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Raport de activitate 2017 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 360 
Caracterizarea deşeurilor şi a nămolurilor 

 
 

1 Domeniu de activitate: 
 
Standardizarea procedurilor pentru determinarea caracteristicilor deşeurilor şi a 
comportamentului lor, în particular a proprietăţilor de levigare şi standardizarea terminologiei 
care se referă la aceasta. Se exclud: deşeurile radioactive, efluenţii gazoşi, apele uzate, 
explozivii, cadavrele de animale. Standardizarea în domeniul colectării şi transportului 
deşeurilor. Standardizarea metodelor de caracterizare a nămolurilor şi a produselor rezultate 
din colectarea apelor pluviale, a sistemelor de colectare a apelor uzate urbane, a staţiilor de 
epurare a apelor uzate şi apelor industriale asimilate aşa cum sunt definite prin directiva 
91/271(se exclud nămolurile industriale periculoase). Standardizarea în domeniul 
biocombustibililor, biomasei si a produselor de origine biologica.  
 
 
 
2 Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:  
 

CEN/CLC/ETSI ISO/CEI 
TC (nr.) Denumire TC (limba 

engleză) 
TC SC (nr.) Denumire TC (limba 

engleză) 
Statut 
ASRO  

CEN/SS S27  Waste - 
Characterization, 
treatment and streams 

ISO/TC 238  Solid biofuels O 

CEN/TC 183  Waste management ISO/TC 255 Biogas O 

CEN/TC 292  Characterization of 
waste 

ISO/TC 275 Sludge recovery, 
recycling, treatment and 
disposal 

O 

CEN/TC 308  Characterization of 
sludges 

ISO/TC 297 Waste management, 
recycling and road 
operation service 

O 

CEN/TC 335  Solid biofuels ISO/TC 300 Solid Recovered Fuels O 

CEN/TC 343  Solid Recovered Fuels    

CEN/TC 397 Project Committee - 
Baling presses - 
Safety requirements 

   

CEN/TC 383  Sustainably produced 
biomass for energy 
applications 

   

CEN/TC 411  Bio-based products      

CEN/TC 444 Test methods for 
environmental 
characterization of 
solid matrices 
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3 Componenţă: 
 
Preşedinte: Ludovic VASS   SC URBAN SA 
 
Secretar: Diana IORGA       -   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 

GAIVORONSKI Boris 
Sergiu 

BIOTERPENA SISTEM S.C. 

Elena Cristina NICOLAE Waste Laboratories S.C. 

BĂDESCU Valeriu INCD ECOIND CERCETARE 

MĂRCUŞ Iuliana INCDP Mediului CERCETARE 

SPERIATU Paula 
Luminiţa 

MDRAPFE DGT AUTORITATE 

Marinela DRACEA CIROM S.C. 

PASCAL Claudia SC URBAN SA S.C. 

GEORGESCU Claudiu APMCR  asociaţie 

TĂNĂSOIU Florentina MMAP AUTORITATE 

RUSU Julietta  RENAR asociaţie 

 
4 Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea 
 

Standarde române 
originale 

elaborare  
revizuire  

Standarde române originale examinate  

Versiune română (TR, NCT, FCT) 12 
Notă de confirmare (NC) 23 
Filă de confirmare (FC)  
Total standarde 35 

 
 

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

Finanţare: - 12 traduceri prin contract FPA 2017-2018 
 
6 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: 2 
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7 Documente analizate şi votate in 2017 
(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 

analizate şi votate 
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.) 

CEN 81  
CENELEC -  
ETSI -  

ISO -  
CEI -  

 
 
8 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 224 standarde din care: 
 

Tip de standard  Număr 
standarde 

 Metodă de 
adoptare 

Număr 
standarde 

standarde române originale 
 

9  NC 119 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

215  FC 7 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

  TR, NCT, FCT 89 
 

 
 

9 Program de lucru pentru anul în curs 
 

9.1 Proiecte aflate în program:  
 

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

CEN 71 
ISO 10 
CENELEC   
CEI  
ETSI  

 
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 Nr. 
NC  

FC  
TR (NCT, FCT) 12 
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10 Comentarii CE 
 
 
 
 
11 Concluzii şi propuneri: 
 

stare ASRO/CT   Activ     √ 
    Suspendare     
    Comasare     

    Divizare         
     Desfiinţare    
 

COMISIE CE DATA: 

NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

Diana Iorga Expert standardizare ASRO/CT  
 

Daniela Lulea Șef Birou Standardizare 
Generală 

 

Iuliana Chilea Director Direcţie Standardizare  
 

 


