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Reţeaua Sectorului Construcţii  a fost creată în 1997 în urma consultării 
membrilor CEN, comitetelor tehnice europene, industriei, Comisiei Europene 
şi Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA).

 Sectorul Construcţii la CEN este alcătuit ca o reţea din care fac parte 
comitetele tehnice CEN din domeniul construcţiilor, departamentele de 
construcţii ale organismelor naţionale de standardizare şi organismele 
europene, inclusiv Comisia Europeană, secretariatul EFTA, EOTA, 
CEPMC, FIEC, ACE şi Centrul de Management CEN/CENELEC (CCMC).

 Activităţile de standardizare referitoare la construcţii sunt coordonate 
de raportorul sectorului construcţii în colaborare cu un nucleu care  
furnizează linii directoare comitetelor tehnice CEN, facilitează lucrările 
şi evită suprapunerile de subiecte de standardizare.   





Direcţii de acţiune la nivelul Sectorului 
Construcţii:

– clarifică şi rezolvă problemele dintre standarde şi reglementări;
– tratează problemele referitoare la alte activităţi – standardizarea 

impactului asupra mediului, standardizarea internaţională;
– clarifică aspectele necesare elaborării standardelor (securitatea la 

foc, eurocoduri, cercetări privind legătura standardelor cu 
reglementările, durabilitatea produselor şi lucrărilor, standarde de 
execuţie);

– rezolvă problemele comitetelor tehnice europene şi furnizează 
liniile directoare;

– colaborează cu alte sectoare pentru a asigura compatibilitatea şi 
omogenitatea standardelor;

– identifică noi domenii de standardizare.



Raportul Sectorului Construcţii 
pentru perioada noiembrie 2012- aprilie 2013

 Puncte principale:
– Au fost aprobate 439 standarde armonizate din totalul prevăzut de 

504 standarde;
– Procesul de armonizare a standardelor europene cu RPC este în 

desfăşurare, data limită pentru implementarea totală a acestuia 
este 1 iulie 2013. Toate standardele armonizate existente vor fi 
modificate şi/sau revizuite cel mai târziu prin procesul de revizuire 
periodică la 5 ani;

– Mandatul M/515 “Modificarea eurocodurilor existente şi extinderea 
domeniului de aplicare a eurocodurilor structurale” a fost aprobat 
de BT (Technical Board), iar răspunsul CEN la acest mandat 
urmează să fie aprobat la întâlnirea CEN/TC 250 “Structural 
Eurocodes” din mai; 

– Rămâne de stabilit o metodă acceptabilă pentru a permite accesul 
restricţionat la anexele naţionale a grupurilor de lucru şi a 
subcomitetelor CEN/TC 250.



Standarde armonizate
situaţia standardelor armonizate – februarie 2013

Standarde EN aprobate
Standarde aprobate citate în Jurnalul Oficial 421
Standarde aprobate care încă nu sunt citate în Jurnalul Oficial 18
Total standarde aprobate 439
Proiecte de standard care au încheiat fazele de FV sau UAP
Proiecte aprobate care nu sunt încă ratificate 6 
Proiecte care nu au fost aprobate după  FV sau UAP 2 
Proiecte de standard în FV sau UAP
Proiecte în curs de FV sau UAP 4 
Proiecte primite la CCMC pregătite pentru FV 5 
Proiecte primite la CCMC pregătite pentru UAP 2 
Proiecte de standard înainte de FV sau UAP
Proiecte care au trecut de faza de anchetă 14 
Proiecte în curs de anchetă 11 
Proiecte primite la CCMC pregătite pentru anchetă 1 
Proiecte care încă nu sunt primite la CCMC pentru anchetă (în curs 
de elaborare)

20 



 Ultima listă consolidată cu titlurile din JOUE a fost citată  la 28 februarie 
2013, următoarea listă cel mai probabil va fi citată după vara 2013;

Conform raportului s-a atins un foarte bun progres, în februarie 2013 au fost 
citate în JOUE 10 referinţe noi, iar la următoarea citare vor fi incluse încă 10 
referinţe noi.
 În prezent, numărul total de standarde armonizate/candidate pentru citare în 
JOUE este 504;

 În total, numărul de standarde armonizate se aşteaptă să se ajungă la 600;

 Amendamentele şi revizuirea programelor de lucru ale unor comitete 
tehnice europene conduc la un număr mai mare de teme de lucru. 
Standardele care vor fi pregătite în cadrul mandatului M/136 rev2 “Produse 
pentru construcţii în contact cu apa pentru consumul uman” vor creşte 
numărul de standarde de produs armonizate.



În România, standardele cuprinse în Anexa la Ordinul MDRT 1405/03.08.2012 
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor 
române care transpun standarde europene armonizate din domeniul 
produselor pentru construcţii vor avea publicată versiunea română până la 
sfârșitul lunii iunie 2013.

 Comitetele tehnice ASRO relevante din domeniul construcţiilor:
ASRO/CT 111 - Ciment, var şi ipsos
ASRO/CT 113 - Materiale pentru acoperişuri, izolaţii termice, fonice şi pentru 

hidroizolaţii
ASRO/CT 114 - Plăci şi obiecte sanitare ceramice
ASRO/CT 115 - Pietre naturale
ASRO/CT 321 - Beton şi prefabricate din beton
ASRO/CT 324 - Materiale pentru pardoseli şi pereţi
ASRO/CT 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri
ASRO/CT 347 - Zidărie şi structuri pentru zidărie
ASRO/CT 364 - Geosintetice



Comitetele tehnice europene (TC) corespondente comitetelor 
tehnice naţionale din domeniul construcţiilor, comitete europene 
în care puteţi participa la revizuirea standardelor menţionate mai 
sus sau la elaborarea altor standarde noi, precum şi mai multe 

informaţii despre comitetele tehnice ASRO şi despre cum puteţi 
deveni membru în aceste comitete tehnice se regăsesc pe site-ul 

ASRO: www.asro.ro, secţiunea Standardizare.
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