Direcţia Standardizare

Raport de activitate (2015)

COMITET TEHNIC ASRO/CT 6
Radiocomunicaţii, telecomunicaţii
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Domeniu de activitate: Elaborează standarde din domeniul comunicaţiilor prin satelit
cât şi a echipamentelor de emisie radio, standardizarea problemelor de spectru radio,
compatibilitate electromagnetică, telecomunicaţii pe liniile de putere, precum şi metodele de
testare a influenţei câmpului electromagnetic datorat echipamentelor de telecomunicaţii
asupra omului. Elaborează standarde referitoare la sisteme şi echipamente de
telecomunicaţii, în principal despre ISDN (Reţeua Digitală cu Servicii Integrate) şi despre
echipamente telefonice terminale pentru ISDN.
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Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:
CEN/CLC/ETSI
Denumire TC (limba

TC (nr.)

engleză)

TC SC (nr.)

ISO/CEI
Denumire TC (limba engleză)

Statut
ASRO
(O sau P)

CLC/SR 103

Transmitting
equipment for
radiocommunication

IEC/TC 103

Transmitting equipment for
radiocommunication

P

ETSI/AT
ETSI/EE
ETSI/HF
ETSI/RT
ETSI/STQ
ETSI/TM
ETSI/PLT
ETSI/ERM
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Componenţă:

Preşedinte: Octavian Fratu – UPB ETTI
Secretar: Adrian Colgiu (ASRO)
Membri:
Membru CT
reprezentant
(nume, prenume )

Instituţie

ANDREI Liliana
CIMPOIERU Aninel
TEODORESCU Gabriela
MARGHESCU Ion
HALUNGA Simona
ENESCU Radu
DĂNILĂ Dumitru
MOCHI Tatiana-Doina
MARCU George

ANCOM
ROMATSA
PF
UPB - ETTI
UPB - ETTI
PF
ROMATSA
PF
ANCOM

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

Autoritate
Societate comercială
Consultant
Mediu Academic
Mediu Academic
Consultant
Societate comercială
Consultant
Autoritate
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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, ER)
Notă de confirmare (NC)
Filă de confirmare (FC)
Total standarde
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4
65
69

Finanţări

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

Finanţare contract MSI: 3
Finanţare contract FPA:Finanţare ASRO nr. standarde: 1
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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: 2
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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

0
192

192 de traduceri titluri în limba română pentru vot
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8 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)
Patrimoniul ASRO/CT 6 cuprinde 634 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
17

Metodă de
adoptare
NC

Număr
standarde
363

600

FC

163

17

TR, NCT, FCT 108

2
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Program de lucru pentru anul în curs

9.1

Proiecte aflate în program:
Nr.
-

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

4
4
250

Până la sfârşitul anului în curs în programul de lucru CEN/ISO şi CEI/CENELEC 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)

Nr.
240
5
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Comentarii Comisie de Evaluare
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Concluzii şi propuneri:

stare ASRO/CT

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare
COMISIE CE

NUME PRENUME
Adrian Colgiu

FUNCŢIE
Expert standardizare ASRO/CT

Eugenia Aghinii

Coordonator
Domeniu Electric/Neelectric
Director Direcţie Standardizare

Iuliana Chilea
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DATA:
…0.03.2016
SEMNĂTURĂ

