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Raport de activitate pentru anul 2021 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 206  
 

Grafică pe calculator 
(Activitate suspendată) 

 
 

1 Domeniu de activitate: 

Standardizarea în domeniul interfețelor în medii window sau nonwindow pentru grafică pe computer, procesarea 

imaginii, interacțiunea cu prezentarea vizuală a informației. Include următoarele arii înrudite: modele corelate de 

referință, specificații de aplicare, specificații funcționale. Formate pentru interschimburi, dispozitive pentru interfețe, 

metode de încercare, proceduri de înregistrare, prezentarea și sprijinul logistic (suportul) pentru crearea 

documentelor pentru media și hypermedia. Sunt excluse: caracterul și codificarea imaginii, codificarea formatelor  

pentru interschimb a documentelor hyper și multimedia. 

2 Comitete tehnice europene/internaționale corespondente:  

CEN/CLC/ETSI ISO/IEC 

TC (nr.) Denumire TC (limba 

engleză) 
TC SC 
(nr.) 

Denumire TC (limba engleză) Statut 
ASRO 

(P sau O) 

  ISO/IEC 

JTC 1/SC 

24 

Computer graphics, image 

processing and environmental 

data representation 

O 

 

3 Componență: 

Președinte: MOLDOVEANU Florica  

Secretar: COLGIU Adrian  

Membri: 

Membru CT Tip de organizaţie 

 Reprezentant 
(nume, prenume) 

Organizație 

PAȚURCĂ Sanda UPB-IE Instituție de învățământ 
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4 Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea 

Standarde române 

originale 

elaborare - 

revizuire - 

Standarde române originale examinate - 

Versiune română (TR, NCT, FCT) - 

Notă de confirmare (NC) - 

Filă de confirmare (FC) - 

Total standarde - 

 

5 Finanțări 

–   

 

6 Număr de ședințe desfășurate în anul pentru care se efectuează evaluarea 

Nr. de  ședințe: 0 

 

7 Documente analizate şi votate  

Organizație  Număr documente 

analizate şi votate 

Observații 

 

CEN -  

CENELEC -  

ETSI -  

ISO -  

IEC -  

 

8   Patrimoniu național de standarde (la data evaluării) 

Patrimoniul ASRO/CT206 cuprinde 7 standarde din care: 

Tip de standard  Număr 

standarde 

 Metodă de 

adoptare 

Număr de 

standarde 

standarde române originale 

 

0  NC 0 

standarde române care adoptă standarde sau 

documente de standardizare europene 

0  FC 0 

standarde române care adoptă standarde sau 

documente de standardizare internaționale 

7  TR, NCT, FCT 7 
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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 - 

ISO 3 

CENELEC  - 

IEC - 

ETSI - 

 

Până la sfârșitul anului în curs în programul de lucru CEN/ISO, IEC/CENELEC și ETSI pot intra și alte proiecte față 

de numărul precizat mai sus. 

 

9.2 Adoptare de standarde şi documente de standardizare europene/internaționale ca 

standarde române: 

Metodă de adoptare Nr. 

NC - 

FC - 

TR (NCT, FCT) - 

 

10 Comentarii Comisie de Evaluare 

Se comasează  

• ASRO/CT 206 Grafică pe calculator (activitate suspendată)  ES: Colgiu Adrian și  

 

• ASRO/CT 263 Reprezentarea codificată a imaginii și a informației audio (activitate suspendată) 

ES: Colgiu Adrian cu  

 

• ASRO/CT 205 Limbaje de programare (activ) ES: Colgiu Adrian.  

 

• În urma comasării ASRO/CT 206 și  ASRO/CT 263 se desființează, domeniul de activitate și 

patrimoniul de standarde aparținând ASRO/CT 206 și  ASRO/CT 263 se transferă prin comasare 

către ASRO/CT 205 

ASRO/CT 205 se va redenumi în consecință  
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11 Concluzii și propuneri: 

 

stare ASRO/CT 206  Activ      

    Suspendare     

    Comasare     

    Divizare         

     Desființare    

 

  

COMISIE DE EVALUARE DATA: 25.02.2022 

NUME PRENUME FUNCȚIE SEMNĂTURĂ 

COLGIU Adrian  Expert standardizare ASRO/CT 206 

 

CHIREA Cristina  Șef serviciu CT/Sectoare 

 

POPA Cristina  Manager Departament Standardizare  

 


