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REZUMAT: Produsele din domeniul reglementat  pentru construcţii, se   introduc pe   piaţă şi se 
utilizează numai dacă satisfac cerinţele esenţiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform 
procedurii de evaluare aplicabile şi dacă sunt marcate potrivit reglementărilor tehnice specifice, 
aplicabile, în vigoare. Marcajul CE ar trebui sa fie singurul marcaj care atesta conformitetea 
produsului pentru constructii cu performanta declarata si respectarea cerintelor aplicabile 
referitoare la legislatia de armonizare. Tehnologia de extrudare ELEMATIC este ideala pentru 
realizarea in mod automat a productiei de fasii cu goluri. Extruderul nu necesita nici supervizare 
continua si nici setari suplimentare in timpul turnarii. 

Cuvinte cheie: marcaj CE, sisteme de evaluare si verificare, conformitatea materialelor 
prefabricate din beton, tehnologia de extrudare. 

1. INTRODUCERE 

Definiția „produs pentru construcții” a fost preluată din 
Regulamentul (UE) NR. 305/2011  privind produsele 
pentru construcții în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1), „produs pentru construcții” înseamnă 
„orice produs sau set fabricat și introdus pe piață în 
scopul de a fi încorporat în mod permanent în 
construcții sau părți ale acestora și a cărui performanță 
afectează performanța construcțiilor în ceea ce privește 
cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor”. 
 
Atestarea conformităţii produselor şi familiilor de 
produse stabilite în anexa I, se realizează printr-o 
procedură în cadrul căreia fabricantul este singurul 
responsabil cu sistemul de control al producţiei în 
fabrică care asigură conformitatea produselor cu 
specificaţiile tehnice relevante. 
 
Atestarea conformităţii produselor stabilite în anexa 
II, se realizează printr-o procedură în cadrul căreia, 

pe lângă sistemul de control al producţiei în fabrică 
asigurat de fabricant, un organism de certificare 
desemnat intervine în evaluarea şi supravegherea 
controlului producţiei sau a produselor în sine. 
Calitatea poate fi definită ca fiind modul în care un 
produs sau un serviciu satisface cerinţele clientului. 

1.1 Evaluarea conformitatii 

1.Conformitatea produselor pentru constructii este 
reglementata prin Lege care stabileste:  

∑ Elaborarea reglementarilor tehnice; 

∑ Evaluarea conformitatii; 

∑ Supravegherea pietei produselor. 
2. Produsele pentru constructii se introduc pe piata 
sau se pun in functiune numai daca:  

∑ Satisfac cerintele esentiale; 

∑ Conformitatea lor a fost evaluata dupa 
proceduri aplicabile; 

∑ Poarta marcajul de conformitate 
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3. Marcajul de conformitate se aplica dupa ce 
producatorul a asigurat:  

∑ Proiectarea si realizarea produsului cu 
respectarea cerintelor esentiale; 

∑ Intocmirea si detinerea dosarului tehnic in 
forma, scopul si pentru perioada prevazute 
de reglementarile tehnice; 

∑ Aplicarea procedurilor pentru evaluarea 
conformitatii cu cerintele prevazute in 
reglementarile tehnice; 

∑ Intocmirea declaratiei de performanta, 
detinerea rapoartelor de incercare, a 
certificatelor sau a altor documente care 
atesta conformitatea. 

 
CE INSEAMNA MARCAJ-CE DE 
CONFORMITATE Comercializarea produselor de 
materiale de constructii pe piata se poate face liber, in 
Comunitatea Economica Europeana (CEE), numai cu 
conditia certificarii conformitatii cu Directivele 
europene confirmata prin MARCAJ CE sau alt 
marcaj de conformitate Marcajul CE este un simbol 
lizibil aplicat de producator sau de un reprezentant 
autorizat al acestuia pe produs, pe ambalaj sau pe 
documentele de insotire. Cand un organism notificat 
este implicat in controlul fazei de productie numarul 
sau de identificare se aplica pe marcajul CE. 
 
Marcajul CE garanteaza siguranta si sanatatea 
publica a unui produs confrom Directivelor si 
Standardelor europene armonizate. Marcajul CE 
atesta ca produsele care-l poarta au fost supuse unei 
proceduri de evaluare a conformitatii prevazuta in 
Directive. 
 
Marcajul CE confirma capacitatea producatorului de 
a realiza o productie continua, prin obligatia acestuia 
de a folosi in conducerea productiei sistemul de 
management al calitatii ISO 9001. Marcajul CE se 
refera la responsabilitatea producatorului pentru 
conformitatea cu Directivele aplicabile produsului 
privind proiectarea, fabricarea, asamblarea de 
subproduse, inclusiv impachetari, prelucrari, 
etichetari realizate in regie proprie sau de catre terti. 
 

 
Fig. 1- prezentare marcajul CE 
 
In domeniul reglementat – pentru produse in 
constructii, conform standard SR EN ISO/CEI 
17065:2013� Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru 
un organism care certifica produse, procese, servicii 
in domeniul reglementat de Regulamentul (UE) Nr. 

305/2011 - al Parlamentului European si al 
Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor 
conditii armonizate pt comercializarea produselor 
pentru constructii. 
 
REGULAMENTUL EUROPEAN NR. 305/2011 
- SISTEME DE EVALUARE ŞI VERIFICARE A 
CONSTANŢEI PERFORMANŢEI - 
Sistemul 2+: 
- fabricantul: (1) determinarea produsului-tip pe baza 
încercării de tip (inclusiv 
eşantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor 
tabulare sau a documentaţiei 
descriptive a produsului; (2) efectuează controlul 
producţiei în fabrică; (3) încercarea 
eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu 
un plan de încercări prestabilit. 
- organismul notificat de certificare: (1) inspectării 
iniţiale a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică; 
(2) supravegherii și evaluării continue a controlului 
producţiei în fabrică. 
 
Declaraţia de performanţă cuprinde, în special: 
- referinţa produsului-tip pentru care a fost întocmită 
declaraţia de performanţă; 
- sistemul sau sistemele de evaluare şi de verificare a 
constanţei performanţei 
produsului pentru construcţii; 
- numărul de referinţă şi data elaborării  standardului 
armonizat sau a evaluării tehnice europene care a fost 
utilizată pentru evaluarea fiecărei 
caracteristiciesenţiale; 
- după caz, numărul de referinţă al documentaţiei 
tehnice specifice utilizate şi cerinţele pe care 
fabricantul susţine că produsul le respectă. 
 
Criterii de eligibilitate pentru Organizaţie: Pentru 
toate produsele solicitate la certificare si pentru toate 
locatiile de productie, organizatia trebuie sa 
determine produsul-tip pe baza incercarilor initiale de 
tip, sau a calculului de tip sau din valori tabelare, 
conform cerintelor mentionate in standardul  
armonizat SR EN 1168+A3:2011 (a se vedea anexa 
ZA – tabelulZA1), incercarile initiale de tip este 
preferat sa se efectueaze intr-un laborator acreditat iar 
proiectul de executie al produsului, din care rezulta 
calculul initial de tip, trebuie sa tina seama de 
eurocoduri de proiectare/anexe nationale la 
acestea/alte reglementari nationale si trebuie sa fie 
verificat de verificator autorizat. Organizatia trebuie 
sa stabileasca corect valorile de performanta ale 
produsului-tip, in functie de prevederile standard 
referential, ca nivel, clasa, nivel-prag sau chiar sub 
forma descriptiva). 
 

Sistemul privind controlul productiei in fabrica 
pentru un produs /familie de produse trebuie să fie 
structurat, implementat si mentinut conform 
cerintelor specifice din standardele armonizate pentru 
produsele de constructii. 
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Procedura pentru atestarea conformitatii fasiilor cu 
goluri – este prezentata in tabelul ZA2. 
 
Sistemul de atestare a conformitatii fasiilor cu goluri 
pentru caracteristicile esentiale in conformitate cu 
Decizia CE 99/94/CE, utilizare prevazuta: structural, 
sistem de evaluare si verificare a constantei 
performantei, Sistemul 2+. Evaluarea conformitatii” 
si prevederile din Anexa ZA3 din fiecare standard 
armonizat) si trebuie să fie supus unor  audituri 
interne regulate la toate locatiile / punctele de lucru, 
precum si unei analize de management la nivel 
central. Organizatia trebuie sa fie capabila sa 
demonstreze ca, prin implementarea si mentinerea 
controlului productiei in fabrica, mentine constanta 
performanta produsului. Astfel, conform planului de 
incercari/inspectii periodice stabilit in fiecare 
standard armonizat, organizatia va face periodic 
inspectii/incercari pe esantioane, respectand frecventa 
minima si procedurile de esantionare precizate si va 
evalua rezultatele obtinute fata de valorile de 
performanta stabilite initial si declarate. Organizaţia 
va numi Reprezentantul (ii) CPF cu responsabilitate 
generală pentru menţinerea sistemului controlului 
productiei in fabrica. 
 
2. Tehnologia de extrudare ELEMATIC este ideala 
pentru realizarea in mod automat a productiei   de 
fasii cu goluri.  
 
Eficiența managementului producției în condiții 
moderne este în mare măsură determinată de 
disponibilitatea metodelor și mijloacelor de control al 
calității în toate etapele procesului. Obiectivele de 
control al calității, optimizarea proceselor sunt 
rezolvate pe baza de automatizare complex de 
fabricatie, introducerea pe scară largă a sistemelor și 
echipamentelor de automatizare. Una dintre condițiile 
principale pentru probleme de succes rezolvarea 
sisteme de automatizare de fabricație a asigura un 
control automat al mijloacelor tehnologice de control 
automat al parametrilor de funcționare, caracteristici 
ale proceselor automatizate, fizice, chimice, precum 
și alte variabile pentru care este nevoie de informații 
pentru a asigura un control optim al unuia sau un alt 
proces. 
 
Fasiile cu goluri sunt elemente prefabricate din beton 
obtinute prin metoda extrudarii utilizate pentru 
constructia de plansee cu deschideri mari si incarcari 
diferite. 
 
Când se creaza un sistem automatizat de monitorizare 
și control al calității în producția de FASII CU 
GOLURI prefabricate din beton, este necesar pentru 
a rezolva o serie de probleme științifice și tehnice 
legate de etapele de punere în aplicare:  
 Conditii prealabile: 
-Existenta  instructiunilor si planurilor de executie 
privind tehnologia de executie 

-Existenta intregii cantitati de materii prime necesare 
la statia de betoane fabricarii betonului si conditii 
tehnice necesare asigurarii calitatii acestuia; 
-Existenta instalatiilor pentru furnizarea si transportul 
energiei electrice, apei si aerului comprimat in zona 
de lucru; 
-Existenta in stare de functionare a instalatiilor de 
transport beton : 
-Existenta in zona de lucru a unei cantitati suficiente 
de material protectoare (ex.folie) in vederea protejarii 
betonului turnat; 
-Functionarea  utilajelor necesare producerii caldurii 
necesare realizarii tratamentului termic dupa turnare ; 
-Existenta sistemului de iluminat in zona de lucru; 
-Existenta personalului instruit conform cerintelor 
privind calitate la statia de betoane, laborator, hala de 
productie (linie tehnologica automatizata); 
-Existenta documentelor primare de asigurare si 
control al calitatii (controlul materiilor prime, fisa 
verificari elemente,fisa confectionare armature, fisa 
pretensionare, rapoarte incercari pe beton) completate 
cu toate semnaturile necesare. 
 
ETAPELE FABRICARII FISIILOR CU GOLURI  

Pegatirea productiei (Proiectul si desenul de executie) 
Curatarea pistei de turnare 
Montarea toroanelor si ungerea pistei 
Intinderea toroanelor - Tensionarea 
Turnarea Betonului  
Verificarea turnarii ,  
Tratamentul termic si transferul de efort  
Masurarea lungimilor ptr. taiere 
Scoaterea de pe pista si depozitare 
 
Lucrari pregatitoare 
-Pregatirea suprafetei pistei prin curatarea acesteia 
care se realizeaza cu masina de curatat WEILER; 
-Montarea si pozitionarea toroanelor pe pista 
conform proiectului de executie; 
-Curatirea armaturilor si a pieselor metalice ce se vor 
ingloba in beton de rugina neaderenta, grasimi uleiuri 
sau alte particule prin frecare cu peria de sarma, 
ciocanire, spalare cu solventii indicate de proiectant 
si indepartarea tuturor particulelor libere cum ar fi 
aschii de lemn, praf, pamant, hartii, cuie, electrozi, 
resturi de sudura sau orice alte particule straine ; 
-Ungerea pistei cu decofrol ; 
-Montarea armaturilor prevazute in proiectul de 
executie; 
-Pretensionarea toroanelor cu ajutorul presei de 
pretensionare PAUL; 
-Tensionarea toroanelor cu forta de tensionare 
prevazuta in proiect de catre personal autorizat;    

Se va urmarii in mod special: 
 
Armaturi longitudinale 
Pentru montarea armaturilor longitudinale trebuie sa 
fie indeplinite urmatoarele cerinte: 

a) armaturile trebuie sa fie montate uniform pe 
latimea elementului; 
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b) distant maxima intre axele a doua armature 
nu trebuie sa depaseasca 300 mm; 

c) nervurile exterioare trebuie sa contina cel 
putin o armature; 

d) distant dintre armature trebuie sa fie de cel 
putin: 
- orizontal ≥ (dg + 5 mm), ≥ 20 mm si ≥ Ø 
- vertical  ≥ dg , ≥ 10 mm si ≥ Ø 

 
Armaturi transversale 
Armaturile transversale nu sunt obligatorii la fasiile 
cu o latime mai mica de 1200 mm. Fasiile a caror 
latime este mai mare de 1200 mm trebuie sa 
contina armaturi transversale in functie de 
conditiile de incarcare. Armatura transversala 
minima trebuie sa fie alcatuita din bare cu 
diametrul de 5 mm cu o distant intre axe de 500 
mm. 
 
Tensionare si precomprimare 
Trebuie respectate urmatoarele conditii: 
a) armaturile trebuie sa fie montate uniform pe 

latimea elementelor; 
b) fiecare element cu latimea de 1.20 m trebuie 

sa contina cel putin patru armaturi de 
precomprimare; 

c) fiecare element cu o latime mai mare de 0,6 
m si mai mica de 1,20 m trebuie sa contina 
cel putin trei armaturi de precomprimare; 

d) fiecare element cu o latime mai mica sau 
egala cu 0.60 m trebuie sa contina cel putin 
doua armaturi de precomprimare; 

e) distant minima dintre armaturile de 
precomprimare trebuie sa fie : 
- orizontal ≥ (dg + 5 mm), ≥ 20 mm si ≥ Ø 
- vertical ≥ dg , ≥ 10 mm si ≥ Ø 

 
Trebuie subliniat faptul că succesul punerii în 
aplicare a sistemelor de control automatizate, în 
special în fabricarea produselor din beton –fasii cu 
goluri, cauzate în principal de trei factori:  
-Gradul de control a obiectului de control și 
disponibilitatea sa de a automatizare.  
-Disponibilitatea de hardware de precisă și extrem de 
eficient (control automat în primul rând), care poate 
termen lung în controlul direct al producției.  
-Disponibilitatea de software matematic adecvat și 
algoritmi eficienți pentru prelucrarea și gestionarea 
datelor. În unele cazuri, costul software-ului este de 
50-75% din costul total al creării unor sisteme 
automate și există o tendință de a crește în continuare 
această cotă a cheltuielilor de judecată.  
 
Procesul de turnare - cel mai important conversie 
tehnologic, care determină performanța toate liniile. 
Problema de control al calității, pe baza de mașini de 
turnare de turnare - asigurarea densitatea dorită și 
calitatea produselor formate (dale, plăci de pavaj, 
panouri de perete, etc.)  
 
Operațiunile asociate cu produsele din beton turnate, 
sunt cele mai complexe, consumatoare de timp, 

precum și din cauza prezenței de vibrații semnificative - 
cele mai nocive pentru sănătatea operatorilor și a 
lucrătorilor. Prin urmare, îmbunătățirea performanței 
conversiei tehnologice este cea mai importantă sarcină 
îmbunătățirii procesului în ansamblu.  
 
Automatizare completa de conversie tehnologic se 
bazează pe o dispoziție de echipament de încercare, 
care permite pentru a defini parametrii complexe de 
proces de turnare, cum ar fi calitatea de curățare și 
lubrifierea forme, forme de asamblare de precizie, 
uniformitatea amestecului de beton în formă gradul 
de compactare a amestecului de beton, calitatea 
suprafeței exterioare a betonului, și așa mai departe.  
Pentru obtinerea elementelor plane tip fasii cu goluri, 
utilizarea instalatiei automatizata ELEMATIC se 
realizeaza  prin faze succesive comandate automat, 
printre care enumeram: transportul si distributia 
betonului, vibrarea betonului turnat in panou, 
netezirea suprafetei, spalarea betonului etc .In 
practica este de asemenea utilizat pentru a controla 
temperatura de tratament termic convertizori 
termoelectrice (termocupluri).  
 
Scopul principal de automatizare a proceselor de 
fabricație - este de a asigura economii de materii 
prime și resurse energetice, reducerea operațiunilor 
manuale, îmbunătățirea condițiilor de muncă în 
unitățile de gestionare, procese și producție ca un 
întreg, care este, crește indicatorii tehnico-economici 
ai conversie tehnologic managementul întreprinderii.  

 

 

Fig. 2- prezentare fasii cu goluri 

Tehnologiadefabricatie 
Pentru productia de prefabricate fasii cu goluri se 
utilizeaza tehnologia de extrudare. 
Tehnologia se adapteaza in totalitate necesitatilor 
productiei de prefabricate fasii cu goluri, asigurand 
cantitatea si calitatea de beton necesara fiecarui ciclu 
de fabricatie. Trebuie spus ca tehnologia de obtinere 
a prefabricatelor fasii cu goluri presupune un flux 
continuu de beton la nivelul utilajului de turnare. 
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Sistemuldetransport  
Transportul betonului de la statia de betoane este 
realizat cu ajutorul unui sistem de transport complet 
automatizat ELEMATIC, cu naveta, acesta putandu-
se deplasa pe toata lungimea halei de productie. Din 
containerul acestui sistem, betonul este transferat in 
rezervorul unui utilaj de turnare care se deplaseaza 
transversal pe un portal cu deschidere  mare, aflat 
deasupra paturilor de turnare si care urmareste 
utilajul de productie. Elementele componente ale 
acestui sistem de transport isi detecteaza reciproc 
pozitia unul fata de altul in mod automat, in asa fel 
incat betonul ajunge in locul turnarii fara interventie 
umana. 
 
Tehnologia de extrudare 
Se utilizeaza pentru productia de prefabricate fasii cu 
goluri, conform specificatiilor tehnice, trei paturi de 
turnare metalice de 126 m lungime fiecare, prevazute 
cu conducte de incalzire serpuite. Productia teoretica 
zilnica este de 450 mc. Dupa curatarea si stropirea cu 
ulei a paturilor, realizata cu ajutorul unui utilaj 
special actionat de un motor cu combustie interna pe 
gaz, toroanele ce compun structura de rezistenta sunt 
asezate la o aceeasi trecere a utilajului. Tensionarea 
toroanelor se face pe asa numita parte activa a 
paturilor de catre un dispozitiv de tensionare in grup.  
 
Dupa aceasta faza incepe turnarea, proces care este 
continuu, utilajul de turnare deplasandu-se 
neintrerupt pe toata lungimea paturilor. Utilajul de 
extrudare pune in lucrare betonul printr-un proces 
special cu vibrare, denumit ELEMATIC. Principiul 
de baza a acestui proces consta in introducerea 
betonului in camera de compactare a utilajului prin 
intermediul unor melci de comprimare. Datorita 
miscarii continue a acestora si a elementelor de 
cofrare laterale, masa de beton este supusa 
suplimentar unor forte de forfecare, ajutand astfel la 
eliminarea aerului si obtinerea unei compactari 
superioare. Principala caracteristica a acestui tip de 
presare este ca probele luate din produsul obtinut 
astfel au o rezistenta la rupere mai mare cu 30% 
decat probele efectuate pe acelasi material de baza, 
dar compactat cu metode traditionale cu vibrare. 
Firma Elematic, care dezvolta continuu aceasta 
metoda de peste 30 de ani este considerata un lider 
mondial in tehnologia extrudarii betonului. 
 
Dupa turnare, se masoara si se marcheaza lungimile 
elementelor prefabricate si se executa eventualele 
deschideri tehnologice cerute de beneficiar. In 
continuare, se acopera produsul proaspat cu folie 
termo si hidroizolanta, asigurand astfel cresterea 
temperaturii prin incalzirea paturilor de turnare la 
aprox 50° C si protejand betonul de uscare. Dupa ce 
betonul a atins cca 70% din rezistenta finala, patul 
este detensionat pe o singura parte cu ajutorul 
sistemului de tensionare aflat in capatul activ. Dupa 
aceea, cu ajutorul utilajului de taiere prevazut cu disc 

diamantat, produsul este sectionat la dimensiunile 
dorite. Utilajul de taiere face posibila sectionarea 
transversala dreapta, dar si sub unghiul dorit, a 
capetelor sau chiar sectionarea longitudinala a 
acestora. Tehnologia ofera un dublu avantaj, 
aplicandu-se productiei in cantitati industriale, dar 
oferind si flexibilitate prin adaptarea produsului la 
necesitatile specifice aparute pe piata. Tehnologia de 
extrudare ELEMATIC este ideala pentru realizarea in 
mod automat a productiei. Extruderul nu necesita nici 
supervizare continua si nici setari suplimentare in 
timpul turnarii. Utilajul de taiere realizeaza sectiuni 
pre-programate fara interventia utilizatorului.  
 
Productia complet automatizata ofera o calitate foarte 
buna a produsului finit. 
Cerintele produsului finit. Abateri si tolerante admise 
Daca prin proiect nu se specifica altfel, se admit 
urmatoarele abateri limita conform normelor in 
vigoare: 
Fasiile cu goluri destinate utilizarii cu suprabetonare 
in situ trebuie sa li se aplice cerintele indicate in 
6.2.5. din EN 1992-1-1:2004 
La partea inferioara a elementelor nu se admit 
defectiuni din cauza lipsei de tencuiala 
 Abateri dimensionale: 
Lungimea fasiei                                   ± 25 mm 
Latimea fasiei:                                     ± 5 mm 
Latimea fasiei taiete longitudinal        ± 25 mm 
Inaltimea fasiei:                                             

- h≤150 mm         - 5mm,+10 mm 
- h≥250mm                     ± 15 mm 
- 150 mm< h >250 mm , se poate 

aplica o interpolare liniara 
Latimea nominala minima a nervurilor: 

- a fiecarei nervuri (bw) :    -10 mm 
- totala a fasie (∑bw) :       - 20 mm 

Grosimea nominal a fetelor (deasupra si sub goluri) : 
- a fiecarei fete       -10 mm, +15 

mm 
Pozitia verticala a armaturilor la fata tensionata: 

- a fiecarei bare, toron sau sarma h 
≤ 200 mm: ± 10 mm; 
                                                   h 
≥ 250 mm : ± 15 mm; 
                    200 mm < h > 250 
mm: se poate aplica o interpolare 
liniara; 

- valoarea medie pentru fiecare 
fasie  ± 7 mm; 

Abaterea maxima pentru acoperirea cu beton trebuie 
sa fie Δ c = - 10 mm.  
Ax toron                                                   ±10mmm 
Lunecare toron:                                          max 4mm 
Diferenta pe verticala a muchiilor de capat   : 10mm 
Sageata maxima :                                        l/300 
Abatere la sageata calculata:                      ± 15mm 
Dimensiune goluri:                                     ± 25mm 
Planseele sunt elemente de suprafata plana, de regula 
orizontale, care compartimenteaza pe vertieala 
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cladirea, avand rol de separatie interioara intre etaje 
sau de separatie a cladirii de mediul exterior (ultimul 
planseu). Ele pot fi considerate ca un sistem in raport 
cu propria lor structura, fiind alcatuite dintr-un 
ansamblu de componente cu functiuni diverse 
Conform rezultatelor de funcționare comercială a 
analiza eficienței tehnice și economice a sistemului, 
să elaboreze propuneri de îmbunătățire și replicarea 
ei.  
 
Trebuie subliniat faptul că succesul punerii în 
aplicare a sistemelor de control automatizate, în 
special în fabricarea produselor din beton –fasii cu 
goluri , cauzate în principal de trei factori:  
-Gradul de control a obiectului de control și 
disponibilitatea sa de a automatizare.  
-Disponibilitatea de hardware de precisă și extrem de 
eficient (control automat în primul rând), care poate 
termen lung în controlul direct al producției.  
-Disponibilitatea de software matematic adecvat și 
algoritmi eficienți pentru prelucrarea și gestionarea 
datelor. În unele cazuri, costul software-ului este de 
50-75% din costul total al creării unor sisteme 
automate și există o tendință de a crește în continuare 
această cotă a cheltuielilor de judecată.  

2. CONCLUZII 

Tehnologia constructiilor reprezintă prin sine un  
complex de procese realizate în succesiune in timp si 
spatiu cu utilizarea materialelor de constructie, 
semifabricatelor si constructiilor cu scopul 
transformării lor în productie de constructie gata: 
clădiri si complexe de clădiri. In baza proceselor de 
constructie se află întotdeauna procesele fizice, 
chimice si fizico-chimice.  
 
Notiunea de tehnologie provine din cuvintele grecesti 
tehno (artă, mestesug) si logos (cuvânt, stiintă). 
Esenta termenului de tehnologie constă în 
interdependenta  dintre stiintă si artă. Pentru 
domeniul de constructie se utilizează următoare 
definitie: tehnologia– este stiinta care stabileste si 
elaborează principiile, metodele, procedeele, 
operatiile si mijloacele de realizare a produselor de 
constructie.  
 
În afară unor procese tehnologice la care s-a înreg 
istrat o automatizare partială sau totală, au mai fost 
create si echipamente de măsură si control. Ele 
permit efectuarea automată a unor operatii care 
asigură calitatea lucrărilor de constructie.  
 
Aplicarea automatizării este posibilă numai în 
prezenta unei baze moderne de mecanizare. 
Automatizarea deplină a proceselor de constructie 
presupune necesitatea asigurării calitătii înalte a 
productiei de constructie si majorarea continuă a ei.  
 
Calitatea se formează la toate etapele de realizare a 
productiei. Calitatea se asigură printr-un sistem 

global, coerent si complet pe tot parcursul realizării 
constructiilor, pornind de la conceptie, proiectare,  
executare, exploatare, reparare si până la scoaterea 
completă din functiune.  
 
Datorită inovării tehnice şi a progresului tehnic 
realizarea in mod automat a productiei de fasii cu 
goluri  prefabricate din beton , prin Tehnologia de 
extrudare ELEMATIC este ideala , productivitate 
mare, calitate asigurata. 
 
Evaluarea si Verificarea Constantei Performantei 
(EVCP) 
Pentru a ne asigura ca declaratia de performanta (DP) 
este corecta si credibila, performanta produselor 
pentru constructii va fi evaluata iar procesul de 
productie in fabrica va fi controlat pentru a ne asigura 
ca produsele vor continua sa aiba aceleasi 
performante. Acest scop poate fi atins prin aplicarea 
unui sistem de Evaluare si Verificare a Constantei 
Performantei (EVCP) pentru fiecare familie de 
produse. 
 
Declaratia de performanta va fi elaborata conform 
modelului din Regulamentul Delegat (UE) Nr. 
574/2014 al Comisiei din 21 .02.2014 (modifica 
anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011. 
Cantitatea minima de informatie pe care producatorul 
este obligat sa o ofere este stabilita la Art. 6 din 
Regulamentul (UE) Nr. 305/2011.  
Pentru caracteristicile esentiale enumerate, pentru 
care nu este declarata niciun fel de performanta, 
acronimul “ NPD”( nici o performanta declarata) 
Marcajul CE se aplica pe acele produse pentru 
constructii pentru care fabricantul a intocmit o 
declarative de performanta. 
Prin aplicarea marcajului CE, fabricantii isi asuma 
responsabilitatea pentru conformitatea produsului  
pentru constructii cu performanta sa declarata. 
Marcajul CE este singurul marcaj care atesta 
conformitatea produsului pentru constructii 
respective cu performanta declarata. 
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