
 

 
                                            

 
 

   
 

Departament Standardizare 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 320 
Carburanţi şi combustibili gazoşi şi lichizi, lubrifianţi şi produse derivate, de origine 

petrolieră, sintetică şi biologică 
(activ din 06.06.1995) 

 
1 Domeniu de activitate:  
 
Standardizarea metodelor de măsurare, eşantionare şi încercare, terminologiei, clasificării şi 
cerinţelor impuse ţiţeiului, produse petroliere, lichidelor hidraulice, lubrifianţilor pe bază de 
ţiţei, biocombustibililor pe bază de pe esteri metilici şi esteri etilici ai acizilor graşi şi etanol 
precum și etichetarea combustibililor lichizi și gazoși comercializați 
 
A se bifa, după caz, încadrarea într-una dintre următoarele categorii: 

Reglementări tehnice/politici publice 
 

 
 

Securitate/Siguranță 
  

Tehnologii emergente  

Sisteme de management  

 
Există Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80 din 19 septembrie 2018 pentru stabilirea condițiilor 
de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie; standarde care susțin legislația europeană. 
 
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/TC 
19 

Gaseous and liquid fuels, 
lubricants and related 
products of petroleum, 
synthetic and biological 
origin. 

ISO/TC 28 Petroleum and related products, 
fuels and lubricants from natural 
or synthetic sources 

O 

  ISO/TC 28/SC 2 Measurement of petroleum and 
related products 

P 

  ISO/TC 28/SC 4 Classifications and 
specifications 

O 

  ISO/TC 28/SC 5 Measurement of refrigerated 
hydrocarbon and non-petroleum 
based liquefied gaseous fuels 

O 

  ISO/TC 28/SC 7 Liquid Biofuels P 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205029
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/204839
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/204839


             
            
            

          
            

 

 

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013). 
 

3 Componenţă: 
 
Preşedinte:  
Carmen VOICU OMV PETROM S.A 

 
 
Secretar:  
Mariana CRĂCIUN (03.01.2018 – 09.05.2018) 
 

ASRO 

Daniela ISĂCESCU  (10.05.2018 – 31.12.2018) 
 

ASRO 

 
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 

MARIANA FLOAREA 
SABIE 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ 
PENTRU PROTECŢIA 
CONSUMATORILOR 

instituţie publică 0 

ADRIAN BURLACU  GLOBAL SERVICE PROIECT societate comercială Nu mai dorește 
să fie membru 

CARMEN RĂCĂNEL  UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE 
CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 

instituţie de 
învăţământ 

0 

CRISTINA MARIA 
IVAN 

ROMPETROL RAFINARE societate comercială 636,65 

LORENA DELEANU  UNIVERSITATEA DUNAREA DE 
JOS - GALATI 

instituţie de 
învăţământ 

0 

ROXANA CRUŢESCU  OMV PETROM S.A. societate comercială 476 
MARINELA 
LIXANDRU  

UM 02411 instituţie publică 0 

TATIANA IONESCU  LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. societate comercială 636,65 
LILIANA MIHĂIŢĂ  SGS ROMANIA societate comercială 636,65 
CRISTINA NECULAI  ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A 

PETROLULUI 
asociaţie 

profesională 
636,65 

ADA GEORGIANA 
DUDU  

LUKOIL LUBRICANTS societate comercială 636,65 

LILIANA TASIANA 
BLEBEA  

CONPET SA societate comercială 636,65 

SILVANA ALICE 
CĂLINOIU 

PETROTEL-LUKOIL S.A - Ploiesti societate comercială 476 

ROXANA BOGDAN Registrul Auto Român R.A. instituţie publică 636,65 
MARIUS TUDOR  Asociaţia Producătorilor şi 

Importatorilor de Automobile 
asociaţie 

profesională 
279,65 

BORIS SERGIU 
GAIVORONSKI  

PF PENSIONAR 
 

persoană fizică 0 

VALENTINA ENESCU LUBETECH CONSULTING societate comercială 279,65 
   TOTAL 

5.967,85 
 

 



             
            
            

          
            

 

 

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013). 
 

4 Număr de standarde aprobate (ultimii 3 ani) 
 

  2018 2017 2016 
Standarde 
române originale 

elaborare - - - 
revizuire - - - 

Standarde române originale examinate - - - 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 21 5 4 
Notă de confirmare (NC) 13 6 9 
Filă de confirmare (FC) - - - 
Total standarde 34 11 13 

 
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 (31.05.2018, 19.06.2018) – verificare versiuni române, analiza 
documentelor de vot, stabilire program de lucru pentru anul în curs 
 
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 - 
ISO 10 - 
 
7  Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
 
Patrimoniul ASRO/CT 320 cuprinde 394 de standarde în vigoare din care: 
 
Tip de standard  Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române 
originale 
 
 
 
 
 

elaborate - - - - - 

revizuite - - - - - 

examinate - - - - 234 

 
 

Tip de standard Număr 
standarde  

standarde române care adoptă standarde sau 
documente de standardizare europene 

178 

standarde române care adoptă standarde sau 
documente de standardizare internaţionale 

47 

 



             
            
            

          
            

 

 

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013). 
 

Patrimoniu total  
 
Metodă de adoptare Număr 

standarde 
NC 53 
FC 18 
TR, NCT, FCT 154 % din total 

patrimoniu 
68,44 

 
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 16 
ISO 6 

 
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 5 
FC - 
TR (NCT,FCT) 5  

 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
 
10 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 320  Activ      
    Suspendare     
    Comasare     
    Divizare         
     Desfiinţare    
 

COMISIE CE DATA: 
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
Mariana CRĂCIUN 
Daniela ISĂCESCU 

Expert standardizare ASRO/CT 320  
 

Mădălina Simion Manager Departament Standardizare  
 

 


