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Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
[Publicarea referințelor documentelor de evaluare europene în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 049/04)

Prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011 prevalează asupra oricăror prevederi conflictuale din documentele de
evaluare europene.

Numărul de referință și titlul documentului de evaluare european

(1)

(2)

010001-00-0301

Perete compozit din beton prefabricat cu conectori
punctuali

010003-00-0301

Elemente prefabricate din beton armat cu fibre de înaltă
performanță (UHPFRC), pentru balcoane

010013-00-0301

Panou ușor, din mortar de ciment și EPS granulat,
armat cu plasă de fibră de sticlă și profiluri metalice

020001-01-0405

Ansambluri de balamale multiax îngropate

020002-00-0404

Sistem de vitraje fără profile verticale pentru balcoane
(și terase)

020011-00-0405

Trape de acces acoperiș, podea, pereți și tavan; pot fi
utilizate și ca ieşiri de incendiu/cu sau fără rezistență la
foc

020029-00-1102

Uși pietonale de interior, din oțel, cu unul sau două
canate, rezistente la incendiu și/sau cu control al
fumului

030019-00-0402

Impermeabilizant lichid, pentru acoperișuri, pe bază de
siloxan

030218-00-0402

Membrană folosită ca substrat pentru acoperișuri

040005-00-1201

Produse de izolare termică și/sau acustică, fabricate din
fibre vegetale sau animale

040007-00-1201

Produse termoizolante pentru clădiri, cu componente
termoreflectorizante

040011-00-1201

Panouri de izolare sub vid (VIP) cu strat de protecție
aplicat în fabrică

040016-00-0404

Țesătură de fibră de sticlă pentru armarea tencuielilor
pe bază de ciment

Numărul de referință și
titlul documentului de
evaluare european înlocuit

Observații

(3)

(4)

020001-00-0405
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040037-00-1201

Plăci compozite cu coeficient lambda mic, fabricate din
fibre de vată minerală și aditivi de aerogel

040048-00-0502

Covor din fibră de cauciuc destinat izolării zgomotului
de impact

040065-00-1201

Plăci termo și/sau fonoizolante pe bază de polistiren
expandat și ciment

040089-00-0404

Sisteme compozite pentru izolație termică exterioară,
destinate clădirilor cu schelet de lemn

040090-00-1201

Plăci și produse termo și/sau fonoizolatoare, obținute
prin matrițarea acidului polilactic expandat

040138-00-1201

Produse termo și/sau fonoizolante din fibre vegetale, de
umplutură, fabricate in situ

040287-00-0404

Kituri pentru sistem compozit de izolare termică la
exterior (ETICS), cu plăci pe post de produs de izolare
termică și acoperire discontinuă pe post de suprafață
exterioară

040288-00-1201

Izolații termice și acustice prefabricate, din fibre de
poliester

040313-00-1201

Produs pentru izolare termică si/sau acustică realizat in
situ format din plută granulată expandată

040369-00-1201

Izolație realizată din granule de plută expandată în vrac
sau în amestec

040394-00-1201

Material de umplutură prefabricat, din sticlă celulară

040456-00-1201

Izolație termică și/sau acustică de umplutură, obținută
din fibre de origine animală, realizată in situ

040635-00-1201

Izolație termică și/sau fonică pe bază de polistiren
expandat

040643-00-1201

Izolație termică din aerogel pe bază de siliciu, armată cu
fibre

040650-00-1201

Plăci din polistiren extrudat cu rol de strat de rezistență
și/sau izolație termică la exteriorul impermeabilizării

040777-00-1201

Plăci din vată de sticlă cu funcție de rezistență și
termoizolație pe lângă hidroizolație

050009-00-0301

Lagăr sferic și cilindric, cu material de alunecare special,
obținut din fluoropolimer

050013-00-0301

Aparate de reazem sferice și cilindrice cu suprafață de
alunecare realizată din PTFE umplut cu lubrifiant solid
și armat cu fibre
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060001-00-0802

Set de coș de fum cu căptușeală din argilă/ceramică arsă
cu clasificarea T400 (minim) N1 W3 Gxx

060003-00-0802

Set de coș de fum cu căptușeală din argilă/ceramică arsă
și perete exterior specific, cu clasificarea T400 (minim)
N1 W3 Gxx

060008-00-0802

Set de coș de fum cu umplutură de argilă/ceramică arsă
cu clasificarea T400 (minim) N1/P1 W3 Gxx, cu diferite
tipuri de pereți exteriori şi posibilitatea schimbării
acestora

070001-01-0504

Plăci de ipsos pentru aplicații portante

070002-00-0505

Bandă de îmbinare cu fibră de sticlă, pentru plăci de
gips carton

080002-00-0102

Geogrilă hexagonală neconsolidată pentru stabilizarea
straturilor granulare libere prin legare la agregat

090001-00-0404

Plăci prefabricate din vată minerală comprimată cu
finisare organică sau neorganică și cu sistem de fixare
specific

090017-00-0404

Suprafață vitrată verticală, rezemată punctual

090019-00-0404

Kituri de placare a fațadelor ventilate cu plăci ușoare
fixate pe subcadru, cu tencuială aplicată in situ, cu sau
fără izolație termică

090020-00-0404

Sisteme de acoperire fațade din piatră aglomerată

090034-00-0404

Kit compus din substructuri și elemente de fixare
pentru fixarea elementelor de placare și elementelor de
fațadă

090035-00-0404

Element de vitraj izolant cu etanșare structurală și fixare
punctuală

090058-00-0404

Kit de acoperire exterioară fațade ventilate, compus din
panou metalic de tip fagure și accesorii de fixare

120001-01-0106

Folie retro-reflectivă cu structură microprismatică

120003-00-0106

Stâlpi de iluminat din oțel

120011-00-0107

Rosturi de dilatare flexibile pentru poduri rutiere, cu
umplutură flexibilă pe bază de liant polimeric sintetic

130002-00-0304

Plăci din lemn masiv – scânduri fixate cu dibluri
utilizate ca element structural în clădiri

130005-00-0304

Placă de lemn masiv utilizată ca element structural la
clădiri
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130010-00-0304

Cherestea laminată lipită din lemn de esență tare –
placaje din lemn de fag furniruit pentru structuri

130011-00-0304

Elemente prefabricate din lemn, elemente din scânduri
îmbinate mecanic, utilizate pentru elementele structurale din clădiri

130012-00-0304

Lemn structural clasificat dupa rezistență – grinzi cu
secțiune dreptunghiulară cu margini teșite din lemn de
castan

130013-00-0304

Element de lemn masiv – element structural pentru
clădiri, alcătuit din scânduri îmbinate în coadă-derândunică

130019-00-0603

Îmbinări cu dibluri acoperite cu rășină

130022-00-0304

Bușteni monolit sau laminați pentru pereți și grinzi

130033-00-0603

Cuie și șuruburi pentru fixarea plăcilor în structuri de
lemn

130087-00-0204

Sistem de construcție modular

130090-00-0303

Dale compozit lemn-beton, cu dibluri de fixare

130118-00-0603

Șuruburi pentru construcții din lemn

130166-00-0304

Lemn structural clasificat după rezistență – cherestea
aburită, cu secțiune dreptunghiulară, care poate fi
îmbinată sau nu în coadă de rândunică, din lemn de
rășinoase

130167-00-0304

Lemn structural clasificat după rezistență – grinzi cu
secțiune dreptunghiulară cu margini teșite din lemn de
rășinoase

130197-00-0304

Cherestea laminată încleiată, obținută din scândură
tratată cu aburi, cu secțiune transversală dreptunghiulară – esență moale

150001-00-0301

Ciment pe bază de sulfoaluminat de calciu

150002-00-0301

Ciment refractar pe bază de aluminat de calciu

150003-00-0301

Ciment de înaltă rezistență

150004-00-0301

Ciment cu întărire rapidă, pe bază de sulfoaluminat de
calciu, rezistent la sulfați

150007-00-0301

Ciment Portland puzzolanic pentru climă tropicală

150008-00-0301

Ciment cu priză rapidă

150009-00-0301

Ciment de furnal CEM III/A cu evaluarea rezistenței la
sulfați (SR) și, opțional, cu conținut redus real de alcali
(LA) și/sau căldură de hidratare redusă (LH)

160004-00-0301

Kituri de post-tensionare pentru structuri pretensionate ETAG 013

160027-00-0301

Produse de umplere speciale, pentru kituri de post- ETAG 013
tensionare

9.2.2018

(3)

(4)

RO

9.2.2018

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2)

(1)

180008-00-0704

De scurgere de podea – cu obturator mecanic
interschimbabil

180018-00-0704

Racorduri flexibile pentru conducte de drenaj și
canalizare cu sau fără presiune

190002-00-0502

Sistem de pardoseală flotantă uscată, cu elemente
prefabricate interblocate, realizate din plăci ceramice și
covorașe de cauciuc

190005-00-0402

Sistem de placare terase

200001-00-0602

Cabluri prefabricate din oțel sau oțel inoxidabil, cu
conectori de capăt

200002-00-0602

Sistem de tiranți

200005-00-0103

Piloți structurali de oțel cu secțiuni tubulare și îmbinări
rigide

200012-00-0401

Sisteme de distanțiere pentru acoperișuri și fațade
ventilate metalice

200014-00-0103

Îmbinări și tălpi de piatră pentru piloți de beton

200017-00-0302

Produse laminate la cald si elemente structurale din otel
clasele Q235B, Q235D, Q345B si Q345D

200019-00-0102

Gabioane și casete metalice hexagonale

200020-00-0102

Gabioane și saltele de gabioane din plasă sudată

200022-00-0302

Produse lungi din oțeluri de construcții de calitate
specială, sudabile cu granulație fină obținute prin
laminare termomecanică

200026-00-0102

Sisteme de plasă de sârmă de oțel pentru umplutură
armată

200032-00-0602

Sisteme de tiranți prefabricate, cu conectori speciali

200033-00-0602

Conector de forfecare fixate cu cuie

200035-00-0302

Acoperișuri și fațade cu elemente de prindere ascunse

200036-00-0103

Sistem pentru micropiloți – Sistem cu tuburi pentru
micropiloți autoperforanți – Tuburi din țeavă de oțel
fără cusătură

200039-00-0102

Gabioane și casete din plasă hexagonală zincată

200043-01-0103

Stive de țevi confecționate din fier ductil

200050-00-0102

Cutii, saltele și saci gabion confecționați din plasă din
sârmă răsucită cu ochiuri hexagonale regulate acoperite
cu zinc și/sau cu acoperire organică + zinc

200086-00-0602

Produse de asamblare cu agrafe metalice

210004-00-0805

Element modular pentru construcții
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210024-00-0504

Placă de ciment

220006-00-0402

Plăci de ardezie pentru acoperiș polipropilenă, calcar și
materiale de umplutură

220007-00-0402

Tablă și bandă din aliaj de cupru, complet susținută,
pentru acoperișuri, placare exterioară și căptușeli
interioare

220008-00-0402

Profiluri de borduri pentru terase și balcoane

220010-00-0402

Plăci din plastic plane pentru acoperișuri discontinue
integral rezemate și placări exterioare

220013-01-0401

Luminator coamă autoportant

220018-00-0401

Unitate de ventilație de joasă presiune, descentralizată,
cu randament energetic mare, flux alternant și
recuperare de căldură

220021-00-0402

Luminator tubular

220022-00-0401

Tăietoare de zăpadă din policarbonat, pentru acoperișuri

220025-00-0401

Vitraj orizontal structural în consolă (plafon/copertină
din sticlă structurală)

220069-00-0402

Țiglă de plastic, plată sau profilată (cu model), din
materiale reciclate, pentru acoperișuri discontinue,
susținute integral

230004-00-0106

Panouri de plasă cu ochiuri inelare

230005-00-0106

Panouri din cabluri de oțel îmbinate

230008-00-0106

Plasă din sârmă de oțel dublu răsucită, ranforsată sau nu
cu cabluri

230011-00-0106

Produse pentru marcaje rutiere

230012-00-0105

Aditivi pentru producerea de mixturi asfaltice – granule
de bitum obținute prin reciclarea pâslei bituminoase
pentru acoperișuri

230025-00-0106

Sisteme frontale flexibile, pentru stabilizarea pantelor și
protecție împotriva stâncilor

260001-00-0303

Profiluri și plăci portante pentru construcții, din
polimeri ranforsați cu fibre (FRP/materiale compozite
ranforsate cu fibră de sticlă)

260002-00-0301

Fibre de sticlă cu dioxid de zirconiu rezistente la agenți
alcalii, pentru utilizare în beton

260006-00-0301

Adaos polimeric pentru beton

260007-00-0301

Aditiv tip I – pentru beton, mortar și șapă de mortar –
Soluție apoasă

280001-00-0704

Unitate de canalizare preasamblată pentru drenaj sau
infiltrații

290001-00-0701

Sistem de conducte pentru transportul apei reci și calde
în interiorul clădirilor
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320002-02-0605

Tablă stratificată pentru impermeabilizarea rosturilor 320002-00-0605
de construcții și rosturilor pentru controlul fisurilor din 320002-01-0605
beton

320008-00-0605

Bandă de etanșare expandabilă, pe bază de bentonit,
pentru șnur de construcție în beton impermeabilâ

330001-00-0602

Sisteme de buloane structurale extensibile pentru
asamblare oarbă

330008-02-0601

Canale de ancorare

330011-00-0601

Șuruburi reglabile pentru beton

330012-00-0601

Ancora turnată cu soclu filetat interior

330014-00-0601

Element mecanic de fixare prin expansiune pentru
beton celular autoclavizat

330046-01-0602

Șuruburi de prindere pentru tablă și elemente metalice 330046-00-0602

330047-01-0602

Șuruburi de prindere pentru panouri sandvici

330075-00-0601

Dispozitiv de ridicat ascensoare

330076-00-0604

Ancore metalice cu injecție pentru zidărie

330079-00-0602

Sisteme de fixare a tablei striate sau grătarelor cu bare
metalice

330080-00-0602

Sistem de cleme cu înaltă rezistență la alunecare

330083-01-0601

Elemente de fixare acționate mecanic cu utilizări 330083-00-0601
multiple în beton pentru aplicații nestructurale

330084-00-0601

Placă de oțel cu ancore de fixare

330153-00-0602

Bolț împuşcat pentru fixarea tablei şi elementelor
subțiri din oțel

330155-00-0602

Sistem de fixare cu cleme autoreglabile

330196-01-0604

Ancore din plastic, din material nou sau reciclat, pentru 330196-00-0604
fixarea sistemelor compozite de izolare termică la ETAG 014
exterior, cu tencuială

330232-00-0601

Elemente de fixare mecanică utilizate în beton

330389-00-0601

Element de prindere punctiform, din polimer armat cu
fibră de sticlă, pentru pereți sandvici

330499-00-0601

Elemente de fixare chimică utilizate în beton

330008-00-0601
330008-01-0601

330047-00-0602

ETAG 29

ETAG
ETAG
ETAG
ETAG

001-1
001-2
001-3
001-4

ETAG 001-5
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330667-00-0602

Șină de montaj, laminată la cald

330924-00-0601

Șuruburi de ancorare în beton, din oțel armat cu
nervuri

330965-00-0601

Bolț împușcat pentru fixarea ETICS în beton

340002-00-0204

Panouri din plasă de oțel, cu izolație termică încorporată, pentru structuri întregi

340006-00-0506

Garnituri de scări prefabricate

340020-00-0106

Sisteme flexibile pentru oprirea curgerilor de detritus și
alunecărilor de teren superficiale/curgerilor de detritus
de pe pante deschise

340025-00-0403

Seturi de infrastructuri pentru clădiri încălzite

340037-00-0204

Elemente de acoperiș, ușoare și portante din oțel/ lemn

350003-00-1109

Kit de conducte de serviciu ignifugate, alcătuit din
racorduri prefabricate (fabricate din tablă de oțel
grunduită mecanic) și accesoriile aferente

350005-00-1104

Produse intumescente pentru împiedicarea propagării
incendiilor și protecție la incendii

350022-01-1107

Kit sistem de închidere pentru sisteme transportoare

350134-00-1104

Separator de apă ignifug, cu garnitură intumescentă
antifoc (combinat cu un sifon de pardoseală din inox)

350140-00-1106

Tencuieli și kituri de aplicat tencuieli pentru aplicații ETAG 018-1
ignifuge
ETAG 018-3

350141-00-1106

Etanșări pentru rosturi lineare și rosturi de dilatare

350142-00-1106

Produse și seturi de protecție la incendii pe bază de ETAG 018-1
ETAG 018-4
plăci, panouri semirigide și panouri flexibile

350402-00-1106

Acoperiri reactive pentru protecția elementelor din oțel ETAG 018-1
la incendii
ETAG 018-2

350454-00-1104

Etanșări de penetrare

360001-00-0803

Sistem de ventilație realizat din vată minerală acoperită
cu peliculă la interior și exterior

360005-00-0604

Tavă de cavitație

(4)

ETAG 008

350022-00-1107

ETAG 026-1
ETAG 026-3

ETAG 026-1
ETAG 026-2

NOTĂ:
Documentele de evaluare europene (EAD) sunt adoptate de Organizația Europeană pentru Agremente Tehnice (EOTA) în
limba engleză. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost furnizate de către EOTA spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Publicarea referințelor documentelor de evaluare europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că
documentele de evaluare europene sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Organizația Europeană pentru Agremente Tehnice (http://www.eota.eu) pune la dispoziție online documentul de evaluare
european, în conformitate cu prevederile punctului 8 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură
actualizarea acestei liste.

