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ORDIN 

pentru aprobarea Procedurii privind  desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii 

produselor pentru construcţii    

 

 Având în vedere prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 

modificările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind 

stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În temeiul art. 4 alin. (5) litera b) şi alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr.  20/2010 privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a 

produselor, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. 

(4) din Ordonanţă de urgenţă nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

 

     ministrul dezvoltării regionale şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit 

prezentul  

O R D I N: 
 

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii 

produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa
*)

 care face parte integrantă din prezentul ordin.  

 

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2134/460/2004 privind aprobarea 

Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 13 ianuarie 2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 

 

Cristian PETRESCU 

Ministrul administraţiei şi internelor, 

 

Gabriel BERCA 

 

 
 

 

 

 

*)
 Anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare în 

Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”. 



 
 

 

 

Direcţia Tehnică în Construcţii 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134 din 17 noiembrie 

2004 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 460 din 21 decembrie 2004 pentru aprobarea Procedurii 

de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, cu modificările şi 

ulterioare, stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 

privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  condiţiile şi regulile de procedură privind recunoaşterea, desemnarea 

şi notificarea, după caz, a organismelor care participă la atestarea conformităţii produselor pentru construcţii. 
 

La elaborarea procedurii menţionate mai sus s-au avut în vedere, în principal, prevederile Legii nr. 

608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor şi ale Normelor metodologice privind desemnarea 

laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea 

conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea 

conformităţii produselor, aprobate cu Hotărârea Guvernului nr. 487/2002. 
 

După anul 2008, a intrat în aplicare o nouă serie de acte normative comunitare referitoare la libera 

circulaţie a mărfurilor. 
 

Intrarea în vigoare a noului pachet legislativ comunitar menţionat a condus la abrogarea, prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 

Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, a Legii nr. 608/2001 şi a Hotărârii 

Guvernului nr. 487/2002. 
 

Urmare schimbărilor legislative menţionate, Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea 

conformităţii produselor pentru construcţii a necesitat ample modificări şi completări şi anume: 

- introducerea acreditării în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 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; 

- eliminarea evaluării redundante prevăzute în sarcina Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii 

(CTPC); 

- eliminarea suprapunerii activităţii de supraveghere realizată de către organismul naţional de acreditare, 

conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 cu activitatea de supraveghere realizată de către CTPC; 

- eliminarea prevederilor referitoare la recunoaşterea organismelor, aplicabile până la data aderării României 

la Uniunea Europeană; 

- precizarea clară a elementelor de desemnare. 
 

Modificările şi completările propuse sunt substanţiale, drept pentru care propunem înlocuirea 

Procedurii aprobate cu Ordinul MTCT/MAI nr. 2134/460/2004 cu noua procedură. 
 

  Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii 

privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii şi abrogarea 

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 

2.134/460/2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii 

produselor pentru construcţii. 

 
DIRECTOR, 

 

Cristian STAMATIADE 

http://192.168.10.13/webeurolex/webeurolexs.exe/viewdoc?&coddoc=53601#918075

