Direcţia Standardizare

Raport de activitate (an) 2015

COMITET TEHNIC ASRO/CT 152

(Denumire) Instalaţii şi vase sub presiune de uz industrial
1

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul:

•

vaselor şi recipientelor sub presiune;

•

recipientelor sub presiune nesupuse la flacără;

•

schimbătoarelor de căldură;

•

acumulatoarelor hidropneumatice pentru transmisii hidraulice

•

echipamente sub presiune;

cum ar fi: terminologia, performanţele, încercările şi cerinţele speciale ale acestora.
Se exclud: cazanele cu ţevi de fum, buteliile cu gaz, componentele care intră în construcţia vehiculelor
aeronautice şi spaţiale, echipamentele de protecţie a echipamentele de prevenire şi stingerea
incendiilor, echipamentele de securitate individuală, componentele pentru dispozitivele de rotaţie sau
inversoarele, echipamentele nucleare sub presiune, sistemele de ţevi şi recipientele criogenice.
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TC (nr.)

Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:
CEN/CLC/ETSI
Denumire TC (limba
engleză)

TC SC (nr.)

ISO/CEI
Denumire TC (limba
engleză)

Statut
ASRO
(O sau P)

CEN/TC 54
CEN/TC 110
CEN/TC 359
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Unfired pressure
vessels
Heat exchangers
Project Committee –
Hyperbaric chambers
(desfiinţat)

ISO/TC 11

Componenţă:

Preşedinte: RĂDUCANU Ion --- Persoană fizică
Secretar: IONIŢĂ Paula --- IPROCHIM

Boilers and pressure
vessels

Participant

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

Membru CT 152
reprezentant
(nume, prenume )

Instituţie

DIACONESCU Iulian Dragoş

ISCIR

Institutţie publică

DUMITRESCU Viorel

ME

Autoritate publică

SIMION Aurelia

MDRAP

Autoritate publică

STĂNILOAIE Ştefan

TUV AUSTRIA ROMANIA

Societate comercială

ŢENCHEA Petre

Persoană fizică

Persoană fizică

CĂLINESCU Ioana Beatrice

Persoană fizică

Persoană fizică

MOCANU Narcis

BUREAU VERITAS

IMM
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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)
Notă de confirmare (NC)
Filă de confirmare (FC)
Total standarde
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0
0
0
2
9
0
11

Finanţări

Exemple: Contract MDRT, Proiect sectorial, furnizare traducere primară (de exemplu EN ISO 9001) care devine
versiune română oficială etc.

Contract ME nesemnat până la sfârşitul anului 2015: 2 standarde

Finanţare ASRO: 9 standarde
Fără Finanţare: 2 standarde

(FPO-1.0.0-17/01-rev0/08.04.2013).
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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: 1 şedinţă pentru PNS + 1 şedinţă pentru standarde + 1 şedinţă electronică
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Documente analizate şi votate (an precedent) 2015

(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
analizate şi votate

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/TC 54. CEN/TC
110, CEN/TC 359
CENELEC
ETSI
ISO/TC 11
CEI

15 documente
----0 documente
---

8 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)
Patrimoniul ASRO/CT 152 cuprinde 115 standarde din care:
Tip de standard
standarde române originale
standarde
române
care
adoptă
standarde
sau
documente
de
standardizare europene
standarde
române
care
adoptă
standarde
sau
documente
de
standardizare internaţionale

Număr
standarde
65

Metodă de
adoptare
NC

Număr
standarde
20

50

FC

3

0

TR, NCT, FCT

27
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Program de lucru pentru anul în curs

9.1

Proiecte aflate în program: previzionat
Nr.
elaborare/revizuire
0
standarde române originale
CEN (TC 54, TC 10
110, TC 359)
anchetă şi vot proiecte
ISO/ TC 11
0
CENELEC
0
CEI
0
ETSI
0

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

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.

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

Nr.
3
0
19
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Comentarii Comisie de evaluare
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Concluzii şi propuneri:

stare ASRO/CT 152

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare

NUME PRENUME
GABRIELA CAZAN
IULIAN FLOAREA
IULIANA CHILEA

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

COMISIE CE
FUNCŢIE
Expert standardizare ASRO/CT
Coordonator
Domeniu Electric/Neelectric
Director Direcţie Standardizare

DATA: 10.03.2016
SEMNĂTURĂ

