
ORDIN nr. 1430 din 2 mai 2011 privind desemnarea Institutului de 
Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la 
Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru 
atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
Având în vedere Procesul-verbal nr. 88 din 27 aprilie 2011 al Comisiei de recunoaştere şi desemnare în 
vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru 
construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene, 
în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 5 alin. (4) din 
Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, 
aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei 
şi internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare, 
În temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin. 

Art. 1 
Se aprobă desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea 
notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii 
produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 
Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea 
în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii: 
a)elementele de identificare a organismului; 
b)perioada de valabilitate a notificării; 
c)familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformităţii şi funcţia 
organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de 
Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat. 

Art. 3 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 
Gheorghe Nastasia, 

secretar general 

ANEXA: Denumirea organismului: Institutul de Cercetări în 
Transporturi - INCERTRANS - S.A. 
Adresa: Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1, municipiul Bucureşti, tel.: +40(21) 316.43.51, fax: +40(21) 
316.13.70, 
e-mail: incertrans@incertrans.ro, website: http://www.incertrans.ro 
Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 1833 
Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial şi standardul SR EN 45011:2001. 
Valabilitatea notificării pentru standardul SR EN 45011:2001 se acordă până la data de 5 septembrie 
2014. 
Funcţiile îndeplinite de organism: 
 

Numărul 
deciziei CE 

Familiile de 
produse şi 
utilizările 

preconizate 

Sistemul de 
atestare a 

conformităţii 

Specificaţiile tehnice 
armonizate 

Funcţia 
organismului 

96/579/CE Dispozitive fixe şi 
alte produse pentru 
circulaţie (1/2): 
. Indicatoare 
rutiere şi 
dispozitive de 
control al traficului 
instalate 

Sistem 1 EN 12899-1:2006 CP 



permanent pentru 
utilizări în traficul 
vehiculelor şi al 
pietonilor: 
indicatoare de 
trafic permanente 
(în zone de 
circulaţie) 

96/579/CE Dispozitive fixe şi 
alte produse pentru 
circulaţie (1/2): 
. Indicatoare 
rutiere şi 
dispozitive de 
control al traficului 
instalate 
permanent pentru 
utilizări în traficul 
vehiculelor şi al 
pietonilor: borne 
de trafic (în zone 
de circulaţie) 

Sistem 1 EN 12899-2:2006 CP 

96/579/CE Dispozitive fixe şi 
alte produse pentru 
circulaţie (1/2): 
. Indicatoare 
rutiere şi 
dispozitive de 
control al traficului 
instalate 
permanent pentru 
utilizări în traficul 
vehiculelor şi al 
pietonilor: 
dispozitive şi 
repere de 
avertizare 
permanente (în 
zone de circulaţie) 

Sistem 1 EN 12352:2006 
EN 12899-3:2006 

CP 

96/579/CE Dispozitive fixe şi 
alte produse pentru 
circulaţie (1/2): 
. Indicatoare 
rutiere şi 
dispozitive de 
control al traficului 
instalate 
permanent pentru 
utilizări în traficul 
vehiculelor şi al 
pietonilor: 
semafoare şi lămpi 
avertizoare fixe (în 
zone de circulaţie) 

Sistem 1 EN 12368:2006 CP 

97/555/CE Cimenturi, varuri 
de zidărie şi alţi 
lianţi hidraulici: 
. Cimenturi calciu-
aluminoase 
(prepararea 
betonului, 
mortarului, pastei 
de ciment şi a altor 
amestecuri pentru 
construcţii şi 
pentru fabricarea 
produselor pentru 
construcţii) 

Sistem 1 + EN 14647:2005 
EN 
14647:2005/AC:2006 

CP 

97/555/CE Cimenturi, varuri 
de zidărie şi alţi 
lianţi hidraulici: 

Sistem 2 EN 459-1:2001 
EN 459-
1:2001/AC:2002 

CPF 



. Varuri pentru 
construcţii, 
incluzând: 
- varuri calcice 
- varuri dolomitice 
- varuri hidraulice 
(prepararea 
betonului, 
mortarului, pastei 
de ciment şi a altor 
amestecuri pentru 
construcţii şi 
pentru fabricarea 
produselor pentru 
construcţii) 

EN 459-1:2010 

97/740/CE Produse de bază şi 
auxiliare pentru 
zidărie (1/3): 
. Produse de 
zidărie categoria I 
(în stâlpi, pereţi şi 
compartimentări) 

Sistem 2+ EN 771-1:2003 
EN 771-
1:2003/A1:2005 
EN 771-5:2003 
EN 771-
5:2003/A1:2005 

CPF 

98/214/CE Produse metalice 
pentru structuri, 
inclusiv produse 
auxiliare (1/4): 
Secţiuni/profile cu 
diferite forme (T, L, 
H, U, Z, I, canale, 
colţare, cu goluri, 
tuburi) obţinute 
prin laminare la 
cald, formare la 
rece sau prin orice 
alt procedeu, 
produse plate 
(placă, foaie, 
bandă), bare, piese 
turnate şi piese 
forjate, realizate 
din diferite 
materiale metalice, 
neprotejate sau 
protejate contra 
coroziunii prin 
vopsire (pentru 
utilizare în structuri 
metalice sau în 
structuri compozite 
din metal şi beton) 

Sistem 2+ EN 10210-1:2006 
EN 10219-1:2006 
EN 10088-4:2009 
EN 10088-5:2009 
EN 10340:2007 
EN 
10340:2007/AC:2008 
EN 10343:2009 

CPF 

98/214/CE Produse metalice 
pentru structuri, 
inclusiv produse 
auxiliare (3/4): 
. Materiale de 
sudură (pentru 
utilizări în structuri 
metalice) 

Sistem 2+ EN 13479:2004 CPF 

98/601/CE Produse pentru 
construcţia 
drumurilor (1/2): 
. Bitumuri (pentru 
utilizări în 
construcţia 
drumurilor şi în 
tratarea suprafeţei 
drumurilor) 

Sistem 2+ EN 12591:2009 
EN 13808:2005 
EN 14023:2010 
EN 15322:2009 

CPF 

98/601/CE Produse pentru 
construcţia 
drumurilor (1/2): 
. Tratamente de 

Sistem 2+ EN 12273:2008 CPF 



suprafaţă (utilizate 
la tratarea 
suprafeţei 
drumurilor) 

98/601/CE Produse pentru 
construcţia 
drumurilor (1/2): 
. Produse 
hidroizolante şi 
ansamble de 
produse pentru 
calea de rulare a 
podurilor 

Sistem 2+ EN 14695:2010 CPF 

99/94/CE Produse 
prefabricate din 
beton 
normal/uşor/celular 
autoclavizat (1/1): 
. Produse 
prefabricate din 
beton 
normal/uşor/celular 
autoclavizat 
(pentru utilizări 
structurale) 

Sistem 2+ EN 13693:2004 
EN 
13693:2004+A1:2009 
EN 
13747:2005+A2:2010 
EN 13978-1:2005 
EN 14843:2007 
EN 
12737:2004+A1:2007 
EN 15037-1:2008 
EN 15037-4:2010 
EN 15258:2008 
EN 15435:2008 
EN 15498:2008 

CPF 

99/469/CE Produse aferente 
betonului, 
mortarului şi pastei 
de ciment (1/2): 
. Aditivi (pentru 
beton, mortar şi 
pastă de ciment) 

Sistem 2+ EN 934-
2:2003/A2:2006 
EN 934-2:2009 
EN 934-3:2003 
EN 934-
3:2003/AC:2005 
EN 934-3:2009 
EN 934-4:2009 
EN 934-5:2007 

CPF 

99/469/CE Produse aferente 
betonului, 
mortarului şi pastei 
de ciment (1/2): 
. Adaosuri de tip I 
(pentru beton, 
mortar şi pastă de 
ciment) 

Sistem 2+ EN 12878:2005 
EN 
12878:2005/AC:2006 

CPF 

99/469/CE Produse aferente 
betonului, 
mortarului şi pastei 
de ciment (1/2):. 
Produse de 
protejare a 
betonului şi de 
reparaţii (pentru 
utilizări în clădiri şi 
alte lucrări de 
inginerie civilă) 

Sistem 2+ EN 1504-2:2004 
EN 1504-3:2005 
EN 1504-4:2004 
EN 1504-5:2004 
EN 1504-6:2006 
EN 1504-7:2006 

CPF 

99/470/CE Adezivi cu rol 
structural (1/2) 
(pentru utilizări în 
clădiri şi alte lucrări 
de inginerie civilă) 

Sistem 2+ EN 15274:2007 
EN 15275:2007 
EN 
15275:2007/AC:2010 

CPF 

NOTĂ: 
CP - funcţia de certificare produs 
CPF - funcţia de certificare control producţie în fabrică 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 313 din data de 6 mai 2011 
 


