
 

 
                                            

 
 

   
 

Departament Standardizare 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 180 
Seminţe de consum 

(activ din 10.06.1991) 
 

1 Domeniu de activitate:  
 
Standardizare în domeniul seminţelor de oleaginoase şi produse din acestea, seminţe de 
cereale şi produse din acestea, uleiuri de origine vegetală şi animală, amidon şi produse 
dulci. 
 
Există standarde citate în Manualul de gradare pentru semințele de consum aprobat prin 
ordin MADR nr. 228/2017.  
Standardul SR EN ISO 22000 şi standardele conexe lui aparţin patrimoniului CT 180. 
 

Reglementări tehnice/politici publice  

Securitate/Siguranță  

Tehnologii emergente  

Sisteme de management  

 
 
2 Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:  
 

CEN 
 

ISO 

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

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

Statut 
ASRO 
(O sau 

P) 
CEN/SS C01 Food Products ISO/TC 

34/SC 11 
Animal and vegetable fats 
and oils 

O 

CEN/SS C10 Starch ISO/TC 
34/SC 2 

Oleaginous seeds and fruits 
and oilseed meals 

P 

CEN/TC 307 Oilseeds, vegetable and 
animal fats and oils and 
their by-products - Methods 
of sampling and analysis 

ISO/TC 
34/SC 4 

Cereals and pulses O 

CEN/TC 338 Cereal and cereal products ISO/TC 93 Starch (including derivatives 
and by-products) 

O 

 
Alte organisme corespondente: 
Organism Organism_Nume 
CODEX2  
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3 Componenţă: 
 
Preşedinte:  
BELC Nastasia IBA - Institutul de Bioresurse Alimentare - Cercetare Institut 

 
Secretar:  
CRISTEA Adina CNGSC - Comisia Naţională de Gradare a 

Seminţelor de Consum 
Instituţie publică 

 
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 

TALPEŞ Gina CEREALCOM BRAILA Societate Comercială 636,65 

IORGA Enuta Institutul de Bioresurse 
Alimentare Institut 

0 

MIHALACHE 
Constantin 

Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale Instituţie publică 

0 

VOICA Daniela 

ROMPAN - Patronatul Român 
din Industria de Morărit, 
Panificaţie şi Produse 
Făinoase 

Asociaţie 
profesională 

636,65 

DIMITRIU Mihai Patronatul Zaharului din 
Romania 

Asociaţie 
profesională 

neplată 

GHERMAN Ioan Federatia Cultivatorilor de 
Sfecla de Zahar din Romania 

Asociaţie 
profesională 

situaţie incertă 

STANCU Vasile Asociatia Producatorilor de 
Zahar din Sfecla din Romania 

Asociaţie 
profesională 

situaţie incertă 

PASCU Alecsandru Academia de Stiinte Agricole si 
Silvice (ASAS) 

Instituţie de 
învăţământ şi 
cercetare 

0 

BADIU Aurel Academia de Stiinte Agricole si 
Silvice (ASAS) 

Instituţie de 
învăţământ şi 
cercetare 

0 

  Total 1273,30 
 

 
Interes scăzut din partea industriei. Cele trei organizaţii referitoare la sfeclă de zahăr/zahăr şi 
cei doi membri ai ASAS s-au înscris în CT cu scopul susţinerii elaborării unui standard 
original referitor la sfecla de zahăr pentru industrializare, dar nu s-au înţeles şi au renunţat, 
neparticipând deloc la activitatea CT. 
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4 Număr de standarde aprobate (ultimii 3 ani) 
 

  2018 2017 2016 
Standarde 
române originale 

elaborare - - - 
revizuire - - - 

Standarde române originale examinate - 14 - 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 1 - 2 
Notă de confirmare (NC) 5 15 16 
Filă de confirmare (FC) - - 1 
Total standarde 6 29 19 

 
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: 2 (29.03.2018, 29.05.2018)  
 
Verificarea versiunii române a standardului SR ISO/TS 22003:2016. Finalizarea după 
anchetă publică a examinării realizate in CT în cursul anului 2017. 
 
 
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 32 - 
ISO 19 - 
 
 
7  Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
 
Patrimoniul ASRO/CT 180 cuprinde 275 de standarde în vigoare din care: 
 
Tip de standard  Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române originale 
 
 
 
 
 

elaborate - - - - - 

revizuite - - - - - 

examinate - 14 - - - 
 
 

Tip de standard Număr 
standarde 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

175 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

25 
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Patrimoniu total  
 
Metodă de adoptare Număr 

standarde 
NC 96 
FC 22 
TR, NCT, FCT 82 % din total 

patrimoniu 
41,00 
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8 Program de lucru pentru anul în curs 
 
8.1 Proiecte aflate în program:  
 

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

2/14 

anchetă şi vot proiecte CEN 32 
ISO 24 

 
Până la sfârşitul anului în curs în programul de lucru CEN/ISO pot intra şi alte proiecte faţă de numărul 
precizat mai sus. 
 
8.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale 
ca standarde române: 
 

Metodă de adoptare Nr. 
NC 1 
FC - 
TR (NCT,FCT) - 

 
 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
 
10 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 180   Activ      
    Suspendare     
    Comasare     
    Divizare         
     Desfiinţare    
 

COMISIE CE DATA: 

NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

Valentina Dincă Expert standardizare ASRO/CT 180 
 

 
 

Mădălina Simion Manager Departament Standardizare  
 

 


