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Raport de activitate 2017 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 1 
 

MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE. 
 

1 Domeniu de activitate: 
 
Elaborează standarde de prescripţii, metode de încercare, de determinare a pierderilor, a 
randamentului, a mărimilor electromagnetice şi clasificarea maşinilor rotative indiferent de tensiune, 
putere sau dimensiuni cu excepţia maşinilor destinate tracţiunii electrice şi navelor 

 
2 Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:  
 

CEN/CLC/ETSI ISO/CEI 
TC (nr.) Denumire TC (limba 

engleză) 
TC SC (nr.) Denumire TC (limba engleză) Statut 

ASRO  
(O sau P) 

CLC/CT 2 Rotating machinery IEC/TC 2 Rotating machinery O 
     

 

3 Componenţă: 
 
Preşedinte: RODICA –MARGARETA VASILE  

 
Secretar: VLADIMIR GHEORGHIU  
                  ASRO 
 
Membri: 
 

Membru CT 
 

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

reprezentant 
(nume, prenume ) 

Instituţie 

BEIU Constantin INCDPM Cercetare 

POPESCU Mihail ICPE CA Cercetare   

MELCESCU Leonard UPB - IE Mediu academic  

EPUREANU Cătălina UMEB Societate comercială 

RUS Maria INCDPM Cercetare   

TUDORACHE Tiberiu UPB - IE Mediu academic 

CHIRILĂ Aurel | UPB - IE Mediu academic 

GHEORGHE Cristina UPB - IE Mediu academic 

DEACONU Dragoş | UPB - IE Mediu academic 
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4 Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea 
 

Standarde române 
originale 

elaborare - 
revizuire - 

Standarde române originale examinate - 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 0 
Notă de confirmare (NC) 2 
Filă de confirmare (FC) - 
Total standarde 2 

 
 
 

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

 
6 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: 0. 
 
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 

analizate şi votate 
Observaţii 
(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 5  
ETSI -  
ISO -  
CEI 8  
 
 
8   Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 95 standarde din care: 
 

Tip de standard  Număr 
standarde 

 Metodă de 
adoptare 

Număr 
standarde 

standarde române originale 
 

37  NC 15 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

47  FC 1 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

11  TR, NCT, FCT 42 
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9 Program de lucru pentru anul în curs 
 

9.1 Proiecte aflate în program:  
 

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

CEN  

ISO  
CENELEC  15 
CEI 12 
ETSI  

 
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: 
 

Metodă de adoptare Nr. 

NC 4 
FC  
TR (NCT,FCT) 1 

 
10 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
 
 
11 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT   Activ      

    Suspendare     
    Comasare     

    Divizare         
     Desfiinţare    
 

COMISIE CE DATA 

NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

Gheorghiu Vladimir Expert standardizare ASRO/CT  
 

Corciova Valerica Şef Serviciu Standardizare 
Electrotehnică, Energetică şi TIC 

 

Chilea Iuliana Director Direcţie Standardizare  
 

 


