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INTRODUCERE

Scopul acestui regulament specific este de a prezenta regulile de aplicare a cerințelor specifice
de acreditare a organismelor care efectuează, în calitate de terță parte, sarcini de evaluare și
verificare a constanței performanței produselor pentru construcții în domeniul reglementat de
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
Organismele acreditate poartă întreaga responsabilitate pentru activităţile pe care le desfăşoară
şi documentele pe care le emit şi nu pot utiliza acreditarea acordată de RENAR pentru a fi
exonerate de răspundere sau împărţirea responsabilităţii.
2.

DOMENIU DE APLICARE

Dispoziţiile prezentului regulament specific se aplică tuturor organizațiilor, persoane juridice
române, înregistrate conform legislației în vigoare, care, conform art. 8 din HG nr. 1236/2012, în
vederea desemnării de către autoritatea de notificare, solicită acreditarea, așa cum este definită
în art. 2 alin. (10) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte
comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
Aceste dispoziții sunt aplicabile și organismelor acreditate și notificate, pentru a efectua, în
calitate de terță parte, sarcini de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
pentru construcții conform legislaţiei UE şi naţionale aplicabile :
 HG nr. 1236/12.12.2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
 Ordinul comun nr. 2141/92/2013 al ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea
organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru
construcții cu modificările și completările ulterioare
3.

TERMINOLOGIE, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Terminologie şi definiţii
Se aplică terminologia şi definiţiile din:
SR EN ISO/IEC 17011:2018 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele de
acreditare care acreditează organisme de evaluarea a conformităţii
SR EN ISO/IEC 17000:2020 – Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale
SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică
produse, procese şi servicii, aplicat pentru următoarele proceduri de evaluare a conformității
SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări
și etalonări
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea
produselor și de abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 339/93, cu modificările și completările
ulterioare.
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu
modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 305/2011
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3.2 Prescurtări
EA
IAF
ILAC
OEVCP
OEC

4.

– European co-operation for Accreditation
– International Accreditation Forum
– International Laboratory Accreditation Cooperation
– Organism de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru
construcții
- Organism de evaluare a conformității

CERINȚE SPECIFICE PENTRU ACREDITARE

4.1.
OEVCP trebuie să îndeplinească cerințele din versiunile în vigoare ale documentelor de
referință menționate mai jos:
4.1.1 Standarde pentru acreditare
a) Standard utilizat pentru acreditare
SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică
produse, procese şi servicii,
aplicat pentru:
- sistem EVCP 1+
- sistem EVCP 1
- sistem EVCP 2+
SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi
etalonări,
aplicat pentru
- sistem EVCP 3
- determinarea privind caracteristicile esențiale: comportarea la foc, rezistența la foc,
performanța la foc exterior, performanța acustică, emisiile de substanțe periculoase, conform
standardelor de încercare relevante, fără trimitere la o specificație tehnică armonizată, conform
Anexei V pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011
b) Standarde utilizate pentru cerințe suplimentare
SR EN ISO/CEI 17020:2012 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor
tipuri de organisme care efectuează inspecții,
aplicat pentru:
- sistem EVCP 1+
- sistem EVCP 1
- sistem EVCP 2+
SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări,
aplicat pentru:
- sistem EVCP 2+
4.1.2 Legislație
a) Europeană
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu
modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 305/2011
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b) Națională
Ordinul comun nr. 2141/92/2013 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al
ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de
evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, cu modificările și
completările ulterioare
4.1.3 Ghiduri de aplicare a standardelor de acreditare
EA-2/17 M: 2020– EA Document on Accreditation for Notification Purposes
4.1.4 Documente de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 emise de Comisia
Europeană
4.1.5 Documente RENAR
P-05
– Politica privind trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurărilor
P-13
– Politica privind tratarea reclamațiilor
P-16
– Politica privind tratarea neconformităților constatate la evaluarea OEC
P-17
– Politica privind supravegherea și reevaluarea
P-19
– Politica privind acreditarea în domeniile reglementate
P-21
– Politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea acreditării
P-27
– Politica privind tratarea apelurilor
RE-01
– Regulament pentru acreditare
RE-02
– Regulament privind utilizarea mărcii naţionale de acreditare, referirea la
statutul de acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul
RENAR de semnatar al acordurilor de recunoaştere multilaterală
RS-4 PR
– Regulament specific de acreditare pentru organismele care certifică produse,
procese și servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013
RS-1.1 LI/LE
- Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de
încercări și etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018
4.2. Cerințele de acreditare pot fi modificate, fie ca urmare a revizuirii sau înlocuirii
standardelor de acreditare, fie ca urmare a unor schimbări survenite în cadrul legislativ.
RENAR va adopta aceste modificări în propriile documente, conform Politicii privind
tranziția la noi standarde internaționale P-07 și Politicii privind schimbarea condiţiilor de
acreditare P-08.
5.

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND APLICAREA STANDARDULUI SR EN ISO/CEI
17065:2013

Capitolul 5 urmăreşte ordinea articolelor din standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013,
completate de articolele din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Notă: Articolele din standard pentru care nu au fost necesare prevederi specifice nu sunt
menționate.
5.1
OEVCP care solicită acreditarea în vederea desemnării trebuie să îndeplinească
prevederile articolelor din standardul de acreditare, prevederile din Regulamentul (UE) nr.
305/2011 și următoarele prevederi specifice:
5.2 Art. 4.1 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.
305/2011.
(1) OEVCP trebuie să informeze RENAR despre toate sediile și punctele de lucru
situate în afara României, în care desfășoară activități ce pot influența semnificativ
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procesului de evaluare a conformității, pentru a asigura ca toate aceste sedii și
puncte de lucru sunt evaluate în mod corespunzător.
OEVCP trebuie să aibă o politică privind protecţia şi utilizarea numărului său de
notificare.
OEVCP trebuie să dispună de o procedură documentată pentru tratarea utilizărilor
incorecte sau înşelătoare ale documentelor de certificare emise pe piaţă în regim
acreditat, respectiv notificat şi trebuie să întreprindă acţiuni adecvate şi eficiente.
Astfel de acţiuni pot fi: supravegherea periodică a clienților săi, acţiuni corective,
retragerea certificatului, publicarea încălcării, alte acţiuni legale.
OEVCP trebuie să stabilească un plan de acţiuni corective pentru fiecare
întrebuinţare abuzivă a documentelor de certificare identificate pe piaţă în regim
acreditat, respectiv notificat.

5.3 Art. 4.2 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (3), (4) alin. 1 și alin. 2, (5), (8) din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
OEVCP, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de
evaluare a conformității nu sunt implicați în servicii de consultanță.
5.4 Art. 4.3 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (6) alin. 3, (9) din Regulamentul (UE) nr.
305/2011.
(1) Asigurarea trebuie să fie valabilă în Spațiul Economic European.
(2) Asigurarea de răspundere civilă și profesională pentru activitățile de evaluare și
verificare a constanței performanței trebuie să se bazeze pe o analiză de riscuri.
OEVCP trebuie să fie capabil să prezinte factorii care au fost luați în considerare la
determinarea nivelului necesar al asigurării contractate. RENAR nu aprobă nivelul
de acoperire a asigurării OEVCP.
(3) Dacă OEVCP intenționează să-și desfășoare activitatea în afara SEE, se
recomandă ca asigurarea să includă piețele adecvate.
5.5 Art. 4.4. din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (6) alin. 2 lit.c) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011.
5.6 Art. 4.5. din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (10) din Regulamentul (UE) nr.
305/2011.
5.7 Art. 4.6. din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (6) alin. 2 lit.b) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011.
Distincția între rolul de organism notificat și alte activități, trebuie prezentată cu claritate clienților
și, în general, pieții.
5.8 Art. 5.1 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (6) alin. 2 lit.b) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011.
5.9 Art. 5.2. din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (8) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
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5.10 Art. 6.1 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (5) (6) alin. 1, alin. 2 lit. a), (7), (10) din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
(1) Cumulativ cu cerinţele din art. 43 (5), (6) alin. 2 lit. a), art. 43 (7) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011, personalul OEVCP responsabil de îndeplinirea activităţilor aferente
sarcinilor de evaluare și verificare a constanței performanței (respectiv personalul care
are autoritate pentru conducerea echipei de evaluare și personalul cu atribuții de
evaluare, inspecție, expertizare tehnică în cadrul echipei de evaluare, determinare a
produsului-tip pe baza încercării de tip/a calculării de tip/ a valorilor tabulare sau a
documentației descriptive a produsului, evaluare încercări, analizare/verificare dosare,
luarea deciziei privind constanța performanței) trebuie să îndeplinească, minim,
următoarele criterii:
a) să fie absolvent al unei forme de învățământ superior într-un domeniu tehnic
specific sau asimilat/conex produselor pentru care se solicită acreditarea;
b) experiență minim 3 ani în domeniul produselor pentru construcții.
(2) OEVCP trebuie să stabilească criterii minime de competență pentru personalul OEVCP
responsabil de îndeplinirea activităţilor aferente sarcinilor de evaluare și verificare a
constanței performanței pentru fiecarea domeniu, definit conform art. 7.2 din prezentul
document, solicitat pentru acreditare.
(3) În cazul în care OEC dorește să desfășoare/desfășoară servicii de evaluare a
conformității aferente sistemelor 1, 1+ și 2+, OEVCP trebuie să demonstreze ca dispune
de personal competent care respectă prevederile menționate la pct. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.66.1.10 din SR EN ISO/IEC 17020: 2012.
(4) În cazul în care OEVCP utilizează laboratoare subcontractate sau laboratoare proprii dar
incercarile necesare demonstrarii conformitatii cu cerintele din regulament nu sunt
acreditate, OEVCP trebuie să demonstreze ca dispune de personal competent care sa
desfasoare evaluarea respectarii prevederilor menționate la pct. 6 și pct. 7 (cu excepția
punctului 7.9) din SR EN ISO/IEC 17025: 2018 de catre laboratoarele subcontractate
neacreditate sau laboratoarelor proprii.
5.11 Art. 6.2 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (4) alin. 3, (6) alin. 1, alin. 2 lit.a) și lit.b),
alin. 3, (7) și art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
(1) Subcontractarea în serie este interzisă.
(2) Condițiile de subcontractare se aplică oricărui subcontractant, indiferent dacă acesta
este sau nu este stabilit în Uniunea Europeană.
(3) OEVCP trebuie să fie capabil să demonstreze RENAR că toate activităţile de evaluare a
competenței subcontractate sunt realizate într-un mod competent, imparțial şi de
încredere, conform cerinţelor din documentele normative aplicabile acestor activităţi.
(4) Dacă această demonstrare se bazează pe acreditarea laboratorului subcontractant față
de SR EN ISO/CEI 17025:2018, atunci domeniul de acreditare al acestuia trebuie să
acopere incercarile necesare demonstrarii conformitatii cu cerintele din directiva pe care
acesta le realizează conform subcontractării.
(5) Dacă această demonstrare se bazează pe acreditarea laboratoarelor proprii față de SR
EN ISO/CEI 17025:2018, domeniul de acreditare al acestuia trebuie să acopere
incercarile necesare demonstrarii conformitatii cu cerintele din regulament pe care
acesta le realizează.
(6) Dacă laboratoarele proprii sau subcontractante nu sunt acreditate în conformitate cu SR
EN ISO/CEI 17025:2018, atunci OEC trebuie să le evalueze, să supravegheze în mod
continuu performanţele acestora și să demonstreze că acestea îndeplinesc cerințele 6 și
7 (cu excepția 7.9) din SR EN ISO/CEI 17025:2018.
(7) OEC trebuie, de asemenea, să fie capabil să furnizeze dovada satisfacerii de către
subcontractanți a cerințelor prevăzute în art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
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5.12 Art. 7.1 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art.43 (6) alin. 1, alin. 2 lit.a) și lit.c), art. 52 (1),
(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
În elaborarea procedurilor specifice, OEVCP trebuie să țină seama de următoarele:
(1) În activitatea de evaluare și verificare a constanței performanței, OEVCP ține
seama, ca linii de îndrumare generală, de precizările formulate în ghidurile pentru
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau, dacă se menționează astfel,
Directivei 89/106/CEE, elaborate de Comisia Europeană. Dacă prevederile
ghidurilor sunt conflictuale cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 305/2011,
prevalează prevederile regulamentului.
De asemenea, OEVCP ține seama, ca linii de îndrumare generală, de deciziile și
documentele Grupului de Coordonare al Organismelor Notificate, prevăzute la art.43
alin (11) al Regulamentului (UE) nr. 305/2011.
(2) Pentru evaluarea produselor pentru construcții se utilizează ca referențiale:
standardele armonizate publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, care au fost transpuse ca standarde române în „Lista cuprinzând
indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene
armonizate din domeniul produselor pentru construcţii” aprobată prin ordin al
ministrului autorității competente în domeniul produselor pentru construcții;
documentele de evaluare europene, publicate de Comisia Europeană în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
(2’) În perioada de coexistență a standardelor armonizate, precizată în lista menționată
la alin. (2), OEVCP trimit la RENAR solicitarea de modificare a anexei la certificatul
de acreditare prin includerea noilor ediții ale standardelor, precum și documentația
aferentă, conform prevederilor capitolului referitor la managementul schimbărilor
produse la nivelul OEC din RE-01.
La sfârșitul perioadei de coexistență, RENAR restrânge acreditarea pentru
standardele anulate.
(3) Standardul armonizat față de care se evaluează și se verifică constanța
performanței produsului este cel precizat în listele standardelor menționate la art.
5.8 alin (2) din prezentul regulament specific. Standardul armonizat/ documentul de
evaluare european față de care se evaluează și se verifică constanța performanței
produsului trebuie menționat pe documentul emis de OEVCP.
În situația în care sunt modificări/completări ale standardelor armonizate, acestea se
vor menționa pe documentul emis de OEVCP, având indicativul complet în forma
datată, de exemplu:
EN aaaaa:yyyy/An:yyyy/AC:yyyy și/sau SR EN aaaaa:yyyy/ A1:yyyy/ AC:yyyy.
în care aaaaa – reprezintă numărul standardului armonizat
yyyy – reprezintă anul publicării standardului armonizat / ultimului
amendament / corrigendum (în JOCE pentru EN, respectiv în Monitorul Oficial,
pentru SR EN).
(4) Cerințele pentru controlul producției în fabrică sunt cele din standardele armonizate/
documentele de evaluare europene de referință.
(5) OEVCP cu funcția de organism de certificare produse trebuie să aibă proceduri
documentate pentru sarcina de verificare a documentației tehnice adecvate a
producătorului, precizată la art. 36 alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
(6) OEVCP cu funcția de organism de certificare produse trebuie să aibă proceduri
documentate pentru sarcina de verificare a documentației tehnice specifice a
producătorului, precizată la art. 38 alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
(7) Atunci când marcarea eșantioanelor este sarcina OEVCP conform sistemului de
evaluare și verificare a constanței performanței utilizat, aceasta se efectuează
conform standardelor armonizate/ documentelor de evaluare europene și conform
următoarelor:
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toate eșantioanele prelevate pentru a fi utilizate în încercări trebuie să fie
marcate adecvat pentru a permite verificarea că toate încercările prevăzute în
standardele armonizate/documentele de evaluare europene au fost efectuate
pe același lot de eșantioane, dacă este specificat astfel, și că toate
eșantioanele sunt reprezentative pentru produsul ce va fi introdus pe piață.
b) marcarea eșantioanelor trebuie să includă cel puțin locul/linia de producție,
data și ora prelevării eșantionului/eșantioanelor.
Un OEVCP care solicită acreditarea pentru sistemele de evaluare și verificare a
constanței performanței 1, 1+, pentru evaluarea performanței produsului pentru
construcții pe baza calculelor, a valorilor tabulare sau a documentației descriptive a
produsului, trebuie să îndeplinească, suplimentar, și următoarele cerințe:
a) OEVCP trebuie să definească criterii minime de competență pentru personalul
care îndeplinește sarcini legate de evaluarea performanței produsului pentru
construcții pe baza calculelor, privind: pregătirea, instruirea, experiența, cu
referire la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor (Anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 305/2011), standardele armonizate/ documentele de
evaluare europene și reglementări tehnice/ coduri de proiectare/ calcul
aplicabile produselor, proceduri de evaluare și verificare a constanței
performanței aplicabile produselor, cunoștințe despre produse (cunoașterea
tehnologiei și metodelor de verificare ale produselor, a defectelor sau
degradărilor care pot apărea pe durata sau datorită funcționării).
b) cumulativ cu cerințele de mai sus, personalul desemnat ca fiind competent
pentru evaluarea performanței produsului pentru construcții pe baza
calculelor, trebuie să fie cercetător științific, cadru didactic universitar sau
expert tehnic/verificator de proiecte atestat conform HG nr. 925/1995, pentru
domeniul tehnic relevant.
c) dacă este prevăzut astfel în standardul armonizat/ documentul de evaluare
european, OEVCP trebuie să aibă hardware-ul și software-ul necesar pentru a
efectua calculele conform specificației tehnice relevante. Atunci când sunt
folosite calculatoare pentru colectarea, procesarea, înregistrarea, raportarea,
depozitarea și regăsirea datelor, OEVCP trebuie să se asigure că:
 personalul care utilizează calculatoare pentru sarcini de evaluare și
verificare a constanței performanței este desemnat de către OEVCP
pentru aceasta activitate;
 sunt stabilite și implementate proceduri care definesc cine poate utiliza
calculatoarele, cine are acces la date și cine este autorizat să facă
schimbări sau să modifice programele instalate pe calculatoare;
 programul informatic este documentat și validat ca adecvat pentru
utilizare, conform art. 7.2.2. din SR EN ISO/IEC 17025;
 sunt stabilite și implementate proceduri pentru protecția datelor (de
exemplu, fără conectare la internet);
 sunt stabilite condiții de operare și mediu necesare pentru a menține
integritatea datelor;
 este asigurată protecția calculatorului împotriva accesului neautorizat.
d) OEVCP trebuie să definească criterii minime de competență pentru
personalul care îndeplinește sarcini legate de evaluarea performanței
produsului pentru construcții pe baza valorilor tabulare sau a documentației
descriptive a produsului, privind: pregătirea, instruirea, experiența, cu
referire la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor (Anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 305/2011), standardele armonizate/documentele de
evaluare europene aplicabile produselor, cunoștințe despre produse
(cunoașterea tehnologiei și metodelor de verificare ale produselor, a
defectelor sau degradărilor care pot apărea pe durata sau datorită
funcționării).
a)

(8)
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OEVCP trebuie să aibă proceduri documentate privind îndeplinirea acestei
sarcini specifice.
Un OEVCP care solicită acreditarea în vederea desemnării în mod specific pentru
sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței 1+, 1 și care utilizează
pentru încercări de tip echipamente în afara laboratorului de încercări al
organismului notificat, în condițiile art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
trebuie:
a) să aibă o justificare a deciziei de utilizare a laboratorului
fabricantului/laboratorului extern, în sensul art. 46 (1) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011;
b) să aibă o procedură documentată care să stabilească modul de evaluare a
cerințelor art. 46 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (trebuie
evaluate în mod special cerințele art. 4.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 din standardul
SR EN ISO/IEC 17025);
c) să îndeplinească următoarele cerințe:
 OEVCP are răspunderea pentru efectuarea încercării și pentru rezultatul
acesteia;
 un reprezentant al OEVCP conduce încercarea și asistă personalul
laboratorului fabricantului/laboratorului extern în cazul în care acesta
efectuează încercarea;
 efectuarea încercării și echipamentul utilizat sunt în conformitate cu
cerințele specificației tehnice armonizate, inclusiv prelevarea
eșantioanelor și condiționarea probelor;
 OEVCP asigură independența, imparțialitatea, confidențialitatea,
integritatea rezultatelor încercărilor;
 echipamentele fabricantului utilizate pentru încercare sunt etalonate și
este asigurată trasabilitatea rezultatului măsurării;
 OEVCP trebuie să mențină înregistrări adecvate, conform cerințelor SR
EN ISO/IEC 17025:2018 art. 6.3, art. 6.4, art. 7.5 și art. 8.4;
 personalul OEVCP care îndeplinește sarcini specifice conform art. 46
trebuie să aibă competențe conform SR EN ISO/IEC 17025 și să
cunoască standardele armonizate și standardele de metodă de
încercare aplicabile pentru produsele/familiile de produse solicitate
pentru desemnarea specifică.
e)

(9)

5.13 Art. 7.3 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (6) alin. 1, alin. 2 lit.c), alin. 3 din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
5.14 Art. 7.4 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (6) alin. 1, alin. 2 lit.c), art. 52 (1), (2),
(3), (4) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
5.15 Art. 7.6 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (6) alin. 1, alin. 2 lit.c), art. 52 (4) din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
5.16 Art. 7.7 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
Documentul emis de OEVCP ca organism notificat: certificat de constanță a performanței
produsului sau certificat de conformitate a controlului producției în fabrică, trebuie să poarte
simbolul acreditării, care include Marca Naţională de Acreditare – RENAR pentru domeniile
pentru care a fost acreditat.
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5.17 Art. 7.10 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 43 (6) alin. 2 lit.c) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011.
5.18 Art. 7.11 din SR EN ISO/CEI 17065:2013
OEVCP trebuie să respecte inclusiv prevederile art. 52 (3), (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr.
305/2011.
5.19 OEC trebuie să participe sau să se asigure că personalul lor responsabil de îndeplinirea
sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu activitățile de standardizare
relevante și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate inființat în temeiul
legistalației armonizate relevante a Uniunii Europene și pun în aplicare, ca orientare generală,
deciziile și documentele administrative rezultate în urma activității acestui grup conform art. 87
și art. 43 (11) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
5.20 OEC trebuie să informeze autoritatea de notificare cu privire la aspectele menționate la
art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

6.

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND APLICAREA STANDARDULUI SR EN ISO/IEC
17025:2018

Capitolul 6 urmăreşte ordinea articolelor din standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018,
completate de articolele din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Notă: Articolele din standard pentru care nu au fost necesare prevederi specifice nu sunt
menționate.
6.1
OEVCP care solicită acreditarea în vederea desemnării trebuie să îndeplinească
prevederile articolelor din standardul de acreditare, prevederile din Regulamentul (UE) nr.
305/2011și următoarele prevederi specifice:
6.2 Art. 4.1 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Imparțialitate
OEVCP trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 43 alin. (3), (4), (5), (8), (9) din
Regulamentul (UE) 305/2011.
(1)

(2)

OEVCP, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor
de evaluare a conformității nu sunt implicați în servicii de consultanță. Prin servicii de
consultanță se înțelege participarea la proiectarea, producția, instalarea, întreținerea
sau comercializarea produselor evaluate. Nu se consideră consultanță schimbul de
informații tehnice dintre producător și OEVCP.
OEVCP trebuie să aibă o asigurarea de răspundere civilă și profesională pentru
activitățile de evaluare și verificare a constanței performanței, valabilă pentru SEE.
Asigurarea trebuie să se bazeze pe o analiză de riscuri. OEVCP trebuie să fie capabil
să prezinte factorii care au fost luați în considerare la determinarea nivelului necesar
al asigurării contractate. RENAR nu aprobă nivelul de acoperire a asigurării OEVCP.
Dacă OEVCP intenționează să-și desfășoare activitatea în afara SEE, se recomandă
ca asigurarea să includă piețele adecvate.

6.3 Art. 4.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Confidențialitate
OEVCP trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 43 alin. (10) din Regulamentul
(UE) nr. 305/2011.
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6.4 Art. 5 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe structurale
OEVCP trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 43 alin. (2) și (6) din Regulamentul
(UE) nr. 305/2011)
(1) OEVCP trebuie să informeze RENAR despre toate sediile și punctele de lucru situate
în afara României, în care desfășoară activități ce pot influența semnificativ
procesului de evaluare a conformității, pentru a asigura ca toate aceste sedii și
puncte de lucru sunt evaluate în mod corespunzător.
(2) Distincția între rolul de organism notificat și alte activități, trebuie prezentată cu
claritate clienților și, în general, pieții.
(3) OEVCP trebuie să aibă o politică privind protecţia şi utilizarea numărului său de
notificare.
(4) OEVCP trebuie să dispună de o procedură documentată pentru tratarea utilizărilor
incorecte sau înşelătoare ale documentelor emise pe piaţă în regim acreditat (de
exemplu: raport de evaluare a performanței produsului, raport de încercare, raport de
clasificare), respectiv notificat şi trebuie să întreprindă acţiuni adecvate şi eficiente.
Astfel de acţiuni pot fi: acţiuni corective, retragerea documentului, publicarea
încălcării, alte acţiuni legale.
(5) OEVCP trebuie să stabilească un plan de acţiuni corective pentru fiecare
întrebuinţare abuzivă a documentelor identificate pe piaţă în regim acreditat,
respectiv notificat.
6.5 Art. 6.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Personal
OEVCP trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 43 alin. (6) par. 2 lit. a, (7) și (11)
din Regulamentul (UE) 305/2011.
6.6 Art. 6.3 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Facilități și condiții de mediu
OEVCP trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 43 alin. (6) par. 3 din
Regulamentul (UE) 305/2011.
6.7
Art. 6.4. din SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Echipament
OEVCP trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 46 din Regulamentul (UE)
305/2011.
6.8 Art. 6.6 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Produse și servicii furnizate din exterior
OEVCP trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 45 alin. (1), (2), (3), (4); art. 46
alin. (1) si art. 53 alin. (1 a, b, c, d) din Regulamentul (UE) 305/2011.
(1) Subcontractarea în serie este interzisă.
(2) Condițiile de subcontractare se aplică oricărui subcontractant, indiferent dacă acesta
este sau nu este stabilit în Uniunea Europeană.
(3) OEVCP trebuie să fie capabil să demonstreze RENAR că toate activităţile de evaluare
a competenței subcontractate sunt realizate într-un mod competent, imparțial şi de
încredere, conform cerinţelor din documentele normative aplicabile acestor activităţi.
(4) Dacă această demonstrare se bazează pe acreditarea laboratorului subcontractant
față de SR EN ISO/IEC 17025:2018, atunci domeniul de acreditare al acestuia trebuie
să acopere încercările necesare demonstrării conformității cu cerințele din regulament
pe care acesta le realizează conform subcontractării.
(5) Dacă această demonstrare se bazează pe acreditarea laboratorului propriu față de
SR EN ISO/IEC 17025:2018, domeniul de acreditare al acestuia trebuie să acopere
încercările necesare demonstrării conformității cu cerințele din regulament pe care
acesta le realizează.
6.9 Art. 7.1 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Analiza solicitărilor, ofertelor și contractelor
OEVCP trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 45 alin. (3) și art. 53 alin. (2) din
Regulamentul (UE) 305/2011.
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6.10 Art. 7.2.1 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Selectarea și verificarea metodelor
Laboratoarele trebuie să demonstreze și îndeplinirea cerințelor art. 43 alin. (6) par. 2 lit. b, c din
Regulamentul (UE) 305/2011.
În elaborarea procedurilor specifice, OEVCP trebuie să țină seama de următoarele:
(1) În activitatea de evaluare și verificare a constanței performanței OEVCP ține seama,
ca linii de îndrumare generală, de precizările formulate în ghidurile pentru aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau, dacă se menționează astfel, Directivei
89/106/CEE, elaborate de Comisia Europeană. Dacă prevederile ghidurilor sunt
conflictuale cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 305/2011, prevalează prevederile
regulamentului.
De asemenea, OEVCP ține seama, ca linii de îndrumare generală, de deciziile și
documentele Grupului de Coordonare al Organismelor Notificate, prevăzut la art. 43
alin. (11) al Regulamentului (UE) nr. 305/2011.
(2) Pentru evaluarea produselor pentru construcții se vor utiliza ca referențiale:

standardele armonizate publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, care au fost transpuse ca standarde române în „Lista
cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun
standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii”
aprobată prin ordin al ministrului autorității competente în domeniul produselor
pentru construcții;

standardele orizontale armonizate publicate în cadrul instrumentului de
notificare electronică elaborat și gestionat de Comisia Europeană
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/).

documentele de evaluare europene, publicate de organizația OET-urilor,
prevăzute la art. 19 al Regulamentului (UE) nr. 305/2011
(3) Standardul armonizat, inclusiv standardul orizontal/documentul de evaluare
europeană, după caz, față de care se evaluează și se verifică constanța performanței
produsului este cel precizat în listele standardelor menționate la art. 6.10 alin. (2) din
prezentul regulament specific.
Standardul armonizat/ documentul de evaluare europeană față de care se evaluează
și se verifică constanța performanței produsului trebuie menționat pe documentul
emis de OEVCP.
În situația în care sunt modificări/ completări ale standardelor armonizate, acestea se
vor menționa pe documentul emis de OEVCP, având indicativul complet în forma
datată, de exemplu:
EN aaaaa:yyyy/An:yyyy/AC:yyyy și/sau SR EN aaaaa:yyyy/ A1:yyyy/ AC:yyyy.
în care aaaaa – reprezintă numărul standardului armonizat
yyyy – reprezintă anul publicării standardului armonizat/ ultimului
amendament/ corrigendum (în JOCE pentru EN, respectiv în Monitorul Oficial, pentru
SR EN).
(4) Cerințele pentru evaluarea performanței produsului pentru construcții pe baza
testărilor, a calculelor, a valorilor tabulare sau a documentației descriptive a
produsului sunt cele din standardele armonizate/ documentele de evaluare
europeană de referință.
(5) Pentru sistemul 3, OEVCP care solicită acreditarea în vederea desemnării trebuie să
respecte următoarele cerințe:
a) să aibă personal competent pentru toate caracteristicile stabilite în anexa ZA a
standardului armonizat relevant ca sarcini pentru laboratorul notificat; cerinţele nu
sunt obligatorii pentru caracteristicile esenţiale prevăzute la pct. 3 din Anexa V a
Regulamentului (UE) nr. 305/2011.
b) să aibă dotare adecvată pentru toate sau numai pentru unele dintre
caracteristicile stabilite în anexa ZA a standardului armonizat relevant ca sarcini
pentru laboratorul notificat.
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să aibă contracte/ precontracte cu laboratoare acreditate sau evaluate pentru
acele caracteristici menționate în paragraful de mai sus care nu sunt determinate
de laboratorul notificat.
Atunci când marcarea eșantioanelor este sarcina OEVCP conform sistemului de
evaluare și verificare a constanței performanței utilizat, aceasta se efectuează
conform standardelor armonizate/ documentelor de evaluare europene și conform
următoarelor:
a) toate eșantioanele prelevate pentru a fi utilizate în încercări trebuie să fie marcate
adecvat pentru a permite verificarea că toate încercările prevăzute în standardele
armonizate/ documentele de evaluare europene au fost efectuate pe același lot
de eșantioane, dacă este specificat astfel, și că toate eșantioanele sunt
reprezentative pentru produsul ce va fi introdus pe piață.
b) marcarea eșantioanelor trebuie să includă cel puțin locul/ linia de producție, data
și ora prelevării eșantionului/ eșantioanelor.
Un OEVCP care solicită acreditarea pentru sistemul de evaluare și verificare a
constanței performanței 3 utilizând ca standard de acreditare SR EN ISO/IEC
17025:2018 pentru evaluarea performanței produsului pentru construcții pe baza
calculelor, a valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului, trebuie
să îndeplinească, suplimentar, și următoarele cerințe:
a) OEVCP trebuie să definească criterii minime de competență pentru personalul
care îndeplinește sarcini legate de evaluarea performanței produsului pentru
construcții pe baza calculelor, privind: pregătirea, instruirea, experiența, cu
referire la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor (Anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 305/2011), standardele armonizate/ documentele de
evaluare europene și reglementări tehnice/ coduri de proiectare/ calcul aplicabile
produselor, proceduri de evaluare și verificare a constanței performanței
aplicabile produselor, cunoștințe despre produse (cunoașterea tehnologiei și
metodelor de verificare ale produselor, a defectelor sau degradărilor care pot
apărea pe durata sau datorită funcționării).
b) Cumulativ cu cerințele de mai sus, personalul desemnat ca fiind competent
pentru evaluarea performanței produsului pentru construcții pe baza calculelor,
trebuie să fie cercetător științific, cadru didactic universitar sau expert tehnic/
verificator de proiecte atestat conform HG nr. 925/1995, pentru domeniul tehnic
relevant.
c) Dacă este prevăzut astfel în standardul armonizat/ documentul de evaluare
european, OEVCP trebuie să aibă hardware-ul și software-ul necesar pentru a
efectua calculele conform specificației tehnice relevante. Atunci când sunt folosite
calculatoare pentru colectarea, procesarea, înregistrarea, raportarea, depozitarea
și regăsirea datelor, OEVCP trebuie să se asigure că:

personalul care utilizează calculatoare pentru sarcini de evaluare și
verificare a constanței performanței este desemnat de către OEVCP
pentru aceasta activitate;

sunt stabilite și implementate proceduri care definesc cine poate utiliza
calculatoarele, cine are acces la date și cine este autorizat să facă
schimbări sau să modifice programele instalate pe calculatoare;

programul informatic este documentat și validat ca adecvat pentru
utilizare, conform art. 7.2.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018;

sunt stabilite și implementate proceduri pentru protecția datelor (de
exemplu, fără conectare la internet);

sunt stabilite condiții de operare și mediu necesare pentru a menține
integritatea datelor;

este asigurată protecția calculatorului împotriva accesului neautorizat.
d) OEVCP trebuie să definească criterii minime de competență pentru personalul
care îndeplinește sarcini legate de evaluarea performanței produsului pentru
c)

(6)

Regulament specific de acreditare
în domeniul reglementat de
Regulamentul (UE) nr. 305/2011de stabilire a unor
condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții

RENAR – Asociaţia de
Acreditare din
România
Organismul Naţional
de Acreditare

(8)

(9)

Regulament specific de acreditare
în domeniul reglementat de
Regulamentul (UE) nr. 305/2011de stabilire a unor
condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții

Cod: RS-7.16 ON
Ediţia din 18.06.2021
Pagina 15/25

construcții pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a
produsului, privind: pregătirea, instruirea, experiența, cu referire la cerințele
fundamentale aplicabile construcțiilor (Anexa I la Regulamentul (UE) nr.
305/2011), standardele armonizate/ documentele de evaluare europene
aplicabile produselor, cunoștințe despre produse (cunoașterea tehnologiei și
metodelor de verificare ale produselor, a defectelor sau degradărilor care pot
apărea pe durata sau datorită funcționării).
e) OEVCP trebuie să aibă proceduri documentate privind îndeplinirea acestei
sarcini specifice.
Un OEVCP care solicită acreditarea în vederea desemnării în mod specific pentru
sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței 3 și care utilizează
pentru încercări echipamente în afara laboratorului de încercări al organismului
notificat, în condițiile art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, trebuie:
a) să aibă o justificare a deciziei de utilizare a laboratorului fabricantului/
laboratorului extern, în sensul art. 46 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.
305/2011;
b) să aibă o procedură documentată care să stabilească modul de evaluare a
cerințelor art. 46 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (trebuie evaluate în
mod special cerințele art. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.7 din standardul SR EN ISO/IEC
17025:2018);
c) să îndeplinească următoarele cerințe:

OEVCP are răspunderea pentru efectuarea încercării și pentru rezultatul
acesteia;

un reprezentant al OEVCP conduce încercarea și asistă personalul
laboratorului fabricantului/laboratorului extern în cazul în care acesta
efectuează încercarea;

efectuarea încercării și echipamentul utilizat sunt în conformitate cu
cerințele specificației tehnice armonizate, inclusiv prelevarea
eșantioanelor și condiționarea probelor;

OEVCP asigură independența, imparțialitatea, confidențialitatea,
integritatea rezultatelor încercărilor;

echipamentele fabricantului utilizate pentru încercare sunt etalonate și
este asigurată trasabilitatea rezultatului măsurării;

OEVCP trebuie să mențină înregistrări adecvate, conform cerințelor SR
EN ISO/IEC 17025:2018 art. 6.3, art. 6.4, art. 7.5 și art. 8.4.

personalul OEVCP care îndeplinește sarcini specifice conform art. 46
trebuie să aibă competențe conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 și să
cunoască standardele armonizate și standardele de metodă de încercare
aplicabile pentru produsele/ familiile de produse solicitate pentru
desemnarea specifică.
Un laborator de încercări la foc care solicită acreditarea pentru încadrarea produselor
pentru construcţii în clase de reacție la foc pe baza standardului european relevant,
utilizând ca standard de acreditare SR EN ISO/IEC 17025:2018, trebuie să fie
acreditat pentru standardele de metode de încercări la foc relevante, să aibă o
procedură documentată pentru luarea deciziei de încadrare și să îndeplinească
următoarele cerințe pentru personalul desemnat pentru această activitate:
 cunoașterea standardului european de clasificare relevant,
 experiență de minim 3 ani în aplicarea standardelor de metode de încercare la
foc relevante,
 cunoașterea și înțelegerea parametrilor măsurați conform metodelor de încercare
relevante.
Dacă un singur laborator de încercări a efectuat toate încercările la foc prevăzute în
standardul de clasificare relevant, atunci acest laborator va elabora raportul de
clasificare.
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Dacă mai multe laboratoare au efectuat încercările la foc prevăzute în standardul de
clasificare relevant, atunci unul dintre aceste laboratoare va elabora raportul de
clasificare, cu consultarea celorlalte laboratoare implicate, pentru a se asigura că
rapoartele de încercări emise de către acestea au fost corect interpretate.
(10) Un laborator de încercări la foc care solicită acreditarea pentru extinderea domeniului
de aplicare al rezultatelor încercării produselor pentru construcţii, pe baza
standardului european relevant, utilizând ca standard de acreditare SR EN ISO/IEC
17025:2018, trebuie să fie acreditat pentru standardele de metode de încercări la foc
relevante, să aibă o procedură documentată pentru luarea deciziei de extindere a
domeniului de aplicare și să îndeplinească următoarele cerințe pentru personalul
desemnat pentru această activitate:
 cunoașterea standardului european relevant,
 experiență de minim 3 ani în aplicarea standardelor de metode de încercare la
foc relevante,
 cunoașterea și înțelegerea parametrilor măsurați conform metodelor de încercare
relevante.
6.11
Art. 7.8 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Raportarea rezultatelor
(1) Documentul emis de OEVCP ca organism notificat (de exemplu: raport de evaluare a
performanței produsului, raport de clasificare) trebuie să poarte simbolul acreditării,
care include Marca Naţională de Acreditare – RENAR pentru domeniile pentru care a
fost acreditat.
(2) Documentul emis de către OEVCP trebuie să fie conform cu prevederile relevante din
standardele armonizate/ documentele de evaluare europene aplicabile și cu cerințele
pct. 7.8.2, 7.8.3 din standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018, precum și să includă
informații privind:
 linia de producție/ fabrica producătorului;
 identificarea completă a produsului, în conformitate cu specificațiile tehnice
relevante;
 informații cu privire la modul în care s-a făcut eșantionarea, conform cu
prevederile relevante din standardele armonizate/ documentele de evaluare
europene aplicabile; laboratorul poate prezenta sub formă de anexă la Raportul
de evaluare, datele referitoare la eșantionare, așa cum au fost ele transmise de
către fabricant;
 identificarea completă a probei;
 metodele de încercare aplicate, în concordanță cu specificațiile tehnice relevante;
 data și locul în care au fost efectuate încercările;
 identificarea personalului implicat în execuția încercărilor;
 data și locul emiterii raportului;
 semnătura conducatorului laboratorului de încercare, semnătura și ștampila
reprezentantului legal al organizației;
 numărul de înregistrare al organismului notificat.
Modelul raportului de evaluare poate să fie diferit de modelul raportului de clasificare,
emis în urma interpretării rezultatelor încercărilor; pentru interpretarea rezultatelor
încercărilor raportate, laboratorul trebuie să aplice o procedura documentată, care să
includă și modul de interpretare a rezultatelor cu incertitudinea de măsurare asociată,
acolo unde este cazul (de exemplu rezultate la limită).
7.

PREVEDERI SPECIFICE REFERITOARE LA PROCESUL DE ACREDITARE

Procesul de acreditare se derulează conform RE-01 cu următoarele precizări:
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7.1 Iniţierea acreditării
Mapa de documente informative aferente domeniului reglementat se găsește pe site-ul RENAR:
www.renar.ro, la secțiunea Procesul de acreditare.
7.2 Solicitarea acreditării
(1) În întelesul prezentului regulament specific prin domeniu se înțelege familia de produse
destinată pentru o utilizare preconizată și sistemul de evaluare și verificare a constanței
performanței aplicabil acesteia, așa cum sunt prevăzute în Decizia CE aplicabilă :
a. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: 1+
b. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: 1
c. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: 2+
d. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: 3
Pentru descrierea domeniului se aplică textul în limba română al Deciziei CE publicat în JOUE.
(2) De asemenea prin domeniu se înțelege, în cazul notificării orizontale, determinarile privind
caracteristicile esențiale: comportarea la foc, rezistența la foc, performanța la foc exterior,
performanța acustică, emisiile de substanțe periculoase, conform standardelor de încercare
relevante, fără trimitere la o specificație tehnică armonizată, conform Anexei V pct. 3 din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
(3) Pentru acreditarea ca organism de evaluare și verificare a constanței performanței
produselor pentru construcții care utilizează echipamente în afara laboratorului de încercări al
laboratorului notificat, conform art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 se face o mențiune
distinctă în solicitarea de acreditare.
(4) În cazul în care solicitantul are deja o acreditare acordată de către RENAR pentru un
standard de acreditare, pentru alt regulament UE sau altă directivă, orice solicitare de acreditare
pentru Regulamentul UE nr. 305/2011 va fi tratată ca o acreditare inițială, luându-se în
considerare toate informațiile aferente acreditărilor anterioare existente.
(5) RENAR acceptă și solicitările pentru mai multe standarde de acreditare în situația în care
OEVCP și-a documentat diferențiat procedurile aferente sistemelor de evaluare și verificare a
constanței performanței în funcție de standardul aplicabil funcției organismului în respectivele
sisteme. Se aplică tariful conform RE-03.
(6) Analiza solicitării de acreditare se face de către RENAR împreună cu reprezentantul
desemnat al Autorităţii competente.
7.3 Echipa de evaluare
Reprezentantul Autorității competente poate însoţi echipa de evaluare a RENAR în calitate de
observator, atât la evaluarea iniţială a organismului care solicită acreditarea în vederea
desemnării şi notificării, cât şi la realizarea evaluărilor ulterioare ce privesc supravegherea,
extinderea acreditării şi reevaluarea pentru reînnoirea unui ciclu de acreditare.
7.4

Acreditarea inițială
(1) Acreditarea este acordată numai dacă OEVCP demonstrează că este competent pentru
a efectua toate procedurile aferente sistemului de evaluare și verificare a constanței
performanței aplicabil produsului/ familiei de produse şi utilizării preconizate prevăzute
de standardul armonizat/ documentul european de evaluare aplicabil pentru care a
solicitat acreditarea.
(2) Fac excepție de la regula de mai sus, laboratoarele de încercări pentru determinarea
caracteristicilor esenţiale prevăzute la pct. 3 din Anexa V a Regulamentului nr.
305/2011, la care acreditarea este acordată dacă, fără trimitere la un standard
armonizat/ document european de evaluare, OEVCP demonstrează că este competent
pentru a efectua încercările pentru care s-a solicitat acreditarea.
(3) Odată notificat, OEVCP trebuie să informeze RENAR imediat ce primește solicitări de la
primii clienți pentru fiecare grupă de familii pentru evaluare prin asistare și trebuie să
coopereze cu RENAR în timpul organizării primelor activități pentru clienții săi pentru a
se asigura că au loc asistările activităților respective. OEC nu trebuie să emită vreun
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certificat de conformitate pentru nicio grupă de familii până la luarea deciziei de ridicare
a condiționării de către RENAR în cazul acreditării față de standardul SR EN ISO/IEC
17065: 2013.
(4) Anexa la Certificatul de acreditare face referiri la funcția OEVCP prin care se
demonstrează competența de a îndeplini sarcinile specifice prevăzute de legislația
menționată la art. 3: organism de certificare a produselor, organism de certificare a
controlului producției în fabrică, laborator de încercări (laborator de încercări pentru
determinări prin încercări, laborator de încercări pentru determinări prin calcul, laborator
de încercări pentru determinarea caracteristicilor esențiale fără trimitere la o specificație
tehnică armonizată, conform Anexei V pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011),
organism de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru
construcții care utilizează echipamente în afara laboratorului de încercări al laboratorului
notificat, conform art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
(5) În Anexă se menționează pentru fiecare familie de produse/ produs acreditată: decizia
CE, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei,
standardul/ standardele armonizate/ documentul european de evaluare.
7.5 Supraveghere
(1) În cadrul evaluărilor de supraveghere RENAR se asigură că OEC si-a mentinut
competenta de a efectua sarcinile aferente domeniului pentru care a fost acreditat.
(2) Pe parcursul unui ciclu de acreditare, RENAR efectuează cel puțin o evaluare prin
asistare astfel:

pentru organisme de certificare produse și organisme de certificare a controlului
producției în fabrică: pentru fiecare grupă pentru evaluarea prin asistare definită
conform Tabelului nr. 1;

pentru laboratoare de încercări: pentru fiecare domeniu definit conform art. 7.2.
TABEL nr. 1 : Grupe pentru evaluarea prin asistare
Grupă pentru
Nr.
evaluarea prin
Familie
crt
asistare
Coşuri, canale de
Coşuri, canale de fum şi produse specifice
1.
fum şi produse
1/1
specifice
Produse din ipsos 1/4
2.
Produse din ipsos Sistem de învelitoare interioară din plăci
de ipsos armat cu fibre 2/3
Structuri suport 1/1
Ansamblu de izolație contra vibrațiilor și a
3.
Structuri suport
zgomotelor de șoc pentru planșee flotante
2/2
Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea
Sisteme fixe de
incendiului, pentru stingerea incendiului,
4.
combatere
a
pentru controlul focului și fumului şi pentru
incendiilor
prevenirea exploziilor 1/1
5.
Obiecte sanitare
Obiecte sanitare 1/1
Dispozitive
fixe
pentru circulație,
altele
decât
6.
Dispozitive pentru circulaţie 1/2
sistemele
de
restricționare
pentru vehicule
Dispozitive
fixe
7.
Dispozitive pentru circulaţie 1/2
pentru circulație -

Decizie

95/467/CE
95/467/CE
2000/606
95/467/CE
2000/273

96/577/CE
96/578/CE

96/579/CE

96/579/CE
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Nr.
crt

8.

Grupă pentru
evaluarea prin
asistare
sisteme
de
restricționare
pentru vehicule
Pereţi cortină

Sisteme
etanşare
geamurilor
10. Geotextile
9.

Pereți cortină 1/1

11.

13.

şi
din

Ancore
din
material plastic

Țevi, rezervoare,
produse
pentru
14. instalații
de
epurare
ape
uzate

15.

16.

Ciment, var, lianți
hidraulici

Sisteme
compozite
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Decizie

96/580/CE

de
Sisteme de etanşare a geamurilor pentru
a
96/582/CE
construcţii (1/1)

Ancore metalice

Produse
12. accesoriile
lemn

Familie
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Geotextile 1/2
Ancore metalice utilizate în beton 1/1
Ancore metalice utilizate la beton pentru
fixarea sistemelor ușoare (1/1)
Ancore metalice fixate prin injecţie pentru
utilizarea în zidărie
Piesă de fixare cu vârf (1/2) și (2/2)
Produse din lemn pentru construcţii 1/3
Produse din lemn pentru construcții 2/3
Panouri din lemn 1/2
Panouri din lemn 2/2
Grinzi și stâlpi din materiale compozite
ușoare pe bază de lemn 1/1
Panouri prefabricate portante pe bază de
lemn şi panouri uşoare compozite
autoportante (1/6)
Panouri prefabricate portante pe bază de
lemn şi panouri uşoare compozite
autoportante (3/6)
Ancore din material plastic pentru utilizare
la beton şi zidărie 1/1
Produse de construcţii pentru instalaţiile
de epurare a apelor uzate din exteriorul
clădirilor 3/3
Țevi, rezervoare şi accesorii de instalaţii
care nu intră în contact cu apa destinată
consumului uman (3/5)
Țevi, rezervoare şi accesorii de instalaţii
care nu intră în contact cu apa destinată
consumului uman (4/5)
Produse pentru construcții în contact cu
apa destinată consumului uman
Tipuri de ciment, var de construcţie şi alti
lianți hidraulici
Sistemele/ ansamblurile compozite pentru
izolare termică exterioară cu tencuială
(1/1)
Kituri pentru placarea pereților exteriori
(1/2)
Kituri pentru placarea pereților exteriori
(2/2)

96/581/CE
96/582/CE
97/161/CE
97/177/CE
2003/656
97/176/CE
97/176/CE
97/462/CE
97/462/CE
99/92/CE
2000/447/CE

2000/447/CE
97/463/CE
2015/1959/CE

99/472/CE

99/472/CE
2002/359/CE
97/555/CE
97/556/CE
2003/640/CE
2003/640/CE
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Produse din oţel
beton
pentru
17. armare şi
precomprimare a
betonului
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Decizie

Produse din oțel-beton pentru armarea şi
97/597/CE
precomprimarea betonului 1/3
Produse din oțel-beton pentru armarea şi
97/597/CE
precomprimarea betonului 2/3
Racorduri și manșoane pentru oțel beton
2000/606
standard 1/3

Produse de fixare
Dispozitive fixare pentru produse din lemn
18. pentru
produse
pentru construcții 1/1
din lemn
Produse de bază și auxiliare pentru zidărie
Produse de bază
1/3
19. şi auxiliare pentru
Produse de bază și auxiliare pentru zidărie
zidărie
3/3
Adezivi utilizați în construcții (1/2)
Adezivi utilizați în construcții (2/2)
Ansamblu de ancoraj chimic cu profile în U
Adezivi utilizați în
20.
(1/2)
construcții
Ansamblu de ancoraj din beton epoxi/
poliester armat cu fibre de sticlă/ mortar
epoxi (1/2)
21. Pardoseli
Pardoseli 2/2
Sisteme de membrane suple cu fixare
Sisteme
de
22.
mecanică pentru etanșarea acoperișurilor
membrane
1/1
Ansambluri de pereți despărțitori 1/5
23. Pereti despărţitori Ansambluri de pereți despărțitori din
panouri de gips 2/2
Produse pentru Produse pentru construcții metalice și
24.
structuri metalice produse conexe 1/4
Produse pentru construcții metalice și
produse conexe 2/4
Plăci de rigidizare ondulate din oțel
Elemente
(destinate sistemelor de planșeu structural
25. structurale şi
compus (1/3)
structuri metalice Rost de piloți (dispozitiv de asamblare
pentru piloți portanți prefabricați din beton)
și sabot (dispozitiv de ancoraj pentru piloți
portanți prefabricați din beton (1/3)
Produse pentru construcții metalice și
Produse conexe produse conexe 3/4
26.
şi auxiliare
Produse pentru construcții metalice și
produse conexe 4/4
Sisteme
de Ansambluri/sisteme de cofraje permanente
cofraje
neportante pe bază de blocuri sau panouri
27.
permanente
cu găuri din materiale izolante și uneori din
neportante
beton 1/1
Învelitori
de Învelitori de acoperiș, plafoniere, lucarne și
28.
acoperiș
produse auxiliare 2/6
Materiale pentru Finisaje de pereți interiori și exteriori și de
29.
finisare
plafoane 3/5

97/638/CE
97/740/CE
97/740/CE
99/470/CE
99/470/CE
2000/273
2000/273
97/808/CE
98/143/CE
98/213/CE
98/213/CE
98/214/CE
98/214/CE
2000/606

2000/606
98/214/CE
98/214/CE

98/279/CE

98/436/CE
98/437/CE
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Grupă pentru
evaluarea prin
Familie
asistare
Ansambluri
de
post tensionare Ansambluri de post tensionare pentru
30.
pentru
structuri structuri precomprimate
precomprimate
Agregate pentru utilizări ce necesită un
31. Agregate
înalt grad de securitate 2/2
Ansambluri lichide de etanșare 3/3
Membrane 1/3
Membrane 2/3
Sistem de acoperire de protecție care
elimină sarcinile electrostatice în spații
32. Membrane
folosite la depozitarea, manipularea și
umplerea cu lichide care prezintă pericol
pentru apă (1/2) și (2/2)
Produs hidrofug de suprafață, agenți
hidrofobi pe bază de substanțe organometalice (2/2)
Ansambluri
Ansambluri pentru acoperișuri translucide
pentru acoperișuri
33.
autoportante (cu excepția celor pe baza de
translucide
produse din sticlă) 3/3
autoportante
Produse pentru construcția drumurilor 1/2
34. Produse pentru
Produse pentru construcția drumurilor 2/2
drumuri
Nr.
crt

35.

36.

Prefabricate
beton

Produse
termoizolante

Garnituri de scări prefabricate 1/2
Garnituri de scări prefabricate 2/2
Produse prefabricate din beton normal,
din beton ușor sau din beton celular
autoclavizat 1/1
Planșee și elemente de planseu cu grinzi
prefabricate și blocuri din beton care
conțin materiale organice 1/1
Produse termoizolante 2/2
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Decizie

98/456/CE

98/598/CE
98/599/CE
99/90/CE
99/90/CE

2003/656

2003/656

98/600/CE
98/601/CE
98/601/CE
99/89/CE
99/89/CE
99/94/CE

99/94/CE
99/91/CE

Uși, ferestre, obloane, storuri, portaluri și
99/93/CE
feroneria aferentă 1/1
Produse pentru oprirea focului, pentru
etanşare la foc şi pentru protecţie la foc 99/454/CE
Produse pentru
(1/2)
38. oprire, etanşarea
Produse pentru oprirea focului, pentru
şi protecţia la foc
etanşare la foc şi pentru protecţie la foc 99/454/CE
(2/2)
Ansambluri
prefabricate
cu Ansambluri pentru construcţii prefabricate
39.
99/455/CE
schelet de lemn și cu schelet de lemn și bârne (1/1)
bârne
Produse pentru beton, mortar și pastă de
99/469/CE
Produse pentru
ciment 1/2
40. beton, mortar și
Produse pentru beton, mortar și pastă de
pastă de ciment
ciment 2/2
37. Uși, ferestre
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Grupă pentru
evaluarea prin
Familie
asistare
Aparate
de
41. încălzire
a Aparate de încălzit (2/2)
spaţiului
Sticlă plată, sticlă profilată și produse din
sticlă modelată (1/6)
Sticlă și produse Sticlă plată, sticlă profilată și produse din
42.
din sticlă
sticlă modelată (4/6)
Geam simplu vertical montat în puncte
(1/1) și 2/2)
Rosturi
de Rosturi de expansiune pentru poduri la
43.
expansiune
șosea
Ghermele pentru rosturi de construcție
Ghermele pentru
(1/2)
44. rosturi
de
Ghermele pentru rosturi de construcție
construcție
(2/2)
Vetures
(elemente
prefabricate
cu
45. strat de izolație Vetures 2/2
termică,
pentru
placarea pereților
la exterior)
Kituri de acoperire impermeabilă a
pardoselilor și pereților din spații umede
(1/2)
Kituri
de
Kituri de acoperire impermeabilă a
46 acoperire
pardoselilor și pereților din spații umede
impermeabilă
(2/2)
Kituri de impermeabilizare cu aplicare în
stare lichidă pentru tablierele de pod
Structurile
Structurile metalice prefabricate, structurile
metalice și din din beton prefabricate, unitățile de
beton
construcție
prefabricate,
camerele
prefabricate,
frigorifice prefabricate și structurile de
unitățile
de protecție împotriva căderii pietrelor
construcție
prefabricate,
47.
Structuri metalice prefabricate (inclusiv
camerele
elemente portante) pentru construcţia
frigorifice
antrepozitelor frigorifice şi structurile
prefabricate
și
prefabricate
(altele decât elementele
structurile
de
portante) pentru construcţia antrepozitelor
protecție
frigorifice
împotriva căderii
pietrelor
Materialele
de Materialele de etanșare pentru utilizări
etanșare pentru nestructurale la îmbinările clădirilor și
utilizări
căilor pietonale (2/2)
48. nestructurale la Paste turnate și profiluri pentru etanșarea
îmbinările
rosturilor (1/2) și (2/2)
clădirilor și căilor
Kituri, profiluri și tole de etanșare (2/2)
pietonale
Nr.
crt
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Decizie

99/471/CE
2000/245/CE
2000/245/CE
2003/656
2001/19/CE
2003/639/CE
2003/639/CE

2001/308/CE

2003/655/CE

2003/655/CE
2003/722/CE

2003/728/CE

2005/484/CE

2011/19/UE
2003/656
2003/656
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Grupă pentru
evaluarea prin
asistare
Cablurile
electrice,
de
50.
control
și
de
comunicare
Conducte
de
ventilație și țevi
51.
de ventilare a
aerului
Ansambluri
de
pereti despărțitori
52.
din panouri de
gips
Nr.
crt

53.

Dispozitive
ancorare

Familie
Cablurile electrice,
comunicare (1/3)
Cablurile electrice,
comunicare (2/3)
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Decizie

de

control

și

de

de

control

și

de

Conducte de ventilație și țevi de ventilare a
aerului

2011/284/UE
2011/284/UE

2015/1936/CE

Ansambluri de pereti despărțitori din
panouri de gips (1/2)
2012/201/CE
Ansambluri de pereti despărțitori din
panouri de gips (2/2)
Dispozitive de ancorare pentru lucrări de
de construcții și destinate să împiedice
2018/771/UE
căderea persoanelor de la înălțime sau să
oprească căderea de la înălțime

Notă : Decizile publicate ulterior vor fi luate în considerare ca domenii noi.
Conform Tabel 5 din EA 2-17M: 2020 (aplicabil Regulamentului (CE) nr. 305/2011
Sistem
Denumire sistem EVCP
Asistarea
necesara
1+
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: 1+
1+
1
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: 1
1 sau 1+
2+
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: 2+
2+ sau 1 sau 1+
3
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: 3
Asistarea
sau
analiza dosarului
sunt incluse in
evaluarea la sediu
(3) La sediul OEC vor fi eșantionate și evaluate înregistrările din dosarele de certificare
aferente certificarii de produs cu grad de risc ridicat.
(4) Evaluările prin asistare eșantionate vor avea în vedere complexitatea produselor.
(5) Selecția și numărul de asistări pe parcursul unui ciclu de acreditare depinde de o
varietate de alți parametri, inclusiv:
 numărul de personal tehnic implicat într-o activitate specifică de evaluare a
conformității,
 modificări ale personalului,
 extinderea domeniului de acreditare,
 modificări ale echipamentelor relevante, metodelor de încercare sau standardului
armonizat de produs (în special în legătură cu acreditarea EN ISO/IEC 17025)
utilizat pentru evaluarea conformității.
7.6 Reînnoirea pentru un nou ciclu de acreditare
RENAR nu ia decizia de menținere acreditării ca urmare a reevaluării:
 în cazul organismelor de certificare produse și organisme de certificare a controlului
producției în fabrică - pentru familiile de produse în care OEVCP nu a avut cel puţin un
client în ciclul de acreditare anterior pentru grupa de evaluare prin asistare din care
face parte familia de produse respectivă;
 în cazul laboratoarelor de încercări - pentru domeniile în care OEVCP nu a avut cel
puţin un client în ciclul de acreditare anterior.
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7.7 Extinderea acreditării
Se consideră extindere a acreditării, în cazul acreditării față de standardul SR EN ISO/CEI
17065: 2013:
a) o solicitare pentru altă familie/subfamilie de produse în cadrul aceluiași domeniu;
b) o solicitare pentru alt sistem de evaluare și verificare a constanței performanței;
c) o solicitare pentru un alt standard armonizat/alt document european de evaluare în
cadrul aceleiași familii de produse.
Se consideră extindere a acreditării, în cazul acreditării față de standardul SR EN ISO/IEC
17025: 2013:
a) o solicitare pentru altă familie/subfamilie de produse în cadrul aceluiași domeniu;
b) o solicitare pentru un alt standard armonizat/alt document european de evaluare în
cadrul aceleiași familii de produse
În cazul acreditării orizontale pentru determinarile privind caracteristicile esențiale: comportarea
la foc, rezistența la foc, performanța la foc exterior, performanța acustică, emisiile de substanțe
periculoase, conform standardelor de încercare relevante, fără trimitere la o specificație tehnică
armonizată, conform Anexei V pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, se consideră
extindere a acreditării o solicitare pentru o determinare nouă sau pentru o specificație nouă
(asociată unei determinări deja acreditate).
7.8 Modificări ale condițiilor de acreditare
În situaţia modificării/actualizării/înlocuirii unui standard armonizat, faţă de care OEVCP deţine
acreditarea, se evaluează menţinerea competenţei OEVCP în urma modificărilor intervenite.
7.9 Evaluarea extraordinară
În situaţii de existenţă a unei suspiciuni privind nerespectarea cerinţelor care au stat la baza
desemnării sau la solicitarea Autorităţii de notificare, RENAR efectuează o evaluare
extraordinară conform prevederilor din RE-01. Reprezentantul desemnat al Autorităţii de
notificare poate participa la această evaluare extraordinară.
În cazul în care RENAR are informaţii privind neconformităţi identificate la un document de
certificare emis în regim acreditat, respectiv notificat, informează autoritatea de notificare şi
efectuează o evaluare extraordinară în care evaluează toate documentele de certificare emise
în domeniul respectiv.
7.10

Informarea RENAR
(1) OEVCP informează RENAR despre orice modificări care afectează capacitatea de a
îndeplini sarcinile de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
pentru construcții pentru care a fost acreditat (de exemplu: orice schimbare în statut,
organizare, managementul la cel mai înalt nivel, personalul responsabil cu
îndeplinirea activităților de evaluare și verificare a constanței performanței
produselor, subcontractare, echipamente ș.a.) conform prevederilor contractului de
acreditare.
(2) OEVCP transmite RENAR, trimestrial, lista certificatelor de constanţă a
performanţei/ certificatelor de conformitate a controlului producţiei în fabrică/
rapoartelor de clasificare/ rapoartelor de evaluare emise ca organism notificat.

8.

MODIFICĂRI FAȚĂ DE EDIȚIA ANTERIOARĂ

Modificările sunt evidențiate în text prin font de culoare albastră.
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