Direcţia Standardizare

Raport de activitate 2017

COMITET TEHNIC ASRO/CT 270
Ambalaje şi mijloace de distribuţie a mărfurilor
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Domeniu de activitate:

Standardizarea în domeniul terminologiei, clasificării, caracteristicilor tehnice, metodelor de
încercare şi marcare în domeniul tuturor tipurilor de ambalaje şi a mijloacelor de grupaj a mărfurilor
în transport combinat, a impactului asupra mediului a deşeurilor de ambalaje, inclusiv reciclarea
acestora, precum şi a identificării şi schimbului de informaţii referitoare la containere .
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Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:
CEN/CLC/ETSI

TC (nr.)

Denumire TC (limba engleză)

ISO/CEI
TC SC (nr.)

Denumire TC (limba engleză)

Statut
ASRO
(O sau P)

CEN/SS T14

Packaging

ISO/TC 104

Freight containers

P

CEN/TC 119

Intermodal Loading Units
and Cargo Securing
(ILUCS)

SC 1

General purpose containers

O

SC 2

Specific purpose containers

___

WG 6

Intermodal Loading Units

SC 4

Identification and
communication

___

WG 7

Cargo Securing

CEN/TC 261

Packaging

SC 4

ISO/TC 122

Packaging

WG 5

Terminology and vocabulary

WG 8

Plastic drums

WG 9

Accessible design for
packaging

WG 11

Household goods shipments

WG 12

Supply chain applications of
logistics technology

WG 13

Returnable Transport System

WG 14

Label Material

WG 15

Tamper verification features
for medicinal product
packaging

WG 16

Temperature controlled
product packaging

SC 3

Performance requirements
and tests for means of
packaging, packages and unit
loads (as required by ISO/TC
122)

SC 4

Packaging and the
environment

Packaging and Environment

SC 5

Primary packaging and
transport packaging

WG 1

Management standards for
packaging of foodstuffs

O

CEN/TC 296

WG 1
WG 2

WG 3

WG 5
WG 7
WG 8

WG 9
CEN/TC 368
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Tanks for the transport of
dangerous goods
Terminology and knowledge
representation
Low pressure metallic tanks
- Design and construction
Design and construction of
pressure tanks (Pressure >
0,5 Bar)
Testing, inspection and
marking
Service equipment
Electronic equipment and
products
Guideline for loading,
transporting and unloading
of dangerous liquid goods
Product Identification

ISO/TC 51
ISO/TC 52
SC 6

Pallets for unit load method
of materials handling
Light gauge metal containers
Aerosol containers

O

O

ISO/TC 63

Glass containers

O

ISO/TC 87

Cork

O

Componenţă:

Preşedinte: TOMA Vasile
Secretar: CRĂCIUN Mariana
Membri:
Membru CT

reprezentant

Instituţie

(nume, prenume )

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

IONESCU MARIANA

IBA - INSTITUTUL DE
BIORESURSE ALIMENTARE

institut de cercetare

IONESCU IRINEL

AMPRO DESIGN
CONSULTANTS SRL

societate comercială

- demersuri pe lângă ARAM – Asociaţia pentru ambalaje şi mediu, Tetra Pach şi APRA –
Asociaţia Producătorilor de Ambalaje, METRO pentru atragerea ca membri în CT 270 –fără
finalizare.

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

4

5

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)

1

Notă de confirmare (NC)

9

Filă de confirmare (FC)

__

Total standarde

10

Finanţări

Finanţare ASRO – 9 standarde;
Finanţare Grant Agreement SA/CEN/2017-02 – 1 standard
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Număr şedinţe desfăşurate în anul pentru care se efectuează evaluarea

Nr. de şedinţe: o şedinţă, electronic, pt. comunicarea programului de lucru şi raportului de
activitate pe 2016 şi o şedinţă pentru verificarea tehnică a SR EN 14564:2013.

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

Număr documente Observaţii
analizate şi votate
(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

60

__

ISO

__

__
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Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)

Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 429 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
119

Metodă de
adoptare
NC

Număr
standarde
139

300

FC

59

10

TR, NCT, FCT 112

NOTĂ:
NC – adoptare prin anunţ sau notă de confirmare (fără traducere, se pune la dispoziţie una din versiunile
oficiale – en, fr, de);
FC – filă de confirmare (coperta de standard român ataşată standardului în versiune oficială);
TR/NCT/FCT – traducere, respectiv notă de confirmare/filă de confirmare, traduse ulterior
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Program de lucru pentru anul în curs

9.1

Proiecte aflate în program:
Nr.
elaborare/revizuire
standarde române originale

__

anchetă şi vot proiecte

CEN

21

ISO

__

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: 12 documente
Metodă de adoptare

Nr.

NC

4

FC

__

TR (NCT,FCT)

9

10

Comentarii Comisie de Evaluare
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Concluzii şi propuneri:

stare ASRO/CT

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare
COMISIE CE

NUME PRENUME

FUNCŢIE

CRĂCIUN MARIANA

Expert standardizare ASRO/CT 270

LULEA DANIELA

Şef Serviciu
Standardizare Generală

CHILEA IULIANA

Director General

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

DATA: 2018.03.05
SEMNĂTURĂ

