
 

 
 
Direcţia Standardizare 
 

   
 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 225 
Cazane şi recipiente sub presiune pentru instalaţii de uz industrial 
 
1 Domeniu de activitate: 
 
Standardizarea în domeniul cazanelor şi recipientelor sub presiune, a recipientelor sub 
presiune nesupuse la flacără, a schimbătoarelor de căldură şi a arzătoarelor cu pulverizare 
care utilizează combustibili lichizi, referitor la terminologia, performanţele, încercările şi 
cerinţele speciale ale acestora. Se exclud: buteliile cu gaz, componentele care intră în 
construcţia vehiculelor aeronautice şi spaţiale, echipamentele de protecţie a echipamentele 
de prevenire şi stingerea incendiilor şi echipamentele de securitate individuală 
 
 
Reglementări tehnice/politici publice 
 

 
 

 
Securitate/Siguranță 
 

 

 
Tehnologii emergente 

 
 

 
Sisteme de management 

 
 

 
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) 

TC 47 Atomizing oil burners and their 
components - Function - Safety - 
Testing 

TC 244 Industrial furnaces and 
associated processing 
equipment 

P 

TC 57 Central heating boilers    

TC 62 Independent gas-fired space 
heaters 

   

TC 109 Central heating boilers using 
gaseous fuels 

   

TC 131 Gas burners using fans    

TC 180 Decentralized gas heating    

TC 186 Industrial thermoprocessing - 
Safety 

   

TC 269 Shell and water-tube boilers    

 



             
            
            

          
            

 

 

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

 
3 Componenţă: 
 
Preşedinte: 
RĂDUCANU Ion Persoana fizică  
 
Secretar: 
FLOAREA IULIAN ASRO   
 
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  

DIACONESCU 
Iulian Dragoş 

ISCIR Instituţie publică 0 

MOCANU Narcis BUREAU VERITAS Societate comercială 636,65 

MUSTAŢĂ Daniela OMV PETROM S.A. Societate comercială 476 

ALEXANDRU 
Valentin Dragoş 

PETROTEL Societate comercială 476 

ŢENCHEA Petru - PF 0 

VASILIU Dănuţa - PF 0 

CĂLINESCU Ioana 
Beatrice 

- PF 0 

SIMA Doina RENAR Instituţie publică 279,65 
FUIOR Anda Ministerul Economiei Instituţie publică 0 

TOTAL 
1868,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
            
            

          
            

 

 

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

 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 
 
Verificarea versiunilor române. 
 
 
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 23  
CENELEC -  
ETSI -  
ISO -  
CEI -  
 
 
7 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT 225 cuprinde 215 de standarde în vigoare din care: 
 
Tip de standard   Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române 
originale 
 
 
 
 

elaborate      

revizuite      

examinate      
 

2018 
 

2017 2016 

Standarde române 
originale 

elaborare 0 0 0 
revizuire 0 0 0 

Standarde române originale examinate 0 0 0 
Versiune română (TR, NCT, FCT) 6 1  
Notă de confirmare (NC) 8 6 6 
Filă de confirmare (FC)    
Total standarde 14 7 6 
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Tip de standard  Număr 

standarde 
(2018) 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

163 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

- 

 
 
 
Patrimoniu total  
 
Metodă de 
adoptare 

Număr 
standarde 

NC 46 
FC 11 
TR, NCT, 
FCT 

109 % din total 
patrimoniu 

77 

 
 
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 12 
ISO - 
CENELEC  - 
IEC - 
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 5 
FC 0 
TR (NCT,FCT) 1 

 
 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
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10 Concluzii şi propuneri: 
 
stare ASRO/CT 225  Activ    
    Suspendare     
    Comasare   
    Divizare   
     Desfiinţare    
 
 

COMISIE CE DATA:  
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
IULIAN FLOAREA Expert standardizare ASRO/CT  

 
MĂDĂLINA SIMION Manager Departament Standardizare  

 
 


