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Direcția Standardizare 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 103 
Textile 

 
1 Domeniu de activitate: 
 
Standardizează terminologia, regulile pentru identificare şi marcare, metodele de eşantionare 
şi metodele de analiză şi încercare cât şi caracteristicile pentru fire, fibre, sfori, frânghii, 
ciorapi,  ţesături şi tricoturi din produse naturale (bumbac, lână, in, cânepa, iută) sau 
sintetice  utilizate în confecţii din tricot sau din ţesături. De asemenea standardizează 
metodele de analiză pentru produsele auxiliare folosite în industria textilă (de exemplu 
coloranţii pentru vopsire). Standardizează produsele provenite de la păsări (pene şi puf) 
utilizate ca materiale de umplere pentru industria textilă. Standardizează sistemul de notare 
al mărimilor pentru îmbrăcăminte, care are la bază măsurarea dimensiunilor corpului uman. 
 
A se menționa anumite caracteristici ale domeniului sau programului de lucru, în special în 
ceea ce privește siguranța publică, interesul guvernamental, inovația și posibilitatea de 
dezvoltare a pieței în domeniu (de exemplu: standarde referitoare la aparatură 
electrocasnică nu au vânzare foarte mare, dar sunt relevante pentru securitatea utilizatorului, 
standarde citate în reglementări naționale/politici publice sau care susțin legislația 
europeană/română). 
 
A se menționa orice motiv pentru care importanța lucrărilor comitetului ar putea fi 
subestimată pe baza unor date obiective (de exemplu, în cazul eurocodurilor veniturile din 
vânzări nu sunt ridicate întrucât informații din acestea sunt folosite în software-urile existente 
pe piață și în reglementările naționale din domeniu; alte exemple: nivelul de participare și de 
răspuns din rândul membrilor este scăzut, numărul scăzut de membri care achită taxă de 
participare). 
 
A se bifa, după caz, încadrarea într-una dintre următoarele categorii: 
 
Reglementări tehnice/politici publice 
 

 
 

Securitate/Siguranță 
 

 

 
Tehnologii emergente 

 
 

 
Sisteme de management 

 
 

 
Trei reprezentanţi ai membrilor ASRO/CT 103 sunt membrii în grupuri de lucru europene, 
CEN/TC 248 WG 10, CEN/TC 248 WG 20, CEN/TC 248 WG 31. 
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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 248  Textiles and textile 
products  

ISO/TC 38  Textiles  O  

CEN/TC 443 Feather and down ISO/TC 
38/SC 1  

Tests for coloured textiles and 
colorants  

O  

  ISO/TC 
38/SC 2  

Cleansing, finishing and water 
resistance tests  

O 

  ISO/TC 
38/SC 20 

Fabric descriptions (activitate 
suspendata)  

O 

  ISO/TC 
38/SC 23  

Fibres and yarns  O  

  ISO/TC 
38/SC 24  

Conditioning atmospheres and 
physical tests for textile fabrics  

O  

  ISO/TC 
133  

Clothing sizing systems - size 
designation, size measurement 
methods and digital fittings  

O  

 
3 Componenţă: 
 
Preşedinte: 
VISILEANU Emilia  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie  Institut 
Secretar: 
 
SURDU Lilioara  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie  Institut  
 
În mare parte activitatea de secretariat este realizată de expertul de standardizare. 
 
Avantajele pe care le obţine ASRO prin deţinerea secretariatului de către INCDTP: 
- INCDTP găzduieşte şedinţele comitetului tehnic; 
- INCDTP sprijină expertul de standardizare în relaţia cu membrii comitetului tehnic, 
- Specialiştii INCDTP pun la dispoziţie traduceri tehnice de specialitate pentru standardele 
române de interes; 
 - Preşedintele comitetului este vicepreşedinte al ASRO. 
 
Obs: A se menționa gradul de implicare al secretarului în activitatea comitetului, în cazul în 
care acesta este deținut de altă instituție. 
 
Ce avantaje obține ASRO prin menținerea secretariatului în exterior (de exemplu: asigurarea 
locației și asigurarea protocolului necesar pentru ședințe) 
 
Membri: 
 

Membru CT 
 

Tip de organizaţie 
(societate comercială, 

microîntreprindere, 
asociaţie profesională, 

asociaţie, instituţie 
publică, institut de 

cercetare, instituţie de 
învăţământ, persoană 

fizică etc.) 

Taxă de 
participare 

(lei)* 
Reprezentant 

(nume, prenume ) 
Instituţie  

BĂLAN Diana INTERTEK ATI Societate comercială 636,65 
BULĂREANU UM 02411  Instituţie publică  0 
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Maria  
DUMITRESCU 
Iuliana  

Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare 
pentru Textile şi 
Pielărie  

Institut  0 

NICULESCU 
Claudia Cornelia  

Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare 
pentru Textile şi 
Pielărie  

Institut  0 

IRIMIA Liliana 
Delia  

Centrul de Cercetări 
pentru Calitatea 
Produselor Textile şi 
Protecţia Mediului  

IMM  476 

OPROIU Cornelia 
Loti  

ASOCIAŢIA PENTRU 
PROTECŢIA 
CONSUMATORILOR 
DIN ROMANIA  

Asociaţie  0 

PIROI Cristina  Universitatea Tehnică 
Iaşi, Fac. Textile 
Pielarie si 
Management 
Industrial, Inginerie 
Chimica 

Universitate  0 

  Total 
 

1112,65 

 
 
*Informațiile vor fi completate de Radu. 
 
A se menționa orice dificultate în menținerea unui comitet funcțional și cu reprezentare 
echilibrată (de exemplu: vârsta membrilor, interesul scăzut din partea industriei, 
imposibilitatea numirii unui alt președinte) 
 
Nu am reuşit să atragem producătorii din domeniu. Am încercat direct şi prin intermediul 
membrilor comitetului dar nu am avut niciun rezultat. 
 
 4 Număr de standarde aprobate (ultimii 3 ani) 
 

2018 
 

2017 2016 

Standarde române 
originale 

elaborare 1 0 0 
revizuire 0 0 0 

Standarde române originale examinate 0 0 0 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 7 2 7 
Notă de confirmare (NC) 20 8 14 
Filă de confirmare (FC) 1 0 0 
Total standarde 28 (FC şi FCT 

în acelaşi an) 
10 21 

 
 
5 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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*A se enumera principalele subiecte ale ședințelor (verificarea versiunii române, elaborarea standardelor române 
originale, discutarea poziției naționale pentru vot, stabilirea consensului, etc.  
 
 
6 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 53  
CENELEC -  
ETSI -  
ISO 0  
IEC -  
 
*A se menționa voturile sau comentariile negative care au necesitat discutarea în CT. 
 
 
7 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT 103 cuprinde 726 de standarde în vigoare din care: 
 
Tip de standard   Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române 
originale 
 
 
 
 
 

elaborate 1 (erată) 0 0 0 0 

revizuite 0 0 0 0 0 

examinate 0 0 0 0 0 

 
 
Tip de standard  Număr 

standarde 
(2018) 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

378 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

34 

 
 
Patrimoniu total  
 
Metodă de 
adoptare 

Număr standarde 

NC 111 
FC 60 
TR, NCT, FCT 237 % din total 

patrimoniu 
58 % 
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8 Program de lucru pentru anul în curs 
 
8.1 Proiecte aflate în program:  
 

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

0 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

CEN 49 
ISO 52 
CENELEC  - 
IEC - 
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. 
 
A se menționa orice propunere de temă nouă elaborată sau în curs de elaborare de către 
ASRO/CT. 
 
 
8.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale 
ca standarde române: 
 

Metodă de adoptare Nr. 
NC 12 
FC 0 
TR (NCT, FCT) 4 

 
 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
10 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 103  Activ    
    Suspendare     
    Comasare   
    Divizare   
     Desfiinţare    
 
 

COMISIE CE DATA:  
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
VALERICA CORCIOVA Expert standardizare ASRO/CT  

 
MĂDĂLINA SIMION Manager Departament Standardizare  

 
 
 


