
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului 
 

 
    Nr. 1.822/394  
 
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului  
    Ministerul Administratiei si Internelor  
 
    In conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. d) si ale art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea 
conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii,  
    in temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2
pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului 
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare,  
 
    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emit urmatorul
ordin:  
 
   Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de 
comportare la foc, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.  
   Art. 2. - Consiliul tehnic permanent pentru constructii si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta vor urmari punerea 
in aplicare a prevederilor prezentului ordin.  
   Art. 3. - Prezentul ordin intra in vigoare la aceeasi data cu Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de 
introducere pe piata a produselor pentru constructii si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  
   Art. 4. - La data publicarii prezentului ordin, ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, al ministrului 
industriei si resurselor, al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice nr. 163/90/399/148/2003 pentru 
aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 28 martie 2003, se abroga.  
    

p. Ministrul transporturilor,                    p. Ministrul de stat, ministrul 
constructiilor si turismului,                     administratiei si internelor, 
       Ileana Tureanu,                                Florin Zamfir Sandu, 
      secretar de stat                                  secretar de stat 
 

   ANEXĂ
 

    REGULAMENT 
privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii 

pe baza performantelor de comportare la foc  
 

 Ordin nr. 1822/2004 
 

din 07/10/2004 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 27/01/2005 

 
pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si 

incadrarea produselor pentru constructii pe baza 
performantelor de comportare la foc 
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