Direcţia Standardizare

Raport de activitate 2017

COMITET TEHNIC ASRO/CT 239
Securitatea aparatelor electrocasnice şi similare
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Domeniu de activitate:

Elaborează standarde care cuprind prescripţii de securitate pentru aparatele electrocasnice şi
scopuri similare. Aceste standarde stabilesc un nivel de protecţie acceptat pe plan
internaţional împotriva riscurilor electrice, mecanice, termice, de foc şi la radiaţii, atât în
condiţii de utilizare normală cât şi în condiţii anormale care pot să apară în utilizarea curentă.
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Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:
CEN/CLC/ETSI
Denumire TC (limba engleză)

TC (nr.)

TC SC (nr.)

ISO/IEC
Denumire TC (limba engleză)

Statut
ASRO
(O sau P)

CLC/TC 61

Safety of household and
similar electrical appliances

IEC/TC 61
IEC/SC 61B
IEC/SC 61C
IEC/SC 61D
IEC/SC 61J
IEC/SC 61H

3

Safety of household and similar
electrical appliances
Safety of microwave ovens

O

Household appliances for
refrigeration
Appliances for air-conditioning for
household and similar purposes
Safety of electrically-operated farm
appliances
Electrical motor-operated cleaning
appliances for industrial use

O

O

O
O
O

Componenţă:

Preşedinte: Paul Pencioiu
Secretar: ICPE Bucureşti - Adriana Chitez
Membri:
Membru CT
reprezentant
(nume, prenume )
Stelică
Ecaterina
Ştefan
Kind
Grigore-Mihai
Gabriel
Georgeta
Liliana
Cătălin Răzvan
Emil
Andrei

Instituţie
NICULA
FRANSUA
ERDEI
Pal
FARCAŞ
IDORAŞ
BUICĂ
LINCULESCU
GURĂU
CAZACU
ORBAN

Gheorghe
Ion Octavian

NEDELCU
SANDA

ANPC
Electric Products_OICPE
ELECTROLUX SAMUS
ELECTROLUX SAMUS
RELEE Mediaş
ANA IMEP Piteşti
INCDPM
ME
CECED România
UPB
Asociatia ENVIRON
DAIKIN AIR Conditioning
Central Europe Romania
Quality Controll

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

autoritate
societate comercială
societate comercială
societate comercială
societate comercială
societate comercială
institut de cercetare
autoritate
asociate profesională
instituţie de învăţământ
asociaţie responsabila cu aspecte de mediu
societate comercială
societate comercială
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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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15
1
16

Finanţări

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

Finanţare FPA 2017.
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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:
3 pentru elaborare versiune română
2 sedinţe pentru stabilire poziţie RO la documentele de vot transmise în anchetă.
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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
IEC

50
43

8 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării)
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 302 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
-

Metodă de
adoptare
NC

Număr
standarde
27

302

FC

-

-

TR, NCT, FCT 275
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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
IEC
ETSI

Nr.
42
44
-

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

Nr.
23
13

Până la sfârşitul anului în curs pot să existe mai multe traduceri faţă de numărul precizat mai sus.
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Comentarii Comisie de Evaluare
standarde sub directiva LVD.
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Concluzii şi propuneri:

stare ASRO/CT

NUME PRENUME
Florica-Elena Ionescu

Activ
Suspendare
Comasare
Divizare
Desfiinţare
COMISIE CE
FUNCŢIE
Expert standardizare ASRO/CT

Valerica Corciova

Iuliana Chilea

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

Şef Serviciu Standardizare
Electrotehnică, Energetică şi
TIC
Director Direcţie Standardizare

.03.2018
SEMNĂTURĂ

