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Departament Standardizare 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 270 
Ambalaje şi mijloace de distribuţie a mărfurilor  

 
1 Domeniu de activitate: 
 
Standardizarea în domeniul terminologiei, clasificării, caracteristicilor tehnice, metodelor de 
încercare şi marcare în domeniul tuturor tipurilor de ambalaje şi a mijloacelor de grupaj a 
mărfurilor în transport combinat, a impactului asupra mediului a deşeurilor de ambalaje, 
inclusiv reciclarea acestora, precum şi a identificării şi schimbului de informaţii referitoare la 
containere . 
Domeniul acestui CT este foarte extins (a se vedea comitetele tehnice CEN şi ISO 
corespondente) ceea ce face foarte dificilă gestionarea patrimonului de standarde naţionale 
originale.  
Standardele generale din domeniul ambalajelor (6 standarde) sunt standarde armonizate cu 
directiva 94/62/CE, Ambalaje.  
Multe din standardele pentru cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase sunt 
menţionate ca referinţă în regulamentul internaţional referitor la transportul mărfurilor 
periculoase pe calea ferată (RID) şi/sau în anexele tehnice ale acordul european referitor la 
transportul rutier al mărfurilor periculoase (ADR). 
Activitatea comitetului naţional nu trebuie subestimată prin prisma încasărilor din vânzarea 
standardelor şi a taxei de membru deoarece domeniul este de importanţă maximă în ceea ce 
priveşte siguranţa şi securitatea. 
Trebuie să se revină la adresele transmise de expertul ASRO către firme din domeniu pentru 
a deveni membru al CT 270 şi transmiterea de adrese noi firmelor contactate la PACKEXPO 
în 2018. 
 
Reglementări tehnice/politici publice 
 

 
 

 
Securitate/Siguranță 
 

 

 
Tehnologii emergente 

 
 

 
Sisteme de management 
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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/SS T14 Packaging ISO/TC 104 Freight containers P 

CEN/TC 119 Intermodal Loading Units 
and Cargo Securing 
(ILUCS) 

SC 1 General purpose containers O 

SC 2 Specific purpose containers ___ 

WG 6  Intermodal Loading Units SC 4 Identification and 
communication ___ 

WG 7  Cargo Securing  

CEN/TC 261 Packaging ISO/TC 122 Packaging 

O 

SC 4  Packaging and Environment 

WG 5 Terminology and vocabulary 

WG 8 Plastic drums 

WG 9 Accessible design for 
packaging 

WG 11 Household goods shipments 

WG 12 Supply chain applications of 
logistics technology 

WG 13 Returnable Transport System 

WG 14 Label Material 

WG 15 Tamper verification features 
for medicinal product 
packaging 

WG 16 Temperature controlled 
product packaging 

SC 5  Primary packaging and 
transport packaging 

SC 3 Performance requirements 
and tests for means of 
packaging, packages and unit 
loads (as required by ISO/TC 
122) 

WG 1  
Management standards for 
packaging of foodstuffs 

SC 4 Packaging and the 
environment 

 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6818&cs=176C9FCEF5360703A855BADEEDBBC21BC
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6819&cs=1BCE7385FBC9DE5B21B8F46BE6009DE6F
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:6473&cs=12493D522CBE07AE59630347149BC458E
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:20140&cs=1C70BE601A83A2EEEF2EF33E50446E6FD
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:536513&cs=1C0ABCA3E3A839B87A0C4071C835D37D2
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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 296 Tanks for the transport of 
dangerous goods 

ISO/TC 51 Pallets for unit load method 
of materials handling 

O 
 

ISO/TC 52 Light gauge metal containers 

WG 1  
Terminology and knowledge 
representation 

SC 6 Aerosol containers O 

WG 2  
Low pressure metallic tanks 
- Design and construction 

ISO/TC 63 Glass containers O 

WG 3  
Design and construction of 
pressure tanks (Pressure > 
0,5 Bar) 

ISO/TC 87 Cork O 

WG 5  Testing, inspection and 
marking 

   

WG 7  Service equipment    

WG 8  
Electronic equipment and 
products 

   

WG 9  
Guideline for loading, 
transporting and unloading 
of dangerous liquid goods 

   

CEN/TC 368 Product Identification    
 
3 Componenţă: 
Preşedinte: 
Vasile TOMA   TRANSLOGISTIC  societate comercială 
Secretar: 
Mariana CRĂCIUN  ASRO  asociaţie 
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   

IRINEL IONESCU   AMPRO DESIGN 
CONSULTANTS SRL 

societate comercială 636,65 

MARIANA IONESCU   persoană fizică 0 
  Total 636,65 

 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:7997&cs=19D34FEF19C8B86CC815F88DB746CFD4F
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:7998&cs=1D1B0C6BFCCCD7C12B4428233C090B27F
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:7999&cs=1F0A5BEA1A08E5A955FEDE24B0D80A83A
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:8001&cs=1B365DA793772E0DEE09ACAFF55556CA3
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:18360&cs=13997677F596D6B36A7923549762470EC
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:18361&cs=16AB63132F5E9A5B21FA7D4D3DE2C4E06
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:18362&cs=112AD71D3428A5590672188103B6FED67
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4 Număr de standarde aprobate (ultimii 3 ani) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Număr şedinţe desfăşurate în anul pentru care se efectuează evaluarea 
 
Nr. de şedinţe: 2 din care: 
 

• o şedinţă/electronic – pentru. prezentarea raportului de activitate, stabilirea 
programului de lucru, urmărirea programului de lucru al comitetelor CEN/TC şi 
ISO/TC corespondente;  

 
• o şedinţă – pentru verificare tehnică traduceri program FPA, votare documente 

CEN/TC. 
 
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 83 (inclusiv CIB 
şi examinări) 

__ 

ISO 1 __ 
 
7 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT 270 cuprinde 427 de standarde în vigoare din care: 
 
Tip de standard   Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române 
originale 119 
 
 
 
 

elaborate __ __ __ __ __ 

revizuite __ __ __ __ __ 

examinate __ __ __ __ __ 
 

2018 
 

2017 2016 

Standarde române 
originale 

elaborare 0 0 0 
revizuire 0 0 0 

Standarde române originale examinate 0 0 0 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 2 1 0 
Notă de confirmare (NC) 9 8 8 
Filă de confirmare (FC) __ __ __ 
Total standarde 11 9 8 
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Tip de standard  Număr 

standarde 
(2018) 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

296 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

8 

 
Patrimoniu total  
 
Metodă de 
adoptare 

Număr 
standarde 

NC 138 
FC 58 
TR, NCT, 
FCT 

100  % din 
total 
patrimoniu 

34 

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

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

__ 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

CEN 19 
ISO 27 
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. 

8.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale 
ca standarde române: 
 

Metodă de adoptare Nr. 
NC 6 
FC 0 
TR (NCT,FCT) 9 

Definitivarea programului de lucru pe 2019 pe baza acestei propuneri de program şi a 
surselor de finanţare (standarde, elaboratori şi termene, finanţare) se va face în cadrul primei 
şedinţe a CT 270, la o dată care se va stabili de comun acord. 
 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
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10 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 270  Activ    
    Suspendare     
    Comasare   
    Divizare   
     Desfiinţare    
 
 

COMISIE CE DATA: 2019.02.20 
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
MARIANA CRĂCIUN Expert standardizare ASRO/CT 270  

 
MĂDĂLINA SIMION Manager Departament Standardizare  
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