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COMITET TEHNIC ASRO/CT 326 
Structuri de lemn şi structuri metalice în construcţii 

 
1 Domeniu de activitate: 
 
Standardizarea în domeniul de utilizare a structurilor de lemn, a produselor pe bază de lemn, 
a structurilor de oţel şi aliaje de aluminiu, în vederea utilizării acestora în structuri de clădiri şi 
construcţii civile. Se au în vedere cerinţele pentru proiectare, fabricaţie, montare şi 
asamblare. 
 
Standardele din domeniul structurilor de lemn şi structurilor metalice utilizate în construcţii 
reprezintă interes pentru domeniul de execuţie şi de utilizare a acestor structuri şi produse în 
construcţii precum şi pentru domeniul certificării şi siguranţei consumatorului, pentru fiecare 
tip de produs sau structură existând standarde de cerinţe care cuprind caracteristicile minime 
pe care acestea trebuie să le îndeplinească în momentul introducerii pe piaţă. Toate 
standardele de cerinţe pentru structurile de lemn şi cele metalice sunt standarde armonizate 
cu Regulamentul 305/2011, Produse pentru construcţii. 
Componenţa CT 326 nu reflectă importanţa domeniului pentru piaţa construcţiilor şi trebuie 
întreprinse eforturi pentru cooptarea de noi membri, mai ales din domeniul IMM-urilor. 
Activitatea nu trebuie subestimată prin prisma încasărilor din vânzarea standardelor şi a taxei 
de membru deoarece adoptarea standardelor armonizate din domeniu prin metoda versiunii 
române se finanţează de MDRAP sau FPA. 
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2 Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:  
 

CEN/CLC/ETSI ISO/CEI 
TC/SC (nr.) Denumire TC (limba 

engleză) 
TC/SC (nr.) Denumire TC (limba 

engleză) 
Statut 
ASRO  
(O sau P) 

CEN/TC 124  Timber structures TC 165  Timber structures 

O 
 

WG 1  Test methods SC1  Product considerations 

WG 2  Solid timber 
ISO/TC 165/WG 2 Requirements for 

structural glued 
laminated elements  

WG 3  Glued laminated timber  ISO/TC 165/WG 6 Glued joints for timber 
structures  

WG 4  Connectors  ISO/TC 165/WG 7 Connections and 
assemblies  

WG 5  
Prefabricated wall, floor 
and roof elements  

ISO/TC 165/WG 10 Evaluation of 
characteristic values for 
structural timber 
products  

WG 6  Wood poles  ISO/TC 165/WG 11 Classification for Solid 
Timber  

CEN/TC 135  Execution of steel 
structures and 
aluminium structures 

ISO/TC 165/WG 12 Structural use of bamboo  

WG 14  

Execution of aluminium 
structures and steel 
structures with cold 
formed structural 
sheeting 

TC 167 Steel and aluminium 
structures 

TC 167/WG 3 Execution of steel 
structures 

WG 15  

EN 1090-1, 
Requirements for 
conformity assessment 
of structural 
components 

TC 167/SC 1 Steel: Material and 
design - STANDBY  

WG 16  Revision of  
EN 1090-3 

TC 167/SC 2 Steel: Fabrication and 
erection - STANDBY  

WG 17 

Product category rules 
complementary to EN 
15804 for Steel and 
Aluminium structural 
products for use in 
construction works 

TC 167/SC 3 Aluminium structures - 
STANDBY  

WG 2  
Technical requirements 
for the execution of 
steel structures  

TC 160/SC 2/WG 2 
Light and energy 
transmission properties 
and thermal properties of 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6840&cs=1E692D0449F1BF27F23019046B524F2AE
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6841&cs=10B1F1C0495D7D2ED2B2881905AAF9D38
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6842&cs=153BEF178FEC2CFD82EAE107587F77D28
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6843&cs=1BB9673D39697DC138BE1DF4E2E93B6B4
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6844&cs=1FECB68CB73C48BCEC416E5B034AA143E
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:476897&cs=1CD9F1FAE215F96F8CE8B36F8930AD8AF
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:907671&cs=1F9C1410577C8213E18308614FDC41A2A
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:907672&cs=177F1320690BE53DBD36A81EC5406A9B9
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=53622
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:1954592&cs=106C7B5E12C8EF72E0E809B9018F99131
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=53624
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=53626
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6937&cs=121B151D205CA9278E4FDFD44041DA2A0
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glazing 
3 Componenţă: 
Preşedinte: 
Prof. dr. ing. 
Dorina ISOPESCU  

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi – 
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii  

instituţie de învăţământ 

Secretar: 
Mariana CRĂCIUN  ASRO  asociaţie 
Membri: 

Membru CT 
 

Tip de organizaţie 
(societate comercială, 
microîntreprindere, 
asociaţie profesională, 
asociaţie, instituţie 
publică, institut de 
cercetare, instituţie de 
învăţământ, persoană 
fizică etc.) 

Taxă de 
participare (lei)* 

reprezentant 
(nume, 
prenume) 

Instituţie  

Georgeta 
DAVID 

SRAC CERT societate comercială 476 

Dan DUBINĂ UPT – Universitatea 
Politehnică Timişoara 

instituţie de 
învăţământ 

0 

Neagu ENE  persoană fizică 0 

Daniel Ioan 
IONIŢĂ    

 PFA neplata 

Loredana JOIŢA   ACTDS asociaţie 
profesională 

636,65 

Sorin PĂTRAŞ APMCR/APROCOR 
LICENCE  

asociaţie 
profesională 

Neplata 

Ana Maria 
PÂRVĂNUŞ  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei Publice 

instituţie publică 0 

Denisa RADU  GLULAM SA societate comercială 279,65 

Viorica 
RĂDULESCU 

AFER - Autoritatea 
Feroviară Românâ 

instituţie publică 0 

Ioana 
ŞERBĂNESCU 

UAUIM - Universitatea 
de Arhitectură şi 
Urbanism ”Ion Mincu” 
Bucureşti 

instituţie de 
învăţământ 

0 

Elena-Carmen 
TELEMAN  

Universitatea Tehnică 
Gheorghe Asachi Iaşi – 
Facultatea de Construcţii 
şi Instalaţii 

instituţie de 
învăţământ 

0 

Petru 
ŢENCHEA  

 persoană fizică 0 

Neagu ENE 
ulterior retras 

QUALITY-CERT IMM 606,90 

TOTAL 1999,20 
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4 Număr de standarde aprobate (ultimii 3 ani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Număr şedinţe desfăşurate în anul pentru care se efectuează evaluarea 
Nr. de şedinţe: 2 din care: 

• o şedinţă/electronic – pentru. prezentarea raportului de activitate, stabilirea 
programului de lucru, urmărirea programului de lucru al CEN/TC 124 şi CEN/TC 135, 
corespondente;  

• o şedinţă – pentru verificarea tehnică a versiunii române a standardului din programul 
FPA, urmărire program de lucru naţional/european/internaţional, vot documente CEN. 

6 Documente analizate şi votate*  
(propunere de temă nouă, proiecte de CT pentru comentarii (CD), anchetă publică (CDV, DIS, ENQ_ faza 4020), 
vot final (FDIS _ faza 5020)) - se va trece numărul total pe organizaţie. 
organizaţie  Număr documente 

analizate şi votate 
Observaţii 
(transmitere de comentarii, participare membri ASRO/CT la elaborare 
documente de standardizare europene sau internaţionale, participare 
delegaţie RO la întruniri ale organizaţiilor de standardizare europene, 
internaţionale etc.) 

CEN 23 (inclusiv CIB şi SR) __ 
CENELEC __  

ETSI __  

ISO 0  

CEI __  

 
7 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT 325 cuprinde 54 standarde în vigoare din care: 
 
Tip de standard   Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române 
originale 
 
 
 
 

elaborate __ __ __ __ __ 

revizuite __ __ __ __ __ 

examinate __ __ __ __ __ 

 

2018 
 

2017 2016 

Standarde române 
originale 

elaborare 0 0 0 
revizuire 0 0 0 

Standarde române originale examinate 0 0 0 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 1 0 3 
Notă de confirmare (NC) 2 2 8 
Filă de confirmare (FC)    
Total standarde 3 2 11 
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Tip de standard  Număr 

standarde 
(2018) 

standarde române care adoptă standarde sau 
documente de standardizare europene 

49 

standarde române care adoptă standarde sau 
documente de standardizare internaţionale 

__ 

Patrimoniu total  

Metodă de 
adoptare 

Număr 
standarde 

NC 20 
FC __ 
TR, NCT, 
FCT 

29 % din total 
patrimoniu 

59 

 
8 Program de lucru pentru anul în curs 
8.1 Proiecte aflate în program:  

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

1*) 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

CEN 15 
ISO 14 
CENELEC  __ 
IEC __ 
ETSI __ 

 
Până la sfârşitul anului în curs în programul de lucru CEN/ISO, CEI/CENELEC şi ETSI pot intra şi alte 
proiecte faţă de numărul precizat mai sus. 

*) În cadrul CT 326 s-a discutat posibilitatea elaborării unui standard naţional original pentru case cu 
structura de lemn. În acest sens expertul ASRO a adresat invitaţii de a deveni membru în CT 326 unei 
asociaţii de producători (Romwoodhouse) şi unor producători din domeniu (BONA DEA, Dimmer, 
Ergio Prod, IGHAUS) dar nu s-a obţinut nici un răspuns. Trebuie să se facă în continuare demersuri 
pentru cooptarea acestora în CT dar şi a altor factori de interes (APMCR) înainte de a se propune o 
temă nouă pe acest subiect. Există un draft de specificaţie tehnică, elaborat de dl. Sorin Pătraş care, 
din cauza vârstei înaintate, şi-a a anunţat retragerea din CT. Doamna Preşedinte este la curent cu 
acest subiect şi este expertă în domeniul structurilor de lemn, atât ca proiectare cât şi ca execuţie.  

8.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale 
ca standarde române: 

Metodă de adoptare Nr. 
NC 3 
FC 0 
TR (NCT,FCT) 1 

9 Comentarii Comisie de Evaluare 
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10 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 122  Activ    
    Suspendare     
    Comasare   
    Divizare   
     Desfiinţare    
 
 

COMISIE CE DATA: 2019.02.20 
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
MARIANA CRĂCIUN Expert standardizare ASRO/CT 326  

 
MĂDĂLINA SIMION Manager Departament Standardizare  

 
 


