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Raport de activitate 2017 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 383 
Managementul inovării 

1 Domeniu de activitate: 
Standardizarea instrumentelor, metodelor, abordărilor şi practicilor care facilitează 
încorporarea inovării în procesele organizaţiilor, incluzând toate tipurile de inovare împreună 
cu aspectele aferente, precum şi corelarea cu alte mecanisme de inovare din activitatea de 
cercetare şi dezvoltare. 
 

2 Comitete tehnice europene/interna ţionale corespondente:  
 

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

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

ASRO  
(O sau P) 

CEN/TC 389 Innovatrion management  
ISO/TC 279 Innovation process: interaction, 

tools and methods 
O 

3 Componen ţă: 
 

Preşedinte: Alexandru Ştrenc  
 

Secretar: ASRO - Florica-Elena Ionescu  
 

Membri: 
Membru CT 

 
reprezentant 
(nume, prenume ) 

Instituţie 

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

Carmen GHIŢULEASA  INCDTP Bucureşti institut de cercetare 
Daniela BUCUR INCDTP Bucureşti institut de cercetare 
Gheorghe MANOLEA  Universitatea Craiova instituţie de învăţământ 
Marioara FAIGHENOV SC AGPITT SRL microîntreprindere 
Sergiu Iulian CADAR INCDO-INOE2000 institut de cercetare 
Gheorghe GHEORGHE INCDMTM Bucureşti institut de cercetare 

Mioriţa UNGUREANU  
Universitatea tehnică Cluj-
Napoca 

instituţie de învăţământ 

Dan SĂVESCU 
Universitatea Transilvania 
Braşov 

instituţie învăţământ 

Elena MACAMETE INCDIE ICPE CA institut de cercetare 
Ioan ŞTEFĂNESCU IVC DTCI ICSI Ramnicu Vălcea institut de cercetare 
Aurel SETEL Universitatea Oradea instituţie de învăţământ 
Radu-Robert PITICESCU INCDMNR-IMNR Bucureşti institut de cercetare 
Cătălin NAE INCD INCAS institut de cercetare 
Radu-Grigore GROSU SC Tehopolis SRL societate comercială 
Krisztian GERGELY SC OTP CONSULTIG 

ROMANIA SRL 
societate comercială 

Claudiu GEORGESCU APMCR asociaţie profesională 
Ion BREZEANU APMCR asociaţie profesională 
Petrus GEORGESCU APMCR  asociaţie profesională 
Stelian BRAD UT CLUJ NAPOCA instituţie de învăţământ 
Nicolae NAUM CIT IRECSON institut de cercetare 
Mădălin IONIŢA FM MANAGEMENT 

CONSULTANCY SRL (FMMC) 
societate comercială 

Marian SEBE MAI DGL SDC autoritate 
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Nela  ROTARU QUALITY INTERNATIONAL 
CONSULTING SRL 

societate comercială 

Rodica CIUCULESCU ECO CRIN CONSULTING SRL societate comercială 
 
4 Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efec tuează evaluarea 
 

elaborare 1 Standarde române originale 
revizuire - 

Standarde române originale examinate - 
Versiune română (TR, NCT, FCT) - 
Notă de confirmare (NC) - 
Filă de confirmare (FC) - 
Total standarde 1 

 
5 Finan ţări 
 
Exemple: Contract MDRT, Proiect sectorial, furnizare traducere primară (de exemplu EN ISO 9001) care devine 
versiune română oficială etc. 
 
Nu a existat finanţare in 2017.  
 
6 Număr şedin ţe desf ăşurate în anul pentru care se efectueaz ă 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 sedinte   
 
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 -  
ETSI -  
ISO - comentarii la ISO 50504  şi ISO/TR 50502:2018 

in Business plans ISO/TC 278 s-a introdus si referinţa 
la standardele romane originale  

CEI -  
 
8   Patrimoniu na ţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde …….standarde din care: 
 
Tip de standard  Număr 

standarde 
 Metodă de 

adoptare 
Număr 
standarde 

standarde române originale 
 

5  NC - 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

-  FC - 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

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

9.1 Proiecte aflate în program:   
 

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

1 

CEN  
ISO 6 
CENELEC  - 
CEI - 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

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/interna ţionale 
ca standarde române: 
 

Metodă de adoptare Nr. 
NC - 
FC - 
TR (NCT,FCT) - 

 
10 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT   Activ      
    Suspendare     
    Comasare     
    Divizare         
     Desfiinţare    
 

COMISIE CE 
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
Florica-Elena Ionescu Expert standardizare ASRO/CT  

 
Valerica Corciova Şef Serviciu Standardizare 

Electrotehnică, Energetică şi 
TIC 

 

Iuliana Chilea Director Direcţie Standardizare  
 
 


