
 

 
                                            

 
 

   
 

Direcţia Standardizare 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 137 
Echipamente pentru atmosfere explozive 

 

1 Domeniu de activitate: 
Elaborează standarde privind aparatele electrice utilizate în atmosfere potenţial explozive 
cauzate de prezenţa prafului, gazelor, vaporilor şi lichidelor inflamabile și standardizează 
cerințele generale pentru construirea și testarea aparatelor electrice pentru atmosfere 
potențial explozive și cerințele specifice pentru construirea și testarea aparatelor electrice, 
tipul de protecție "o" (cu ulei imersat) și tipul de protecție "q" ) și tipurile cu protecție pentru 
utilizare în prezența prafurilor combustibile și să coordoneze activitatea subcomitetelor care 
se ocupă de standardizarea cerințelor specifice pentru alte tipuri de protecție individuale. 
Standardele din acest domeniu sunt armonizate în temeiul directivei D 2014/34/UE ATEX 
 
Reglementări tehnice/politici publice  

Securitate/Siguranţă  

Tehnologii emergente  

Sisteme de management  

2 Comitete tehnice europene/internaţionale corespondente:  
CEN/CLC/ETSI ISO/IEC 

TC (nr.) Denumire TC (limba 
engleză) 

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

Statut 
ASRO  
(O sau P) 

CLC/TC 31  
 

Electrical apparatus for 
potentially explosive 
atmospheres, 

TC 31 Equipment for explosive 
atmospheres 

P 

CLC/SC 31-1 - Installation rules  
 SC 31G Intrinsically-safe apparatus P 

CLC/SC 31-2  
 

Flameproof enclosures "d" 
SC 31J 

Classification of hazardous 
areas and installation 
requirements 

O 

CLC/SC 31-3  
 

Intrinsically safe apparatus 
and systems "i" SC 31M 

Non-electrical equipment 
and protective systems for 
explosive atmospheres 

P 

CLC/SC 31-4  
 

Increased safety "e"    

CLC/SC 31-5  
 

Apparatus type of 
protection "n" 

   

CLC/SC 31-7   
 

Pressurization and other 
techniques 

   

CLC/SC 31-8  
 

Electrostatic painting and 
finishing equipment 

   

CLC/SC 31-9  
 

Electrical apparatus for the 
detection and measurement 
of combustible gases to be 
used in industrial and 
commercial potentially 
explosive atmospheres 

   

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1232
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1331
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1333
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1453
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CLC/SR 31G –  
 

Intrinsically-safe apparatus    

CEN/CLC/JWG 
CMI 

CEN/CENELEC Joint 
Working Group Continuous 
Measuring Instruments 

   

CLC/TC 204 Safety of electrostatic 
painting and finishing 
equipment 

   

CLC/TC 216 Gas detectors    
CEN/TC 305 Potentially explosive 

atmospheres - Explosion 
prevention and protection 

   

3 Componenţă: 
Preşedinte: Sorin BURIAN - INSEMEX 
 
Secretar: Adriana ANDRIȘ - INSEMEX 
 
Membri: 

Membru CT 
 

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

Taxă de 
participare 
(lei)* 

reprezentant 
(nume, prenume) 

Instituţie  

ARSENE Mariana UMEB Societate comercială incert 
BEIU Constantin INCDPM Autoritate 0 
MOLDOVAN Lucian INSEMEX Organism cerificare 

produse 
0 

COJOCARU Livia MMFPS Autoritate 0 
JURCĂ Adrian Marius |  INSEMEX  Organism certificare 

produse 
0 

JUGRAVU Nicolae OMV PETROM Societate comercială 476 
MANOLEA Gheorghe UC Mediu academic 0 
ȘTEFAN Georgiana  OMV PETROM Societate comercială 0 
RACOVIŢAN Irina ICEMENERG Mediu academic 0 
RÂMNICEANU Vasile 
din 14.11.2018 retras 

TIAB SA Societate comercială 476 

IONESCU Şerban 
Sorin 

DISTRIGAZ SUD Reţele Societate comercială incert 

PĂUN Florin Adrian INSEMEX Organism certificare 
produse 

0 

DARIE MARIUS INSEMEX Organism certificare 
produse 

0 

  Total 952 

 
 
 
 
 
 

http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1242305802411036::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:860,25
http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1242305802411036::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:860,25
http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1242305802411036::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:809,25
http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1242305802411036::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:819,25
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4 Număr de standarde aprobate (ultimii 3 ani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 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 
 
6 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 3  
CENELEC 8  
ETSI -  
ISO 1  
IEC 9  

7 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT cuprinde 135 standarde în vigoare din care: 
Tip de standard   Număr standarde  

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române 
originale 

elaborate   1   
revizuite      
examinate      

 
Tip de standard  Număr 

standarde 
(2018) 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

130 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

1 

2018 
 

2017 2016 

Standarde române 
originale 

elaborare    
revizuire   - 

Standarde române originale examinate   - 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 3 3 8 
Notă de confirmare (NC) 9 9 7 
Filă de confirmare (FC)    
Total standarde 12 12 15 



             
            
            

          
            

 

 

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

Patrimoniu total de standarde care adoptă standarde europene şi internaţionale 
 
Metodă de 
adoptare 

Număr standarde 

NC 49 
FC  
TR, NCT, FCT 81 % din total 

patrimoniu 
60 % 

8 Program de lucru pentru anul în curs 
8.1 Proiecte aflate în program:  
 

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

- 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

CEN 19 
ISO - 
CENELEC  21 
IEC 17 
ETSI - 

 
8.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale ca 
standarde române: 

Metodă de adoptare Nr. 
NC 1 
FC - 
TR (NCT, FCT) 1 

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

COMISIE CE DATA: 
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
Vladimir Gheorghiu Expert standardizare ASRO/CT  

 
Mădălina Simion Manager Departament 

Standardizare 
 
 

 


