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    1 SCOP 

Prezenta politica  stabileşte  măsurile  şi  termenele  aferente  perioadei  de  tranziţie  pentru 

implementarea modificarilor aduse de amendamentul standardului armonizat SR EN 998-2:2016 fata 

de versiunea anterioara, SR EN 998-2:2011. 

 
2  DOMENIU DE APLICARE 

Politica cuprinde Programul de masuri adresat personalului RINA SIMTEX-OC din cadrul 

Departamentului pentru Certificare Produse care efectuează evaluarea si verificarea constantei 

performantelor  produsului la  locul/locurile de producţie al/ale producatorului în vederea certificării  

conformitatii controlului producţiei în fabrică pentru  familia de produse: “PRODUSE DE BAZA SI 

AUXILIARE PENTRU ZIDARIE. (1/3). MORTARE INDUSTRIALE DE ZIDARIE CU PERFORMANTE 

INDICATE” (pentru ziduri, coloane si pereti interiori), acoperite de Decizia 97/740/CE. 

     In acelasi timp, programul de masuri se adreseaza si clientilor RINA SIMTEX-OC, clienţi  care  se    
vor conforma  noilor  prevederi  aduse de editia din 2016 a standardului armonizat. 

    

      3    DOCUMENTE DE REFERINTA 

 SR EN 998-2:2016 Specificaţie a mortarelor  pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidarie 

 REGULAMENTUL (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  

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 568/2014 al Comisiei din 18.02.2014 de modificare a anexei V la 
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste 
evaluarea si verificarea constantei performantei produselor de constructii 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21.02.2014 de modificare a anexei III la 
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste 
evaluarea si verificarea constantei performantei produselor de constructii 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 157/2014 al Comisiei din 30.10.2013 privind conditiile publicarii 
pe site internet a unei declaratii de performanta referitoare la produse pentru constructii 

 Reguli pentru certificarea conformitatii controlului productiei in fabrica, in conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, produse pentru constructii (Anexa V, punct 1.3-sistem de 

evaluare si verificare a constantei performantei 2+), cod R-CPF-2+.  

 

      4    MODIFICARI ADUSE DE NOUL STANDARD  

Standardul armonizat SR EN 998-2:2016 inlocuieste editia anterioara, respectiv SR EN 998-2:2011.   

     Modificarile aduse de standardul actualizat  iau in considerare cerinţele Regulamentului (UE) nr. 

305/2011, cu modificarile ulterioare aduse de regulamentele delegate  precum si modificari ale 

caracteristicilor tehnice specifice  produselor si se refera la urmatoarele :  

    

      4.1  Modificari fata de editia anterioara aduse de Reg. (UE) nr. 305/2011, cu modificarile 

ulterioare aduse de regulamentele delegate : 

 Implementarea unei noi terminologii de reglementare(CPR), acolo unde este cazul; 
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 Domeniul de aplicare al standardelor si titlul cap.8 a fost reformulat, din “Evaluarea conformitatii 

” in   “Evaluarea si verificarea constantei performantei produsului (EVCP)”; 

 Cap.8, 8.2, Anexa A: a fost redefinit, din “Incercari de tip initiale, ITT” in “Determinarea 

produsului tip”; 

 Anexa ZA, ZA.1 a fost reformulata  in sensul relatiei dintre standardul european si Reg. (UE) nr. 

305/2011, asa incat prevederile pentru DoP si marcajul CE sunt cele prevazute de Reg. (UE) nr. 

305/2011 si nu se regasesc in editia noua a standardului;  

 Anexa ZA, ZA.2  a fost modificata in sensul abrogarii Directivei 89/106/CE, renuntarii la 
formularea ” Sistem pentru atestarea conformitatii” si inlocuirea cu “Sistem de evaluare si 
verificare a constantei performantei(EVCP)”, in sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
305/2011; 

 Anexa ZA, ZA.3 a fost modificata in sensul in care au fost eliminate informatiile legate de 

certificat, declaratie de conformitate, marcare CE si etichetare (prevederile pentru DoP si 

marcajul CE sunt cele prevazute de Reg. (UE) nr. 305/2011); 

 Anexa ZA, ZA.3 are prevederi legate de atribuirea sarcinilor EVCP pentru cele doua sisteme, 2+ si 

4. 

       

      4.2  Modificari tehnice specifice  produselor la care se refera standardul SR EN 998-2:2016 

 Cap.3: Redefinirea clasificarii mortarelor pentru zidarie, conform conceptiei si in functie de 

proprietati ; 

 Cap.5, 5.1: S-a introdus o nota referitoare la caracteristicile mortarelor; 

 Cap.5, 5.2, 5.2.3: Reformulare “Continut de aer”; 

 Cap.5, 5.4, 5.4.2: Reformulare titlu din “Aderenta” in “Rezistenta de aderenta”; 

 Cap.5, 5.4, 5.4.2:Adaugarea unui paragraf nou 5.4.2.2 pentru rezistenta de aderenta la 

incovoiere(provenit dintr-o cerere oficiala finlandeza); 

 Adaugarea unei note la valorile tabelare din anexa C; 

 Adaugarea unei noi anexe cu frecventele indicative pentru incercare aplicabile CPF(informativa); 

 Tabelul ZA.1.1 a fost reformulat cu privire la modificarile tehnice ale produselor; 

 Cap.5 s-a completat cu art.5.4.9  ”Substante periculoase”; 

 Unele modificari editoriale minore. 

 

       5    ACTIVITATI INTREPRINSE PENTRU REALIZAREA TRANZITIEI 

Modificarile aduse standardului au relevanta atat pentru RINA SIMTEX-OC cat si pentru clientii sai, 

astfel ca toate activitatile necesare pentru realizarea tranziţiei trebuie sa se desfasoare pana la data 

de 11.08.2018- data de încetare a perioadei de coexistenţă, asa cum rezulta din anexa la 

OMDRAP nr.4494/11.04.2018.  

Actiunile intreprinse sunt urmatoarele: 

 RINA SIMTEX-OC va actualiza in editie noua procedura tehnica de evaluare si verificare a 
constantei performantei  „MORTARE DE ZIDARIE” , cod PT-EVPC-15; 

 RINA SIMTEX-OC va revizui formularele necesare desfasurarii auditului de certificare si le va face 
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disponibile pentru personalul propriu; 

 RINA SIMTEX-OC va elabora un program de instruire a personalului intern si/sau colaborator cu 

editia noua a procedurii tehnice si cu formularele revizuite; 

 RINA SIMTEX-OC va informa clientii sai despre modificarile aduse de noul standard prin 

transmiterea acestui program de masuri, prin comunicare directa cu clientul, fiind un singur 

client, care in 2018 trebuie sa reia procesul de certificare a conformitatii controlului productiei 

in fabrica; 

 RINA SIMTEX-OC va solicita clientului respectiv sa revizuiasca documentatia care a stat la baza 

certificarii, in sensul schimbarii documentului de referinta si a verificarii celorlalte cerinte legate 

de determinarea produsului-tip şi  emiterea Declaraţiilor de performanţă; 

 RINA SIMTEX-OC va solicita clientului transmiterea cererii de certificare fata de noul document 

de referinta si a documentatiei revizuite intr-un timp suficient pentru a parcurge toate etapele  

procesului de certificare (analiza documentatie, contractare, audit la fata locului, rezolvarea 

neconformitatilor si aprobarea planului de actiuni corective-daca este cazul, decizie certificare si 

eliberarea Certificatului de Conformitate a Controlului Productiei in Fabrica), asa incat toate 

aceste etape sa fie parcurse pana la data de 11.08.2018; 

 Termenul de finalizare a procesului de evaluare nu trebuie să depăşească data de încetare a 

perioadei de coexistenţă; 

 Incepand cu data de 11.08.2018, certificatul emis in baza referentialului SR EN 998-2:2011 nu 

mai este valabil; 

 Certificatul modificat va fi emis după finalizarea procedurii de evaluare de catre RENAR 
precum si dupa procesul de desemnare şi notificare a RINA SIMTEX pe această versiune a 
standardului. 

 Daca vor exista solicitari de certificare din partea unor clienti noi, acestia trebuie sa parcurga 

etapele implementarii cerintelor standardului nou, sa determine produsul-tip si sa 

documenteze sistemul CPF, actiuni care preced certificarea conformitatii  controlului 

productiei in fabrica. 

 
     6    TERMENE DE TRANZIŢIE 

 Aprobarea, transmiterea si comunicarea prezentului program de masuri: 30.05.2018; 

 Actualizarea si aprobarea procedurii tehnice PT-EVPC-15, editie noua conforma cu SR EN 998-    

                  2:2016:  30.05.2018; 

 Instruirea personalului evaluat si selectat cu procedura tehnica PT-EVCP-15, editia 3/1 din 

25.04.2018 

      Transmiterea  de  catre  clienti  a  documentaţiei  sistemului  CPF  actualizate: minimum 

10 zile înainte de data planificată pentru evaluarea in vederea certificarii fata de noul 

referential; 

     Finalizarea tranzitiei: 11.08.2018 

 
 
 


