acreditare in vederea notificarii pentru Sistemul 

2+ - Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru 

constructii -  Declaratia  de performanta din partea fabricantului referitoare la 

performanta caracteristicilor esentiale ale produsului pentru constructii (CPF – 

Controlul productiei in fabrica).   
 

5.  Pentru a veni in intampinarea clientilor sai RAD CERT a stabilit  urmatoarele: 
 

 pana la data de 15 iunie 2013 -  RAD CERT va informa toti clientii sai 

(certificati in conformitate cu Directiva 89/106) despre incetarea valabilitatii 

CERTIFICATELOR  emise in domeniul reglementat de aceasta incepand cu data 

de 1 iulie a.c.; 
 

 pana la data de 15 iunie 2013 – clientii certificati de RAD CERT pot sa-si 

exprime printr-o simpla CERERE optiunea de trecere la noul Regulament (UE) nr. 

305/2011; 
 

 pana la data de 15 iunie 2013 - clientii care sunt in curs de derulare a procedurii 

de certificare isi vor exprima in scris optiunea de a trece la noul Regulament; 
 

 incepand cu data de 1 iulie 2013  – produsele certificate in conformitate cu 

cerintele Directivei 89/106 se considera conforme cu cerintele Regulamentului 

(UE) 305/2011. Pentru aceste produse  organizatiile pot intocmi DECLARATIA 

DE PERFORMANTA (numai pentru clientii care au transmis optiunea lor in 

termenul stabilit, respectiv au transmis CEREREA).  
 

La Contractul de Certificare incheiat cu RAD CERT se va intocmi  un Act 

Aditional cu prevederi referitoare la certificarea pe noul Regulament. 
 

 incepand cu data de 1 iulie 2013 – clientii care depun cereri noi de certificare 

(dupa aceasta data) trebuie sa se alinieze la cerintele Regulamentului (UE) 

305/2011. Impreuna cu RAD CERT vor stabili termene adecvate pentru derularea 

procedurii. 
 

 pana la data de 30 decembrie 2013 – se vor preschimba toate Certificatele de 

Conformitate pentru controlul productiei in fabrica (CPF) in Certificatul  de 

Conformitate   pentru certificarea constantei performantei produselor fabricate – 

Sistem 2+. 

 

6. Incepand cu data de 1 iulie 2013 – pentru toti clientii RAD CERT certificati, recerea 

la noul Regulament (UE) nr. 305/2011 se va efectua prin derularea unui audit la sediul 

clientului certificat, in contravaloarea acestuia intra si preschimbarea Certificatului/lor 

(programul va fi stabilit de comun acord cu fiecare client). 

 


