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COMITET TEHNIC ASRO/CT 103
Textile
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Domeniu de activitate:

Standardizează terminologia, regulile pentru identificare şi marcare, metodele de eşantionare
şi metodele de analiză şi încercare cât şi caracteristicile pentru fire, fibre, sfori, frânghii,
ciorapi, ţesături şi tricoturi din produse naturale (bumbac, lână, in, cânepa, iută) sau
sintetice utilizate în confecţii din tricot sau din ţesături. De asemenea standardizează
metodele de analiză pentru produsele auxiliare folosite în industria textilă (de exemplu
coloranţii pentru vopsire). Standardizează produsele provenite de la păsări (pene şi puf)
utilizate ca materiale de umplere pentru industria textilă. Standardizează sistemul de notare
al mărimilor pentru îmbrăcăminte, care are la bază măsurarea dimensiunilor corpului uman.
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Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:
CEN/CLC/ETSI

TC/SC (nr.)

Denumire TC (limba

ISO/CEI
TC/SC (nr.)

Denumire TC (limba engleză)

engleză)

Statut
ASRO
(O sau P)

CEN/TC 248

Textiles and textile
products

ISO/TC 38

Textiles

O

CEN/TC 443

Pene şi puf

ISO/TC
38/SC 1

Tests for coloured textiles and
colorants

O

ISO/TC
38/SC 2

Cleansing, finishing and water
resistance tests

ISO/TC
38/SC 23

Fibres and yarns

O

ISO/TC
38/SC 24

Conditioning atmospheres and
physical tests for textile fabrics

O

ISO/TC
133

Clothing sizing systems - size
designation, size measurement
methods and digital fittings

O
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Componenţă:

Preşedinte:
VISILEANU Emilia

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie

Institut

Secretar:
SURDU Lilioara Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie

Institut

Membri:
Membru CT
reprezentant
(nume, prenume )

Instituţie

BULĂREANU Maria

UM 02411
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Textile şi Pielărie

DUMITRESCU
Iuliana
NICULESCU
Claudia Cornelia
IRIMIA Liliana Delia

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

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Textile şi Pielărie
Centrul de Cercetări pentru Calitatea
Produselor Textile şi Protecţia Mediului

Institut

OPROIU Cornelia
Loti

ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA
CONSUMATORILOR DIN ROMANIA

Asociaţie

PIROI Cristina

Universitatea Tehnică Iaşi, Fac. Textile
Pielarie si Management Industrial,
Inginerie Chimica

Universitate

VOICU Mariana

Ministerul Economiei, Comerţului şi
Turismului

Instituţie publică

BĂLAN Diana

INTERTEK ATI

Societate comercială
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Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea
Standarde române elaborare
originale
revizuire
Standarde române originale examinate
Versiune română (TR, NCT, FCT)
Notă de confirmare (NC)
Filă de confirmare (FC)
Total standarde
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IMM

0
0
0
2
8
10

Finanţări

Traducerile primare au fost realizate în INCDTP fără finanţare.

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013).
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Număr şedinţe desfăşurate în anul pentru care se efectuează evaluarea

Exemple de tematici posibile ale şedinţelor ASRO/CT: elaborare standarde române originale, examinare
standarde române originale, versiune română, analiza documentelor de vot, stabilire punct de vedere al
comitetului ASRO/CT referitor la documentele europene şi/sau internaţionale, alegere preşedinte, stabilire
program de lucru pentru anul în curs etc.

Nr. de şedinţe: 1
7

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

CEN

Număr
documente
analizate
votate
17

CENELEC
ETSI
ISO
CEI

0
-

Observaţii
şi

(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.)

S-au transmis observaţii la proiectul de standard
prEN 13402-3.
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Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)
Patrimoniul ASRO/CT 103 cuprinde 722 de standarde în vigoare din care:
Tip de standard
standarde române originale
standarde române care adoptă
standarde sau documente de
standardizare europene
standarde române care adoptă
standarde sau documente de
standardizare internaţionale

Număr
standarde
315

Metodă de
adoptare
NC

Număr
standarde
97

373

FC

67

34

TR, NCT, FCT 243

9

Program de lucru pentru anul în curs

9.1

Proiecte aflate în program:

elaborare/revizuire
standarde române originale
CEN
ISO
anchetă şi vot proiecte
CENELEC
IEC
ETSI

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013).

Nr.
0
39
72
-

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.

9.2
Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale
ca standarde române:
Metodă de adoptare
NC
FC
TR (NCT,FCT)

Nr.
10
0
4
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Comentarii Comisie de Evaluare
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Concluzii şi propuneri:

stare ASRO/CT 103

NUME PRENUME
VALERICA CORCIOVA

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare

COMISIE CE
FUNCŢIE
Expert standardizare ASRO/CT

IULIANA CHILEA

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013).

Director Direcţie Standardizare

DATA:
SEMNĂTURĂ

