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De c6liva ani existd un interes crescind
Rominia pentru producerea

1i

in
utilizarea produselor de

construclii c6t mai ecologice sau, mai precis, cu impact
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Declaralia de mediu de tip lll:

t

poate fi elaborati de diferite organiza!ii, institute,
independente de fabricantul produsului;

c6t mai redus asupra mediului inconjuritor. Acest
interes vine at6t din partea beneficiarilor, cdt ;i din
partea dezvoltatorilor imobiliari 1i a arhiteclilor. in

t este bazati pe date rezultate din analiza ciclului
de viala ("life cycle asessment", sau LCA) gi analiza
inventarului ciclului de viald ("life cycle inventory

acest context, mulli fabricanli locali sau importatori de

analysis", sau LCI) care au fost validate de organizafii

produse pentru construclii incearcd si pun6 in
evidenfi diverse caracteristici ale produselor respective care le-ar recomanda ca fiind "ecologice" sau

independente fafd de producitor;

, este dezvoltatd utiliz6nd

parametri

predeterminali.

Aceste declaralii de mediu sunt, printre altele,

"natura le".

Aceste iniliative sunt ldudabile, dar, din pdcate au

fi adus in atenlia publicului
subiectul impactului asupra mediului pe care il are
fabricarea materialelor de construclie. De ce "din
numai meritul de a

pdcate"? Deoarece aceastS abordare nu conduce la
indicarea unor valori cantitative, calculate dupd

metode identice, care sd permitd de exemplu
compararea obiectivi a doui (sau mai multe) produse
similare. De asemenea, nu se furnizeazd valori

fi

utilizate mai departe in
calculul impactului asupra mediului al ansamblurilor
(clidiri) in care vor fi folosite aceste produse. in acela;i
timp nu este garantatd nici obiectivitatea aprecierii
cantitative care sd poatd

instrumente prin care se incurajeazd dezvoltarea de
produse cu impact din ce in ce mai redus asupra mediului,
deci cu adevardt mai "ecologice".

intocmirea ;i publicarea declarafiilor de mediu de tip

lll

este voluntard, iar oblinerea lor se face prin

contactarea unei firme specializate in analize de impact asupra mediului.

Principiile de elaborarare a unei
declaralii de mediu de tip lll
Dezvoltarea unei astfel de declaralii se face 1in6nd
cont de toate aspectele de impact asupra mediului pe

transparenla relativ la originea datelor folos

care le are produsul in cursul ciclului sdu de viald (de la

modul lor de procesare in vederea obti

acestor caracteristici, deoarece ele sunt declarate chiar

extragerea materiilor prime, p6ni la distrugerea sa in

rezultatelor indicate.

de fabricantul produsului respectiv.

urma demolirii construcliei). Daci nu sunt relevante,
atunci anumite etape ale acestui ciclu pot fi ignorate,
dar numai dupi o justificare prealabili.

Caracteristicile unei declaratii de
mediu de tip Ill

Declaralia de mediu a unui produs
pentru construcfii
Pentru a remedia neajunsurile semnalate in paragraful

precedent

;i

a permite o abordare ;tiinlifica ;i

obiectivd a aspectelor legate de impactul ecologic al
produselor de construcfii, 1i nu numai, 0rganizafia

lnternalionali de Standardizare (lS0) a elaborat
standardul lS0 14024. Acest standard a fost adoptat;i
de Asocialia Rom6nd pentru Standardizare (ASRO) ti a
devenit aplicabil ti in Iara noastrd.
in acest standard sunt descrise regulile

Una dintre consecinlele includerii in analizd

a

deoarece folose;te metodologia
recunoscutA pe plan internalional prin ado:

origine are un impact asupra mediului mai redus dec6t

seriei de norme 5R lS0 14040;

daci el este exportat la distanle mari.
Rezultatele prezentate trebuie calculate in urma
aplicarii principiilor ;i metodologiilor indicate in seria

validirii gi monitorizirii de cdtre o orgar

de standarde SR lS0 14040 (lSO 14040, ISO 14041, lS0

14042si

ISO 14043), care descriu

metoda

LCA.

Aceasti

caracteristicd asigurd probitatea

produs" de tip lll.

lnformaliile incluse in declarafiile de mediu de tip lll
permit utilizarea principiului modulariti}ii, adici de
folosire a rezultatelor din declaralia unui produs mai
simplu ca date "de intrare" in elaborarea declaraliei

legate de impactul asupra mediului pentru intregul
ciclu de viald al produsului analizat. Aceste informalii
pot servi la realizarea de analize comparative intre
produse care indeplinesc o aceea;i functie pentru
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;tiinlifici a acestor

ltate.

unui produs mai complex din care acesta face parte.
Emitentul unei declaralii de mediu (Environmental
Product Declaration

utilizatorul final.

declaralie este:

ar obiectivd,

etapelor de transport gi depozitare este, de exemplu,
aceea ca unul ;i acela;i produs folosit in lari sa de

dupi care
trebuie elaborati o "declaratie de mediu a unui
0 astfel de declaralie prezintl informalii cantitative

O astfel de

-

EPD) trebuie

si

demonstreze

.'

credibili, deoarece este supusd analizei t'

independenti fa15 de producdtor;

er neutrd, deoarece nu conline afirmafii des:'
de ecologic sau natural este produsul ;i nindeplinirea unor anumite valori ai indicilor de

i-

rr

comparabild, deoarece se pot stabili .:
specifice pentru produse" (Product-Specific R+:
ments) pentru diverse categorii de produse ::
includd reguli armonizate de colectare a c:
folosite in LCA, metodologii de calcul, forprezentare a rezultatelor;

a deschise tuturor tipurilor de produse pi sen:
a accesibile tuturor pirlilor interesate, de er:

€

a'

afitarea pe site-uri web;

instructive, deoarece cuprind explicarea
folosiyi, a definiliilor 5i conceptelor, precum

Descrierea companiei producitoare

;i

a

produsului. Pe lAngi descrierile propriu zise, aceastd
parte poate conline ,i cea a unit;lii de produs pentru

a

itatea declaraliilor de mediu
araliile de mediu de tip lll furnizeazi informalii
diverselor categorii de persoane interesate de
eniul construcliilor: producitori de materiale,
atori, arhitecli, institulii, mediul universitar,
matori, servicii de achizi!ii ale constructorilor,

persoane interesate in alegerea solufiilor constructive

ti materialelor cu adevirat ecologice.
,t*t(
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care se va face analiza.

ri despre interpretarea datelor

) 5R EN ISO 14020:2002 - Etichete ;i declaralii de

Performanla ecologica. Este partea cea mai
consistenti a declaraliei. Ea se bazeazd pe analiza

mediu. Principii generale.

ciclului de viald a produsului ;i cuprinde toate etapele
acestuia, incep6nd de la extragerea materiilor prime.

) 5R |So/TR 14025:2005 - Etichete
mediu. Declarafii de mediu de tip lll.

in majoritatea declaraliilor, emisiile importante

in

Evaluarea ciclului de via15. Principii

iatii care activeazd in domeniul protecliei
ului.

in impactul asupra incilzirii globale sau Global Warm-

domeniului de aplicare

instrumente de management pentru producitorii
ateriale, serviciile lor de achiziiii, de dezvoltare a

uselor;i de marketing

-

deoarece asiguri o bund

tere a impactului ecologic al produsului
instrumente de comunicare pentru producitori,

-

deoarece

ialelor, solutiilor, cladirilor,

lnstrumente de decizie - pentru serviciile de
tii ale constructorilor, dezvoltatorilor ;i pentru

ctanli ti utilizatorii finali - deoarece asigurd
ora informaliile necesare pentru compararea
:elor produse echivalente ca utilitate,

nstrumente de politic; - pentru autoritdfi e acestea pot folosi informaliile pentru
iientizarea mai bund de cdtre membrii societAlii
lui ecologic al construcliilor.

1i

de mediu.

cadru de lucru.

r SR EN lS0 14041:2002 - Management

de mediu.
Evaluarea ciclului de via15. Definirea scopului,

)

SR EN

yi analiza de

lS0 14042:2002

inventar

.

- Management de

mediu.

ti

Evaluarea ciclului de via!i. Evaluarea impactului

neregenerabile. Toate rezultatele calculelor sunt
prezentate pentru unitatea de produs aleasi in partea

ciclului de viald.

int6i. Trebuie incluse bineinfeles

;i

impacturile

lnformalii despre compania care a elaborat

SR EN ISO 14043:2003

- Management de

mediu.

via!5.

f

distribulie, stocare.

r.

f

Evaluarea ciclului de viald. lnterpretarea ciclului de
5R EN ISO 14044:2007

- Management de

mediu.

Evaluarea ciclului de viatd. Cerinte si linii directoare.
I

5 date concrete acestora pentru promovarea

! unei

ing lmpact). Consumul de resurse naturale este indicat
pentru resursele regenerabile;i pentru cele

asociate etapelor de transport p6nd la utilizator,

t si aratd cdi de reducere a acestuia;

'buitori, constructori, dezvoltatori

atmosferd

declarafii de

'i

r SR EN lS0 14040:2002 - Management

;i mediile acvatice sunt exprimate atet ca
date in inventarul LCl, cAt ;i ca influenld a lor in
celelalte categorii de impacturi din LCA (de exemplu,

te declaratii pot servi ca:

#

a

declaraliide mediu

ra!ie de mediu de tip lll are trei pdrli principale:

despre organizafia care a validat-0. 0
declaralie certificati de o terld parte este valabilS trei
ani sau at6t timp c6t nu au loc schimbdri majore in

declarafia

;i

procedeul de fabricalie, aprovizionarea cu materii
prime, modalitalile de transport ;i distribufie.

Concluzii
Declaralia de mediu de

tip lll realizatd conform

cerinlelor stipulate in SR lS0 14025 reprezintA
actualmente modalitatea de evaluare cea mai
obiectivd

;i

mai fondatd din punct de vedere

ttiintific

pentru a prezenta impactul asupra mediului al unui
produs pentru construclii. Printre alte avantaje,
aceasti declaraiie poate asista diversele categorii de
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