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NOUTĂŢI LEGISLATIVE DIN LUNA IUNIE 

 
 

Mihaela Vorovenci, Șef Birou Juridic, Resurse Umane și Managementul Calității 
 
Prezentul articol, în prima parte, conţine noutăţile legislative, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi, în a doua parte, pe cele publicate în Monitorul Oficial al României, care fac referire la 
standarde, din luna iunie 2022.  
 

 
Partea I - Legislație comunitară 

 
1.1 Publicarea titlurilor şi a referințelor standardelor armonizate cu unele dintre Directivele Noii 

Abordări – redăm titlurile comunicărilor Comisiei Europene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE), care conțin referința şi titlul standardului armonizat, referința standardului înlocuit, 

precum şi data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit:  

1.1.1 Comunicarea Comisiei – Ghidul albastru din 2022 referitor la punerea în aplicare a normelor UE 

privind produsele, publicată în JOUE C 247/1 din 29.06.2022.  

 

1.2 Acte comunitare care conțin referiri la standarde  

1.2.1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/910 a Comisiei din 9 iunie 2022 de modificare a Deciziei 

de punere în aplicare (UE) 2019/1326 în ceea ce privește standardele armonizate pentru 

compatibilitatea electromagnetică a întreruptoarelor de joasă tensiune, a separatoarelor, a 

întreruptoarelor-separatoare și a unităților combinate cu siguranțe fuzibile, precum și a surselor 

externe de alimentare pentru telefoanele mobile (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în JOUE 

L 157/70 din 10.06.2022. 

1.2.2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/913 al Comisiei din 30 mai 2022 de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1793 privind intensificarea temporară a controalelor 

oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite 

țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în JOUE L 158/1 

din 13.06.2022. 

1.2.3 Decizia (UE) 2022/911 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2022 privind termenii și condițiile 

TARGET-ECB și de abrogare a Deciziei 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22), publicată în 

JOUE L 163/1 din 17.06.2022. 

1.2.4 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/944 al Comisiei din 17 iunie 2022 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului în 

ceea ce privește sarcinile și criteriile pentru laboratoarele de referință ale Uniunii Europene în 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.247.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2022:247:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.247.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2022:247:FULL


 2 

domeniul dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (Text cu relevanță pentru SEE), publicat 

în JOUE L 164/7 din 20.06.2022. 

1.2.5 Regulamentul (UE) 2022/972 al Consiliului din 17 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 

2021/2283 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale 

Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale, publicat în JOUE L 167/10 din 24.06.2022. 

1.2.6 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/996 al Comisiei din 14 iunie 2022 privind normele 

de verificare a criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a 

criteriilor privind riscurile reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor (Text cu 

relevanță pentru SEE), publicat în JOUE L 168/1 din 27.06.2022. 

1.2.7 Regulamentul delegat (UE) 2022/1012 al Comisiei din 7 aprilie 2022 de completare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

stabilirea de standarde care detaliază nivelul de servicii și de securitate al spațiilor de parcare sigure 

și securizate și procedurile de certificare a acestora, publicat în JOUE L 170/27 din 28.06.2022. 

1.2.8 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1029 a Comisiei din 28 iunie 2022 de modificare a 

Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/919 în ceea ce privește standardele armonizate pentru 

datele principale referitoare la navele mici, sistemele de propulsie cu gaz petrolier lichefiat pentru 

nave, iahturi și alte motovehicule nautice și determinarea puterii maxime de propulsie utilizând viteza 

de manevră pentru navele cu o lungime a corpului între 8 m și 24 m (Text cu relevanță pentru SEE), 
publicată în JOUE L 172/25 din 29.06.2022. 

 

Partea a II-a - Legislaţie naţională 
 

2  Acte normative care conţin referiri la standarde   
 
2.1 Ordin nr. 76/2022 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de 

înmagazinare subterană a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 

03.06.2022. 

Referire la standarde: 
“Art. 39. — (1) În vederea îmbunătățirii calității serviciului de înmagazinare subterană a gazelor 

naturale, OÎ are obligația să desfășoare activități de monitorizare anuală a gradului de satisfacție a 

utilizatorilor SÎ, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puțin cu privire la următoarele 

criterii:….” 

 

2.2 Hotărâre nr. 756/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 121/2019 

privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 579 

din 15.06.2022. 

Referire la standarde: 
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“14. La punctul 2 subpunctul 2.5.5 titlul „Nivelul sunetului pe termen lung la punctul R în decibeli A 

(dBA)”, sintagma „unde i este indicele benzii de frecvență. AWC reprezintă corecția de ponderare 

pe curba A conform standardului internațional IEC 61672-1:2003.” se modifică și va avea următorul 

cuprins:….” 

 

2.3 Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 999/2022 

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea 

Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost 

modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI la MARPOL, revizuită 2021), 

adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.328(76) a Comitetului pentru 

protecția mediului marin, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 580bis din 15.06.2022. 

 Referire la standarde: 
“Partea 2 – Eșantioane de combustibil în folosință și existente la bord 3. Cerințe generale 

3.3 Un laborator care execută procedura de încercare pentru verificarea conținutului de sulf descrisă 

în prezentul apendice trebuie să aibă o acreditare6 valabilă pentru metoda de încercare ce va fi 

utilizată. 

6 Laboratorul trebuie să fie acreditat conform ISO/IEC 17025:2017 sau a unui standard echivalent 

pentru efectuarea încercării privind determinarea conținutului de sulf conform ISO 8754:2003.” 

Partea 1 – Eșantion de combustibil MARPOL livrat 1 Cerințe generale 

1.3 Un laborator care execută procedura de încercare pentru verificarea conținutului de sulf 

descrisă în prezentul apendice trebuie să aibă o acreditare4 valabilă pentru metoda de încercare 

ce va fi utilizată. 

4 Laboratorul trebuie să fie acreditat conform ISO/IEC 17025:2017 sau a unui standard echivalent 

pentru efectuarea încercării privind determinarea conținutului de sulf conform ISO 8754:2003.” 

 

2.4 Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.203/2022 

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea 

construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

604bis din 21.06.2022. 

 Referire la standarde: 
1.5. Documente normative de referință - Tabelul 1.2 Standarde române de referință:  

Nr. 

Crt.  

Indicativ  Titlu 

1 SR EN 1991-1-1 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni 

generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile 

pentru clădiri 

2 SR EN 1992-1-1 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: 

Reguli generale și reguli pentru clădiri 

3 SR EN 1993-1-1 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel. Partea 1-10: 

Alegerea claselor de calitate a oțelului 

4 SR EN 1994-1-1 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oțel și beton. 

Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri 
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5 SR EN 12600 Sticlă pentru construcții. Încercare cu pendul. Metodă de 

încercare la impact și clasificare a geamului plan 

6 SR EN 1154 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere 

controlată a ușii. Cerințe şi metode de încercare 

7 SR EN 1906 Feronerie pentru clădiri. Mânere și butoane pentru uși. Cerințe 

şi metode de încercare 

8 SR EN 13300 Vopsele și lacuri. Produse de vopsire și sisteme de acoperire 

pe bază de apă pentru pereți și tavane interioare. Clasificare 

9 SR EN 13300:2002/AC Vopsele și lacuri. Produse de vopsire și sisteme de acoperire 

pe bază de apă pentru pereți și tavane interioare. Clasificare 

10 SR EN ISO 11998 Vopsele și lacuri. Determinarea rezistenței la frecare umedă și 

a aptitudinii de curățare a acoperirilor 

11 SR EN 14041 Îmbrăcăminte rezistentă la șoc, textile, stratificate și modulare 

multistrat pentru pardoseală. Caracteristici esențiale 

12 SR EN 81-41 Reguli de securitate pentru execuția și montarea 

ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane și de 

materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de 

persoane cu mobilitate redusă 

13 SR EN ISO 16890 Filtre de aer pentru ventilare generală. Partea 1: Specificații 

tehnice, cerințe și sistem de clasificare pe baza eficienței de 

filtrare a particulelor în suspensie (ePM) 

14 SR EN 16798-1 Performanța energetică a clădirilor Ventilarea clădirilor. Partea 

1: Parametrii ambientali pentru proiectare și evaluarea 

performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului 

interior, confortul termic, iluminatul și acustica, Modul M1-6 

15 SR EN 16798-1:2019 /NA Performanța energetică a clădirilor – Ventilarea clădirilor. 

Partea 1: Parametrii ambientali pentru proiectare și evaluarea 

performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului 

interior, confortul termic, iluminatul și acustica, Modul M1-6. 

Anexa națională 

16 SR EN 16798-3 Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. 

Partea 3: Pentru clădiri nerezidențiale. Cerințe de performanță 

pentru sistemele de ventilare și de climatizare a încăperilor 

(Modulele M5-1, M5-4) 

17 SR EN ISO 9972 Performanța termică a clădirilor. Determinare a permeabilității 

la aer a clădirilor. Metodă de presurizare prin ventilare. 

18 SR EN 17037+A1 Iluminatul natural al clădirilor 

19 SR EN 12464-1 Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: 

Locuri de muncă interioare 

20 SR EN 12464-2 Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: 

Locuri de muncă exterioare 
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21 SR EN 13120+A1/AC Jaluzele interioare. Condiții de performanță, inclusiv de 

securitate 

22 SR EN 62262 Grade de protecție asigurate prin carcasele echipamentelor 

electrice împotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK) 

23 SR EN 1838 Aplicații ale iluminatului. Iluminat de urgență 

24 SR EN 12193 Lumină și iluminat. Iluminatul spațiilor destinate practicării 

sportului 

(2) Lista reglementărilor tehnice de referință dată în această reglementare tehnică se consultă 

împreună cu lista documentelor normative aflate în vigoare publicată către autoritățile de 

reglementare de resort. (3) Se utilizează cele mai recente ediții ale standardelor române de 

referință și, după caz, anexele naționale, amendamentele sau eratele publicate de către 

organismul național de standardizare. 

4.1. Rezistența mecanică și stabilitate 

(3) Greutățile specifice ale materialelor de construcție și ale materialelor depozitate, greutățile 

proprii ale elementelor de construcție și încărcările utile pentru clădiri se stabilesc conform SR EN 

1991-1-1. 

(7) Proiectarea la acțiuni gravitaționale și la acțiunea vântului a structurilor de beton se face în 

acord cu prevederile SR EN 1992-1-1. 

(8) Proiectarea la acțiuni gravitaționale și la acțiunea vântului a structurilor de oțel se face în acord 

cu prevederile părților relevante ale SR EN 1993. 

(9) Proiectarea la acțiuni gravitaționale și la acțiunea vântului a structurilor compozite oțel-beton se 

face în acord cu prevederile SR EN 1994-1-1. 

(11) Pentru elementele structurale ale construcțiilor cu structură de rezistență din beton armat sau 

beton precomprimat, clasele de expunere pentru proiectare se stabilesc conform SR EN 1992-1-1. 

(12) Pentru plăcile de beton ale clădirilor, indiferent de soluția constructivă, clasele de expunere 

pentru proiectare se stabilesc conform SR EN 1992-1-1. 

(16) Deformațiile în direcție verticală ale planșeelor de beton armat sau precomprimat sub încărcări 

gravitaționale se limitează conform prevederilor SR EN 1992-1-1. 

4.2.2. Siguranța circulației interioare 

(19) Ușile de la spațiile pentru activități didactice sunt prevăzute cu panouri vitrate, cu lățime de 

minim 150 mm, pe cel puțin jumătate din înălțimea ușii. Sticla acestor panouri este stratificată și 

respectă prevederile SR EN 12600. 

(28) Sistemele de închidere automată a ușilor respectă prevederile SR EN 1154.  

(29) Mânerele ușilor respectă prevederile SR EN 1906. 

4.2.4. Siguranța în timpul activităților specifice unităților funcționale din cadrul școlilor. 4.2.4.1. 

Prevederi generale 

(13) Vopselurile pe bază de apă care sunt utilizate pentru finisarea pereților la interiorul clădirilor 

îndeplinesc condițiile din SR EN 13300. Vopselurile utilizate trebuie să fie testate, pentru 

aptitudinea de curățire, conform SR EN ISO 11998.  

(14) Finisajul pardoselilor se realizează cu respectarea SR EN 14041. 

4.2.6. Măsuri pentru exploatarea în siguranță a școlilor și liceelor frecventate și de elevi cu 

handicap motor. 
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(5) Se utilizează doar platforme mobile care se conformează SR EN 81-41 „Reguli de securitate 

pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane și de materiale. 

Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusă” și Directiva 

2006/42/CE privind echipamentele tehnice. 

4.4.1.1. Ventilarea spațiilor 

(3) Aerul introdus se filtrează cu filtre de eficacitate ePM în corelație cu clasa de calitate a aerului 

exterior ODA pentru a se obține o calitate a aerului introdus SUP1, conform reglementării tehnice 

I5 și seriei de standarde SR EN ISO 16890, se recomandă minimum F7 (ePM2.5 70%), până la F9 

(ePM1 85%). 

4.4.2. Confortul termic  

4.4.2.1. Climatizarea spațiilor pentru situația de răcire  

(1) În interiorul spațiilor ocupate se respectă principiile de confort al utilizatorilor conform 

reglementării tehnice I5 și SR EN 16798-1/NA. În sălile de clasă se respectă cel puțin criteriile 

categoriei de ambianță II (IEQ2) din punct de vedere al confortului termic și acustic, și criteriile 

categoriei de calitate a aerului IDA1. Pentru acestea se recomandă categoria de ambianță I (IEQ I) 

și categoria de calitate a aerului IDA1. 

(6) În cazul agregatelor de climatizare care preiau în mod centralizat și partea de ventilare 

(introducere aer proaspăt), aerul introdus va fi filtrat și tratat cu filtre de eficacitate ePM în corelație 

cu clasa de calitate a aerului exterior ODA, pentru a se obține o calitate a aerului introdus SUP1, în 

acord cu reglementarea tehnică I5 și seria de standarde SR EN ISO 16890. 

4.4.2.2. Încălzirea spațiilor  

(1) În interiorul spațiilor ocupate se respectă principiile de confort al utilizatorilor conform 

reglementării tehnice I13 și SR EN 16798-1/NA. În sălile de clasă se respectă cel puțin criteriile 

categoriei de ambianță II (IEQ2) din punct de vedere al confortului termic și acustic, și criteriile 

categoriei de calitate a aerului IDA1. Pentru acestea se recomandă categoria de calitate I (IEQ I) și 

categoria de calitate a aerului IDA1. În celelalte spații se respectă criteriile categoriei de ambianță 

II (IEQ2 - corelată cu categoria de calitate a aerului IDA 2) din punct de vedere al confortului 

termic, acustic și al calității aerului. 

(2) Din punct de vedere termic, parametrii de confort se vor raporta la categoriile de ambianță 

menționate la (1), conform reglementării tehnice I13 și SR EN 16798- 1/NA. 

4.4.6. Etanșeitatea  

4.4.6.1. Permeabilitatea la aer, gaze și vapori 

(2) Se recomandă efectuarea încercării de performanță a anvelopei din punct de vedere al 

permeabilității la aer, gaze și vapori conform SR EN ISO 9972. 

4.4.7. Lumina naturală și iluminatul electric  

4.4.7.1. Lumina naturala 

(2) Valorile minime ale iluminării laterale „E" precum și a coeficientului de iluminare naturală „e" 

sunt în conformitate cu STAS 6221 „Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Iluminatul 

natural al încăperilor. Prescripții de calcul”, în corelare cu SR EN 17037+A1. 

(4) Realizarea condițiilor de iluminare se verifică, în mod aproximativ, pe baza raportului dintre aria 

ferestrelor încăperilor și aria pardoselii acestora conform STAS 6221, pe baza valorilor prevăzute 

în Tabelul 4.19. 
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(9) Valorile factorilor de reflexie ale suprafețelor spațiilor interioare pentru pereți, tavane și 

pardoseli respectă indicațiile din SR EN 12464-1. 

(11) În vederea asigurării posibilităților de proiecție, în laboratoare sau cabinete se prevăd sisteme 

de obturare care să favorizeze desfășurarea în condiții potrivite a demonstrațiilor științifice, care să 

respecte SR EN 13120+A1/AC. 

4.4.7.3. Iluminatul electric  

(1) Soluțiile luminotehnice pentru încăperile destinate activității didactice respectă condițiile de 

calitate și sunt adaptate destinației încăperii, în conformitate cu prezentul document, completat de 

SR EN 12464-1 și de NP061.  

(2) Iluminatul general din încăperi cu diverse destinații și activități asigură cel puțin valorile din SR 

EN 12464-1 pentru nivelul de iluminare, indicele UGR, coeficientul de uniformitate, raportate la 

înălțimea planului util.  

(3) Sursele de lumină respectă valorile indicate pentru indicele de redare a culorilor și temperatura 

de culoare corelată precizate în SR EN 12464-1, completat de NP 061. 

(9) Pentru iluminatul local al tablelor se prevăd corpuri dedicate, direcționate înspre tablă, care 

trebuie să realizeze un nivel de iluminare vertical conform SR EN 12464-1 și o protecție vizuală 

adecvată pentru utilizatori. 

(11) Corpurile de iluminat din sălile de clasă, laboratoare, zone de recreație interioare, zone 

administrative, ateliere, zone dedicate în care se desfășoară activități didactice au temperatura de 

culoare corelată conform prevederilor SR EN 12464-1, completat de NP 061. 

(13) În sălile de sport unde se desfășoară activități cu mingea se prevăd corpuri de iluminat cu 

grad de protecție asigurat prin carcase împotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK), 

conform precizărilor din reglementarea tehnică I7 și standardul SR EN 62262. (14) Pentru 

realizarea iluminatului de siguranță se vor respecta precizările din SR EN 1838.  

(15) Iluminatul terenurilor de sport exterioare, precum și a tribunelor acestora (dacă este cazul), se 

realizează conform prevederilor SR EN 12193.  

(16) Iluminatul spațiilor exterioare de recreație, a aleilor și circulațiilor exterioare din cadrul 

complexului școlar se va face respectând cerințele reglementării tehnice NP 062 și conform 

standardului SR EN 12464-2.” 

 

2.5 Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 754/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 606bis din 21.06.2022. 

Referire la standarde: 
“ANEXA 4 Listă abrevieri 

ASRO Asociația Română pentru Standardizare.” 

 

2.6 Ordin nr. 1.608/2022 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului 

ministrului sănătății publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea 

laboratoarelor de analize medicale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 24.06.2022. 
Referire la standarde: 
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“15. În anexa nr. 1, la articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 22. — 

(1) Managementul calității trebuie realizat în conformitate cu cerințele privind calitatea și 

competența prevăzute în standardul SR EN ISO 15189 - «Laboratoare medicale. Cerințe pentru 

calitate și competență»” 

(3) Programul de control intern prevăzut la alin. (2) este elaborat ținând cont de solicitările zilnice 

pentru analize medicale, de volumul de lucru, caracteristicile de performanță verificate prin testări 

în laborator, rapoarte de adecvare la scop, ale metodelor utilizate, astfel: 

b) materialele de control utilizate vor avea valori atât normale, cât și patologice, semnificative 

pentru pacienți conform CLSI C24, SR 15189 — standarde de calitate SR ISO. Standarde SR ISO 

15189:2013 — Cerințe pentru calitate și competență; 

g) verificarea impreciziei testului va fi efectuată cu utilizarea pentru calcul a minimum 25 de 

determinări ale controlului intern conform CLSI — EP 15-A35, ISO 15189, Six Sigma-JO Westgard 

— Six Sigma-JO Westgard = site recunoscut de Clinical Laboratory Improvement Amendments, 

care pune la dispoziția laboratoarelor clinice regulamente și soluții decizionale; six sigma este o 

aplicație pentru designul regulilor de control de calitate, în funcție de realitățile fiecărui laborator.” 

 

2.7 Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.254/2022 

pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, 

PNRR/2022/C15/02, componenta 15 — Educație, investiția 1 — Construirea, echiparea și 

operaționalizarea a 110 creșe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623bis din 24.06.2022. 
Referire la standarde: 

“5. Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului 

Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate, care pot 

intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material 

sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 

1A și 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 

16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare 

comparabile.” 

 

 


