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Raport de activitate pentru anul 2021 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 375 

Sisteme și echipamente audio, video și multimedia 
 

1 Domeniu de activitate: 

Elaborează standarde în domeniul sistemelor și echipamentelor audio, video și multimedia, incluzând specificații 

pentru sisteme și echipamente de larg consum și profesionale, metode de măsurare a performanțelor, aplicații 

interactive audio, video și de date pentru producerea, procesarea, afișarea, transmisia și stocarea datelor precum și 

protocoale de rețea pentru interconectarea acestor echipamente și sisteme. Elaborează și standarde privind 

securitatea echipamentelor audio, video, de tehnologia informației și comunicațiilor, inclusiv metodele pentru 

măsurarea curentului de contact, a curentului în conductorul de protecție, prescripții privind izolația electrică, 

conectarea la rețelele de telecomunicații și metodele de măsurare a randamentului energetic (noțiunea de randament 

energetic se referă la conservarea energiei). 

 

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) 

CLC/BTTF 

133-1 

Sound systems for 

emergency purposes 

which are not part of fire 

detection and alarm 

systems 

IEC/TC 

100 

Audio, video and multimedia 

systems and equipment 

P 

CLC/SR 100 Audio, video and 

multimedia systems and 

equipment 

IEC/TC 

108 

Safety of electronic equipment within 

the field of audio/video, information 

technology and communication 

technology 

P 

CLC/TC 108X Safety of electronic 

equipment within the 

fields of Audio/Video, 

Information Technology 

and Communication 

Technology 

   

CLC/TC 209 Cable networks for 

television signals, sound 

signals and interactive 

services 

   

CLC/TC 100X Audio, video and 

multimedia systems and 

equipment and related 

sub-systems 
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3 Componență: 

Președinte: TACHE Ioan 

Secretar: COLGIU Adrian 

Membri: 

Membru CT Tip de organizație 

 Reprezentant 
(nume, prenume) 

Organizație 

ANGHELESCU Mihaela PF Persoană fizică 

ILIAN EMIL Virgil IMT Institut de cercetare 

VĂCEANU Nicolae ITC Institut de cercetare 

POPAZU Mihail IBM Societate comercială 

BĂDILĂ Maria MCSI Instituție publică 

BUGARIU Valentin MCSI Instituție publică 

IONESCU Adrian SRR Instituție publică 

ANDREI Mugurel SONY EUROPE LIMITED Societate comercială 

 

 

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) 7 

Notă de confirmare (NC) 12 

Filă de confirmare (FC) - 

Total standarde 19 

 

5 Finanțări 

ASRO – 6 NC 

MEAT – 6 NC + 7 NCT  

 

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

Nr. de  ședințe: 0 
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7 Documente analizate și votate  

Organizație  Număr documente 

analizate și votate 

Observații 

 

CEN -  

CENELEC 15  

ETSI -  

ISO -  

IEC 32  

 

8   Patrimoniu național de standarde (la data evaluării) 

Patrimoniul ASRO/CT 375 cuprinde 434 standarde din care: 

Tip de standard  Număr 

standarde 

 Metodă de 

adoptare 

Număr de 

standarde 

standarde române originale 

 

9  NC 202 

standarde române care adoptă standarde sau 

documente de standardizare europene 

416  FC 165 

standarde române care adoptă standarde sau 

documente de standardizare internaționale 

9  E, TR, NCT, FCT 67 

 

9 Program de lucru pentru anul în curs 

9.1 Proiecte aflate în program:  

 Nr. 

elaborare/revizuire  

standarde române originale  

- 

anchetă și vot proiecte 

CEN - 

ISO - 

CENELEC  32 

IEC 4 

ETSI - 

 

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

de numărul precizat mai sus. 
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9.2 Adoptare de standarde și documente de standardizare europene/internaționale ca 

standarde române: 

Metodă de adoptare Nr. 

NC 20 

FC - 

TR (NCT,FCT) 1 

 
 

10 Comentarii Comisie de Evaluare 

• Nu există comentarii 

 

11 Concluzii și propuneri: 

stare ASRO/CT 375  Activ      

    Suspendare     

    Comasare     

    Divizare         

     Desființare    

 

 

COMISIE DE EVALUARE DATA: 25.02.2022 

NUME PRENUME FUNCȚIE SEMNĂTURĂ 

COLGIU Adrian  Expert standardizare ASRO/CT 375 

 

CHIREA Cristina  Șef serviciu CT/Sectoare 

 

POPA Cristina  Manager Departament Standardizare  

 


