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CONFORMITY ASSESSMENT OF VIBRATION INSULATING AND SOUND 
ABSORBING MATERIALS IN THE NON-REGULATED DOMAIN - ABSTRACT: The 
fundamental principle of assessment and verification of constancy of performance of construction 
products involves performing the specialized technical analysis, in realization of specific tests, as 
well as establishing the level of performance in order to assess the suitability for use. This paper 
presents how to assess conformity of absorbing materials and material vibration isolators 
considering the two requirements, with antagonitic character, on quality management and 
performance level with threshold allowed values of the product. Both disagreements, deviations 
and different conceptual approach requires a particular method, evaluated and documented for 
professional valuers of the certification bodies for the right decision. 
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REZUMAT: Principiul fundamental al evaluării și verificării constanței performanței produselor 
pentru construcții constă în efectuarea analizelor tehnice de specialitate, în realizarea încercărilor 
specifice, precum și în stabilirea nivelului de performanță în scopul aprecierii aptitudinii de 
utilizare. Lucrarea prezintă modalitatea de evaluare a conformității materialelor fonoabsorbante și 
antivibratile ținând seama de două cerințe, cu caracter antagonic, privind managementul calității 
cât și nivelul de performanță cu nivel-prag al produsului. Atât dezacordurile, abaterile cât și 
abordarea conceptuală diferite impun modalități speciale, evaluate și documentate pentru 
evaluatorii de specialitate din cadrul Organismelor de certificare, pentru o decizie corectă.  

Cuvinte cheie: sistem de evaluare si verificare, conformitatea materialelor fonoabsorbante, nivel-
prag. 

1. INTRODUCERE 

Standardul SR EN 14388 [1], privind dispozitivele de 
reducere a zgomotului din traficul rutier 
reglementează cerinţele specifice de evaluare a 
conformităţii produselor în vederea atestării 
conformităţii, cu precizări procedurale privind 
individualizarea acestora pentru încercarea 
parametrilor fizico-mecanici, a durabilităţii, a 
compatibilităţii produselor cu factorii de agresivitate 
a mediului ambiant şi a emanării de substanţe 
periculoase. Prevederile standardului referitoare la 
condiţiile tehnice de proiectare, execuţie, încercare şi 
evaluare a conformităţii constau în formulări tehnice, 
parametrice şi de utilizare sub formă sintetică, cu 
semnificaţii ştiinţifice de mare subtilitate care se 
bazează pe cercetări anterioare de lungă durată 
realizate de colective de specialitate cu caracter 
multidisciplinar. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor 

anterioare au fost transpuse în mod ştiinţific în valori 
parametrice, funcţionale, de capabilitate şi 
durabilitate care înglobează o mare cantitate de 
informaţie. 

2 EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
 
Evaluarea conformităţii trebuie să demonstreze 
îndeplinirea cerinţelor specificate (impuse sub formă 
normativă) referitoare la un produs, proces, sistem, 
persoană sau organism. Cerinţele specifice trebuie să 
fie stabilite în conformitate fie cu un document de 
referinţă normativ, fie cu o specificaţie tehnică 
declarată de producător în scopul demonstrării 
aptitudinilor de utilizare.  
Evaluarea conformităţii poate fi stabilită în funcţie de 
satisfacerea  cerintelelor specificate ce trebuie 
îndeplinite, astfel: 

- pe baza unei selecţii; 
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- determinare ca urmare a unei analize a 
documentelor tehnice ale produsului 
(documente tehnice, normative); 

- pe baza analizei cerinţelor de performanţă 
declarate de producător. 

Standardele sunt documente tehnice (normative), 
utlizate ca cerinţe specificate, deoarece ele reprezintă 
un larg consens asupra a ceea ce se doreşte a se 
obţine ca rezultat în urma evaluării anumitor produse, 
sisteme, procese. Astfel, evaluarea conformităţii este 
adesea văzută ca o activitate conexă standardizării. 
Evaluarea conformităţii în cazul nostru poate fi 
aplicată produselor cu funcţii de  reducere a 
zgomotului de către acele organisme care efectuează 
servicii de evaluare  a conformităţii.  
 
Potrivit Legislației UE produsele care poarta marcajul 
CE sunt conforme cu Legislația și pot să circule liber 
pe piața europeană. Prin aplicarea marcajului CE pe 
un produs, fabricantul declară, pe propria răspundere, 
că produsul în cauză respecta toate cerințele legale, 
adică produsul a fost evaluat înainte de a fi introdus 
pe piață și acesta satisface toate condițiile legislative 
aplicabile în vederea comercializării, astfel se 
demonstrează că fabricantul: 
� a verificat conformitatea produsului cu toate 

cerințele relevante prevăzute de directivele 
aplicabile (ed. în materie de sănătate, siguranță sau 
protecția mediului),  

� a cerut examinarea produsului de către un organism 
independent de evaluare și verificare a constanței 
performanței produselor, dacă această obligație 
este menționată în directivele aplicabile. 
Fabricantul are responsabilitatea de a realiza 
evaluarea conformității, de a iniția dosarul tehnic, 
de a emite declarația de perormanță și de a aplica 
marcajul CE. [12]. 

 
Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011, [13] 
completat cu Regulamentul delegat (UE) nr. 
568/2014,[14] si prevederilor din standardul de 
referință SR EN 14388, [1] producătorul întocmește 
declarația de performanță și determină produsul-tip 
pe baza evaluărilor și verificărilor constanței 
performanței, efectuate conform sistemului 3, cu 
următoarele sarcini:  

- efectuează controlul producției în fabrică; 
 - laboratorul notificat evaluează performanța pe 
baza testărilor (utilizând eșantioanele prelevate de 
producător), a calculelor, a valorilor tabulare sau a 
documentației descriptive a produsului de 
construcții. 

 
În figura 1 se prezintă abordarea funcţională a 
evaluării conformităţii. Forma A reprezintă o funcţie 
de evaluare a conformităţii, iar forma B reprezintă                            
un element de ieşire dintr-o funcţie şi este de 

asemenea element de intrare pentru următoarele 
funcţii.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă:săgețile punctate exprimă nevoile sau cerințele posibile   
        pentru evaluarea conformității.  

Fig.1. Abordarea funcţională a evaluării conformităţii, [2] 

Activităţile de evaluare a conformităţii pot fi 
caracterizate ca fiind de “primă parte” (efectuate de 
persoana sau organizaţia care furnizează produsul), 
de “secundă parte” (efectuate de o persoană sau o 
organizaţie care are un interes în utilizarea 
produsului) sau de “terță parte” (efectuate de o 
persoană sau un organism care este 
independentă/independent de persoana sau 
organizaţia care furnizează produsul şi de interesele 
utilizatorului faţă de acel produs). În general pentru 
fiecare dintre aceste categorii se impune respectarea 
următoarelor activităţii: 

- evaluarea conformităţii sub controlul sau 
conducerea unei persoane sau unui organism 
care efectuează servicii de evaluare a 
conformităţii,  

- decizia finală pe care se bazează atestarea poate fi 
efectuată fie de o persoană, fie de un organism 
care efectuează servicii de evaluare a 
conformităţii. 

3 EVALUAREA PERFORMANȚEI 
MATERIALELOR FONOABSORBANTE 

 
Evaluarea performanţelor materialelor 
fonoabsorbante ce intră în componenţa dispozitivelor 
de reducere a zgomotului din traficul rutier trebuie să 
fie realizată pentru fiecare tip de material în parte. 
Conform standardelor în vigoare (EN 14388, EN 
14389-1, EN 1793-1, EN 1793-2, etc.) materialele 
utilizate în componența structurii dispozitivelor de 
reducere a zgomotului nu trebuie să emane nici o 
substanţă periculoasă în cantităţi mai mări decât 
nivelurile maxime permise specificate în standardul 
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European corespunzător pentru material sau permis în 
reglementările naţionale ale ţării de destinaţie, [1]. 
Evaluarea conformității materialelor fonoabsorbante 
constă în evaluarea performanțelor componentelor ce 
intră în structura de alcătuire a dispozitivelor de 
reducere a zgomotului din trafic, după cum urmează: 
1) element acustic –a cărui funcție principală este 

de a asigura performanța acustică a 
dispozitivului de reducere a zgomotului transmis; 

2) element absorbant – este dispozitiv de reducere a 
zgomotului atașat de un perete sau alt tip de 
structură;  

3) protecție – care pe lângă funcția de reducere a 
zgomotului, trebuie să asigure condițiile de 
stabilitate și durabilitate. 

 
În tabelul 1 se prezintă caracteristicile materialelor 
fonoabsorbante, pentru care se aplică metoda de 
încercare solicitată de standardul în vigaore, 
caracteristici necesare stabilirii performanțelor 
acestor materiale. 

Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4 CONTROLUL PRODUCȚIEI 
ÎN FABRICĂ 

 
Producătorul trebuie să stabilească, să întocmească 
documentaţia şi să menţină la zi un sistem de control 
al producţiei în fabrică pentru a se asigura că 
produsele introduse pe piaţă sunt conforme cu 
caracteristicile de performanţă declarate de acesta. 
Sistemul CPF trebuie să fie alcătuit din proceduri, 
inspecţii precum şi încercări şi/sau evaluări şi 
utilizării ale rezultatelor pentru controlul materiilor 
prime, altor materiale şi componente care intră în 
procesul de producţie. 
 
În aceste condiţii producătorul trebuie să întocmească 
o descriere detaliată a produselor supuse certificării 
care să asigure informaţiile necesare proiectării şi 
execuţiei dispozitivelor de reducere a zgomotului din 
trafic. Aceasta trebuie să cuprindă formularea 
elementelor descriptive, parametrice şi de 
performanţă a dispozitivelor de reducere a 
zgomotului ca produs, în vederea echipării căilor de 
trafic rutier pe baza unor explicaţii fundamentate, a 
prezentărilor şi formulărilor amănunţite din care să 
rezulte rolul şi importanţa parametrilor de sinteză. 
Standardul de referintă, SR EN 14388, [1], care 
reglementează cerinţele specifice de evaluare a 
conformităţii pentru dispozitivele de reducere a 
zgomotului din traficul rutier este aplicabil pentru  
 a demonstra conformitatea acestora, cu detaliile 
procedurale privind încercările fizico-mecanice, 
durabilitatea, compatibilitatea produselor cu factorii 
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de agresivitate proveniţi din mediul înconjurător, 
precum şi emanarea de substanţe periculoase.  

 

5 CONCLUZII 
 

Criteriile prevăzute stabilesc baza pentru evaluarea 
conformităţii dispozitivelor de reducere a zgomotului 
din traficul rutier, astfel încât decizia finală privind 
atestarea conformităţii acestora,  să fie făcută într-un 
mod corect de către un evaluator de specialitate, în 
conformitate cu cerinţele  impuse de standardele 
existente. Pentru evaluarea conformităţii 
dispozitivelor de reducere a zgomotului din traficul 
rutier de către un organism de terţă parte, acestea 
trebuie să îşi demonstreze funcţia acustică, prin 
încercările efectuate pe elementele componente, şi 
cerinţele de proiectare structurală  în conformitate cu 
standardele europene aplicabile, dar şi să îşi menţină 
performanţele declarate de producător pentru o durată 
de serviciu garantată, rezonabilă din punct de vedere 
economic.   
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