
Precizări referitoare la Agrementul Tehnic și la verificarea cerințelor prevăzute în acesta  

Agrementele tehnice pentru produsele sau procedurile puse pe piata de catre Knauf Gips nu 
sunt elaborate si emise de Knauf Gips, ci acestea sunt elaborate si emise de un organism 
elaborator de agremente tehnice în construcții abilitat de autoritatea de stat competentă în domeniul 
produselor pentru construcții – MDRAPFE (în cazul nostru INCERC Cluj) și sunt avizate de Consiliul 
Tehnic Permanent pentru Construcții (CTPC). Agrementele tehnice nu se emit pentru lucrări executate, 
ci pentru produse/procedee ce aparțin unui producător de materiale de construcții.  
Agrementul tehnic nu are rolul de a certifica modul în care s-au executat anumite lucrări, ci 
reprezintă o componentă a sistemului calității în construcții ce constă în evaluarea tehnică favorabilă, 
concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerințele 
fundamentale aplicabile construcțiilor a unor produse sau seturi, denumite produse pentru construcții, 
care nu fac obiectul unei specificații tehnice. Într-adevar, agrementul tehnic în construcții stabilește 
condițiile de fabricație, de transport, de depozitare, de punere în operă și de întreținere a acestora, însă 
în niciun caz nu certifică și nici nu garantează respectarea acestor condiții de către executanți. 
 
Mai mult, conform art. 21 din Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții din 11.10.2017, 
singurele obligații ale titularilor agrementelor tehnice prevăzute de acest act normativ, sunt de a 
furniza proiectanților, executanților, distribuitorilor, utilizatorilor, verificatorilor de proiecte atestați și 
experților tehnici atestați, la solicitarea acestora, o copie a agrementului tehnic în construcții însoțit 
de avizul tehnic în valabilitate și a declarației de conformitate întocmite de producător pentru 
produsul pentru construcții respectiv, fie letric, fie prin mijloace electronice și de a verifica menținerea 
calității și constanței caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcții în procesul de fabricație.  
 
O verificare profesională, asumabilă de către un terț, a materialelor, a soluțiilor și a modului de 
montaj în absolut toate fronturile de lucru necesită o prezență permanentă în șantier.  Numai o 
persoană abilitată aflată în relații contractuale specifice și permanente pe toată durata șantierului poate 
să verifice toate fronturile de lucru în timpul execuției și la fazele determinante. Acesta putând și 
confirma că o fază determinantă acceptată nu este modificată ulterior, înainte sau pe măsura 
montajului fazelor ulterioare. Astfel, putând să-și asume în deplină cunoștință de cauză și fazele 
următoare.   
Personalizarea prin „watermark” a agrementelor tehnice de către Knauf Gips este realizată la 
cererea executanților sau a beneficiarilor care au achiziționat și montat produse și sisteme Knauf Gips. 
Prin acest marcaj, evităm utilizarea frauduloasă a folosirii agrementelor Knauf Gips la lucrări în 
care s-au folosit materiale de la alti producători și se intenționează certificarea performanțelor 
procedeelor utilizate cu alte materiale prin agrementul nostru. 
Înainte de personalizare, facem intern verificări specifice pentru a ne asigura că în șantierul respectiv 
s-au livrat produsele Knauf Gips. Încă o dată, agrementul certifică aptitudinile de utilizare și 
performanțele procedeului. Responsabilitatea folosirii în realizarea procedeelor numai a 
materialelor produse de Knauf Gips precum si alegerea domeniului de utilizare și al montajului, 
sunt în sarcina proiectantului, a executantului și a beneficiarului pentru ca apoi agrementul să 
fie opozabil. 
Numai o persoană abilitată, reprezentând interesul beneficiarului, cu contract specific și 
permanent pe toată durata șantierului poate monitoriza folosirea exclusivă a materialelor Knauf 
Gips în realizarea procedeelor dorite. Pentru ca astfel, să se elimine riscurile utilizării unor materiale 
de la alți producători, ceea ce atrage de la sine anularea posibilității de opozabilitate a utilizării 
agrementului și de probare a performanțelor garantate de acesta.  
Menționăm ca produsele Knauf Gips sunt marcate cu însemne care pot conduce către identificarea 
clară a producătorului de către factorii de verificare din șantier.  Astfel: plăcile au marcat pe spatele 
acestora, tipul de placă, data producției și marca, profilele și accesoriile metalice au imprimat pe 
acestea însemne similare, cutiile de șuruburi și chiturile de rost au însemne clare care asigură 
trasabilitatea acestora. 
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