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Raport de activitate 2017 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 386 
Homeopatie 

 
 
1 Domeniu de activitate: Homeopatie*. 
* CEN/TC 427, pentru care ASRO/CT 386 este comitet tehnic oglindă, a fost desfiinţat, deoarece a 
finalizat tema de lucru propusă şi nu a mai avut nimic în planul de lucru. ASRO/CT 386 a rămas activ 
pentru adoptarea EN 16872:2016 ca standard român cu versiune în limba română, activitate finalizată 
în cursul anului 2017. 

La nivel european este propunere de activitate nouă de standardizare în domeniul naturopatiei (care 
include şi homeopatia), pentru care doi dintre membrii ASRO/CT 386 şi-au exprimat interesul – 
urmează ca în cursul anului 2018 ASRO/CT 386 să decidă dacă îşi suspendă activitatea sau dacă îşi 
modifică denumirea şi îşi extinde domeniul de activitate corespunzător activităţii de standardizare 
europeană în domeniul naturopatiei. 
 
 
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  
(O sau P) 

CEN/TC 427** Project Committee - 
Services of Medical 
Doctors with 
additional qualification 
in Homeopathy 

--- --- --- 

** CEN/TC 427 a fost desfiinţat, deoarece a finalizat tema de lucru propusă şi nu a mai avut nimic în 
planul de lucru. ASRO/CT 386 a rămas activ pentru adoptarea EN 16872:2016 ca standard român cu 
versiune în limba română. 

 

3 Componenţă: 
 

Preşedinte: PAVLOVSCHI Doina - Societatea Română de Homeopatie - Asociaţie profesională 
 

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 

ALECU Adrian Universitatea de Medicina si 
Farmacie Tg. Mures 

Universitate 

CADAR Dan Asociatia Romana de Homeopatie 
Clinica 

Asociaţie profesională 
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DUMITRESCU 
Adrian 

Scoala Nationala de Sanatate 
Publica, Management si 
Perfectionare in Domeniul Sanitar-
Buc. 

Instituţie publică 

MOLDOVAN 
Corneliu-Ion 

Institutul National pentru Medicina 
Complementara si Alternativa 

Instituţie publică 

OMER Secil Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan Instituţie publică 

PONORAN 
Cornelia 
Carmen 

Asociatia Romana de 
Gemoterapie si Homeopatie 

Asociaţie profesională 

RÎNDAŞU 
Ileana 

Societatea Romana de 
Homeopatie 

Asociaţie profesională 

SAS Cristian Patronatul Furnizorilor de Servicii 
Medicale Paraclinice 

Asociaţie profesională 

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

Standarde române 
originale 

elaborare 0 
revizuire 0 

Standarde române originale examinate 0 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 1 
Notă de confirmare (NC) 0 
Filă de confirmare (FC) 0 
Total standarde 0 

 
 

5 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 
 

Finanţare din CT a realizării traducerii tehnice de specialitate a EN 16872:2016 în scopul 
adoptării la nivel naţional cu versiune în limba română (ARHC / dr. Dan Sorin Cadar – 
contract direct cu ERAN CATT). SR EN 16872:2017 aprobat la data de 31.05.2017. 
 
Finanţare din CT a mediatizării activităţii de standardizare în domeniu (SRH – articol 
„Standardul european de homeopatie” / dr. Ileana Rîndaşu – pe CD cu documente ale 
„Al XXXII-lea Congres Naţional de Homeopatie SRH”).  
 
 
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: 1. 
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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 
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 ---  

CENELEC ---  

ETSI ---  

ISO ---  

CEI ---  

 
 
8   Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
 
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 1 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 

1  FC 0 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

0  TR, NCT, FCT 1 

 
 

9 Program de lucru pentru anul în curs 
 

9.1 Proiecte aflate în program:  
 

 Nr. 

elaborare/revizuire  
standarde române originale  

0 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

CEN 0 

ISO 0 

CENELEC  0 

CEI 0 

ETSI 0 
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9.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale 
ca standarde române: 
 

Metodă de adoptare Nr. 

NC 0 

FC 0 

TR (NCT,FCT) 0 

 
 
10 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT   Activ***   
    Suspendare     
    Comasare     
    Divizare         
     Desfiinţare    
 

*** CEN/TC 427, pentru care ASRO/CT 386 este comitet tehnic oglindă, a fost desfiinţat, deoarece a 
finalizat tema de lucru propusă şi nu a mai avut nimic în planul de lucru. ASRO/CT 386 a rămas activ 
pentru adoptarea EN 16872:2016 ca standard român cu versiune în limba română, activitate finalizată 
în cursul anului 2017. 

La nivel european este propunere de activitate nouă de standardizare în domeniul naturopatiei (care 
include şi homeopatia), pentru care doi dintre membrii ASRO/CT 386 şi-au exprimat interesul. Propun 
menţinerea stării active a comitetului tehnic, urmând ca în cursul anului 2018 ASRO/CT 386 să decidă 
dacă îşi suspendă activitatea sau dacă îşi modifică denumirea şi îşi extinde domeniul de activitate 
corespunzător activităţii de standardizare europeană în domeniul naturopatiei. 
 
 

COMISIE CE DATA: 16.03.2018 

NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

DINCĂ Valentina Expert standardizare ASRO/CT  

 

LULEA Daniela Şef Serviciu Standardizare 
Generală 

 

CHILEA Iuliana Director Direcţie Standardizare  
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