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Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 338 
Lacuri, vopsele, cerneluri, răşini, pigmenţi anorganici şi adezivi 

(activ din 10.10.1996) 
 
 

1 Domeniu de activitate: 
 
Standardizarea în domeniul adezivilor, lacurilor, vopselelor, cernelurilor, răşinilor şi 
pigmenţilor anorganici. Standardizarea terminologiei specifice, a metodelor de eşantionare, 
clasificare, a metodelor de încercare şi a cerinţelor pentru adezivi, lacuri, vopsele, cerneluri, 
răşini şi pigmenţi anorganici. 
 
2 Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:  
 

CEN ISO 

TC  
(nr.) 

Denumire TC  
(limba engleză) 

TC SC  
(nr.) 

Denumire TC 
 (limba engleză) 

Statut 
ASRO 

(O sau P) 
CEN/TC 139 Paints and varnishes ISO/TC 35 Paints and varnishes O 

CEN/TC 193 Adhesives ISO/TC 35/SC 9 General test methods for 
paints and varnishes O 

CEN/TC 298 Pigments and 
extenders ISO/TC 35/SC 10 Test methods for binders 

for paints and varnishes O 

  ISO/TC 35/SC 12 

Preparation of steel 
substrates before 
application of paints and 
related products 

O 

  ISO/TC 35/SC 14 Protective paint systems 
for steel structures O 

  ISO/TC 256  Pigmenţi, coloranţi şi 
materiale de umplutură O 

3 Componenţă: 
 
Preşedinte: SOARE Ion - persoană fizică - pensionar 
 
Secretar: MOESCU Mihaela 
 
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 

POPESCU ANGHEL - Persoană fizică 0 
BUTNARIU Magdalena MDRAP DGT Instituţie publică 0 

PREDOIU Simona  AIVR Asociaţie profesională 636,65 
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CIONCU-PUENEA 
Mariana 

INCD URBAN-INCERC Institutut de cercetare 0 

BONŢE Diana  CESAL Societate comercială 477,49 
GHERGHE Carmen  FABRYO 

CORPORATION SRL 
Societate comercială incert 

MUNTEAN Eliza  AZUR Societate comercială 477,49 
POTOP Bogdan  POLICOLOR Societate comercială 636,65 
ENACHE Bianca SC KOBER SRL Societate comercială 477,49 
BARBU Vasile - Persoană fizică 0 

  Total 2705,77 
 
4   Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea 
 

Standarde române 
originale 

elaborare - 
revizuire - 

Standarde române originale examinate 
(din totalul de 5 ) 

4 – confirmate 
1 - anulat 

Versiune română (TR, NCT, FCT) 4 (NCT) 
Notă de confirmare (NC) 30 
Filă de confirmare (FC) - 
Total standarde 39 

 
 
5 Număr şedinţe desfăşurate în anul pentru care se efectuează evaluarea 
 

Nr. de  şedinţe: 2/21.02.2018; 22.05.2018 
Subiecte principale la fiecare ședință: verificarea versiunii române, examinarea standardelor 
 
6 Documente analizate şi votate 2018 

 
 

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 110 
 

- 

ISO - 
 

- 

 
*A se menționa voturile sau comentariile negative care au necesitat discutarea în CT. 
 
 
7 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
 
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 527 standarde în vigoare, din care: 
 

Tip de standard Metodă de adoptare 
2018 2017 2016 2015 2014 

standarde 
române originale 
 

elaborate - - -   
revizuite - - -   
examinate 5 - -   

 
Tip de standard  Număr standarde 

(2018) 
standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

508 

standarde române care adoptă 14 
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standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 
 
Patrimoniu total  
 
Metodă de 
adoptare 

Număr 
standarde 

NC 262 
FC 96 
TR, NCT, 
FCT 

165 % din total 
patrimoniu …31,30…. 

  % din total std care 
adoptă EN, ISO 31,60 

 
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 111 
ISO 90 

 
Până la sfârşitul anului în curs în programul de lucru CEN/ISO 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 36 
FC - 
TR (NCT,FCT) 16 

 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
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10 Concluzii şi propuneri: 
    
stare ASRO/CT 338  Activ      
    Suspendare     
    Comasare     
    Divizare         
     Desfiinţare    
 
 

COMISIE  DATA: 
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

MOESCU Mihaela  
 
 

Expert standardizare  
ASRO/CT 338 

 

MĂDĂLINA SIMION Manager Departament 
Standardizare 

 

 


