
 

 
                                            

 
 

   
 

Direcţia Standardizare 

Raport de activitate 2018 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 240 
Tehnica iluminatului 

 
 
1 Domeniu de activitate: 
 
 
Standardizare în domeniul iluminatului căilor de circulaţie destinate traficului  rutier, condiţiile 
generale pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri, iluminatul artificial, 
iluminatul de siguranţă în industrie, stâlpi pentru iluminat public. 
 
 
Au standarde suport pentru legislație, respectiv Directiva privin echipamentele electrice 
destinate utilizării în cadrul unei anumite limite de tensiune (respectiv Directiva de Joasă 
tensiune) 
 
Reglementări tehnice/politici publice 
 

 
 

 
Securitate/Siguranță 
 

 

 
Tehnologii emergente 

 
 

 
Sisteme de management 

 
 

 
2 Comitete tehnice europene/internaţionale 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 50 Lighting columns and 
spigots 

ISO/TC 
274 

Light and lighting O 

CEN/TC 169 Light and lighting   O 
 
3 Componenţă: 
 
Preşedinte: 

ZĂGAR Ioan Rusu − − 
 
Secretar: 
MATORNEI Monica  ASRO − 
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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  

HUSCH Mihai 
UTCB – Fac. Ing. Inst. Instituţie de 

învăţământ 
0 

MĂIEREAN 
Marilena SCHREDER ROMANIA Societate comercială 636,65 

BORZA IOAN UPT Mediu academic 0 

BEU DORIN UTCN – Fac. Inst. Mediu academic 0 
MARTINEAC 
Corina Gloria UTCN Mediu academic 0 

GEORGIAN 
Corina Alice  INCDPM Institut de cercetare 0 

BUTOIANU 
Cătălina MDRAP Instituție publică 0 

OPINCARU 
Andrei 

ARI | Asociaţia Română 
pentru Iluminat 

Asociație 279,65 

MOROLDO 
HRISIA ELENA 

UTCB – Fac. Ing. Inst. Instituţie de 
învăţământ 

0 

MATEI STELIAN Electromagnetica Societate comercială 636,65 
TOTAL 
1552,95 

 

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: 5* 
 

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) 13 0 0 
Notă de confirmare (NC) 1 0 0 
Filă de confirmare (FC) 0 0 0 
Total standarde 14 0 0 
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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 12  
CENELEC -  
ETSI -  
ISO -  
CEI -  
7 Patrimoniu naţional de standarde (la data evaluării) 
Patrimoniul ASRO/CT 2 cuprinde 46 de standarde în vigoare din care: 
 
 
Tip de standard   Număr standarde 

2018 2017 2016 2015 2014 
standarde române 
originale 
 
 
 
 
 

elaborate 12     

revizuite      

examinate      

 
 
 
Tip de standard  Număr 

standarde 
(2018) 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare europene 

34 

standarde române care adoptă 
standarde sau documente de 
standardizare internaţionale 

- 

 
 
Patrimoniu total  
 
Metodă de 
adoptare 

Număr 
standarde 

NC 5 
FC  
TR, NCT, 
FCT 

29 % din total 
patrimoniu 
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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  
ISO  
CENELEC  2 
IEC 9 
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. 
 
Este necesară elaborarea anexei naţionale la standardul SR EN 15193-1:2018, care face parte din 
noul set de standarde privind performanţa energetică a clădirilor. Elaborarea anexei naţionale este 
condiţionată de obţinerea finanţării aferente de la MDRAP sau dintr-o altă sursă. 
 
8.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaţionale 
ca standarde române: 
 

Metodă de adoptare Nr. 
NC 2 
FC - 
TR (NCT,FCT) - 

 
 
9 Comentarii Comisie de Evaluare 
CT 2 are în patrimoniu standarde ce stabilesc reguli generale şi servesc ca ghid (standarde 
de tip A) pentru standarde din toate domeniile de aplicare.  
În cadrul comitetelor oglindă la nivel european şi internaţional se elaborează standarde 
referitoare la toate semnele grafice de orice tip.  Seria IEC 60417:2002 DB ,,Semne grafice 
pentru utilizare pe echipamente electric’’ sau seria ISO/IEC 81714 ,,Semne grafice pentru 
utilizare în documentaţia tehnică de produs’’  Aceste semne nu au un text care să necesite 
traducere, de regulă au o singură filă, sunt utilizate pentru proiectare cu programe 
computerizate sau sunt semne de atenţionare care se marchează pe produse (pericol 
electric, neetanşeitate la apă, atenţie fragil etc.) 
10 Concluzii şi propuneri: 
stare ASRO/CT 2  Activ    
    Suspendare     
    Comasare   
    Divizare   
     Desfiinţare    
 
 

COMISIE CE DATA:  
NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 
GEORGE PRODAN Expert standardizare ASRO/CT  

 
MĂDĂLINA SIMION Manager Departament Standardizare  
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