Direcţia Standardizare

Raport de activitate 2015

COMITET TEHNIC ASRO/CT 55
Documentaţie, desen tehnic şi simboluri grafice

1

Domeniu de activitate:

Standardizarea şi coordonarea documentaţiei tehnice de produs, inclusiv a desenelor
tehnice, realizate manual sau de calculator, pentru necesităţile tehnice pe întregul ciclu de
viaţă al produselor, pentru facilitarea gestiunii, depozitării, căutării, reproducerii, schimbului şi
utilizării precum şi standardizarea în domeniul simbolurilor grafice ale pictogramelor, culorilor
şi formelor, în măsura în care aceste elemente intră în compunerea unui mesaj pentru
informarea publicului, etichete, semnale, panouri şi sisteme de comandă.
Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:
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CEN
Denumire TC (limba engleză)

TC (nr.)

TC SC
(nr.)

ISO
Denumire TC (limba engleză)

Statut
ASRO
(O sau P)

SS F01

Technical drawings

10

SS F16
ASD/PROC

Graphical symbols
Aerospace

145

3

Technical product
documentation
Graphical symbols

O
O

Componenţă:

Preşedinte: BARTIŞ Daniela
Secretar: BĂRDEANU Valentin
Membri:
Membru CT
reprezentant
(nume, prenume )

Instituţie

BACIU CĂTĂLIN

Academia Tehnică
Militară
Universitatea Craiova
Universitatea Politehnică
București
MAI-DGL
UTCB – Facultatea de
Instalaţii
Universitatea Politehnică
Timişoara
Universitatea Tehnică
Cluj-Napoca
ICTCM SA

GHERGHINA GEORGE
RĂDULESCU
ALEXANDRU
DUMITRAŞCU ALINA
ISPAS GABRIEL
BELEA GHEORGHE
MÂRZA CARMEN
BARBU VALENTIN

Tip de organizaţie
(societate comercială, microîntreprindere,
asociaţie profesională, asociaţie, instituţie
publică, institut de cercetare, instituţie de
învăţământ, persoană fizică etc.)
instituţie de învăţământ
instituţie de învăţământ
instituţie de învăţământ
instituţie publică
instituţie de învăţământ
instituţie de învăţământ
instituţie de învăţământ
institut de cercetare
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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
3
3
0
6

Finanţări

Finanţare ASRO nr. standarde: 2
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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
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
analizate şi votate (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
CENELEC
ETSI
ISO
CEI

2
-

-
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Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 143 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

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

Număr
standarde
36

Metodă de
adoptare
NC

Număr
standarde
15

76

FC

22

31

TR, NCT, FCT

70
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Program de lucru pentru anul în curs

9.1

Proiecte aflate în program:

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

Nr.
8
66
-

Până la sfârşitul anului în curs în programul de lucru CEN şi ISO 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:
Metodă de adoptare
NC
FC
TR (NCT,FCT)
10

Comentarii Comisie de Evaluare
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Concluzii şi propuneri:

stare ASRO/CT 55

NUME PRENUME
Valentin Bărdeanu
Iulian Floarea
Iuliana Chilea

Nr.
0
10

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare
COMISIE CE
FUNCŢIE
Expert standardizare
ASRO/CT 55
Coordonator
Domeniu Neelectric
Director Direcţie Standardizare

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

DATA:
SEMNĂTURĂ

