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Raport de activitate 2017 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 85 
 

Instalaţii de ridicat, cărucioare industriale, ascensoare şi instalaţii de transport pe cablu 
 

1 Domeniu de activitate: 
 

Standardizarea tuturor aspectelor, inclusiv a celor de securitate, în domeniul instalaţiilor de 
ridicat, cărucioarelor de transport industrial, ascensoarelor, scărilor şi trotuarelor rulante 
precum şi a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane. Nu fac parte din domeniul de 
activitate echipamentul mecanic de transport continuu, ascensoarele de mină şi 
echipamentul de ridicat pentru industriile petrolului şi gazelor naturale. 
 

2 Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:  
 

CEN ISO 
TC (nr.) Denumire TC (limba engleză) TC SC 

(nr.) 
Denumire TC (limba engleză) Statut 

ASRO  
(O sau P) 

10 Lifts, escalators and moving walks 110 Industrial trucks O 

147 Cranes - Safety 111 Round steel link chains, chain 
slings, components and 
accessories 

O 

150 Industrial Trucks 178 Lifts, escalators and moving 
walks 

O 

168 Chains, ropes, webbing, slings 
and accessories 

214 Elevating work platforms O 

242 Safety requirements for passenger 
transportation by rope 

96 Cranes O 

98 Lifting platforms    

344 Steel static storage systems    

3 Componenţă: 
 

Preşedinte: RACOCEANU Ioan 
 

Secretar: BĂRDEANU Valentin 
 

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 

ALAMOREANU MIRCEA UTC București instituţie de învăţământ 
DUMBRAVĂ FLORIN  DEXION STORAGE SOLUTIONS societate comercială 
JURAVLEA MARIUS Elmas societate comercială 
NANU GABRIEL ISCIR instituţie publică 
NEAMŢU TUDOR IFMA SA societate comercială 
NICOLESCU MIRCEA  FB PROIECT IMPEX societate comercială 
POPESCU ANCA SRAC CERT organism de certificare 
STOICA VASILE MDRAP instituţie publică 
SZABO LEVENTE JORDAHL&PFEIFER societate comercială 
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4 Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea 
 

Standarde române 
originale 

elaborare 0 
revizuire 0 

Standarde române originale examinate 0 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 24 
Notă de confirmare (NC) 13 

Filă de confirmare (FC) 0 
Total standarde 37 

 

5 Finanţări 
 

FPA:  19 standarde 
MMFPSPV 1 standard 
Finanţare ASRO  4 standarde 
 
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: 2 
 
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 91 Participare reprezentant Dexion Storage Solutions la 
elaborare documente de standardizare europene la CEN/TC 
344, WG1 Steel static storage systems la sedinţa din 20-
21.06.2017 care a avut loc la Madrid la sediul Aenor. 

CENELEC - - 

ETSI - - 
ISO - - 

CEI - - 
 
8 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 260 standarde din care: 
 
Tip de standard  Număr 

standarde 
 Metodă de 

adoptare 
Număr 

standarde 
standarde române originale 
 

4  NC 28 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

175  FC 1 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

71  TR, NCT, FCT 227 
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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 67 

ISO 48 
CENELEC  - 
CEI - 
ETSI - 

 
Până la sfârşitul anului în curs în programul de lucru CEN şi ISO 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 3 
FC - 
TR (NCT,FCT) 24 

 
10 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
 
 
 
 
11 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 85  Activ      

    Suspendare     
    Comasare     

    Divizare         
     Desfiinţare    
 

COMISIE CE DATA: 

NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

Valentin Bărdeanu Expert standardizare  
ASRO/CT 85 

 
 

Daniela Lulea Şef serviciu standardizare 
generală 

 

Iuliana Chilea Director Direcţie Standardizare  
 

 


