TERMINOLOGIE UTILIZATĂ ÎN REGLEMENTĂRILE PRIVIND
SUPRAVEGHEREA PIEłEI

Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

Termen

DefiniŃie

DefiniŃie
conform
acreditare
o atestare de către un organism naŃional de Regulamentul
acreditare a faptului că un organism de evaluare (CE) 765/2008
a conformităŃii îndeplineşte cerinŃele stabilite prin
standarde armonizate, şi, după caz, orice alte
cerinŃe suplimentare, inclusiv cele stabilite în
cadrul schemelor sectoriale relevante, pentru
realizarea activităŃilor specifice de evaluare a
conformităŃii
agrement tehnic specificaŃie tehnică ce exprimă o evaluare HG 622/2004
european
tehnică favorabilă a adecvării unui produs la o
utilizare preconizată, bazată pe satisfacerea
cerinŃelor esenŃiale aplicabile construcŃiei în care
produsul urmează a fi utilizat
agrement tehnic este aprecierea tehnică favorabilă, concretizată HG 766/1997
în construcŃii
într-un document scris, asupra aptitudinii la
utilizare, în conformitate cu cerinŃele legii calităŃii
în construcŃii, a unor noi produse, procedee sau
echipamente, denumite în continuare produse,
pentru care nu există şi nu pot fi încă elaborate
standarde naŃionale sau alte reglementări
oficiale: normative, standarde de ramură,
proiecte – tip aprobate
atestarea
sistem procedural prin care este evaluată şi HG 622/2004
conformităŃii
stabilită
conformitatea
produselor
pentru
produselor
construcŃii cu specificaŃiile tehnice aplicabile, în
pentru
vederea aplicării marcajului european de
construcŃii
conformitate CE
autoritate de
o autoritate a unui stat membru responsabilă cu Regulamentul
supraveghere a supravegherea pieŃei pe teritoriul acestuia
(CE) 765/2008
pieŃei
construcŃii
orice obiect care este construit sau rezultă din HG 622/2004
operaŃii şi/sau lucrări de construcŃii şi este fixat
de pământ, termenul desemnând atât clădirile,
cât şi lucrările de inginerie civilă
distribuitor
orice persoană fizică sau juridică din lanŃul de Regulamentul
distribuŃie, alta decât producătorul sau (CE) 765/2008
importatorul, care pune la dispoziŃie pe piaŃă un
Decizie
produs
768/2008/CE

8

9

10

11

12
13
14

15
16
17

18
19

20

documente
interpretative

documente elaborate de Comisia Europeană,
prin care cerinŃele esenŃiale sunt transpuse întro formă concretă şi care creează legăturile
necesare
între
cerinŃele
esenŃiale
ale
construcŃiei şi mandatele de standardizare,
mandatele pentru ghidurile pentru agremente
tehnice europene sau recunoaşterea altor
specificaŃii tehnice
documente
ghiduri, regulamente şi proceduri elaborate în
tehnice
temeiul prezentei hotarâri şi în scopul aplicării
directoare
acesteia
evaluarea
procesul prin care se evaluează dacă s-a
conformităŃii
demonstrat îndeplinirea cerinŃelor specificate
pentru un produs, un proces, un serviciu, un
sistem, o persoană sau un organism
evaluarea la
procesul de evaluare a organismului naŃional de
nivel de omologi acreditare, de către alte organisme naŃionale de
acreditare, desfăşurat în conformitate cu
cerinŃele prezentului regulament şi, după caz, cu
orice alte specificaŃii tehnice sectoriale
suplimentare
familie de
grup de produse generice care au utilizări
produse
prevăzute similare, cum ar fi: finisaje pentru
pereŃi interiori sau învelitori de acoperiş
ghid
reglementare care cuprinde metode şi procedee
detaliate de satisfacere a cerinŃelor aplicate
importator
orice persoană fizică sau juridică stabilită în
interiorul ComunităŃii care introduce pe piaŃa
comunitară un produs dintr-o Ńară terŃă
introducere pe punerea la dispoziŃie pentru prima oară a unui
piaŃă
produs pe piaŃa comunitară
legislaŃie
orice legislaŃie comunitară care armonizeză
comunitară de condiŃiile de comercializare a produselor
armonizare
marcaj CE
un marcaj prin care producătorul indică faptul că
produsul este în conformitate cu cerinŃele
aplicabile în legislaŃia comunitară de armonizare
care prevede aplicarea sa pe produs
operatori
producătorul,
reprezentantul
autorizat,
economici
importatorul şi distribuitorul
organism de
un organism care efectuează activităŃi de
evaluare a
evaluare a conformităŃii, inclusiv etalonare,
conformităŃii
încercare, certificare şi inspecŃie
organism
singurul organism dintr-un stat membru care
naŃional de
realizează acreditarea dispunând de autoritatea
acreditare
conferită de statul respectiv

HG 622/2004

HG 622/2004

Regulamentul
(CE) 765/2008
Decizia
768/2008/CE
Regulamentul
(CE) 765/2008

HG 622/2004
HG 622/2004
Regulamentul
(CE) 765/2008
Regulamentul
(CE) 765/2008
Regulamentul
(CE) 765/2008
Regulamentul
(CE) 765/2008

Regulamentul
(CE) 765/2008
Regulamentul
(CE) 765/2008
Regulamentul
(CE) 765/2008

21

22

perioada de
coexistenŃă a
specificaŃiilor
tehnice
armonizate
piaŃa produselor
pentru
construcŃii

23

producător

24

produs pentru
construcŃii

25

punere în liberă
circulaŃie

26

punere la
dispoziŃie pe
piaŃă

27

rechemare

28

reprezentant
autorizat

29

retragere

perioada în care au valabilitate pentru
introducerea pe piaŃă a produselor atât
specificaŃiile tehnice armonizate, cât şi
specificaŃiile
tehnice
naŃionale
existente,
referitoare la acelaşi produs
întreaga arie acoperită de lanŃul de distribuŃie a
produselor pentru construcŃii de la producător la
consumatorul final, inclusiv şantierele de
construcŃii, până la punerea în operă
orice persoană fizică sau juridică care fabrică un
produs sau pentru care se proiectează sau se
fabrică un astfel de produs şi care
comercializează acest produs sub numele sau
marca sa
orice produs realizat în scopul de a fi încorporat
în mod permanent în construcŃii, termenul
desemnând materiale, elemente şi componente
individuale sau alcătuind un set, inclusiv pentru
sisteme prefabricate sau instalaŃii, plasate pe
piaŃă în forma în care urmează a fi încorporate,
asamblate, aplicate sau instalate în construcŃii
prin operaŃii şi/sau lucrări de construcŃii
procedura prevăzută la articolul 79 din
Regulamnetul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului
din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar
furnizarea unui produs pentru distribuŃie,
consum sau utilizare pe piaŃa comunitară în
cursul unei activităŃi comerciale, în schimbul
unei plăŃi sau gratuit
orice măsură care are ca scop returnarea unui
produs care a fost pus deja la dispoziŃia
utilizatorului final

HG 622/2004

HG 622/2004

Regulamentul
(CE) 765/2008

HG 622/2004

Regulamentul
(CE) 765/2008

Regulamentul
(CE) 765/2008

Regulamentul
(CE) 765/2008
Decizia
768/2008/CE
orice persoană fizică sau juridică stabilită în Regulamentul
interiorul ComunităŃii, care a primit un mandat (CE) 765/2008
scris din partea unui producător pentru a acŃiona
în numele acestuia pentru sarcini specifice în
ceea ce priveşte obligaŃiile acestuia din urmă în
temeiul legislaŃiei comunitare relevante
orice măsură cu scopul de a împiedica punerea Regulamentul
la dispoziŃie pe piaŃă a unui produs în lanŃul de (CE) 765/2008
distribuŃie
Decizia
768/2008/CE

30

specificaŃie
tehnică

31

specificaŃii
tehnice
armonizate

32

specificaŃii
tehnice
recunoscute

33

standard
armonizat

document care stabileşte caracteristicile unui HG 622/2004
produs, cum ar fi niveluri de calitate,
performanŃă, securitate sau dimensiuni, inclusiv
cerinŃe care se aplică produsului cu privire la
denumirea sub care acesta este comercializat,
terminologie, simboluri, încercări şi metode de
încercare, ambalare, marcare sau etichetare şi
proceduri pentru evaluarea conformităŃii
document care stabileşte cerinŃele tehnice pe Regulamentul
care trebuie să le îndeplinească un produs, (CE) 765/2008
proces sau serviciu
Decizia
768/2008/CE
standarde române care adoptă standarde HG 622/2004
europene armonizate din domeniul produselor
pentru construcŃii sau standarde naŃionale ale
statelor membre ale Uniunii Europene care
adoptă standarde europene armonizate în
domeniul produselor pentru construcŃii şi
agremente tehnice europene
specificaŃii tehnice române şi/sau ale statelor HG 622/2004
membre ale Uniunii Europene, care au fost
recunoscute de Comisia Europeana şi de statele
membre ca fiind conforme cu cerinŃele esenŃiale
în cadrul unei proceduri coordonate de Comisia
Europeana şi ale căror indicative de referinta
sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C
un standard adoptat de unul dintre organismele Regulamentul
europene de standardizare enumerate în anexa (CE) 765/2008
I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de
stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de
informaŃii
în
domeniul
standardelor
şi
reglementărilor tehnice şi al normelor referitoare
la serviciile societăŃii informaŃionale, în baza
unei cereri din partea Comisiei, în conformitate
cu articolul 6 din respectiva directivă
standardul adoptat de unul dintre organismele
Decizia
europene de standardizare enumerate în anexa 768/2008/CE
I la Directiva 98/34/CE pe baza unei cereri a
Comisiei în conformitate cu articolul 6 din
respectiva directivă

34

supraveghere a
pieŃei

36

utilizare
preconizată

activităŃilre desfăşurate şi măsurile luate de Regulamentul
autorităŃile publice pentru a asigura că produsele (CE) 765/2008
sunt conforme cerinŃelor stabilite în legislaŃia
comunitară de armonizare corespunzătoare sau
că nu pun în pericol sănătatea, siguranŃa sau
alte aspecte referitoare la protecŃia intereselor
publice
rol sau funcŃie care urmează a fi îndeplinită de HG 622/2004
produs pentru satisfacerea cerinŃelor esenŃiale
ale construcŃiei

LegislaŃie:
-

-

-

-

HG nr. 622/2004 privind stabilirea condiŃiilor de introducere pe piaŃă a
produselor pentru construcŃii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a cerinŃelor de acreditare şi supraveghere a pieŃei
în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a
Deciziei 93/465/CEE a Consiliului;
HG nr. 766/1997 – Anexa 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic
pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii.
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Regulamentul
(CE) 765/2008
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(CE) 765/2008

Regulamentul
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(CE) 765/2008
Decizia
768/2008/CE
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în numele acestuia pentru sarcini specifice în
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30

specificaŃie
tehnică

31

specificaŃii
tehnice
armonizate

32

specificaŃii
tehnice
recunoscute

33

standard
armonizat

document care stabileşte caracteristicile unui HG 622/2004
produs, cum ar fi niveluri de calitate,
performanŃă, securitate sau dimensiuni, inclusiv
cerinŃe care se aplică produsului cu privire la
denumirea sub care acesta este comercializat,
terminologie, simboluri, încercări şi metode de
încercare, ambalare, marcare sau etichetare şi
proceduri pentru evaluarea conformităŃii
document care stabileşte cerinŃele tehnice pe Regulamentul
care trebuie să le îndeplinească un produs, (CE) 765/2008
proces sau serviciu
Decizia
768/2008/CE
standarde române care adoptă standarde HG 622/2004
europene armonizate din domeniul produselor
pentru construcŃii sau standarde naŃionale ale
statelor membre ale Uniunii Europene care
adoptă standarde europene armonizate în
domeniul produselor pentru construcŃii şi
agremente tehnice europene
specificaŃii tehnice române şi/sau ale statelor HG 622/2004
membre ale Uniunii Europene, care au fost
recunoscute de Comisia Europeana şi de statele
membre ca fiind conforme cu cerinŃele esenŃiale
în cadrul unei proceduri coordonate de Comisia
Europeana şi ale căror indicative de referinta
sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C
un standard adoptat de unul dintre organismele Regulamentul
europene de standardizare enumerate în anexa (CE) 765/2008
I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de
stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de
informaŃii
în
domeniul
standardelor
şi
reglementărilor tehnice şi al normelor referitoare
la serviciile societăŃii informaŃionale, în baza
unei cereri din partea Comisiei, în conformitate
cu articolul 6 din respectiva directivă
standardul adoptat de unul dintre organismele
Decizia
europene de standardizare enumerate în anexa 768/2008/CE
I la Directiva 98/34/CE pe baza unei cereri a
Comisiei în conformitate cu articolul 6 din
respectiva directivă

34

supraveghere a
pieŃei

36

utilizare
preconizată

activităŃilre desfăşurate şi măsurile luate de Regulamentul
autorităŃile publice pentru a asigura că produsele (CE) 765/2008
sunt conforme cerinŃelor stabilite în legislaŃia
comunitară de armonizare corespunzătoare sau
că nu pun în pericol sănătatea, siguranŃa sau
alte aspecte referitoare la protecŃia intereselor
publice
rol sau funcŃie care urmează a fi îndeplinită de HG 622/2004
produs pentru satisfacerea cerinŃelor esenŃiale
ale construcŃiei

LegislaŃie:
-

-

-

-

HG nr. 622/2004 privind stabilirea condiŃiilor de introducere pe piaŃă a
produselor pentru construcŃii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a cerinŃelor de acreditare şi supraveghere a pieŃei
în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a
Deciziei 93/465/CEE a Consiliului;
HG nr. 766/1997 – Anexa 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic
pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii.

