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ASRO - organismul naţional de standardizare

ASRO – Asociaţia de Standardizare din
România este un organism de drept privat,
neguvernamental, de interes public,
specializat în domeniul standardizării ce
funcţionează în baza prevederilor OG nr.
39/1998 aprobată cu completări prin Legea
nr. 355/2002.

ASRO coordonează activitatea naţională de
standardizare, participă la schimbul de
informaţii referitoare la standardizare cu ţările
membre ale UE şi OMC şi reprezintă România
în procesul de standardizare europeană şi
internaţională.

ASRO este recunoscut de Guvernul
României ca organism naţional de
standardizare prin HG nr. 985/2004, şi
functionează în sfera de competenţă a
Ministerului Economiei.
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1953     OSS – Oficiul de Stat de Standardizare

1970 IRS- Institutul  Român de Standardizare 

1998    ASRO – Asociatia de Standardizare din Romania

Organizatii internationale de 
standardizare

ISO CEI

Organizatii europene de 
standardizare

CEN CENELEC ETSI



Membrii  ASRO
Colegiul A   Organisme de certificare

Colegiul B   Beneficiari, mediu de afaceri

Colegiul C   Consumatori

Colegiul D   Cercetare şi dezvoltare

Colegiul E   Autorităţi 

• 170 CT active;

• 553 organizaţii membre în CT 
naţionale;

• Peste 1200 de participări.



Colecţia naţională de standarde
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SUSTENABILITATE 
DEZVOLTARE DURABILĂ
Calitate a unei activităţi antropice de a se 

desfăşura fără a epuiza resursele disponibile 
şi fără a distruge mediul, deci fără a 
compromite posibilităţile de satisfacere a 
nevoilor generaţiilor următoare. 



International Organization for 

Standardization

ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works

ISO/TC 059/SC 17 "Sustainability in buildings and civil 
engineering works" 

Abordeaza in mod integrat  cele treii principii ale sustenabilitatii 
unei constructii: mediu, social si economic. 



International Organization for 

Standardization

Standarde publicate: 

• ISO 15392:2008 Dezvoltare durabilă – principii generale

• ISO/TS 12720:2014 Linii directoare pentru aplicarea  ISO 15392

• ISO 21929-1:2011 Indicatori privind dezvoltarea durabilă

• ISO 21930:2007 Declaratii de mediu pentru produse

• SR ISO 21931-1:2010 Cadru de lucru pentru  metode de evaluare a 
performanţei de mediu pentru lucrări de construcţii. Partea 1: Clădiri

• ISO/TR 21932:2013 Terminologie



International Organization for 

Standardization

Standarde in lucru: 

• ISO/DIS 16745 Amprenta de carbon   (ancheta incheiata )

• ISO/NP TR 18791 Metode de evaluare pentru lucrari de constructii civile 
(aprobat ca proiect nou)

• ISO/DTS 21929-2 cadru pentru elaborarea de indicatori pentru lucrări de 
construcții civile (faza premergatoare anchetei)

• ISO/WD 21930 Declaratii de mediu pentru produse

(draft in curs de elaborare)



European Committee for 
Standardization

CEN Construction Sector Network Report 
( Noiembrie 2013 - Martie 2014)

Performanta de Mediu Integrata a Constructiilor. 

CEN/TC 350 - Sustainability of construction works.

ASRO/CT 335  Construcţii imobiliare, performanta, durabilitatea construcţiilor.



European Committee for 
Standardization

CEN/TC 350 - Sustainability of construction works.
PROGRESUL CURENT:

EN 15804 Declaraţii de mediu pentru produse. Reguli de bază pentru categoria 
produse pentru construcţii

13 Comitete Tehnice lucreaza la elaborarea de standarde privind Declaratia de 
mediu pentru produse - Reguli pentru Categorii de Produse (PCR ), cu sprijinul 
CEN/TC 350



• CEN/TC 33 Ferestre (tema de lucru preliminara);
• CEN/TC 51 Ciment (tema de lucru in pregatire);
• CEN/TC 67 Placi ceramice (tema de lucru in pregatire);
• CEN/TC 88 Produse pt. izolare termica (tema activa);
• CEN/TC 104 Beton si produse din beton (tema preliminara);
• CEN/TC 125 Caramizi (tema de lucru in pregatire);
• CEN/TC 134 Pardoseala (tema de lucru in pregatire);
• CEN/TC 155 Sisteme de conducte ingropate din material plastic 

(tema activa);
• CEN/TC 163 Obiecte sanitare (prEN 16578 – ancheta incheiata);
• CEN/TC 165 Conducte apa uzata (tema preliminara);
• CEN/TC 175 Lemn si prduse pe baza de lemn 

(SR EN 16485 –sept. 2014);
• CEN/TC 229 Prefabricate din beton (tema preliminara);
• CEN/TC 254 Foi flexibile pentru hidroizolatie – bitum, plastic si cauciuc 

(tema preliminara);



Performanţa
de mediu

Performanţa
socială

Performanţa 
economică

Performanţa 
tehnică

Performanţa 
functională

SR EN 15643-2 
Cadru pentru 

evaluare a 
performanţei 

de mediu

EN 15643-3:2012 
Cadru de lucru 

pentru evaluarea 
performanţei 

sociale

EN 15643-4:2012 
Cadru de lucru 

pentru evaluarea 
performanţei 
economice

Caracteristici 
tehnice Functionalitate

EN 15978:2012  
Evaluarea 

performanţei de 
mediu a clădirilor. 
Metodă de calcul

EN 16309:2014  
Evaluarea 

performanţei de 
sociale a clădirilor. 
Metodă de calcul

prEN 16627 
Evaluarea 

performanţei 
economice a 

clădirilor. Metodă 
de calcul

DAV feb.2014 DAV mai 2015

Produs EN 15804:2012 Declaraţii de mediu pentru produse. Reguli de 
bază pentru categoria produse pentru construcţii

* In acest moment, informatii tehnice 
legate de anumite aspecte privind 

performanta sociala si economica sunt 
incluse in  EN 15804, pentru a face parte 

din EPD (declaratia de mediu pentru 
produse) 

EN 15942:2012  Formate de comunicare între firme

CEN/TR 15941:2010  Metodologia de selectare şi utilizare a 
datelor generice.

Cerinte normative si cerinte ale utilizatorilor

Concept

Cladire

Performanta integrată a construcţiei

SR EN 15643-1:2011 Contribuţia lucrărilor de construcţie la dezvoltarea durabilă. Evaluarea contribuţiei la 
dezvoltarea durabilă a clădirilor. Partea 1: Cadru metodologic general

Cadru

CONCEPT - PERFORMANTA INTEGRATA A CLADIRII
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• SR EN 15978:2012 Dezvoltare durabilă a construcţiilor. 
Evaluarea performanţei de mediu a clădirilor. Metodă de 
calcul; 

• SR EN 15804:2012 Contribuţia lucrărilor de construcţie 
la dezvoltarea durabilă. Declaraţii de mediu pentru 
produse. Reguli de bază pentru categoria produse 
pentru construcţii



SR EN 15978:2012 Metodă de calcul; 

• specifică metoda de calcul, bazat pe Evaluarea pe parcursul ciclului de viaţă (LCA) 
şi alte informatii cuantificate de mediu, pentru a evalua performanta de mediu a unei 
clădiri;

• oferă mijloacele de raportare şi comunicare cu privire la rezultatul evaluării ;

• aplicabil pentru clădiri noi, clădiri existente şi proiecte de renovare  

• oferă:
 descrierea obiectului evaluării;
 limita sistemului ce se aplică la nivelul construcţiei;
 procedura ce trebuie folosită pentru analiza de inventariere
 lista de indicatori şi proceduri pentru calculul acestor indicatori;
 cerinţe pentru prezentarea rezultatelor în rapoarte si comunicări;
 cerinţe privind datele necesare.



Conceptul de evaluare a sustenabilitatii cladirilor

Comunicarea:

MEDIU SOCIAL ECONOMIC

Cerinte tehnice pentru constructie

Cerinte Functionale pentru constructie

Rezultatelor evaluarii, pentru indicatorii definiti:
MEDIU SOCIAL ECONOMIC

FunctionalitateCaracteristici 
tehnice

Cerintelor de mediu, sociale si economice, 
din informare prezentata de client

Echivalent functional. 

Performantei tehnice si functionale 
declarata a cladirii

Cerinte de mediu, saociale si/sau economice

Proiect sau cladire existenta

Cerinte din informarea 
prezentata de client

Evaluarea sustenabilitatii

Echivalent functional. 
Cerintele tehnice si functionale

Cerinte de reglementare



Schemă logică a procesului de evaluare a performanței de mediu

Informaţii necesareProces

Identifică scopul 
evaluării

Specifică obiectul 
evaluării

Scenarii pentru ciclul 
de viaţă

Cuantificarea clădirii 
si ciclului de viaţă

Selecţia informaţiilor 
de mediu

Calculul indicatorilor 
de mediu

Raportare si 
comunicare

Verificare

Scop; Utilizare preconizată

Echivalent funcţional, perioada de referinţă pt. studiu, 
Limita sistemului, Model-caracteristici fizice

Model-caracteristici legate de timp, Etapele ciclului de 
viaţă, Scenarii pentru fiecare etapă şi beneficii / 

beneficii dincolo de limita sistemului

Suma netă, Suma brută, Tipuri de date

Folosirea declaraţiei de mediu pt. produse, Folosirea 
altor informaţii, Calitatea datelor, Consistenţă

Aspecte şi impact de mediu, Metode de calcul, 
Cumulare

Informaţii generale, Rezultatele evaluării, Surse de date

Verificarea rezultatelor, transparenţa

Încheierea 
evaluării

6

7

8

13

9

10

12

11



Dispunerea informaţiilor pentru diferite etape ce ţin de evaluarea construcţiei

Beneficii si incarcari dincolo 
de limita sistemului

A1 A2 A3 A4 AC B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4
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Potentialul de refolosire, 
recuperare, reciclare

B6

B7 Consumul operational de 
apa

INFORMATII  NECESARE  PENTRU  EVALUAREA  CLADIRII

CICLUL DE VIATA AL CLADIRII
Informatii suplimentare, 
dupa ciclul de viata al 

cladirii

Scenariu Scenariu Scenariu

Consumul operational de 
energie

Etapa
 sfarsitul perioadei de 

utilizare

Etapa
 Produs

Etapa  
Construire

Etapa
 Utilizare



Reguli fundamentale:
• Defineste parametrii ce trebuie declarati si modul in care 

acestia sunt compilati si raportati;
• descrie care etape ale ciclului de viață al unui produs 

sunt luate în considerare în declaratia de mediu  și care 
sunt procesele ce trebuiesc incluse  în etapele ciclului de 
viață,

• definește reguli pentru dezvoltarea de scenarii,
• include normele pentru calculul evaluarii impactului pe 

perioada ciclului de viata ce sta la baza declaratiei de 
mediu pt produs, inclusiv specificaţia 

• definește condițiile în care produsele de construcție pot fi 
comparate pe baza informațiilor furnizate de către 
declaratia de mediu

SR EN 15804:2012 Declaraţii de mediu pentru 
produse. Reguli de bază pentru categoria produse 

pentru construcţii



SR EN 15804:2012 Declaraţii de mediu pentru 
produse. Reguli de bază pentru categoria produse 

pentru construcţii

Obiective:
• furnizare de date verificabile si coerente pentru o declaratie 

de mediu, pe baza unei evaluari pe ciclul de viata al 
constructiei,

• furnizarea de date tehnice pentru produs, verificabile si 
coerente, sau scenarii pentru evaluarea performantei de 
mediu a cladirii;

• furnizarea de date tehnice pentru produs, verificabile si 
coerente, sau scenarii potențial legate de sănătatea 
utilizatorilor pentru evaluarea performanței clădirilor;

• comparatia intre produsele pentru constructii vor fi  realizate 
in contextul aplicarii lor in cladire;

• comunicarea informațiilor de mediu a produselor pentru 
construcții B2B;

• baza pentru comunicarea informatiilor de mediu a produselor, 
catre consumatori ( in functie de cerinte suplimentare)
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Mijloace de a vă ţine informaţi:

•www.asro.ro
• NEWSLETTER
• MAGAZINUL VIRTUAL
• Infostandard WEB

•www.standardizarea.ro
• Revista Standardizarea

•Blog:http://standardizare.wordpress.com

•vanzari@asro.ro
•marketing@asro.ro



Va multumesc pentru atentie !


