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Raport de activitate 2017 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 382 
Tehnologie grafică 

 
1 Domeniu de activitate:  
 
Standardizarea terminologiei, metodelor de testare şi a specificaţiilor în industria poligrafică şi 
tehnologia grafică, de la elaborarea originalului până la produsele finisate. Domeniul de activitate 
include în special: compoziţia, reproducerea, procesele de tipărire, finisarea (de exemplu 
legătoria), caracteristicile de utilizare a cernelurilor, suporturilor de imprimare şi a altor materiale 
folosite în tehnologia grafică. 
 
NOTĂ – Tipărirea este definită aici ca un proces de reproducere a unui element de imagine care implică 
transferul unui produs colorat sau nu (cerneală, etc.) pe un suport, utilizând unul din modurile de concepţie 
şi transfer al imaginii: în relief, planografic, intaglio, serigrafie sau altele. 
 

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) 

nu are comitet CEN corespondent TC 130 
WG 1  
WG 2  
WG 3  
 
TF 3  
WG 4  
WG 5  
WG 7  
 
JWG 8  
 
WG 9  
 
WG 10  
 
 
WG 11  
 
WG 12  
WG 13  
 
JWG 14  
 

Graphic technology 
Terminology 
Prepress data exchange 
Process control and related 
metrology 
Workflow standards roadmap 
Media and materials 
Ergonomics - Safety 
Colour management (JWG ISO/TC 
130 and ICC) 
Joint TC 130-TC 42 WG: Revision 
of ISO 13655 
Joint TC 130-TC 42 WG: 
Development of ISO 12640-5 
Joint between ISO/TC 130 and 
ISO/TC 247: Management of 
security printing processes 
Environmental impact of graphics 
technology 
Postpress 
Printing conformity assessment 
requirements 
Joint ISO/TC 130 - ISO/IEC JTC 
1/SC 28 WG: Print quality 
measurement methods 
 

P 

 

3 Componenţă: 
 
Preşedinte: Dorin PIŢIGOI - COLOR SERVICE TRANSILVAE 
Secretar: Madalina SIMION - ASRO 
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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 

AMZĂR Costel APRA Asociaţie profesională 

BECHERU Petru Ioan USH Universitate 

LASZLO Porsche INFOPRESS Societate Comercială 

LASZLO Szabo Benczo OPTIMA FORMA IMM 

MARICA Mirela AT TRANSILVANIA Asociaţie profesională 

MAZILU Simona-Florina ALLMAZ Microîntreprindere/PFA 

PAVEL Radu HEIDELBERGER Societate Comercială 

ROMAN Radu NOVIS Societate Comercială 

 

 
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) 1 

Notă de confirmare (NC) - 
Filă de confirmare (FC) - 

Total standarde - 
 
 

5 Finanţări: - 
 

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: 5 şedinţe (stabilirea programului de lucru pe 2017, elaborare versiune romana 
standarde in lucru) 
 
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 -  
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ETSI -  
ISO 66  
CEI -  

 
8   Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 39 standarde din care: 
 
Tip de standard  Număr 

standarde 
 Metodă de 

adoptare 
Număr 
standarde 

standarde române originale 
 

38  NC 0 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

-  FC 0 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

1  TR, NCT, FCT 39 

 

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 29 
CENELEC  - 
CEI - 
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 0 

FC 4 
TR (NCT,FCT) 3 
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10 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT   Activ     X 

    Suspendare     
    Comasare     

    Divizare         
     Desfiinţare    
 
 

COMISIE CE DATA:  

NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

SIMION Madalina Expert standardizare ASRO/CT 382  
 

LULEA Daniela Șef serviciu Standardizare Generală  
 

CHILEA Iuliana Director Direcţie Standardizare  
 

 


