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De câþiva ani existã un interes crescând în
România pentru producerea ºi utilizarea produselor de
construcþii cât mai ecologice sau, mai precis, cu impact
cât mai redus asupra mediului înconjurãtor. Acest
interes vine atât din partea beneficiarilor, cât ºi din
partea dezvoltatorilor imobiliari ºi a arhitecþilor. În
acest context, mulþi fabricanþi locali sau importatori de
produse pentru construcþii încearcã sã punã în
evidenþã diverse caracteristici ale produselor respec-
tive care le-ar recomanda ca fiind “ecologice” sau
“naturale”.

Aceste iniþiative sunt lãudabile, dar, din pãcate au
numai meritul de a fi adus în atenþia publicului
subiectul impactului asupra mediului pe care îl are
fabricarea materialelor de construcþie. De ce “din
pãcate”? Deoarece aceastã abordare nu conduce la
indicarea unor valori cantitative, calculate dupã
metode identice, care sã permitã de exemplu
compararea obiectivã a douã (sau mai multe) produse
similare. De asemenea, nu se furnizeazã valori
cantitative care sã poatã fi utilizate mai departe în
calculul impactului asupra mediului al ansamblurilor
(clãdiri) în care vor fi folosite aceste produse. În acelaºi
timp nu este garantatã nici obiectivitatea aprecierii
acestor caracteristici, deoarece ele sunt declarate chiar
de fabricantul produsului respectiv.

Declaraþia de mediu a unui produs
pentru construcþii

Pentru a remedia neajunsurile semnalate în paragraful
precedent ºi a permite o abordare ºtiinþificã ºi
obiectivã a aspectelor legate de impactul ecologic al
produselor de construcþii, ºi nu numai, Organizaþia
Internaþionalã de Standardizare (ISO) a elaborat
standardul ISO 14024. Acest standard a fost adoptat ºi
de Asociaþia Românã pentru Standardizare (ASRO) ºi a
devenit aplicabil ºi în þara noastrã.

În acest standard sunt descrise regulile dupã care
trebuie elaboratã o “declaraþie de mediu a unui
produs” de tip III.

O astfel de declaraþie prezintã informaþii cantitative
legate de impactul asupra mediului pentru întregul
ciclu de viaþã al produsului analizat. Aceste informaþii
pot servi la realizarea de analize comparative între
produse care îndeplinesc o aceeaºi funcþie pentru
utilizatorul final.

Declaraþia de mediu de tip III:
ì poate fi elaboratã de diferite organizaþii, institute,

independente de fabricantul produsului;
ì este bazatã pe date rezultate din analiza ciclului

de viaþã (“life cycle asessment”, sau LCA) ºi analiza
inventarului ciclului de viaþã (“life cycle inventory
analysis”, sau LCI) care au fost validate de organizaþii
independente faþã de producãtor;
ì e s t e d e z v o l t a t ã u t i l i z â n d p a r a m e t r i

predeterminaþi.
Aceste declaraþii de mediu sunt, printre altele,

instrumente prin care se încurajeazã dezvoltarea de
produse cu impact din ce în ce mai redus asupra mediului,
deci cu adevarãt mai “ecologice”.

Întocmirea ºi publicarea declaraþiilor de mediu de tip
III este voluntarã, iar obþinerea lor se face prin
contactarea unei firme specializate în analize de im-
pact asupra mediului.

Principiile de elaborarare a unei
declaraþii de mediu de tip III

Dezvoltarea unei astfel de declaraþii se face þinând
cont de toate aspectele de impact asupra mediului pe
care le are produsul în cursul ciclului sãu de viaþã (de la
extragerea materiilor prime, pânã la distrugerea sa în
urma demolãrii construcþiei). Dacã nu sunt relevante,
atunci anumite etape ale acestui ciclu pot fi ignorate,
dar numai dupã o justificare prealabilã.

Una dintre consecinþele includerii în analizã a
etapelor de transport ºi depozitare este, de exemplu,
aceea ca unul ºi acelaºi produs folosit în þarã sa de
origine are un impact asupra mediului mai redus decât
dacã el este exportat la distanþe mari.

Rezultatele prezentate trebuie calculate în urma
aplicãrii principiilor ºi metodologiilor indicate în seria
de standarde SR ISO 14040 (ISO 14040, ISO 14041, ISO
14042 si ISO 14043), care descriu metoda LCA. Aceastã
caracteristicã asigurã probitatea ºtiinþificã a acestor
rezultate.

Informaþiile incluse în declaraþiile de mediu de tip III
permit utilizarea principiului modularitãþii, adicã de
folosire a rezultatelor din declaraþia unui produs mai
simplu ca date “de intrare” în elaborarea declaraþiei
unui produs mai complex din care acesta face parte.

Emitentul unei declaraþii de mediu (Environmental
Product Declaration - EPD) trebuie sã demonstreze

transparenþa relativ la originea datelor folosite ºi
mod u l lor d e pr oces ar e în v ed er ea obþiner i i
rezultatelor indicate.

Caracteristicile unei declaraþii de
mediu de tip III

O astfel de declaraþie este:
Ì obiectivã, deoarece foloseºte metodologia LCA,

recunoscutã pe plan internaþional prin adoptarea
seriei de norme SR ISO 14040;
Ì credibilã, deoarece este supusã analizei critice,

validãrii ºi monitorizãrii de cãtre o organizaþie
independentã faþã de producãtor;
Ì neutrã, deoarece nu conþine afirmaþii despre cât

de ecologic sau natural este produsul ºi nu cere
îndeplinirea unor anumite valori ai indicilor de impact;
Ì comparabilã, deoarece se pot stabili “cerinþe

specifice pentru produse” (Product-Specific Require-
ments) pentru diverse categorii de produse care sã
includã reguli armonizate de colectare a datelor
folosite în LCA, metodologii de calcul, forme de
prezentare a rezultatelor;
Ì deschise tuturor tipurilor de produse ºi servcii;
Ì accesibile tuturor pãrþilor interesate, de exemplu
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prin afiºarea pe site-uri web;
Ì instructive, deoarece cuprind expl icarea

termenilor folosiþi, a definiþiilor ºi conceptelor, precum
ºi ghiduri despre interpretarea datelor.

Utilitatea declaraþiilor de mediu

Declaraþiile de mediu de tip III furnizeazã informaþii
utile diverselor categorii de persoane interesate de
domeniul construcþiilor: producãtori de materiale,
dezvoltatori, arhitecþi, instituþii, mediul universitar,
consumatori, servicii de achiziþii ale constructorilor,
asociaþii care activeazã în domeniul protecþiei
mediului.

Aceste declaraþii pot servi ca:
Ì instrumente de management pentru producãtorii

de materiale, serviciile lor de achiziþii, de dezvoltare a
produselor ºi de marketing – deoarece asigurã o bunã
cunoaºtere a impactului ecologic al produsului
fabricat ºi aratã cãi de reducere a acestuia;
Ì instrumente de comunicare pentru producãtori,

distribuitori, constructori, dezvoltatori - deoarece
asigurã date concrete acestora pentru promovarea
materialelor, soluþiilor, clãdirilor,
Ì instrumente de decizie – pentru serviciile de

achiziþii ale constructorilor, dezvoltatorilor ºi pentru
proiectanþi ºi utilizatorii finali – deoarece asigurã
acestora informaþiile necesare pentru compararea
diverselor produse echivalente ca utilitate,
Ì instrumente de politicã – pentru autoritãþi –

deoarece acestea pot folosi informaþiile pentru
conºtientizarea mai bunã de cãtre membrii societãþii a
impactului ecologic al construcþiilor.

Conþinutul unei declaraþii de mediu

O declaraþie de mediu de tip III are trei pãrþi principale:

Ì D es cr i er ea compani ei pr od u cãtoar e º i a
produsului. Pe lângã descrierile propriu zise, aceastã
parte poate conþine ºi cea a unitãþii de produs pentru
care se va face analiza.
Ì Performanþa ecologicã. Este partea cea mai

consistentã a declaraþiei. Ea se bazeazã pe analiza
ciclului de viaþã a produsului ºi cuprinde toate etapele
acestuia, începând de la extragerea materiilor prime.
În majoritatea declaraþiilor, emisiile importante în
atmosferã ºi mediile acvatice sunt exprimate atât ca
date în inventarul LCI, cât ºi ca influenþã a lor în
celelalte categorii de impacturi din LCA (de exemplu,
în impactul asupra încãlzirii globale sau Global Warm-
ing Impact). Consumul de resurse naturale este indicat
ºi pentru resursele regenerabile ºi pentru cele
neregenerabile. Toate rezultatele calculelor sunt
prezentate pentru unitatea de produs aleasã în partea
întâi. Trebuie incluse bineînþeles ºi impacturile
asociate etapelor de transport pânã la utilizator,
distribuþie, stocare.
Ì Informaþii despre compania care a elaborat

declaraþia ºi despre organizaþia care a validat-o. O
declaraþie certificatã de o terþã parte este valabilã trei
ani sau atât timp cât nu au loc schimbãri majore în
procedeul de fabricaþie, aprovizionarea cu materii
prime, modalitãþile de transport ºi distribuþie.

Concluzii

Declaraþia de mediu de tip III realizatã conform
cerinþelor stipulate în SR ISO 14025 reprezintã
actualmente modalitatea de evaluare cea mai
obiectivã ºi mai fondatã din punct de vedere ºtiinþific
pentru a prezenta impactul asupra mediului al unui
produs pentru construcþii. Printre alte avantaje,
aceastã declaraþie poate asista diversele categorii de

persoane interesate în alegerea soluþiilor constructive
ºi materialelor cu adevãrat ecologice.

* * *
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