
 

 
 
Direcţia Standardizare 
 

   
 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 144 
Fiabilitate şi mentenabilitate 

 
1 Domeniu de activitate: 
 
Standardizarea în domeniul dependabilităţii (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate, 
mentenanţă, sprijinului logistic de mentenanţă.) Aceste standarde furnizează metode  
sistematice şi instrumente pentru evaluarea dependabilităţii şi managementul 
echipamentului, a serviciilor, a sistemelor pe tot parcursul ciclului de viaţă acoperind 
aspectele generice ale programelor de management ale fiabilităţii, încercărilor şi tehnicilor 
analitice, dependabilitatea software-ului şi a sistemului, costurile ciclului de viaţă, analizele 
tehnice de risc şi riscul managementului de risc. Aceste standarde nu acoperă securitatea, 
deşi aplicaţiile lor pot implica corelări cu documente referitoare la securitate. Acestea pot fi 
aplicate analizelor de risc în afaceri însă nu se ocupă strict de domeniul acestora. 
 
Reglementări tehnice/politici publice 
 

 
 

 
Securitate/Siguranță 
 

 

 
Tehnologii emergente 

 
 

 
Sisteme de management 

 
 

 
Acest comitet standardizează noţiuni fundamentale din domeniul fiabilităţii şi mentenabilităţii 
şi pune la dispoziţia publicului instrumente practice de evaluare şi management al acestora. 
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) 

CEN/TC 319 Maintenance IEC/TC 56 Dependability P 
CLC/SR 56 Dependability    
 
 
 
 
3 Componenţă: 
 
Preşedinte: 
BACIVAROV Ioan C 
(UPB ETTI) 

 UPB ETTI Instituţie de învăţământ 

 
Secretar: 
Neacşu Florin   ASRO Instituţie de învăţământ 
 
 
Membri: 
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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  

BAICU Floarea BAICONS IMPEX Societate comercială 636,65 
PANAITE Valerie UPB - IE Instituţie de învăţământ 0 
ANGHELESCU Mihaela - PF 0 
BÂZU Marius IMT Institut de cercetare 0 
CĂLINESCU Anda 
Mihaela 

- PF 0 

BUICĂ Georgeta INCDPM Institut de cercetare 0 
VORONCA Simona 
Louise  

CN TRANSELECTRICA SA Societate comercială 636,65 

MATEI Florin OMV PETROM Societate comercială 476 
DRAGOMIR Otilia UVT Instituţie de învăţământ 0 
COSTINAŞ Sorina UPB ENERG Instituţie de învăţământ 0 
PURICA Ionuţ  CNR-CME Asociaţie 0 

TOTAL 
1749,30 

 
 
 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: 1 
 
 
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 Observaţii 

2018 
 

2017 2016 

Standarde române 
originale 

elaborare - - - 
revizuire - - - 

Standarde române originale examinate - - - 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 0 0 0 
Notă de confirmare (NC) 3 5 2 
Filă de confirmare (FC)    
Total standarde 3 5 2 
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documente 
analizate şi 
votate 

(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 4  
ETSI -  
ISO -  
IEC 10  
 
 
7 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT 144 cuprinde 65 de standarde în vigoare din care: 
 
Tip de standard   Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române 
originale 
 
 
 
 
 

elaborate - - - - - 

revizuite - - - - - 

examinate - - - - - 

 
 
 
 
Tip de standard  Număr 

standarde 
(2018) 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

57 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

8 

 
 
Patrimoniu total  
 
Metodă de 
adoptare 

Număr 
standarde 

NC 44 
FC 4 
TR, NCT, 
FCT 

17 % din total 
patrimoniu 

26,15 
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8 Program de lucru pentru anul în curs 
 
8.1 Proiecte aflate în program:  
 

 Nr. 
elaborare/revizuire  
standarde române originale  

0 

 
 
anchetă şi vot proiecte 

CEN 5 
ISO - 
CENELEC  7 
IEC 10 
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. 
 
  
 
8.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale 
ca standarde române: 
 

Metodă de adoptare Nr. 
NC 7 
FC 0 
TR (NCT,FCT) 0 

 
 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
 
 
10 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 144  Activ    
    Suspendare     
    Comasare   
    Divizare   
     Desfiinţare    
 
 

COMISIE CE DATA:  
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
FLORIN NEACŞU Expert standardizare ASRO/CT 144  

 
MĂDĂLINA SIMION Manager Departament Standardizare  

 
 


