
 

 
                                            

 
 

   
 

Departament Standardizare 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 97 
Tutun şi produse din tutun, ţigarete electronice şi produse asociate lor 

(activ din 25.05.1992) 
 

1 Domeniu de activitate:  
 
Standardizare în domeniile terminologiei, calităţii, securităţii, eşantionării, metodelor de 
încercare, de analiză şi/sau de verificare, a compoziţiei şi a altor aspecte privind tutunul şi 
produsele din tutun, precum şi ţigaretele electronice şi produsele asociate lor 
 
Există standarde în cadrul Directivei 2001/95/CE şi posibil cel puţin o parte din standardele 
în lucru la nivel european să intre în cadrul Directivei 2014/40/UE. 
 
A se bifa, după caz, încadrarea într-una dintre următoarele categorii: 

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/TC 401 Reduced Ignition 
Propensity Cigarettes 

ISO/TC 126 Tobacco and tobacco 
products 

P 

CEN/TC 437 Electronic cigarettes 
and e-liquids 

ISO/TC 
126/SC 1 

Physical and dimensional 
tests 

P 

  ISO/TC 
126/SC 2 

Leaf tobacco P 

  ISO/TC 
126/SC 3 

Vape and vapour products P 

 
Alte organisme corespondente: 
 
Organism Organism_Nume 
CEE/ONU   

CODEX1 CODEX ALIMENTARIUS 
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3 Componenţă: 
 
Preşedinte:  
Ionuţ Valentin OANCEA Phillip Morris România Societate comercială 

 
Secretar:  
Valentina DINCĂ ASRO 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 

IACOB Oana Claudia JTI-MANUFACTURING | 
JTINTERNATIONAL 

Societate Comercială 0 

NICOLESCU Alina 
Gabriela 

British American Tobacco 
Romania Investment 

Societate Comercială 636,65 

MIHALACHE 
Constantin 

Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 

Instituţie publică 0 

GRIGORE Mariana JTI-MANUFACTURING | 
JTINTERNATIONAL 

Societate Comercială incert 

BOBOI Ciprian Vasile PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA PFA 

Incert 

CZIMBALMOS 
Daniela Laura 

AITE - Asociaţia Industriei de 
Ţigări electronice din România 

Societate Comercială incert 

OANCEA Ionuţ 
Valentin 

PHILIP MORRIS Societate Comercială 636,65 

  Total 1273,30 
 

 
Interes din partea marilor reprezentanţi pe piaţă (PMR, BAT, JTI) în special corelat cu 
legislaţia europeană. Participarea la activitatea curentă a CT este în creştere după 
finalizarea reorganizării.  
 
4 Număr de standarde aprobate (ultimii 3 ani) 
 

  2018 2017 2016 
Standarde 
române originale 

elaborare - - - 
revizuire - - - 

Standarde române originale examinate 10 - - 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 2 - 1 
Notă de confirmare (NC) - - - 
Filă de confirmare (FC) - - - 
Total standarde 12 0 1 

 
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 
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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 (19.12.2018)  
 
Examinarea a 10 standarde. Situaţia adoptării la nivel naţional a standardelor ISO. 
 
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 8 - 
ISO 80 - 
 
7  Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
 
Patrimoniul ASRO/CT 97 cuprinde 42 de standarde în vigoare din care: 
 
Tip de standard  Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române originale 
 
 
 
 
 

elaborate - - - - - 

revizuite - - - - - 

examinate 10 - - - - 
 
 

Tip de standard Număr 
standarde 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

4 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

19 

 
Patrimoniu total  
 
Metodă de adoptare Număr 

standarde 
NC 0 
FC 1 
TR, NCT, FCT 22 % din total 

patrimoniu 
95,65 

 



             
            
            

          
            

 

 

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

 
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 12 
ISO 19 

 
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 - 
FC - 
TR (NCT,FCT) - 

 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
 
10 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 97   Activ      
    Suspendare     
    Comasare     
    Divizare         
     Desfiinţare    
 

COMISIE CE DATA: 

NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

Valentina Dincă Expert standardizare ASRO/CT 97 
 

 
 

Mădălina Simion Manager Departament Standardizare  
 

 


