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COMITET TEHNIC ASRO/CT 105

Îngrăşăminte chimice, pesticide şi alte produse de uz fitosanitar
1

Domeniu de activitate:

Standardizare în domeniul îngrăşămintelor chimice, a amendamentelor calcice şi/sau
magneziene necesare îmbunătăţirii şi corectării acidităţii solurilor, terminologie şi etichetare,
eşantionare, proprietăţi fizice, proprietăţi chimice, metode de analiză chimică, dozarea
principalelor elemente (calciu, magneziu, azot, sulf) din îngrăşăminte.
Standardizare în domeniul pesticidelor, fungicidelor şi a altor produse chimice utilizate în
agricultură, compoziţie, propietăţi, metode de analiză chimică şi metode de încercare.
Standardizarea denumirilor, specificațiile (inclusiv cerințele privind date de securitate),
marcarea și metodele de incercare care permit verificarea cerintelor privind produsele
biostimulatori pentru plante, inclusiv microorganismele folosite in agricultura. Sunt excluse
produsele de fertilizare, substraturile de cultură și amelioratorii de sol care sunt deja incluși în
standardizare la nivel european.
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Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:
CEN
TC
(nr.)

CEN/TC 260
CEN/TC 455
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ISO

Denumire TC
(limba engleză)

TC SC
(nr.)

Fertilizers and liming
materials
Plants Biostimulants

ISO/TC 134
ISO/TC 81

Denumire TC
(limba engleză)
Fertilizers and soil
conditioners
Common names for
pesticides and other
agrochemicals

Statut
ASRO
(O sau P)
O
O

Componenţă:

Preşedinte: ARTEMIE Viorica - NITROFOSFOR - Organizaţia Patronală a Producătorilor de
Îngrăşăminte Chimice din România
Secretar: MOESCU Mihaela - ASRO
Membri:
Membru CT
Reprezentant
(nume, prenume )

Instituţie

CAPRĂ Luiza
SIRBU Carmen Eugenia
BĂRBULESCU Camelia

ICECHIM
ICPA
SGS ROMANIA

Tip de organizaţie
(societate comercială,
microîntreprindere, asociaţie
profesională, asociaţie, instituţie
publică, institut de cercetare, instituţie
de învăţământ, persoană fizică etc.)
institut de cercetare
institut de cercetare
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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1
4
1
6

Finanţări

Finanţare FPA nr. standarde: Finanţare ASRO nr. standarde: 5 (1NCT+4NC)
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Număr şedinţe desfăşurate în anul pentru care se efectuează evaluarea

Nr. de şedinţe: 1/29.05.2017
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Documente analizate şi votate 2017

Organizaţie

Număr documente
analizate şi votate

CEN

9

ISO

-

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.)

Participare membri ASRO/CT 105 la elaborare documente
de standardizare europene: La invitația domnului Birgit Zöllner,
secretar CEN/TC260, de a colabora la revizuirea TS 16800 și la
un schimb de experiență pe subiectul validării metodelor
analitice fizico-chimice, au fost cooptate doamnele Carmen
SIRBU și Luiza CAPRĂ și înscrise în grupul țintă creat în acest
scop. Experții români au participat cu schimb de informații, prin
corespondență.
Încriere experți în WG/CEN/TC: doamna Carmen SIRBU a fost
înscrisă ca expert in cadrul CEN/TC260/WG7 Chemical analysis
şi respectiv în CEN/TC260/WG8 Organic and organo-mineral
fertilizers
-

8 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 137 standarde 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

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

Număr
standarde
25

Metodă de
adoptare
NC

Număr
standarde
36

99

FC

21

13

TR, NCT,FCT

55
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Program de lucru pentru anul în curs

9.1

Proiecte aflate în program:
Nr.
-

elaborare/revizuire
standarde române originale
CEN
ISO

anchetă şi vot proiecte

7
17

Până la sfârşitul anului în curs în programul de lucru CEN/ISO 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)
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Comentarii Comisie de Evaluare
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Concluzii şi propuneri:

stare ASRO/CT 105

Nr.
4
1

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare
COMISIE CE

NUME PRENUME
MOESCU Mihaela

FUNCŢIE
Expert standardizare
ASRO/CT 105

LULEA Daniela

Şef Serviciu Standardizare Generală

CHILEA Iuliana

Director Direcţie Standardizare/
Director General

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