
Semnificația și avantajul marcajelor CE și EAD
la produsele pentru hazarduri naturale
Într-o lume globalizată, standardizarea produselor este esențială pentru a fi siguri că acestea funcționează așa cum era
de așteptat. Fundamentul performanței lor constă în faptul că produsul fie rezolvă o problemă descrisă, fie o rezolvă
într-un mod specific. Acest articol descrie modul în care standardizarea în Uniunea Europeană ajută la atingerea unui
anumit standard de calitate și la ce ar trebui să fie atenți utilizatorii în compararea diferitelor produse.

De ce marcaj CE și ce semnifică acesta?

Existent în forma sa actuală din 1985, marcajul CE are simbolul . Literele „CE” sunt abrevierea frazei franțuzești
„Conformité Européene” care înseamnă ad literam „Conformitate europeană”. Marcajul CE este o marcă de certificare
care arată conformitatea cu standardele de sănătate, siguranță și protecție a mediului pentru produsele vândute în
Spațiul Economic European (SEE). Marcajul CE este declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește
cerin țele directivelor CE aplicabile. Valoarea adăugată a marcajului CE o reprezintă faptul că toate țările UE trebuie să
permită vânzarea materialelor de construcții care poartă marcajul CE. Aceasta înseamnă că autoritățile publice nu pot
solicita alte mărci sau certificate suplimentare sau încercări suplimentare. Cu toate acestea, este importantă cunoaște-
rea elementelor de bază ale unui marcaj CE.

Responsibilitatea pentru marcajul CE

Responsabilitatea pentru marcajul CE îi revine celui care introduce produsul pe piață în UE, adică un producător din UE,
importatorul sau distribuitorul unui produs fabricat în afara UE sau un birou UE al unui producător neeuropean.

Marcaj CE pentru produse de construcții și mod de obținere

Sub aripa COMISIEI EUROPENE, COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE se ocupă de toate standardele europene
și sprijină legislația UE.

REGULAMENTUL privind produsele de construcții nr. 305/2011 (CPR) al Parlamentului European și al Consiliului Euro-
pean este o reglementare din 9 martie 2011, care stabilește condiții armonizate pentru comercializarea materialelor de
construcții. Regulamentul UE este conceput pentru simplificarea și clarificarea cadrului existent pentru introducerea pe
piață a produselor de construcții. CPR ajută autoritățile și consumatorii să primească produse sigure, de înaltă calitate
și să poată compara diferite produse.

Testând produsele fie pe baza unui STANDARD EUROPEAN ARMONIZAT, fie a unui DOCUMENT EUROPEAN DE EVALUARE
(EAD), se asigură că fundamentul pentru compararea performanței produsului este același. Rezultatele testului
afișează toți parametrii relevanți într-o manieră detaliată. Clienții pot solicita producătorilor furnizarea lor cu detaliile
care să permită compararea produselor și a performanțelor acestora.

Dacă nu există un standard armonizat pentru un anumit produs, atunci poate fi scris un Document European de
Evaluare (EAD). Acesta constă în documentația metodelor și a criteriilor acceptate în cadrul Organizației Europene de
Evaluare Tehnică (EOTA), aplicabilă pentru evaluarea performanței unui produs de construcții în raport cu caracteristi-
cile sale esențiale.

Pe baza EAD, Organismul de Evaluare Tehnică (TAB) efectuează testele asupra produsului și emite o evaluare tehnică
europeană (ETA). De îndată ce Comisia Europeană aprobă și înregistrează ETA, organismul notificat emite marcajul CE.
În cele din urmă, Declarația de Performanță (DoP) trebuie întocmită de către producător, care își asumă responsabili-
tatea pentru conformitatea produsului cu performanța declarată. Este o parte esențială a Regulamentului privind Produ-
sele pentru Construcții. Acesta oferă informații despre performanța unui produs.

Prevenirea hazardurilor naturale: Noua standardizare pentru căderi de stânci, torenți,
alunecări de teren superficiale și stabilizarea taluzurilor

În domeniul produselor pentru hazarduri naturale, se regăsesc următoarele trei Documente Europene de Evaluare
(EAD) principale care acoperă diferite aplicații speciale:
• EAD 230025-00-0106 „Sisteme flexibile de stabilizare a pantelor și protecție a blocurilor de rocă”
• EAD-340020-00-0106 „Sisteme flexibile pentru retenția aluviunilor și a alunecărilor superficiale de teren/aluviunilor în câmp

deschis”
• EAD-340059-00-0106 „Sisteme de protecție împotriva căderii blocurilor de rocă”



Toate documentele EAD disponibile pot fi găsite oficial pe site-ul web al EOTA: http://eota.eu/en-GB/content/eads/56/

Care sunt detaliile unui EAD?

Să ne aplecăm privirea, de exemplu, asupra EAD-ului „Sisteme flexibile de stabilizare a pantelor și protecție a
blocurilor de rocă”. Independent de materialul din care sunt confecționate, sistemele sunt împărțite în grupe și
respectiv clase în funcție de:
1. Rezistența la forfecare a plasei la contactul cu muchia superioară a plăcii de ancoraj (PR)  coroborată cu rezistența

la tracțiune în plan paralel cu panta (ZR)
2. Alungirea relativă din cadrul testului de rezistență la tracțiune longitudinală a plasei

Tabelele de mai jos, ce reprezintă extrase din EAD-ul menționat, prezintă grupele și respectiv clasele sistemelor
în funcție de criteriile de performanță menționate:

Mai mult, documentul descrie în cadrul anexelor sale, modul de realizare a testelor astfel încât, toți producătorii
să-și poată evalua sistemele în condiții similare.

Ce înseamnă acest lucru pentru utilizatori?

Aceasta înseamnă că putem compara performanțele diferitor sisteme ce au fost testate în condiții similare. Mai
mult, în documentația unui proiect, specificarea performanțelor minime rezultate din calcul ce trebuie îndeplinite
de un sistem poate fi făcută prin indicarea grupei și respectiv a clasei în care acesta trebuie să se încadreze. 

Este important de știut că este posibilă obținerea marcajului CE fără să fi efectuat toate testele. De exemplu,
adesea a fost testată numai rezistența la tracțiune a unei plase, cu omiterea tutoror celorlați parametrii. Întrucât,
în cadrul unui proiect, existăo relație de interdependență între performanțele minime necesare ale sistemului
(capacități portante și deformații admisibile), este necesară furnizarea documentelor care să ateste perfectarea
tuturor testelor cu evaluarea performațelor, nu doar parțial. 

Pentru a evita defecțiunile instalațiilor și riscurile de răspundere, este important să se asigure că toți parametrii
din DoP (Declarația de performanță) sau ETA sunt conformi cu proiectul corespondent. Deci, dacă investitorii,
proiectanții și contractanții doresc să obțină produsul potrivit cu performanța așteptată, documentele și certifica-
tele furnizate de producător trebuie atent verificate. q

Tabel 1 ‐ Informativ: rezistența la forfecare și rezistența la tracțiune, pe grupe de plase Tabel 2 ‐ Informativ: grupe de plase în ce privește
alungirea relativă, la încercarea de rezistență

la tracțiune longitudinală


