Direcţia Standardizare

Raport de activitate 2017

COMITET TEHNIC ASRO/CT 385
Servicii medicale pentru despicătura de buză şi/sau palat
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Domeniu de activitate: Servicii medicale pentru despicătura de buză şi/sau palat.
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Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:
CEN/CLC/ETSI

TC (nr.)

ISO/CEI

Denumire TC (limba

TC SC (nr.)

Denumire TC (limba engleză)

engleză)

Statut
ASRO
(O sau P)

CEN/TC 424*

Project Committee Care services for cleft
lip and/or palate

---

---

---

* CEN/TC 424 a fost desfiinţat, deoarece a finalizat tema de lucru propusă şi nu a mai avut nimic în
planul de lucru. ASRO/CT 385 a rămas activ pentru adoptarea CEN/TR 16824:2015 ca standard
român cu versiune în limba română, care nu s-a putut realiza.
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Componenţă:

Preşedinte: ENESCU Dan Mircea - SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ pentru Copii Grigore
Alexandrescu, Bucureşti - Instituţie publică.
Secretar: DINCĂ Valentina – ASRO
Membri:
Membru CT

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

Reprezentant
(nume, prenume )

Instituţie

ALBEAN Marcel

SPITALUL CLINIC DE
COPII BRAŞOV

Instituţie publică

SPĂTARU Radu Iulian

SPITALUL M.S. CURIE,
Bucureşti

Instituţie publică

STOICESCU Simona

SPITALUL CLINIC DE
URGENŢĂ pentru Copii
Grigore Alexandrescu

Instituţie publică

SUSANU Sidonia

SPITALUL CLINIC DE
URGENŢE PENTRU
COPII SF. MARIA IAŞI

Instituţie publică
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Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea
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Standarde române elaborare
originale
revizuire

0
0

Standarde române originale examinate

0

Versiune română (TR, NCT, FCT)

0

Notă de confirmare (NC)

0

Filă de confirmare (FC)

0

Total standarde

0

Finanţări

Exemple: Contract MDRT, Proiect sectorial, furnizare traducere primară (de exemplu EN ISO 9001) care devine
versiune română oficială etc.

Contracte FPA, ministere, proiecte, ASRO, etc: 0.
Raportul european CEN/TR 16824:2015, Early care services for babies born with cleft lip and/or
palate a fost aprobat de către CEN şi este disponibil. Membrii comitetului tehnic ASRO/CT 385
s-au organizat pentru realizarea versiunii române a acestui document, care însă nu a fost
finalizată.
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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: 0.
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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

---

CENELEC

---

ETSI

---

ISO

---

CEI

---

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013).
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8 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 0 standarde din care:
Tip de standard

Număr
standarde

Metodă de
adoptare

Număr
standarde

standarde române originale

0

NC

0

standarde
române
care
adoptă
standarde
sau
documente
de
standardizare europene

0

FC

0

standarde
române
care
adoptă
standarde
sau
documente
de
standardizare internaţionale

0

TR, NCT, FCT 0
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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

0

CEN

0

ISO

0

CENELEC

0

CEI

0

ETSI

0

9.2
Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale
ca standarde române:
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Metodă de adoptare

Nr.

NC

1

FC

0

TR (NCT,FCT)

0

Comentarii Comisie de Evaluare

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013).
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Concluzii şi propuneri:

Adoptarea în 2018 a CEN/TR 16824:2015, Early care services for babies born with cleft
lip and/or palate ca standard român cel puţin prin metoda notei de confirmare,
deoarece este un document de potenţial interes şi membrii ASRO/CT 385 au participat
activ la elaborarea acestuia.
Menţinerea stării activ a ASRO/CT 385, în vederea menţinerii posibilităţii de realizare a
versiunii române a CEN/TR 16824:2015, urmând ca în 2019 să se decidă modalitatea
de încetare a activităţii.
stare ASRO/CT

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare
COMISIE CE

NUME PRENUME

FUNCŢIE

DINCĂ Valentina

Expert standardizare ASRO/CT

LULEA Daniela

Şef Serviciu Standardizare
Generală

CHILEA Iuliana

Director Direcţie Standardizare

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

DATA: 16.03.2018
SEMNĂTURĂ
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