Direcţia Standardizare
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COMITET TEHNIC ASRO/CT 122
STICLĂ PENTRU CONSTRUCŢII
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Domeniu de activitate:

Standardizarea în domeniul sticlei utilizate în construcţii, care cuprinde în special următoarele aspecte:
•

definiţiile tuturor tipurilor de vitraje de bază sau transformate, vitraje antiefracţie, vitraje securizate şi de
securitate;

•

definiţiile caracteristicilor;

•

metodele de încercare pentru determinarea caracteristicilor;

•

metodele de calcul al caracteristicilor;

•

cerinţe;

•

clasificări (de exemplu antiefracţie);

•

metodele de punere în operă.
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Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:

TC (nr.)

CEN/CLC/ETSI
Denumire TC (limba engleză)

CEN/TC 129

Glass in building

WG 1

Basic glass products

WG 10
WG 11
WG 12
WG 13
WG 14
WG 15
WG 16
WG 17
WG 18
WG 19
WG 2
WG 3
WG 4

Sound insulating glazed
assemblies
Fire resistant glazed assemblies
Glass in building - Assembly
rules
Safety glazing
Security - Anti-bullet and antiexplosion
Security - Anti-vandalism and
anti-bandit
Structural glazing
Management
Filmed glass
Acid etched glass and sand
blasted glass
Toughened, heat strengthened
and enamelled glass
Laminated glass
Insulating glass units

TC SC
(nr.)

ISO/CEI
Denumire TC (limba
engleză)

TC 160
SC1

Glass in building
Product considerations

SC2

Use considerations

Statut
ASRO
(O sau
P)

O

CEN/CLC/ETSI
Denumire TC (limba engleză)
WG 5
WG 6
WG 7
WG 8

Coated glass for mirrors
Coated glass for windows
Glass blocks
Mechanical strength
Light and energy transmission,
thermal insulation
Basic glass products

WG 9
WG 1

3

Componenţă:

Preşedinte: Valentin PETRESCU
Secretar: Mariana Crăciun
Membri:

reprezentant
(nume, prenume )

Instituţie

Tip de organizaţie
(societate comercială,
microîntreprindere, asociaţie
profesională, asociaţie, instituţie
publică, institut de cercetare,
instituţie de învăţământ, persoană
fizică etc.)

Dl. Ioan BREZEANU

Ministerul Economiei,

instituţie publică

Dna. Sabina Elena
BOTEA

Persoană fizică – expert

Dl. Leon BUZATU

SAINT GOBAIN GLASS

societate comercială

Dna. Cătălina CRISTEA

MOLDOGLASS

societate comercială

Dl. Cristian Ioan SILVIU

SPECTRUM INDUSTRIES

societate comercială

Dl. Radu SFINTEŞa

UAUIM – Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism Ion
Mincu

Membru CT
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instituţie de învăţământ

Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea
Standarde române elaborare
originale
revizuire

__

Standarde române originale examinate

__

Versiune română (TR, NCT, FCT)

7

Notă de confirmare (NC)

2

Filă de confirmare (FC)

__

Total standarde

9

Finanţări

finanţare program european - FPA
(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013).

__

6

Număr şedinţe desfăşurate în anul pentru care se efectuează evaluarea

Nr. de şedinţe: 2
— o şedinţă – electronic, pentru stabilirea programului de lucru
— o şedinţă pentru discutarea traducerilor pentru cele şapte standarde adoptate prin metoda
traducerii
7

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 Observaţii
(transmitere de comentarii, participare membri ASRO/CT la elaborare documente
analizate şi votate
de standardizare europene sau internaţionale, participare delegaţie RO la întruniri
ale organizaţiilor de standardizare europene, internaţionale etc.)

CEN

15

__

ISO

8

___membru O
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Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)

Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 80 standarde din care:
Tip de standard

Număr
standarde

Metodă de
adoptare

Număr
standarde

standarde române originale

1

NC

23

standarde române care adoptă standarde
sau documente de standardizare europene

79

FC

1

standarde române care adoptă standarde
sau
documente
de
standardizare
internaţionale

__

TR, NCT, FCT 55
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Program de lucru pentru anul în curs

9.1

Proiecte aflate în program:

elaborare/revizuire
standarde române originale
CEN
anchetă şi vot proiecte
ISO

Nr.
__
14
10

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.

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

9.2
Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale ca
standarde române:
Metodă de adoptare
NC
FC
TR (NCT,FCT)

Nr.
3
__
11

10

Comentarii Comisie de Evaluare

11

Concluzii şi propuneri:

stare ASRO/CT

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare

NUME PRENUME

COMISIE CE
FUNCŢIE

Mariana CRĂCIUN

Expert standardizare ASRO/CT 122

Iulian FLOAREA

Coordonator
Domeniu Electric/Neelectric

Iuliana CHILEA

Director Direcţie Standardizare

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