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Preambul  
 
Acest standard reprezintă o ediţie revizuită a standardului metodologic SR 10000-3:2004.  
 
Standardul a fost elaborat iniţial în anul 1991 şi revizuit în anii 1994 şi 2004. 
 
Acest standard înlocuieşte SR 10000-3:2004. 
 
Faţă de ediţia anterioară, modificările majore introduse de această ediţie a standardului  
SR 10000-3 au fost determinate de necesitatea actualizării prevederilor metodologice privind 
desfăşurarea activităţii de standardizare în România, ca o consecinţă a evoluţiei cadrului 
legislativ naţional şi european. Integrarea standardizării naţionale în sistemul de 
standardizare europeană impune alinierea continuă a regulilor privind activitatea de 
standardizare naţională la principiile şi regulile de funcţionare ale organizaţiilor europene şi 
internaţionale de standardizare, în deplină concordanţă cu principiile fundamentale ale 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).  
 
Acest standard stabileşte regulile privind organizarea şi coordonarea activităţii de 
standardizare naţională, desfăşurată în cadrul comitetelor tehnice ale Organismului Naţional 
de Standardizare (Asociaţia de Standardizare din România – ASRO), în vederea corelării cu 
lucrările elaborate la nivelul comitetelor tehnice europene şi internaţionale corespondente.  
 
Standardul stabileşte cerinţele pentru participarea părţilor interesate din România la lucrările 
comitetelor tehnice ale ASRO, în scopul elaborării standardelor române originale şi 
participării la elaborarea standardelor europene/internaţionale, în conformitate cu 
regulamentele interne ale organizaţiilor de standardizare europene CEN şi CENELEC, 
directivele ETSI şi directivele organizaţiilor de standardizare internaţionale ISO şi IEC. 

Acest standard face parte din seria de standarde SR 10000 cu titlul generic “Principiile şi 
metodologia standardizării” care conţine următoarele părţi: 
 
SR 10000-3 Partea 3: Reguli privind organizarea şi activitatea comitetelor tehnice 

SR 10000-4 Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române 

SR 10000-6 Partea 6: Reguli de redactare a standardelor 

SR 10000-8 Partea 8: Adoptarea standardelor internaţionale şi a altor documente 
internaţionale (altele decât standardele internaţionale) ca standarde 
române 

SR 10000-9 Partea 9: Adoptarea şi redactarea documentelor europene ca 
standarde române 

SR 10000-10 Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicaţii ca 
standarde române 

Prezentul standard intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 0 "Principiile şi 
metodologia standardizării". 
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1     Domeniu de aplicare                
 
Acest standard stabileşte cadrul organizatoric şi metodologia privind desfăşurarea şi 
coordonarea activităţii de standardizare naţională, precum şi corelarea activităţii 
comitetelor tehnice naţionale cu evoluţia lucrărilor comitetelor tehnice europene şi 
internaţionale corespondente, în mod continuu, astfel încât toate părţile interesate să 
beneficieze de oportunitatea de a-şi susţine interesele proprii, prin implicare directă în 
elaborarea standardelor destinate utilizării în diverse sectoare economice. 
 
Acest standard se adresează membrilor comitetelor tehnice de standardizare create în 
cadrul ASRO şi anume organizaţii din industrie, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii sau 
asociaţii ale acestora, autorităţi şi instituţii publice, organizaţii din domeniul evaluării 
conformităţii şi de supraveghere a pieţei, asociaţii de protecţie a consumatorilor, asociaţii 
profesionale, cercetare, mediu academic etc. în vederea participării la lucrările de 
standardizare naţională, europeană şi internaţională.  
 
Acest standard permite înţelegerea atribuţiilor Organismului Naţional de Standardizare şi 
trebuie utilizat ca bază la elaborarea şi revizuirea periodică a procedurilor interne specifice 
activităţii de standardizare. 
 
 
2     Referinţe normative 
 
Următoarele documente de referinţă sunt necesare pentru aplicarea acestui standard. 
Pentru referinţele datate este aplicabilă numai ediţia citată. Pentru referinţele nedatate, se 
aplică ultima ediţie a documentului de referinţă (inclusiv amendamentele).  
 
CEN-CENELEC Internal Regulations — Part 2: Common rules for standardisation work, 
2015 
 
CEN-CENELEC Internal Regulations — Part 3: Rules for the structure and drafting of 
CEN/CENELEC Publications, 2015 

ISO-IEC Directives — Part 1: Procedures for the technical work, 2014 

ISO-IEC Directives Supplement — Procedures specific to IEC, 2013 

Consolidated ISO JTC 1 Supplement — Procedures specific to JTC 1, 2014 
 
ETSI Directives, 2014 

SR EN 45020, Standardizarea şi activităţi conexe - Vocabular general 

SR 10000-4, Principiile şi metodologia standardizării - Partea 4: Forma de prezentare a 
standardelor române 

SR 10000-8, Principiile şi metodologia standardizării - Partea 8: Adoptarea standardelor 
internaţionale şi a altor documente internaţionale (altele decât standardele internaţionale) 
ca standarde române  

SR 10000-9, Principiile şi metodologia standardizării - Partea 9: Adoptarea şi redactarea 
documentelor europene ca standarde române  

SR 10000-10, Principiile şi metodologia standardizării - Partea 10: Adoptarea standardelor 
europene pentru telecomunicaţii ca standarde române  
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3      Termeni, definiţii şi abrevieri 
 
Pentru scopul acestui standard se utilizează termenii şi definiţiile corespunzătoare din  
Regulamentul Intern CEN/CENELEC, Directivele ISO/IEC, SR EN 45020, precum şi 
termenii definiţi în acest articol. 
 
3.1  
adoptare (a unui standard) 
aprobare şi publicare a unui standard naţional bazat pe un standard european/internaţional 
sau pe un document de standardizare europeană/internaţională cu statut de standard 
român 
 
3.2 
anchetă publică 
etapă obligatorie în cadrul procesului de elaborare a unui standard, în care este solicitată o 
consultare largă a părţilor interesate  
 
3.3 
anulare (a unui standard) 
retragere a unui standard printr-o decizie sau prin înlocuirea acestuia cu unul sau mai 
multe standarde 
 
3.4 
armonizare (a standardelor naţionale)  
prevenirea sau eliminarea diferenţelor de natură tehnică din conţinutul standardelor 
destinate unui anumit domeniu de aplicare; în particular, sunt vizate diferenţele care pot 
determina obstacole în calea comerţului 
  
[Regulamentul Intern al CEN/CENELEC - Partea 2:2015, definiţia 2.1] 
 
NOTĂ – Obligaţia adoptării standardelor europene la nivel naţional, în toate ţările membre ale 
CEN/CENELEC, concomitent cu anularea standardelor naţionale conflictuale, conduce la 
armonizarea standardelor din aceste ţări.  
 
3.5 
comitet tehnic 
CT (abreviere în limba engleză – TC „technical committee” ) 
structură de lucru care desfăşoară activitatea de standardizare pe domenii specifice, fără 
personalitate juridică, înfiinţată în cadrul unui organism naţional de standardizare 
recunoscut sau organizaţie de standardizare europeană/internaţională, în care părţile 
interesate îşi desemnează reprezentanţi  
 
NOTĂ - Comitetul tehnic român „oglindă” (în limba engleză: „RO mirror committee”) este comitetul 
tehnic,  constituit ca „oglindă”  la comitetele tehnice de standardizare europene şi  internaţionale 
corespondente, prin care se asigură coordonarea activităţii proprii cu lucrările comitetelor tehnice 
europene şi internaţionale în scopul formulării şi transmiterii punctului de vedere naţional.   
 
3.6 
condiţie naţională particulară 
caracteristică sau practică naţională care nu poate fi modificată nici măcar pe parcursul 
unei perioade îndelungate (de exemplu, condiţii climatice, condiţii de legare la pământ 
pentru protecţie electrică etc.) 
 
[Regulamentul Intern CEN/CENELEC - Partea 2:2015, definiţia 2.15] 
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3.7 
consens 
acord general al majorităţii părţilor interesate, caracterizat prin absenţa unei opoziţii 
susţinute faţă de un anumit aspect esenţial al subiectului de standardizare, luând în 
considerare punctul de vedere al fiecărei părţi interesate şi apropierea eventualelor poziţii 
divergente 
 
NOTĂ - Consensul nu înseamnă întotdeauna unanimitate. 
 
[SR EN 45020:2007, definiţia 1.7 cu modificări] 
 
3.8 
Consiliu de Standardizare al ASRO 
CS ASRO 
structură de coordonare a activităţii tehnice de standardizare la nivel naţional 
 
3.9 
delegat  
reprezentant desemnat de organismul naţional de standardizare la propunerea unui comitet 
tehnic român pentru a participa la lucrările unui comitet tehnic din cadrul unei organizaţii de 
standardizare europeană sau internaţională, în scopul de a susţine un punct de vedere 
naţional 
 
3.10 
divergenţă A  
modificare, suplimentare sau eliminare care se efectuează asupra conţinutului unui 
standard european (sau al unui document de armonizare HD al CENELEC), reflectând o 
situaţie naţională determinată de reglementări ale căror modificări nu intră în competenţa 
membrului naţional CEN/CENELEC 
 
NOTĂ – Atunci când un standard intră sub incidenţa unei directive sau regulament CE, Comisia 
Europeană estimează (a se vedea Jurnalul Oficial C 59, 1982-03-09), ca urmare a deciziei Curţii de 
Justiţie în cazul 815/79 Cremonini/Vrankovich (European - Court Reports 1980 / Rapports de la Cour 
Européenne 1980, p.3583), că nu mai este obligatorie conformitatea cu divergenţele A şi că libera 
circulaţie în cadrul CE a produselor conforme cu un astfel de standard nu poate fi restricţionată 
decât prin procedura de salvgardare prevăzută în directiva sau regulamentul respectiv. 
 
[Regulamentul Intern CEN/CENELEC - Partea 2:2015, definiţia 2.16] 
 
3.11 
drepturi de proprietate intelectuală 
drepturi care nu au o formă tangibilă asupra produsului unei activităţi de creaţie sau 
invenţie 
 
NOTĂ – Standardele şi alte documente sau publicaţii din domeniul standardizării, inclusiv proiectele 
de standarde, sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, fiind rezultatul creaţiei 
colective.  
 
3.12 
drepturi de proprietate intelectuală esenţiale 
drepturi de proprietate intelectuală asupra unor creaţii (lucrări, brevete, mărci etc.) 
considerate esenţiale pentru aplicarea unui standard 
 
NOTĂ – Drepturile de proprietate intelectuală esenţiale sunt declarate de deţinătorul acestora şi 
aduse la cunoştinţa organismului naţional de standardizare la începutul procesului de elaborare sau 
de revizuire a standardului naţional/european/internaţional. 
 
3.13 
examinare (a unui standard) 
activitate de analizare periodică a conţinutului unui standard, prin care se verifică 
concordanţa cerinţelor standardului cu stadiul actual al tehnicii şi se stabileşte dacă 
standardul trebuie confirmat, modificat, revizuit sau anulat, după caz 
 
[SR EN 45020:2007, definiţia 9.4 cu modificări] 
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3.14 
expert în grup de lucru 
persoană care are specializare corespunzătoare, desemnată de un comitet tehnic naţional 
pentru a contribui la elaborarea proiectelor de standarde sau a documentelor de 
standardizare, care se elaborează în cadrul unui grup de lucru (sau o structură similară) al 
unui comitet tehnic de standardizare european CEN, CENELEC, ETSI sau internaţional 
ISO, IEC 
 
3.15 
grup de lucru 
GL (abreviere în limba engleză – WG „working group” ) 
grup de experţi constituit în cadrul unui comitet tehnic, care are responsabilitatea de a 
elabora/revizui proiecte de standarde sau documente de standardizare destinate utilizării 
într-un anumit domeniu de activitate 
 
3.16 
membru în comitet tehnic 
parte interesată de participarea în activitatea de standardizare, care îndeplineşte condiţiile 
stabilite de organismul naţional de standardizare şi îşi desemnează câte un reprezentant în 
comitetul(comitetele) tehnic(tehnice) de profil   
 
3.17 
proiect de standard 
temă inclusă în programul de standardizare şi dezvoltată succesiv pentru publicarea unui 
standard nou sau modificarea/revizuirea unui standard existent 
 
[Regulamentul Intern al CEN/CENELEC - Partea 2:2015, definiţia 2.2] 
[SR EN 45020:2007, definiţia 9.2 cu modificări] 
 
3.18 
program de standardizare al CT 
listă detaliată cu toate temele de standardizare propuse pentru a fi elaborate în cadrul 
domeniului de activitate al unui comitet tehnic 
 
3.19 
program de standardizare naţională 
PSN 
program anual de lucru al organismului naţional de standardizare care conţine lista cu 
temele care fac obiectul activităţii de standardizare 
 
3.20 
reglementare 
document care conţine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o 
autoritate 
  
[SR EN 45020:2007, definiţia 3.6] 
 
3.21 
revizuire (a unui standard) 
etapă care poate rezulta în urma examinării unui standard şi care constă în introducerea 
unor modificări importante în conţinutul unui standard în concordanţă cu stadiul actual al 
tehnicii 
 
NOTĂ – Revizuirea are drept scop publicarea unei noi ediţii a standardului. 
 
[SR EN 45020:2007, definiţia 9.7 modificată] 
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3.22 
standard  
document stabilit prin consens şi aprobat de un organism/organizaţie de standardizare 
recunoscut(ă), care stabileşte reguli, linii directoare sau caracteristici aferente unor 
activităţi şi rezultatelor acestora, pentru utilizări comune şi repetate, cu scopul de a se 
obţine un grad optim de ordine într-un anumit context 
 
[Regulamentul Intern al CEN/CENELEC – Partea 3:2015, definiţia 3.1.1] 
  
3.23 
standard european 
EN 
standard elaborat şi adoptat de organizaţiile de standardizare europeană CEN, CENELEC 
sau ETSI, care trebuie adoptat şi publicat sub forma unui standard naţional identic odată cu 
anularea standardelor naţionale conflictuale  
 
[Regulamentul Intern al CEN/CENELEC - Partea 2:2015, definiţia 2.5] 
 
NOTĂ – Standardele europene se identifică cu indicativul alcătuit din sigla EN, numărul standardului 
şi anul publicării acestuia, de exemplu EN 14908-3:2014, EN 50438:2013, EN ISO 80000-1:2013. 

 
3.24 
standard internaţional 
standard elaborat şi adoptat de organizaţiile de standardizare internaţională (ISO sau IEC)  
 
[Regulamentul Intern al CEN/CENELEC – Partea 3:2015, definiţiile 3.1.2 şi  3.1.3] 
 
NOTĂ – Standardele internaţionale se identifică cu indicativul alcătuit din sigla ISO sau IEC (după 
caz), numărul standardului şi anul publicării acestuia, de exemplu ISO 1:2002, IEC 60865-1:2011. 
 
3.25 
standard naţional conflictual 
standard naţional care are acelaşi domeniu de aplicare cu un standard european (sau 
document de armonizare HD publicat de CENELEC), care conţine cerinţe contradictorii cu 
cerinţele unui standard european (sau HD)  
 
[Regulamentul Intern al CEN/CENELEC - Partea 2:2015, definiţia 2.13] 
 
3.26 
standard român original 
standard aprobat şi publicat de ASRO, pentru elaborarea căruia propunerea provine de la 
nivel naţional şi pentru care, în momentul respectiv, nu există niciun standard internaţional 
sau european cu acelaşi domeniu de aplicare      
 
NOTĂ – Standardele române se identifică cu indicativul alcătuit din sigla SR, numărul standardului ş i 
anul publicării acestuia, de exemplu SR 1907-2:2014. 
 
3.27 
standardizare 
activitate specifică desfăşurată de un organism recunoscut, prin care sunt elaborate, 
aprobate, revizuite, modificate, adoptate şi anulate standarde şi alte documente de 
standardizare, destinate unei utilizări comune şi repetate 
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3.28 
standstill  
obligaţie acceptată de membrii naţionali ai CEN/CENELEC/ETSI de a nu întreprinde nicio 
acţiune, fie pe durata elaborării unui standard european, fie după aprobarea acestuia, care 
ar putea prejudicia armonizarea tehnică la nivel european şi, în particular, de a nu publica 
niciun standard naţional original nou sau revizuit, care nu este aliniat complet la standardul 
european  
 
3.29 
vot formal 
etapă opţională din cadrul procesului de elaborare a standardelor europene, în care textul 
final al unui proiect de standard european este circulat către membrii naţionali în vederea 
aprobării prin vot şi/sau transmiterii de observaţii editoriale 
                                              

4 Organizarea şi coordonarea activităţii de standardizare  
 
Lucrările de standardizare la nivel naţional, inclusiv urmărirea şi coordonarea cu lucrările 
de standardizare europeană şi internaţională, se desfăşoară în cadrul comitetelor tehnice 
naţionale, înfiinţate de ASRO pe domenii de activitate. 
 
În cadrul comitetelor tehnice naţionale se pot constitui grupuri de lucru, repartizate pe 
subdomenii, funcţie de complexitatea domeniului de activitate şi gradul de interes la nivel 
naţional. 
 
4.1 Înfiinţarea comitetelor tehnice române 
  
4.1.1 Un comitet tehnic se înfiinţează atunci când în România se identifică un interes 
pentru elaborarea standardelor române originale şi/sau adoptarea, ca standarde române, a 
standardelor europene, internaţionale sau naţionale ale altor ţări, într-un domeniu care nu 
aparţine niciunui comitet tehnic naţional existent. 
 
4.1.2 Pentru aprobarea înfiinţării unui comitet tehnic naţional se ţine seama de 
următoarele elemente: 

– interesul naţional, care se poate evalua prin consultarea, pe cât posibil, a tuturor 
părţilor interesate din mediul public şi privat, prin anunţ pe pagina de internet 
ASRO; 

– existenţa la nivel european şi internaţional a unor comitete tehnice 
corespondente; 

– propunerile privind componenţa comitetului tehnic naţional; 
– temele de standardizare propuse.  

Suplimentar, se recomandă estimarea costurilor pentru realizarea lucrărilor de 
standardizare şi, dacă este posibil, identificarea unor surse potenţiale de finanţare. 
4.1.3 De regulă, structura comitetelor tehnice naţionale trebuie să corespundă cu 
structura comitetelor tehnice ale organizaţiilor europene de standardizare 
(CEN/CENELEC/ETSI) şi ale organizaţiilor internaţionale de standardizare (ISO/IEC), astfel 
încât activitatea de standardizare europeană/internaţională să se reflecte la nivel naţional. 
Un comitet tehnic naţional poate să corespundă cu unul sau mai multe comitete tehnice 
europene şi/sau internaţionale. 
 
4.1.4 Identificarea comitetelor tehnice române se realizează prin abrevierea ASRO/CT, 
numărul atribuit şi denumirea stabilită (de exemplu,  ASRO/CT 165 Linii electrice aeriene).  
 
Denumirea şi domeniul de activitate trebuie stabilite astfel încât să reflecte şi să delimiteze 
competenţele fiecărui comitet tehnic. 
 
Se recomandă ca în domeniul de activitate al unui comitet tehnic naţional să se menţioneze 
şi legăturile cu alte comitete tehnice. 
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4.2 Suspendarea sau desfiinţarea comitetelor tehnice române 

 
Un comitet tehnic naţional poate fi „activ”, „suspendat” sau „desfiinţat”.  
 
Scăderea interesului naţional şi diminuarea activităţii unui CT poate determina 
suspendarea sau desfiinţarea acestuia.  
 
Un comitet tehnic suspendat poate redeveni activ dacă se manifestă din nou interes în 
domeniul de activitate al comitetului, astfel încât lucrările de standardizare să se poată 
desfăşura corespunzător şi să se poată stabili un program de standardizare. 
 
În cazul în care un comitet tehnic naţional a fost desfiinţat, patrimoniul de standarde al 
acestuia se redistribuie de către ASRO altui comitet tehnic naţional pentru a se asigura 
mentenanţa standardelor.  
 
4.3   Atribuţiile comitetelor tehnice române 
 
În activitatea pe care o desfăşoară, comitetele tehnice trebuie să asigure exprimarea 
interesului naţional, să ţină seama de toate punctele de vedere exprimate pentru obţinerea 
consensului şi să se asigure, prin anchetele efectuate, că standardele se bazează pe un 
ansamblu de opinii relevante. 
 
4.3.1 Principalele atribuţii ale comitetelor tehnice naţionale sunt: 
 

– stabilirea programului anual de standardizare, care face parte din programul de 
standardizare naţională; 

 
– asigurarea mentenanţei standardelor române originale în vigoare (a se vedea 

articolul 9 din acest standard); 
 
– formularea de propuneri de elaborare a unor standarde române noi; 
 
– participarea la activitatea de standardizare europeană şi internaţională (a se vedea 

articolul 7 din acest standard) prin: 
 

• desemnarea delegaţilor români pentru participarea la reuniunile comitetelor 
tehnice corespondente europene CEN, CENELEC şi ETSI, precum şi 
internaţionale ISO şi IEC; 
 

• confirmarea experţilor români în grupurile de lucru ale comitetelor tehnice 
europene şi internaţionale, de interes, pentru a participa la elaborarea 
proiectelor de standarde şi a documentelor de standardizare europeană şi 
internaţională; 
 

• transmiterea de observaţii/completări la proiectele de standarde europene şi 
internaţionale şi propunerea poziţiei naţionale în procesul de vot;  

 
– adoptarea standardelor europene ca standarde române cu obligativitatea anulării 

standardelor naţionale conflictuale (a se vedea articolul 8.2 din acest standard); 
 
– adoptarea standardelor internaţionale, a documentelor de standardizare 

internaţionale şi europene precum şi a standardelor naţionale ale altor ţări, ca 
standarde române, în funcţie de interesul exprimat la nivel naţional (a se vedea 
articolul 8.3 din acest standard); 

 
– participarea la elaborarea versiunii române a standardelor europene/internaţionale 

adoptate la nivel naţional; 
  
– alte atribuţii, legate în special de asigurarea expertizei tehnice în activitatea de 

standardizare.  
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4.3.2  Comitetele tehnice naţionale trebuie să se asigure că standardele române sunt 
relevante pentru utilizările destinate. Standardele trebuie să reflecte expertiza tehnică 
oferită de participanţii la procesul de standardizare şi consensul asupra intereselor 
acestora. În standarde nu se includ elemente care pot avea ca efect excluderea sau 
limitarea concurenţei în anumite sectoare ori împiedicarea sau limitarea accesului pe piaţă. 
 
4.3.3  Comitetele tehnice naţionale trebuie să acorde atenţie deosebită calităţii 
standardelor române. Standardele trebuie redactate cu acurateţe iar conţinutul tehnic 
trebuie formulat cât mai inteligibil, fără ambiguităţi, astfel încât să se evite interpretări 
eronate asupra unor cerinţe. Standardele nu trebuie să contravină prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 
 
4.4    Structura comitetelor tehnice române 

4.4.1   Membri 
 
4.4.1.1 Componenţa comitetelor tehnice naţionale trebuie să asigure, pe cât posibil, 
reprezentarea cât mai largă a părţilor interesate, reunind reprezentanţi din industrie, mediu 
academic, cercetare, autorităţi de reglementare şi supraveghere a pieţei, organisme de 
certificare, organisme de acreditare, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi/sau 
locale, asociaţii profesionale, organizaţii care reprezintă interesele consumatorilor, 
sindicate, organizaţii privind protecţia mediului, precum şi alte părţi interesate. 
 
4.4.1.2 În general, se recomandă ca numărul membrilor unui comitet tehnic să reflecte 
gradul de interes la nivel naţional pentru un anumit domeniu. Partea interesată de a deveni 
membru al unui comitet tehnic naţional trebuie să îşi desemneze un reprezentant ale cărui 
date de identificare (nume şi prenume, telefon, adresă de email) trebuie transmise la 
ASRO. Pentru comitetele tehnice cu domenii de activitate complexe sau cu mai multe 
grupuri de lucru, reprezentantul desemnat poate fi însoţit de mai mulţi specialişti (maximum 
trei) ai aceleiaşi părţi interesate.  
 
4.4.1.3 Pentru a se asigura respectarea principiului imparţialităţii, organizaţia care deţine 
secretariatul comitetului tehnic trebuie să îşi desemneze alt reprezentant în comitetul 
tehnic respectiv. De asemenea, orice organizaţie al cărei reprezentant a fost ales în funcţia 
de preşedinte al unui comitet tehnic trebuie să îşi desemneze un alt reprezentant în acest 
comitet tehnic. 
 
4.4.1.4 Calitatea de membru în comitetele tehnice naţionale implică următoarele: 
 
a) susţinerea interesului/punctului de vedere al organizaţiei reprezentate, stabilit pe cât 

posibil prin consultarea specialiştilor din organizaţia respectivă; 
 

b) participarea activă la lucrările comitetului tehnic naţional în cadrul şedinţelor şi prin 
corespondenţă; 
 

c) examinarea propunerilor de proiecte noi europene şi internaţionale şi contribuirea la 
stabilirea poziţiei naţionale;  

 
d) iniţierea unor teme de standardizare naţională, fie pentru elaborarea unor standarde 

noi, fie pentru revizuirea standardelor existente; 
 

e) participarea la elaborarea şi definitivarea versiunii române a standardelor 
europene/internaţionale care sunt adoptate ca standarde române, în conformitate cu 
prevederile metodologice din SR 10000-8, SR 10000-9 şi SR 10000-10; 

 
f) dreptul de a participa la reuniunile comitetelor tehnice europene şi internaţionale 

corespondente, ca expert în grup de lucru şi/sau ca membru al delegaţiei naţionale. 
 

4.4.1.5 Reprezentantul desemnat de organizaţia care este membru al unui comitet tehnic 
naţional poate fi înlocuit, la solicitarea ASRO sau a comitetului tehnic respectiv, în 
următoarele situaţii:  
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–  aduce prejudicii comitetului tehnic sau ASRO; 
 

–  prezintă public punctul de vedere tehnic personal ca fiind punctul de vedere al 
comitetului tehnic naţional.  

 
De asemenea, dacă există situaţii în care un membru al unui comitet tehnic naţional nu 
răspunde sistematic la solicitările din partea secretarului/reprezentantului ASRO (de 
exemplu, documentele care trebuie analizate pentru a formula un punct de vedere naţional) 
sau nu participă în mod sistematic la şedinţe, secretarul comitetului tehnic trebuie să facă 
demersurile necesare pentru a determina prezenţa sau pentru a obţine desemnarea unui alt 
reprezentant din partea organizaţiei membru. 
 
4.4.1.6 Retragerea dintr-un comitet tehnic naţional sau schimbarea reprezentantului 
nominalizat se face numai pe baza unei informări scrise transmise către ASRO. 
 
4.4.2   Preşedinte  

4.4.2.1 În prima şedinţă a comitetului tehnic se alege un preşedinte. Alegerea preşedintelui 
se face prin vot, cu majoritate simplă a membrilor prezenţi. Dacă această majoritate nu se 
întruneşte, se votează din nou şi de această dată trebuie să se ia în considerare cel mai 
mare număr de voturi obţinut. Preşedintele ales este confirmat de ASRO prin decizia  
CS ASRO. 
 
4.4.2.2  Preşedintele unui comitet tehnic trebuie să fie un specialist recunoscut în domeniul 
de activitate al comitetului şi să cunoască principiile şi metodologia de standardizare 
naţională, precum şi aspectele legale ale activităţii de standardizare. Experienţa în 
standardizare trebuie completată prin participarea la cursuri de instruire în domeniul 
standardizării. 
 
4.4.2.3 Preşedintele este ales pentru o perioadă de trei ani şi poate fi reconfirmat pentru 
alte perioade consecutive, conform deciziei CS ASRO. 
 
4.4.2.4 Rolul, competenţele şi atribuţiile preşedintelui unui comitet tehnic român sunt 
stabilite în anexa A din acest standard. 
 
4.4.2.5 Preşedintele nu are drept de vot şi îşi păstrează imparţialitatea pe parcursul întregii 
activităţi a comitetului tehnic pe care îl coordonează. 
 
4.4.2.6 Consiliul de Standardizare al ASRO, membrii comitetului tehnic şi/sau 
reprezentantul ASRO pot să propună înlocuirea preşedintelui dacă se consideră că nu îşi 
îndeplineşte atribuţiile sau nu îşi exercită calitatea de preşedinte pe o perioadă 
îndelungată. Odată cu propunerea de înlocuire, se recomandă să se facă şi o propunere 
pentru alegerea unui nou preşedinte. 
 
4.4.3 Secretar 
 
4.4.3.1  Secretariatele comitetelor tehnice naţionale sunt asigurate, de regulă, de 
reprezentanţii ASRO care coordonează lucrările din domeniul de activitate al acestor 
comitete. 
 
4.4.3.2 Dacă există interes, secretariatul unui comitet tehnic naţional poate fi atribuit unei 
alte organizaţii care dispune de resursele necesare.  
 
4.4.3.3 Rolul, competenţele şi atribuţiile secretarului unui comitet tehnic român sunt 
stabilite în anexa B din acest standard. 
 
4.4.3.4 Secretarul unui comitet tehnic naţional nu are drept de vot şi nu susţine interesele 
organizaţiei care l-a desemnat pentru această funcţie.  
 
4.4.3.5 Dacă se constată că secretarul unui comitet tehnic naţional nu asigură buna 
desfăşurare a lucrărilor, ASRO poate să decidă transferarea secretariatului la ASRO sau la 
o altă organizaţie interesată. 
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4.4.4 Reprezentant al ASRO  
 
Reprezentantul ASRO în comitetul tehnic naţional are, în principal, următoarele atribuţii: 
 

a) asigură sprijinul necesar privind respectarea principiilor şi metodologiei 
standardizării în activitatea comitetului tehnic; 

 
b) colaborează cu preşedintele, secretarul şi membrii comitetului tehnic naţional; 

 
c) stabileşte, în colaborare cu preşedintele, secretarul şi membrii comitetului tehnic, 

programul de standardizare al comitetului şi termenele aferente; 
 

d) participă la şedinţele comitetului tehnic şi, în colaborare cu secretarul, aduce la 
îndeplinire hotărârile luate; 

 
e) informează continuu comitetul tehnic naţional asupra evoluţiei activităţii de 

standardizare a comitetelor tehnice corespondente europene şi internaţionale; 
 

f) transmite votul şi observaţiile la documentele elaborate în cadrul comitetelor 
tehnice europene şi internaţionale corespondente convenite în cadrul comitetului 
tehnic naţional; 

 
g) ţine legătura cu secretariatele comitetelor tehnice europene şi internaţionale 

corespondente;     
 

h) coordonează lucrările comitetului tehnic cu cele realizate în domenii conexe; 
 

i) iniţiază examinarea standardelor române originale din patrimoniul comitetului; 
 

j) propune măsuri pentru respectarea programului de standardizare, în funcţie de 
resurse şi necesităţi, urmărind încadrarea lucrărilor comitetului tehnic în termenele 
stabilite; 

 
k) participă la elaborarea standardelor române şi verifică proiectele de standarde din 

punct de vedere al metodologiei de standardizare, urmărind corespondenţa cu 
standardele europene/internaţionale şi uniformitatea terminologiei din domeniu; 

 
l) asigură formalităţile necesare delegării/nominalizării experţilor români în comitetele 

tehnice sau grupurile de lucru la nivel european/internaţional; 
 

m) identifică noi părţi interesate de activitatea comitetului tehnic la nivel naţional. 
  
4.5  Circuitul documentelor 

4.5.1 Proiectele de standarde şi/sau documente de standardizare ale comitetelor tehnice 
europene şi internaţionale corespondente, sunt disponibile în format electronic şi pot fi 
accesate de preşedinte, secretar, reprezentantul ASRO şi toţi membrii comitetului tehnic 
naţional, pe bază de parolă şi nume de utilizator, care sunt nominale şi netransmisibile. 
Documentele trebuie utilizate numai în scopul desfăşurării lucrărilor comitetului tehnic. 
 
4.5.2  Corespondenţa  în cadrul comitetului tehnic se efectuează de regulă prin e-mail.  
Secretarul CT  trebuie să insereze marcajul digital „Document de lucru ASRO - 
Reproducere interzisă” pe fundalul standardelor şi al proiectelor de standarde sau 
documente de standardizare ca măsură de protecţie, de fiecare dată când transmite 
documentele de lucru membrilor CT. 
 
4.5.3 Documentele redactate de secretarul comitetului tehnic (de exemplu, adresă de 
însoţire anteproiect, proiect, invitaţia la şedinţă, proces verbal al şedinţei etc.) trebuie 
înregistrate cu un număr de referinţă, în conformitate cu prevederile din anexa C. 
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4.5.4  Orice membru al unui comitet tehnic naţional care nu respectă regulile de la 4.5.1 şi 
4.5.2 este pasibil de excludere din comitetul tehnic, pe baza hotărârii CS ASRO. 
 
4.6   Soluţionarea disputelor în situaţiile în care nu se poate obţine consensul   

4.6.1 Principiul consensului trebuie urmărit în orice moment şi în toate etapele activităţii 
de standardizare, atât pentru elaborarea sau revizuirea standardelor române originale, cât 
şi pentru participarea la standardizarea europeană şi internaţională. 
 
4.6.2 În cazul în care nu se poate ajunge la consens, cu toate eforturile depuse de 
preşedinte, se aplică procedura de vot cu majoritate simplă, consemnându-se orice 
opoziţie susţinută. 
 
4.6.3 În situaţii excepţionale, dacă nici după aplicarea votului nu se poate ajunge la o 
decizie şi disputa persistă, se solicită soluţionarea prin intermediul CS ASRO. Decizia  
CS ASRO este definitivă şi trebuie respectată de toate părţile implicate. 
 
4.7    Drepturi de proprietate intelectuală 

4.7.1 Aspecte privind standardele şi documentele de standardizare  
 
Standardele şi alte documente de standardizare, aprobate în vederea publicării, trebuie să 
conţină o menţiune privind drepturile de autor şi nu trebuie reproduse sau difuzate sub 
nicio formă fără acordul prealabil scris al ASRO. 
 
4.7.2 Aspecte privind activitatea comitetelor tehnice  
 
Membrii comitetelor tehnice naţionale şi experţii desemnaţi în grupurile de lucru îşi aduc 
contribuţia la elaborarea proiectelor de standarde naţionale/europene/internaţionale, în 
scopul dezvoltării activităţii de standardizare, care este considerată suport pentru 
dezvoltarea economico-socială. Prin elaborarea, revizuirea şi modificarea standardelor 
sau a altor documente de standardizare, membrii comitetelor tehnice naţionale participă la 
activitatea de creaţie colectivă, având drept rezultat publicarea standardelor aprobate. În 
acest sens, membrii comitetelor tehnice române trebuie să-şi exprime acordul de a 
transfera drepturile asupra contribuţiilor lor intelectuale incluse în conţinutul standardelor 
(române originale şi/sau europene/internaţionale) către ASRO şi/sau organizaţiile de 
standardizare europeană/internaţională, în condiţii rezonabile şi în mod expres, spre 
beneficiul standardizării în general.  
 
4.7.3  Aspecte privind drepturile de proprietate intelectuală esenţiale (brevete)  
 
Activitatea comitetelor tehnice de standardizare se bazează pe relaţii de colaborare, 
schimb de opinii şi experienţă între reprezentanţi din industrie, autorităţi, cercetare – 
inovare, mediu academic şi alte părţi interesate, care trebuie să informeze ASRO cu privire 
la existenţa unui drept de proprietate intelectuală (drepturi de autor şi/sau brevet) 
considerat relevant sau esenţial pentru elaborarea şi aplicarea unui standard.  
 
În acest caz, comitetul tehnic stabileşte cel mai bun mod de a aborda această situaţie. 
 
Elementele care fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală esenţiale se pot 
include într-un standard naţional numai în cazul în care: 
 
– elementele respective sunt absolut necesare, fără însă a constitui o cerinţă a 

standardului şi 
 
– titularul dreptului de proprietate intelectuală este de acord să le pună la dispoziţie, în 

condiţii rezonabile şi nediscriminatorii. 
 
În preambulul standardului trebuie să apară un alineat distinct prin care se atrage atenţia 
asupra elementelor incluse în standard, care fac obiectul drepturilor de proprietate 
intelectuală esenţiale. 
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4.7.4 Protecţia datelor şi a documentelor 
 
Proiectele de standarde şi/sau documentele de standardizare aflate în curs de elaborare 
sunt considerate documente de lucru ale comitetelor tehnice şi numai în acest scop pot fi 
difuzate către membrii comitetelor tehnice. În scopul consultării documentelor de lucru, 
membrii comitetelor tehnice pot accesa în regim controlat, pe bază de parole, bazele de 
date care conţin documentele în format electronic (fişiere). Difuzarea tuturor documentelor 
de lucru se realizează numai cu aplicarea elementelor de securitate stabilite de ASRO.  
 
4.8     Coordonarea activităţii de standardizare naţională 

Consiliul de Standardizare al ASRO reprezintă structura de coordonare a activităţii tehnice 
de standardizare naţională, inclusiv a activităţii comitetelor tehnice române, prin 
exercitarea atribuţiilor stabilite de ASRO. 

 
5       Program de standardizare naţională 
 
5.1 Programul de standardizare naţională se stabileşte anual de ASRO pe baza 
propunerilor de programe de standardizare ale comitetelor tehnice române şi se poate 
actualiza periodic, în funcţie de evoluţia activităţii de standardizare la nivel european şi 
internaţional, propunerile de teme noi de standardizare din partea părţilor interesate, 
necesitatea de asigurare a mentenanţei standardelor române originale, corelarea 
permanentă cu reglementările în vigoare şi interesul naţional. 
Proiectul programului de standardizare naţională se publică pe pagina de internet a ASRO 
în scopul consultării publice pentru o perioadă de 30 de zile şi se aprobă de ASRO.  
 
Forma finală a programului de standardizare naţională se publică pe pagina de internet a 
ASRO. 
 
5.2 Fiecare comitet tehnic îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program de standardizare 
anual care cuprinde teme ce aparţin domeniului de activitate aferent. Fiecare temă de 
standardizare trebuie să se distingă prin indicativ şi titlu.  
 
5.3  Temele din programul de standardizare se referă la: 

a) adoptarea de standarde europene ca standarde române;  

b) adoptarea de standarde internaţionale ca standarde române; 

c) informarea cu privire la proiecte de standarde europene şi internaţionale ale 
căror faze de vot stabilite pe plan european/internaţional se regăsesc în anul în 
curs;  

d) elaborarea, revizuirea sau modificarea standardelor române originale; 

e) examinarea periodică a standardelor române originale în vigoare. 
 

6    Elaborare standarde române originale 
 
6.1  Etape de elaborare a unui proiect de standard român original 
 
Elaborarea unui proiect de standard român original cuprinde următoarele etape: 
 

• propunere de temă nouă; 
• anteproiect (AP); 
• proiect de comitet (PC);   
• anchetă publică (PA);  
• proiect de standard (PS); 
• aprobare şi publicare. 
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Procesul de elaborare a proiectelor de standarde române originale şi termenele 
recomandate sunt prezentate în figura 1.  
 
6.2    Propunere de temă nouă  
 
Toate părţile interesate (autorităţi publice, producători, consumatori, asociaţii profesionale 
etc.), inclusiv membrii comitetelor tehnice române pot să transmită la ASRO propuneri de 
teme noi de standardizare sau de revizuire a standardelor existente, de exemplu atunci 
când consideră că anumite cerinţe de proiectare, fabricaţie, încercări etc. nu sunt incluse în 
alte standarde române originale şi/sau europene/internaţionale adoptate ca standarde 
române.  
 
Activitatea de elaborare a standardelor presupune alocarea resurselor necesare, astfel 
încât lucrările să se încadreze într-un interval de timp stabilit. 
 
6.2.1 Propunea de temă pentru elaborarea unui standard nou sau pentru revizuirea unui 
standard trebuie documentată şi justificată din punct de vedere tehnic şi economic de 
autorul propunerii.  
 
Autorul propunerii trebuie să completeze formularul din anexa D, atât în limba română cât 
şi în engleză, menţionând următoarele: 

a) titlul, domeniul de aplicare, scopul şi justificarea propunerii, avantajele economice, 
condiţiile tehnice de proiectare/construcţie/funcţionare, cerinţele de securitate şi 
sănătate publică etc.; 

b) tipul standardului propus; 
c)    corelarea cu reglementările tehnice în vigoare şi cu legislaţia aplicabilă;  
d)    existenţa unor drepturi de proprietate intelectuală incidente.   
    
6.2.2 Propunerile de teme noi de standardizare şi cele pentru revizuirea standardelor 
trebuie însoţite de un anteproiect sau cel puţin de un rezumat care să menţioneze 
aspectele principale şi titlurile articolelor corespunzătoare din standard (cuprins).  
 
În unele cazuri, anteproiectul poate fi un document normativ elaborat de o organizaţie 
internaţională, europeană sau naţională, alta decât o organizaţie de standardizare, precum 
şi un standard naţional al altei ţări. În această situaţie, pentru a putea utiliza documentul 
respectiv ca suport tehnic, ASRO trebuie să se asigure că drepturile de proprietate 
intelectuală sunt respectate. 
 
Anteproiectul poate avea la bază şi un standard internaţional cu un grad de corespondenţă 
neechivalent (a se vedea SR 10000-8).   
 
6.2.3 Propunerea de temă pentru elaborarea unui standard nou sau pentru revizuirea unui 
standard se repartizează de ASRO comitetului tehnic naţional de profil în vederea 
examinării.  
 
Dacă o temă corespunde domeniilor de activitate ale mai multor comitete tehnice, se 
stabileşte, prin înţelegere între acestea, un comitet tehnic care va prelua responsabilitatea 
conducerii şi elaborării lucrărilor, în colaborare cu celelalte comitete tehnice. În caz de 
divergenţă, atribuirea temei de standardizare este stabilită de CS ASRO. 
 
Dacă propunerea de temă nouă de standardizare nu corespunde cu domeniul de activitate 
al niciunui comitet tehnic naţional, ASRO, împreună cu autorul propunerii şi alte părţi 
interesate, examinează oportunitatea propunerii şi investighează posibilitatea înfiinţării unui 
nou comitet tehnic. 
 
6.2.4 În termen de o lună de la primire, comitetul tehnic român trebuie să transmită avizul 
privind acceptarea sau respingerea propunerii de temă nouă la ASRO. Avizul comitetului 
tehnic român trebuie să se bazeze pe examinarea următoarelor aspecte: 
 

a) existenţa unui standard european sau internaţional publicat sau în curs de elaborare 
cu acelaşi domeniu de aplicare, caz în care propunerea se respinge; 
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b) relevanţa pentru piaţă şi impactul asupra competitivităţii companiilor şi 
întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniu; 

c) posibilitatea facilitării accesului pe piaţă şi înlăturării barierelor tehnice din calea 
circulaţiei mărfurilor; 

d) promovarea rezultatelor cercetării-inovării;  
e) posibilitatea ca standardul să fie citat în legislaţie; 
f) respectarea intereselor consumatorilor, a cerinţelor de securitate, de siguranţă în 

funcţionare, de protecţie a muncii şi de protecţie a mediului; 
g) asigurarea interoperabilităţii;  
h) alte părţi interesate. 

 
6.2.5 Pentru informarea părţilor interesate, propunerea de temă nouă avizată de CT se 
anunţă de ASRO pe pagina de internet şi în Buletinul Standardizării.  
 
6.2.6 Notificare  
 
6.2.6.1 Dacă propunerea de temă pentru elaborarea unui standard nou sau pentru 
revizuirea unui standard este acceptată de comitetul tehnic, reprezentantul ASRO trebuie 
să facă demersurile necesare pentru notificarea la CEN sau la CENELEC.  
 
6.2.6.2 La finalul perioadei de notificare în rândul ţărilor membre CEN/CENELEC, care 
durează aproximativ două luni, sunt posibile următoarele situaţii: 
 

− dacă de la nivel european nu există nici un răspuns, proiectul de standard se 
elaborează la nivel naţional. În cazul în care tema de standardizare prezintă interes 
pentru un organism naţional de standardizare dintr-un alt stat şi ASRO primeşte din 
partea acestuia o solicitare de participare la lucrări, experţii desemnaţi pot să 
participe în calitate de observatori la lucrările comitetului tehnic român; 

 
− dacă tema de standardizare prezintă interes la nivel european şi ASRO este informat 

în acest sens de CEN sau CENELEC, lucrările la nivel naţional se sistează în baza 
obligaţiei de standstill. În acest caz, comitetul tehnic român poate să desemneze un 
expert care să participe în grupul de lucru constituit la nivel european pentru 
elaborarea proiectului de standard (a se vedea articolul 7). Responsabilitatea pentru 
conţinutul tehnic al proiectului final de standard european nu revine comitetului tehnic 
român.  

 
6.2.6.3 Dacă elaborarea proiectului de standard continuă la nivel naţional, tema se înscrie 
în programul de standardizare al comitetului tehnic român şi i se atribuie un număr unic de 
înregistrare care va deveni indicativul viitorului standard român. 
 
6.2.6.4 În urma consultării cu preşedintele şi secretarul, reprezentantul ASRO stabileşte 
termenele până la care se pot derula etapele de elaborare a proiectului de standard, luând 
în considerare complexitatea subiectului abordat, timpul alocat fiecărei etape şi solicitarea 
părţilor interesate.  
 
6.3   Anteproiect (AP) 
 
Anteproiectul de standard (AP) trebuie elaborat de autorul propunerii. În cazuri justificate,  
anteproiectul se poate elabora şi de:  
 

a) un membru sau un grup de membri ai comitetului tehnic,  
b) o parte interesată sau un grup de părţi interesate, nereprezentate în comitetul 

tehnic, 
c) secretarul comitetului tehnic. 
 

În toate cazurile, comitetul tehnic român trebuie să stabilească o perioadă de timp 
rezonabilă care să permită documentarea şi elaborarea anteproiectului, dar nu mai mult de 
1,5 luni.  
 
Anteproiectul se transmite secretarului comitetului tehnic român pentru a fi difuzat 
membrilor comitetului tehnic.  
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6.4   Proiect de comitet (PC) 
 
În vederea elaborării proiectului de comitet, secretarul difuzează anteproiectul membrilor 
comitetului tehnic pentru transmiterea observaţiilor până la termenul prevăzut. Membrii 
comitetului tehnic transmit observaţiile prin completarea formularului din anexa E. 
 
Secretarul comitetului tehnic trebuie să întocmească sinteza observaţiilor primite. Analiza 
observaţiilor şi definitivarea textului se desfăşoară în şedinţa comitetului tehnic prin 
obţinerea consensului, având în vedere încadrarea în termenele stabilite. Pentru obţinerea 
consensului, membrii comitetului tehnic pot fi consultaţi şi prin corespondenţă.  
 
Proiectul de comitet care a fost convenit de comitetul tehnic se transmite de secretar la 
ASRO pentru anchetă publică, însoţit de formularul indicat în anexa F completat 
corespunzător.  
 
6.5 Anchetă publică (PA) 
 
Pe baza proiectului de comitet, reprezentantul ASRO demarează ancheta publică (PA), 
etapă în care orice parte interesată poate face comentarii, observaţii sau obiecţii asupra 
proiectului de anchetă publică.  
 
Indicativul, titlul proiectului supus anchetei publice şi termenul până la care se pot 
transmite observaţii se publică în Buletinul Standardizării şi se anunţă pe pagina de 
internet a ASRO. Se recomandă ca etapa de anchetă publică să fie două luni de la data 
publicării anunţului, dar nu mai puţin de o lună.  
 
În etapa de anchetă publică, proiectul trebuie să fie disponibil public, în format PDF şi cu 
marcajul digital „Document de lucru ASRO - Reproducere interzisă” inserat pe fundalul 
textului. Reprezentantul ASRO trebuie să transmită proiectul PA tuturor părţilor interesate 
care l-au solicitat în etapa de anchetă publică şi să comunice termenul până la care trebuie 
să se transmită observaţiile.  
 
În cadrul etapei de anchetă publică, proiectele trebuie analizate şi de compartimentele de 
specialitate ale ASRO pentru a verifica dacă au fost respectate principiile de standardizare, 
corespondenţa cu alte standarde, terminologia, metodologia şi regulile de redactare 
indicate în SR 10000-6. Reprezentantul ASRO trebuie să transmită secretarului comitetului 
tehnic toate observaţiile primite, atât cele din cadrul ASRO, cât şi cele de la părţile 
interesate. 
 
Secretarul comitetului tehnic trebuie să întocmească sinteza observaţiilor primite în etapa 
de anchetă publică (PA), utilizând acelaşi formular indicat în anexa E, care a fost completat 
iniţial de membrii comitetului tehnic pentru transmiterea observaţiilor. Secretarul comitetului 
tehnic trebuie să transmită sinteza observaţiilor membrilor comitetului tehnic împreună cu 
invitaţia de participare la şedinţa comitetului pentru analiza observaţiilor şi definitivarea 
textului proiectului de standard. Părţile interesate care au făcut observaţii şi nu sunt 
membri ai comitetului tehnic pot fi invitate la şedinţa de analiză a observaţiilor. 
 
Atunci când observaţiile primite în etapa de anchetă publică sunt numeroase şi pot să 
determine modificarea proiectului pentru anchetă publică (PA), comitetul tehnic şi/sau 
ASRO poate să decidă reluarea etapei de anchetă publică. 
  
Dacă în etapa de anchetă publică se evidenţiază o poziţie divergentă persistentă, fiind 
justificată din punct de vedere tehnic, condiţii de securitate, sănătate, mediu, încercări, 
corelare cu reglementări tehnice în vigoare etc. faţă de anumite aspecte tratate în proiectul 
de standard, preşedintele comitetului tehnic trebuie să facă demersurile necesare pentru a 
obţine consensul. Dacă disputa nu poate fi soluţionată în comitetul tehnic, părţile rămase în 
divergenţă se pot adresa CS ASRO.   
 
CS ASRO decide asupra modului de soluţionare a disputei, în prezenţa părţilor rămase în 
divergenţă şi a preşedintelui comitetului tehnic. ASRO trebuie să comunice hotărârea  
CS ASRO tuturor părţilor interesate. 
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Proiectul pentru care s-a obţinut consensul membrilor comitetului tehnic român asupra 
observaţiilor primite în anchetă publică, împreună cu formularul indicat în anexa G 
completat corespunzător,  se transmite de secretar la ASRO. 
 
6.6 Proiect de standard (PS) 
 
Pentru a supune proiectul de standard aprobării şi publicării, reprezentantul ASRO trebuie 
să completeze dosarul proiectului de standard cu toate elementele necesare şi să îl 
transmită spre avizare compartimentelor de specialitate din ASRO. 
 
6.7  Aprobare şi publicare 
 
Proiectul de standard avizat se transmite Directorului General al ASRO pentru aprobare. 
După aprobare, acesta are statut de standard român, intră în vigoare şi este disponibil 
tuturor utilizatorilor. 
 
Indicativul, anul şi titlul standardului sunt  publicate în Buletinul Standardizării şi pe pagina 
de internet ASRO. 
 
Standardele române originale se includ automat în ciclul de mentenanţă al standardelor.  
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Figura 1 – Procesul de elaborare a standardelor române originale 
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7 Participare la standardizarea europeană şi internaţională 
 
7.1 Standardizare europeană – Aspecte generale 
 
7.1.1 Activitatea de standardizare europeană se desfăşoară în cadrul organizaţiilor 
europene de standardizare: Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul 
European de Standardizare pentru Electrotehnică (CENELEC) şi Institutul European de 
Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI). 
 
Procedurile şi regulile privind activitatea de standardizarea europeană sunt stabilite prin 
Regulamentul Intern CEN/CENELEC - Partea 2, respectiv prin Directivele ETSI (Regulile de 
Procedură ale ETSI). Ca parte a sistemului european de standardizare, organismul naţional 
de standardizare – ASRO are obligaţia de a respecta aceste reguli şi proceduri. 
 
7.1.2 Principiul de bază al standardizării europene este principiul delegaţiei naţionale care 
presupune exprimarea punctului de vedere naţional (nu individual, al unei entităţi sau grup) 
în procesul de elaborare a standardelor şi a documentelor de standardizare europene.  
 
7.1.3 Comitetele tehnice europene sunt alcătuite din membri, secretar şi preşedinte. 
Membrii comitetelor tehnice europene sunt organismele naţionale de standardizare, prin 
reprezentanţi desemnaţi. Comitetele tehnice europene îşi desfăşoară activitatea pe baza 
unui program de lucru aprobat. Structura de coordonare a activităţii acestora este Boardul 
Tehnic. 
 
Lucrările de standardizare ale comitetelor tehnice europene, inclusiv cele ale altor structuri 
tehnice, aflate în responsabilitatea şi sub coordonarea CEN, CENELEC şi ETSI se 
concretizează în activitatea comitetelor tehnice române prin: 

– urmărirea propunerilor de teme noi de standardizare şi a evoluţiei proiectelor aflate 
în diverse etape de elaborare; 

– nominalizarea experţilor tehnici români şi a delegaţilor naţionali la lucrările 
grupurilor de lucru şi ale comitetelor tehnice europene; 

– stabilirea poziţiei naţionale cu privire la propunerile de teme noi de standardizare;  
– formularea şi transmiterea comentariilor/observaţiilor la proiectele de standarde 

europene sau a documentelor de standardizare europeană în curs de elaborare;  
– transmiterea votului naţional; 
– adoptarea standardelor europene la nivel naţional, concomitent cu anularea 

standardelor române conflictuale. 
 
7.2 Standarde europene şi alte documente de standardizare europeană 
 
Principalul rezultat al activităţii de standardizare europeană este standardul european. 
Standardele europene au un rol important în armonizarea Pieţei Unice europene şi sunt 
instrumente recunoscute de sprijinire a legislaţiei şi politicilor publice.    
 
Documentele de standardizare europeană publicate de CEN, CENELEC şi ETSI sunt, în 
principal: documente de armonizare (HD - specifice CENELEC), specificaţii tehnice (TS), 
rapoarte tehnice (TR), ghiduri, acorduri CEN/CENELEC ale unui workshop (CWA - 
documente care nu sunt elaborate în comitetele tehnice), standarde ETSI (ES). 
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7.3 Participarea comitetelor tehnice române la activitatea de standardizare  
         europeană 
 
7.3.1 Generalităţi 
 
Membrii comitetelor tehnice române participă activ la elaborarea standardelor şi/sau a 
documentelor de standardizare europeană, în comitetele tehnice europene corespondente. 
Participarea poate fi: 

– prin exprimarea punctului de vedere în cadrul comitetului tehnic român, în scopul 
stabilirii poziţiei naţionale în etapele elaborării standardelor şi/sau documentelor de 
standardizare europene; 

– ca experţi în grupurile de lucru ale comitetelor tehnice europene; sau 
– ca delegaţi naţionali la reuniunile comitetelor tehnice europene. 

 
NOTĂ – Se recomandă ca delegaţia naţională la reuniunile comitetelor tehnice europene să fie 
alcătuită din maximum 3 membri. 
 
În fiecare etapă de elaborare a unui standard sau a unui document de standardizare 
europeană, care se încheie cu vot, prin platforma electronică, reprezentatul ASRO 
transmite votul care exprimă poziţia naţională stabilită de comitetul tehnic şi răspunsul la 
întrebările asociate etapei. 
 
Atunci când un comitet tehnic român nu obţine consensul cu privire la poziţia naţională 
sau nu se identifică interes naţional asupra subiectului, se transmite un vot cu abţinere. 
Un vot negativ trebuie însoţit întotdeauna de justificări.  
 
Etapele de elaborare a standardelor europene sunt: 
 

• propunere de temă nouă; 
• elaborarea proiectului de lucru; 
• etapă de comitet; 
• anchetă publică; 
• vot formal; 
• aprobare şi publicare. 

 
În vederea asigurării coerenţei în sistemul de standardizare, aceste etape sunt 
asemănătoare cu cele de la nivel internaţional.  
 
Procesul de elaborare a standardelor europene se prezintă în tabelul 1.  
 
Procesul de elaborare a documentelor de standardizare europeană (TS, TR) este 
asemănător cu procesul de elaborare a standardelor europene. Comitetele tehnice române 
pot participa la elaborarea acestora, urmând etapele caracteristice acestor documente. 
 
7.3.2 Propunere de temă nouă 
 
Orice parte interesată poate să propună elaborarea / revizuirea unui standard european 
sau a unui document de standardizare europeană, prin transmiterea unei propuneri de temă 
nouă la ASRO.  
 
La primirea unei propuneri de temă nouă, fie de la nivel european, fie de la nivel naţional, 
comitetul tehnic român trebuie să stabilească poziţia naţională ţinând seama de 
următoarele elemente: 

– utilitatea standardului propus pe piaţa românească; 
– interesul exprimat de părţile interesate; 
– analiza patrimoniului de standarde pentru a se stabili dacă există standarde române 

originale conflictuale şi relaţiile cu celelalte standarde române; 
– legătura cu reglementările naţionale. 
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În cazul în care comitetul tehnic român a identificat că proiectul de standard european este 
susceptibil de a intra în conflict cu o reglementare naţională, secretarul comitetului tehnic 
anunţă autoritatea responsabilă, dacă aceasta nu face parte din comitet, şi o invită să 
participe la lucrări.  
 
După obţinerea consensului în comitetul tehnic, reprezentantul ASRO exprimă poziţia 
naţională prin vot, însoţit de răspunsul la întrebările asociate şi observaţiile convenite. 
 
7.3.3 Elaborare proiect de lucru  
 
Pentru elaborarea unui proiect de lucru, comitetul tehnic european stabileşte, de regulă, un 
grup de lucru căruia îi atribuie această sarcină.  
 
În această etapă, în funcţie de interes şi disponibilitate, pot participa experţi români care 
sunt înscrişi în grupul de lucru european de către reprezentantul ASRO.  Pe parcursul 
activităţii, experţii români trebuie să informeze periodic comitetul tehnic român asupra 
evoluţiei lucrărilor. 
 
7.3.4 Etapă de comitet 
 
Această etapă are ca obiectiv obţinerea consensului asupra conţinutului proiectului de 
lucru.  
 
La nivel naţional, membrii comitetului tehnic român analizează textul proiectului de lucru, 
formulează observaţiile şi stabilesc dacă există diferenţe între cerinţele proiectului şi 
prevederile reglementărilor naţionale în vigoare şi/sau condiţiile naţionale particulare care, 
de regulă, trebuie făcute cunoscute la nivel european până la etapa de anchetă publică. 
 
În cazul în care comitetul tehnic român stabileşte că proiectul de standard european este în 
contradicţie cu o reglementare naţională, secretarul comitetului tehnic contactează 
autoritatea  de reglementare responsabilă, în vederea introducerii în textul standardului 
european a divergenţelor de tip A şi/sau a condiţiilor naţionale particulare, pentru 
informarea asupra obligaţiilor legale naţionale şi/sau a caracteristicilor sau practicilor 
naţionale. 
 
7.3.5 Anchetă publică 
 
În etapa de anchetă publică toate părţile interesate de la nivel naţional pot să consulte şi 
să-şi exprime punctul de vedere asupra proiectului de standard european. Etapa se încheie 
prin vot, care poate fi însoţit de observaţii generale, tehnice, editoriale sau legate de 
reglementările naţionale. Proiectul de standard european se identifică în această etapă cu 
indicativul prEN [număr]. 
 
ASRO trebuie să informeze, prin publicare pe pagina de internet şi în Buletinul 
Standardizării, data de începere şi finalizare a anchetei publice a proiectelor de standarde 
europene şi să pună la dispoziţia tuturor părţilor interesate, la cerere, proiectele de 
standarde. 
 
Membrii comitetului tehnic român sunt informaţi cu privire la intrarea în anchetă publică a 
proiectelor de standarde europene şi pot accesa textele proiectelor pe platformele 
electronice ale organizaţiilor europene de standardizare. Pentru transmiterea observaţiilor 
se utilizează formularul indicat  în anexa H. 
 
Comitetul tehnic român trebuie să stabilească poziţia naţională, luând în considerare toate 
observaţiile primite de la părţile interesate şi efectele posibile pentru piaţa românească ale 
adoptării standardului european ca standard român identic. Trebuie convenite observaţiile 
şi, dacă este cazul, trebuie stabilite divergenţele de tip A şi/sau condiţiile naţionale 
particulare împreună cu autoritatea de reglementare responsabilă.  
 
La încheierea perioadei de anchetă publică, reprezentantul ASRO transmite prin vot poziţia 
naţională. 
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7.3.6  Vot formal 
 
În funcţie de rezultatul anchetei publice se poate renunţa la această etapă. 
 
Etapa de vot formal reprezintă etapa în care textul final al proiectului de standard european 
circulă la membrii naţionali ai CEN/CENELEC. În această etapă, proiectul de standard 
european este identificat prin indicativul FprEN [număr]. Etapa se încheie cu vot, care 
poate fi însoţit numai de observaţii editoriale. 
 
La nivel naţional, membrii comitetul tehnic român au acces la proiectul de standard 
european aflat în etapa de vot formal, în vederea stabilirii poziţiei naţionale. Dacă se 
stabileşte transmiterea unui vot negativ, exprimarea acestei poziţii trebuie însoţită de 
argumente tehnice temeinice. 
 
La încheierea etapei, reprezentantul ASRO transmite prin vot poziţia naţională. 
 
7.3.7 Aprobare şi publicare 
 
Textele standardelor europene aprobate sunt puse la dispoziţia organismelor naţionale de 
standardizare, care au obligaţia să le adopte identic şi să le publice la nivel naţional (a se 
vedea articolul 8 din acest standard).  
 
ASRO publică pe pagina de internet şi în Buletinul Standardizării lista standardelor 
europene şi a documentelor de standardizare europeană aprobate. 
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Tabelul 1 – P
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7.4 Standardizare internaţională – Aspecte generale 
 
7.4.1 Activitatea de standardizare internaţională se desfăşoară în cadrul Organizaţiei 
Internaţionale de Standardizare (ISO) şi al Comisiei Electrotehnice Internaţionale (IEC). 
Procedurile şi regulile pentru lucrările tehnice sunt stabilite prin Directivele ISO/IEC. 
 
Ca membru al organizaţiilor internaţionale de standardizare ISO şi IEC, organismul naţional 
de standardizare – ASRO are obligaţia să respecte aceste reguli şi proceduri. 
 
7.4.2 Comitetele tehnice române stabilesc statutul de participare (membru participant – P 
sau observator – O) în comitetele şi/sau subcomitetele tehnice ISO şi IEC ale căror domenii 
de activitate prezintă interes pentru România. ASRO notifică statutul de participare stabilit 
la organizaţiile internaţionale de standardizare. 
 
Indiferent de statutul de participare într-un comitet tehnic internaţional, membru P sau 
membru O, aceasta nu implică în mod automat acelaşi statut în subcomitetele comitetului 
tehnic respectiv. 
  
În calitate de membru P, comitetul tehnic român participă activ la lucrări, având obligaţia de 
a vota toate documentele transmise în cadrul comitetelor sau subcomitetelor tehnice 
internaţionale. Pentru IEC, calitatea de membru P presupune şi obligaţia de a desemna 
experţi în grupurile de lucru şi de a participa la reuniunile comitetelor şi/sau ale 
subcomitetelor internaţionale.  
 
În calitate de membru O, comitetul tehnic român urmăreşte lucrările ca observator, primeşte 
documentele, poate vota şi trimite observaţii şi de asemenea, poate participa la reuniuni 
(prin reprezentanţii săi) ca observator.  
 
La solicitarea părţilor interesate şi pe baza hotărârii comitetului tehnic român corespondent 
sau a CS ASRO în cazul în care nu există un astfel de comitet tehnic, ASRO poate vota în 
etapele de anchetă şi de aprobare finală şi la comitetele sau subcomitetele internaţionale la 
care nu este membru P sau membru O.  
 
7.4.3 Principiul de bază al standardizării internaţionale este principiul delegaţiei naţionale 
care presupune exprimarea punctului de vedere naţional (nu individual, al unei entităţi sau 
grup) în procesul de elaborare a standardelor şi a documentelor de standardizare 
internaţionale. 
 
7.4.4 Comitetele tehnice internaţionale sunt alcătuite din membri, secretar şi preşedinte. 
Membrii comitetelor tehnice internaţionale sunt organismele naţionale de standardizare, prin 
reprezentanţi desemnaţi. Comitetele tehnice internaţionale îşi desfăşoară activitatea pe 
baza unui program de lucru aprobat. Structura de coordonare a activităţii acestora este 
Technical Management Board la ISO, respectiv Standardisation Management Board la IEC. 
 
Lucrările de standardizare ale comitetelor sau subcomitetelor tehnice internaţionale la care 
ASRO este membru se concretizează în activitatea comitetelor tehnice române prin: 

− urmărirea propunerilor de teme noi de standardizare şi a evoluţiei proiectelor aflate în 
curs de elaborare; 

− nominalizarea experţilor tehnici români şi a delegaţilor naţionali la lucrările grupurilor 
de lucru, subcomitetelor şi comitetelor tehnice internaţionale; 

− stabilirea poziţiei naţionale cu privire la propunerile de teme noi de standardizare 
(doar în cazul comitetelor la care ASRO este membru P); 

− stabilirea şi transmiterea observaţiilor/comentariilor naţionale cu privire la proiectele 
de standarde internaţionale sau documentele de standardizare internaţională în curs 
de elaborare;  
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− transmiterea votului naţional (numai în cazul comitetelor la care ASRO este membru 
P); 

− adoptarea standardelor internaţionale la nivel naţional, la solicitarea unei părţi 
interesate. 

 
7.5 Standarde internaţionale şi alte documente de standardizare internaţională  
 
Principalul rezultat al activităţii de standardizare internaţională este standardul 
internaţional, identificat prin sigla ISO sau IEC, număr şi an de aprobare.  
 
Documentele de standardizare internaţională publicate de ISO şi IEC sunt, în principal: 
specificaţii tehnice (TS), specificaţii disponibile public (PAS), rapoarte tehnice (TR), ghiduri, 
acorduri ISO ale unui workshop (IWA - documente care nu sunt elaborate în comitetele 
tehnice). 
 
7.6 Participarea comitetelor tehnice române la activitatea de standardizare   
         internaţională  
 
7.6.1 Generalităţi 
 
Membrii comitetelor tehnice române participă activ la elaborarea standardelor şi/sau a 
documentelor de standardizare internaţională, în comitetele şi subcomitetele tehnice 
internaţionale corespondente. Participarea poate fi: 

– prin exprimarea punctului de vedere în cadrul comitetului tehnic român pentru a se 
stabili poziţia naţională în cadrul etapelor de elaborare a standardelor internaţionale 
şi/sau a documentelor de standardizare internaţională; 

– ca experţi în grupurile de lucru ale comitetelor tehnice internaţionale, sau 

– ca delegaţi naţionali la reuniunile comitetelor tehnice internaţionale. 
 
NOTĂ – Se recomandă ca delegaţia naţională la reuniunile comitetelor sau subcomitetelor tehnice 
internaţionale să fie alcătuită din maximum 3 membri. 
 
Atunci când transmite votul, reprezentatul ASRO exprimă poziţia naţională stabilită de 
comitetul tehnic.  
 
Atunci când un comitet tehnic român nu obţine consensul cu privire la poziţia naţională sau 
nu se identifică interes naţional asupra subiectului, se transmite un vot cu abţinere. Un vot 
negativ trebuie însoţit întotdeauna de justificări.  
 
Etapele de elaborare a standardelor internaţionale sunt: 

• propunere de temă nouă; 
• elaborare proiect de lucru; 
• etapa de comitet; 
• anchetă publică; 
• aprobare finală;  
• publicare. 

 
Procesul de elaborare a documentelor de standardizare internaţională (TS, TR, PAS) este 
asemănător cu procesul de elaborare a standardelor internaţionale. Comitetele tehnice 
române pot participa la elaborarea acestora, urmând etapele caracteristice acestor 
documente. 
 
Etapele de elaborare a standardelor internaţionale sunt prezentate în tabelul 1. 
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7.6.2 Propunere de temă nouă 
 
La primirea unei propuneri de temă nouă privind elaborarea / revizuirea unui standard 
internaţional sau a unui document de standardizare internaţională, comitetul tehnic român 
trebuie să stabilească poziţia naţională ţinând seama de următoarele elemente: 

– utilitatea standardului propus pe piaţa românească; 
– interesul exprimat de părţile interesate; 
– analiza patrimoniului de standarde pentru a se stabili o posibilă conflictualitate cu 

standardele române originale şi relaţiile cu celelalte standarde române; 
– legătura cu reglementările naţionale. 

 
Pentru comitetele şi subcomitetele tehnice internaţionale la care ASRO este membru P, 
după obţinerea consensului în comitetul tehnic român, reprezentantul ASRO exprimă poziţia 
naţională, prin vot.  
 
Un vot negativ trebuie însoţit de o declaraţie justificativă. La ISO, această declaraţie este 
necesară şi pentru un vot pozitiv. Fără această declaraţie votul nu este luat în considerare.  
 
În această etapă, pentru comitetele şi subcomitetele tehnice internaţionale la care ASRO 
este membru O sau nu este membru nu se poate exprima o poziţie naţională.  
 
7.6.3 Elaborare proiect de lucru  
 
Pentru elaborarea unui proiect de lucru, comitetul sau subcomitetul tehnic internaţional 
stabileşte, de regulă, un grup de lucru căruia îi atribuie această sarcină. În această etapă, 
proiectul de lucru se identifică cu indicativul WD [număr].  
 
În această etapă, în funcţie de interes şi disponibilitate, pot participa doar experţii români 
care sunt înscrişi în grupul de lucru internaţional de către reprezentantul ASRO. Pot fi 
nominalizaţi experţi numai în grupurile de lucru ale comitetelor sau subcomitetelor tehnice 
internaţionale la care ASRO este membru P. Pe parcursul activităţii, experţii români trebuie 
să informeze periodic comitetul tehnic român asupra evoluţiei lucrărilor. 
 
Această etapă se încheie atunci când este disponibil un proiect de lucru pentru a fi circulat 
tuturor membrilor comitetului sau subcomitetului tehnic internaţional, fiind înregistrat ca  
CD [număr]. 
 
Comitetul sau subcomitetul tehnic internaţional poate decide să treacă peste această etapă, 
caz în care etapa de elaborare a unui proiect de lucru se încheie cu disponibilitatea unui 
proiect pentru anchetă publică (DIS la ISO, respectiv CDV la IEC) pentru a fi circulat tuturor 
membrilor comitetului sau subcomitetului tehnic internaţional.   
 
7.6.4 Etapă de comitet 
 
Această etapă este prima etapă în care sunt luate în considerare comentariile transmise de 
organismele naţionale de standardizare. În această etapă, proiectul de lucru se identifică cu 
indicativul CD [număr].  
 
La nivel naţional, membrii comitetului tehnic român analizează textul proiectului şi stabilesc 
poziţia naţională referitoare la trimiterea acestuia în anchetă publică. Pentru comitetele sau 
subcomitetele tehnice internaţionale ISO la care ASRO este membru P, reprezentantul 
ASRO exprimă această poziţie prin vot. Pentru comitetele sau subcomitetele tehnice 
internaţionale IEC la care ASRO este membru P se pot transmite numai comentarii.  
 
La comitetele sau subcomitetele tehnice internaţionale la care ASRO este membru O, se 
pot transmite numai comentarii, fără vot.  
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Pentru comitetele şi subcomitetele tehnice internaţionale la care ASRO nu este membru nu 
se poate exprima o poziţie naţională în această etapă.  
 
7.6.5 Anchetă publică 
 
În etapa de anchetă publică toate părţile interesate de la nivel naţional pot să consulte şi să 
îşi exprime punctul de vedere asupra proiectului de standard internaţional. În această 
etapă, proiectul de lucru se identifică prin indicativul ISO/DIS [număr] sau IEC/CDV [număr].  
 
ASRO trebuie să informeze, prin publicare, pe pagina de internet şi în Buletinul 
Standardizării, data de începere şi finalizare a anchetei publice a proiectelor de standarde 
internaţionale şi să pună la dispoziţia tuturor părţilor interesate, la cerere, proiectele de 
standarde. 
 
Membrii comitetului tehnic român sunt informaţi cu privire la începerea anchetei publice a 
proiectelor de standarde internaţionale şi pot accesa textele proiectelor pe platformele 
electronice ale organizaţiilor internaţionale de standardizare. Pentru transmiterea 
observaţiilor se utilizează formularul indicat  în anexa H. 
 
La nivel naţional, comitetul tehnic român analizează textul proiectului de standard 
internaţional şi stabileşte poziţia naţională, luând în considerare şi observaţiile/comentariile 
primite de la alte părţi interesate.  
 
Reprezentantul ASRO exprimă prin vot această poziţie, însoţită sau nu de comentarii 
(editoriale, generale sau tehnice). Pentru comitetele sau subcomitetele internaţionale la 
care ASRO este membru P, votul este obligatoriu, iar pentru comitetele sau subcomitetele 
internaţionale la care ASRO este membru O sau nu este membru, votul este opţional.  
 
7.6.6 Aprobare finală 
 
În funcţie de rezultatul anchetei publice, la nivel internaţional se poate renunţa la această 
etapă. Proiectele care se elaborează în comun ISO-CEN şi IEC-CENELEC parcurg, de 
regulă, această etapă.  
 
În această etapă toate părţile interesate de la nivel naţional pot să consulte şi să îşi 
exprime punctul de vedere asupra proiectului de standard internaţional. Etapa de aprobare 
finală se încheie cu vot. Votul pozitiv poate fi însoţit numai de observaţii editoriale. Votul 
negativ trebuie însoţit de argumente tehnice temeinice. 
 
În etapa de aprobare finală, proiectul se identifică prin indicativul ISO/FDIS [număr] sau  
IEC/FDIS [număr]. 
 
Membrii comitetului tehnic român sunt informaţi cu privire la începerea etapei de aprobare 
finală a proiectelor finale de standarde internaţionale şi pot accesa textele acestor proiecte 
(numai la ISO) pe platforma electronică a ISO. 
 
Pentru comitetele sau subcomitetele tehnice internaţionale la care ASRO este membru P, 
votul este obligatoriu iar pentru comitetele sau subcomitetele tehnice internaţionale la care 
ASRO este membru O sau nu este membru, votul este opţional.  
 
7.6.7 Publicare 
 
Standardele şi documentele de standardizare internaţională ISO şi IEC se publică şi sunt 
disponibile pentru utilizare. 
 
Textele standardelor sau ale documentelor de standardizare internaţională care au fost 
aprobate sunt puse la dispoziţia organismelor naţionale de standardizare şi pot fi adoptate 
ca standarde naţionale la solicitarea părţilor interesate.  
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ASRO publică pe pagina de internet şi în Buletinul Standardizării lista standardelor 
internaţionale şi a documentelor de standardizare internaţională aprobate. 
 
7.7 Asigurarea secretariatelor comitetelor tehnice europene şi internaţionale 
 
În funcţie de interesul naţional şi resursele disponibile, ASRO sau un membru al unui 
comitet tehnic român poate să asigure secretariatul comitetelor sau subcomitetelor tehnice 
europene şi/sau internaţionale, pe baza deciziei CS ASRO. În acest scop, trebuie 
respectate regulile şi procedurile stabilite de organizaţiile europene şi internaţionale de 
standardizare. 
 
 
8 Adoptarea standardelor şi a documentelor de standardizare europene şi  
         internaţionale ca standarde române 
 
8.1 Metode de adoptare  
 
Standardele europene, standardele internaţionale şi documentele de standardizare 
europeană şi/sau internaţională se adoptă la nivel naţional ca standarde române prin una 
din următoarele metode: 

– notă de confirmare (anunţ); 
– filă de confirmare; 
– versiune română. 

 
Indiferent de metoda de adoptare, ASRO notifică adoptarea standardelor europene şi 
internaţionale ca standarde române la organizaţiile europene şi internaţionale de 
standardizare. 
 
În cazul adoptării prin notă sau filă de confirmare, textul standardului este disponibil în 
versiunile originale, publicate de organizaţia internaţională, respectiv europeană, de 
standardizare. Versiunea română are acelaşi statut ca şi versiunea originală (engleză, 
franceză sau germană) . 
 
Dacă ulterior adoptării standardului prin metoda notei sau filei de confirmare este elaborată 
şi publicată versiunea română a textului, data adoptării lui la nivel naţional nu se schimbă. 
 
8.2 Adoptarea standardelor şi a documentelor de standardizare europene ca  
         standarde române 
 
Standardele europene trebuie adoptate ca standarde române în mod identic concomitent cu 
anularea standardelor naţionale conflictuale.  
 
Condiţiile şi metodele de adoptare a standardelor europene ca standarde române sunt 
stabilite în standardul metodologic SR 10000-9. Adoptarea standardelor europene pentru 
telecomunicaţii ca standarde române se realizează în conformitate cu standardul 
metodologic  SR 10000-10. 
   
Documentele de standardizare europeană pot fi adoptate ca standarde române la cererea 
părţilor interesate. Pentru acestea nu există obligaţia adoptării identice.  
 
8.3   Adoptarea standardelor şi a documentelor de standardizare internaţionale ca 
standarde române 
 
Standardele şi documentele de standardizare internaţionale pot fi adoptate ca standarde 
române la cererea părţilor interesate. Condiţiile şi metodele de adoptare a standardelor şi 



SR 10000-3:2016 

 

 30

documentelor internaţionale ca standarde române sunt stabilite în standardul metodologic 
SR 10000-8. 
 
Standardele internaţionale pot fi adoptate ca standarde române în mod identic (IDT) sau cu 
modificări (MOD). 
 
 
9  Mentenanţa standardelor 
 
9.1    Aspecte generale 
 
Mentenanţa standardelor reprezintă examinarea periodică a standardelor – la intervale care 
nu depăşesc cinci ani – pentru a se constata dacă acestea corespund stadiului actual al 
tehnicii şi cerinţelor pieţei, în scopul asigurării aplicabilităţii lor.  
 
În urma examinării, standardele pot fi, după caz:  

a) confirmate, în situaţia în care sunt considerate corespunzătoare; 
b) modificate, în situaţia în care sunt necesare anumite schimbări ale conţinutului 

tehnic; 
c) revizuite, în situaţia în care sunt necesare schimbări majore ale conţinutului; 
d) anulate, în situaţia în care sunt considerate necorespunzătoare sau nu mai sunt 

necesare. 
 
9.2 Mentenanţa standardelor române  
 
9.2.1 Standardele române originale trebuie examinate de comitetul tehnic în patrimoniul 
căruia intră. Examinarea standardelor se efectuează periodic, în conformitate cu prevederile 
procedurilor interne ale ASRO, rezultatele fiind înregistrate în formularul indicat în anexa I. 
 
Propunerile de anulare şi de confirmare a standardelor examinate de comitetele tehnice se 
anunţă de ASRO pe pagina de internet şi în Buletinul Standardizării şi sunt supuse anchetei 
publice pe un interval de două luni. În acest scop, se publică indicativele, titlurile 
standardelor şi termenul până la care se pot transmite observaţii la ASRO. Aceste 
standarde pot fi consultate de părţile interesate, la cerere. 
 
Pe baza observaţiilor primite în timpul anchetei publice, comitetul tehnic român stabileşte, 
prin consens, dacă standardele se confirmă sau se anulează. Standardele confirmate şi 
anulate sunt anunţate pe pagina de internet şi în Buletinul Standardizării.  
 
Propunerile de modificare sau de revizuire a standardelor urmează etapele procesului de 
elaborare descrise la articolul 6 din acest standard.  
 
9.2.2  Examinarea periodică a standardelor europene sau internaţionale, adoptate ca 
standarde române, se efectuează de organizaţiile de standardizare care le-au publicat. La 
solicitarea acestora, comitetele tehnice române propun votul pentru confirmare, modificare, 
revizuire sau anulare. Reprezentantul ASRO transmite poziţia naţională prin vot.  
 
9.2.3 Standardele române anulate pot fi standarde române originale şi standarde române 
care au adoptat standarde europene şi internaţionale, anulate sau înlocuite de organizaţia 
de standardizare europeană sau internaţională în cadrul căreia au fost elaborate şi 
publicate. 
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Anexa A 
(normativă) 

Rolul, competenţele şi atribuţiile preşedintelui 
unui comitet tehnic român 

 
Rolul preşedintelui unui comitet tehnic este de a coordona activitatea acestuia.  
 
În acest scop, preşedintele trebuie să aibă următoarele competenţe: 

- abilităţi de a conduce; 
- abilităţi organizatorice şi de comunicare; 
- cunoaştere a principiilor şi metodologiei de standardizare; 
- cunoaştere la nivel avansat a limbii engleze; 
- utilizare a calculatorului şi a aplicaţiilor electronice. 

 
Atribuţiile preşedintelui unui comitet tehnic determină rolul şi conduita acestuia şi sunt, în 
principal, următoarele: 
 
a) coordonează activitatea comitetului tehnic, în colaborare cu reprezentantul ASRO şi 

secretarul, pentru încadrarea lucrărilor în programul şi termenele stabilite; 
 
b) colaborează cu reprezentantul ASRO pentru asigurarea respectării principiilor şi 

metodologiei de standardizare în activitatea comitetului tehnic; 
 
c) conduce şedinţele comitetului, având o poziţie imparţială şi deschisă, asigurând o 

atmosferă constructivă în care să se evite discuţiile prelungite asupra unor aspecte 
minore (de exemplu, redactarea textului); 

 
d) urmăreşte realizarea consensului prin luarea unor hotărâri echilibrate în cadrul 

şedinţelor, ţinând seama de propunerile membrilor comitetului tehnic naţional, astfel 
încât să determine progresul lucrărilor. Preşedintele comitetului tehnic naţional trebuie 
să se asigure că sunt luate în considerare toate observaţiile, inclusiv cele divergente, 
chiar dacă sunt susţinute de o minoritate a membrilor.  

 
e) asigură transparenţa procesului decizional, prin formularea clară a hotărârilor adoptate, 

care trebuie consemnate în scris; 
 
f) urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de comitetul tehnic; 
 
g) monitorizează evoluţia proiectelor de standarde naţionale, europene şi internaţionale şi 

dacă este cazul, propune analizarea documentelor în cadrul şedinţelor şi colaborează 
cu secretarul comitetului tehnic şi reprezentantul ASRO în vederea formulării punctului 
de vedere naţional pentru aceste proiecte şi pe baza soluţiilor care întrunesc consensul 
are autoritatea de a decide asupra votului proiectelor de standarde europene; 

 
h) identifică noi părţi interesate de activitatea comitetului tehnic la nivel naţional; 
 
i) contribuie la aplicarea corespunzătoare a deciziilor Consiliului de Standardizare al 

ASRO în activitatea comitetului tehnic.  
 
Preşedintele are dreptul să participe, reprezentând comitetul tehnic, la reuniunile 
comitetelor tehnice europene şi internaţionale corespondente sau la alte reuniuni sau 
evenimente din domeniu. 
 
Preşedintele unui comitet tehnic naţional care are un domeniu de activitate complex (de 
exemplu, este repartizat pe subdomenii care solicită specialişti din diverse domenii) 
hotărăşte şi informează reprezentantul ASRO asupra necesităţii constituirii unor grupuri de 
lucru cu sarcini specifice.  
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Anexa B 
(normativă) 

Rolul, competenţele şi atribuţiile secretarului 
unui comitet tehnic român 

 
Secretarul asigură suportul tehnic necesar preşedintelui şi membrilor unui comitet tehnic pe 
parcursul activităţii acestuia.  
 
În acest scop, secretarul trebuie să aibă următoarele competenţe: 

- abilităţi organizatorice şi de comunicare; 
- cunoaştere a principiilor şi metodologiei de standardizare; 
- cunoaştere la nivel avansat a limbii engleze; 
- utilizare a calculatorului şi a aplicaţiilor electronice. 

 
Atribuţiile secretarului unui comitet tehnic determină rolul şi conduita acestuia şi sunt, în 
principal, următoarele: 
 
a) participă la stabilirea programului de standardizare al comitetului tehnic şi a termenelor 

aferente şi colaborează cu preşedintele şi reprezentantul ASRO pentru respectarea 
acestora; 

 
b) convoacă şi pregăteşte şedinţele comitetului tehnic; 
 
c) monitorizează proiectele de standarde şi/sau documentele de standardizare şi alte 

documente informative ale comitetelor tehnice europene şi internaţionale 
corespondente în vederea respectării termenelor de transmitere a observaţiilor şi a 
votului, întocmeşte sinteza observaţiilor primite de la membrii comitetului tehnic 
naţional şi transmite reprezentantului ASRO observaţiile convenite în cadrul comitetului 
tehnic, completate în limba engleză; 

 
d) pregăteşte şi difuzează membrilor comitetului tehnic documentele de lucru în formatul 

electronic convenit cu ASRO;  
 
e) întocmeşte sinteza observaţiilor primite de la membrii comitetului tehnic pentru 

proiectele de standarde române originale; 
 
f) pregăteşte proiectele de standarde române pentru etapa de anchetă publică şi 

proiectele finale de standarde române în vederea aprobării de către ASRO;  
 
g) consemnează hotărârile adoptate în şedinţă în cadrul proceselor verbale întocmite; 
 
h) aduce la îndeplinire hotărârile luate; 
 
i) urmăreşte activitatea grupurilor de lucru constituite în cadrul comitetului tehnic şi 

informează preşedintele în acest sens; 
 
j) identifică noi părţi interesate de activitatea comitetului tehnic la nivel naţional; 
 
k) înregistrează şi arhivează documentele de lucru ale comitetului tehnic, inclusiv 

procesele verbale ale şedinţelor şi corespondenţa relevantă. 
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Anexa C 
(normativă) 

Numerotarea documentelor 

 
C.1   Fiecare document referitor la lucrările comitetului tehnic trebuie înregistrat cu un 
număr de referinţă. 
 
C.2   Pe prima pagină a documentului, sub numărul de referinţă, se înscrie data (luna şi 
anul) la care documentul a fost elaborat. 
 
C.3   Un număr de referinţă atribuit unui document nu trebuie să fie atribuit altui document 
redactat diferit şi/sau având un conţinut diferit. Dacă un document înlocuieşte unul sau mai 
multe documente anterioare, pe prima pagină a documentului nou se înscrie sub numărul de 
referinţă al acestuia, numărul de referinţă al documentului (sau numerele de referinţă ale 
documentelor) pe care îl (le) înlocuieşte.    
  
C.4   Numărul de referinţă conţine două elemente separate de litera N, după cum urmează : 
        1) abrevierea ASRO/CT şi numărul comitetului tehnic; 
        2) un număr de ordine general. 
       
EXEMPLU: ASRO/CT 14 N 23 reprezintă cel de-al 23-lea document elaborat şi difuzat de 
comitetul tehnic ASRO/CT 14. 

C.5  Numărul de ordine general este atribuit de secretarul comitetului tehnic pentru toate 
documentele elaborate şi difuzate de comitetul tehnic respectiv, în ordinea elaborării 
acestora. 
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Anexa D 
(normativă) 

Propunere de temă nouă  

 
Propunere de temă nouă  
Data şi număr de înregistrare ASRO      
      

 
 
                                         
 Organismul Naţional de Standardizare Autorul propunerii 

      
 ASRO/CT               N       

(dacă există) 

 D.1 Informaţii despre proiect (se completează de autorul propunerii) 

Titlul propunerii de temă, în engleză        

 

Titlul propunerii de temă, în română  
(In cazul unui amendament, revizuiri sau a unei 
părţi noi a unui document existent se  
precizează indicativul şi titlul)       Titlul propunerii de temă, în franceză 

(opţional) :      

Domeniul de aplicare (în română)           Domeniul de aplicare (în engleză)       

Scopul şi justificarea propunerii (în 
română) 
a) Necesitatea standardizării şi/sau 
avantajele de ordin economic şi tehnic etc. 
(a se vedea anexa 1 la acest formular): 
      
 
b) Identificarea categoriilor relevante de 
"părţi interesate" care vor fi afectate sau vor 
beneficia de pe urma standardului (a se 
vedea anexa 2 la acest formular): 
      

Scopul şi justificarea propunerii (în engleză) 
a)       
 
b)       

Tipul standardului propus: 
  temă nouă                                                          amendament (al unui standard naţional) 

      
  revizuire (a unui standard naţional)       

Tema este în legătură cu legislaţia naţională sau europeană? 
Da                                                            Nu                       
Dacă da, actul normativ relevant este:        
Lista standardelor sau documentelor relevante existente la nivel naţional, european, 
internaţional 
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Lucrări pregătitoare: 
  anteproiect anexat, elaborat de  

       
(Numele elaboratorului/autorului 
propunerii) 
 

  rezumat cu schiţă detaliată de 
cuprins 

Anteproiectul conţine elemente protejate prin 
drepturi de proprietate intelectuală (de exemplu, 
mărci protejate, soluţii brevetate, material 
documentar protejat)  
 

  Da (detalii în anexă)   
  

  Nu   
 

Date referitoare la autorul propunerii (nume/ firma, după caz) sau grup de lucru        
 
Semnătura  
 
Am luat la cunoştinţă tarifele ASRO şi sunt de acord să achit costurile aferente etapelor de 
realizare a acestei propuneri. 

D.2 Analiza propunerii de temă nouă în cadrul comitetului (comitetelor) tehnic (tehnice) 
român (române)   

ANCHETARE în cadrul ASRO/CT (se completează de secretarul ASRO/CT) 
 

Transmisă membrilor ASRO/CT                                               Termen de răspuns 

Data                                                                                        Data.........       

Semnătura secretarului ASRO/CT          

 

Legătura temei propuse cu alte comitete tehnice      

Indice de clasificare (ICS) preliminar       

D.3 Avizul comitetului tehnic român şi hotărârea ASRO cu privire la includerea temei în 
program  

AVIZ ASRO/CT privind includerea temei în 
program (se completează de secretar ASRO/CT) 

NOTIFICARE la CEN/CENELEC (se 
completează de reprezentantul ASRO)

 
      Da     

 
Termen pentru anchetă publică (PA)........      
Termen pentru proiect de standard (PS)           

  
CEN                                     
 
CENELEC              
 
ETSI                      
    

 
      Nu 

 
 Motivarea avizului negativ:       
 
 
 

 
Menţiuni       
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Hotărârea ASRO privind includerea propunerii de temă nouă în program 
  

   Se acceptă includerea în program                  
 
Se atribuie:  
Indicativul standardului                 
Indice de clasificare (ICS)             
 
 

   Se respinge propunerea  
 
Motivarea avizului negativ:       
 
 
 
Director Direcţie Standardizare                 
 
Semnătura                                                                                Data       
 

 
 
D.4  Anexe informative ale formularului pentru propunere de temă nouă 
 
D.4.1  Anexa 1 - Aspecte principale vizate de propunere  
 

– Protecţia şi bunăstarea consumatorilor; 
– Soluţii inovatoare; 
– Sprijin pentru: 

• politici publice; 
• aplicarea reglementărilor naţionale. 

– Facilitarea accesului pe piaţă a produselor şi serviciilor (înlăturarea barierelor 
tehnice în  calea comerţului);         

– Interoperabilitatea sistemelor; 
– Respectarea cerinţelor de securitate, de siguranţă în funcţionare, de protecţie a 

muncii şi de protecţie a mediului; 
– Terminologia în domeniu. 

 
D.4.2 Anexa 2 - Categorii principale de "părţi interesate" 
 

– Industrie şi comerţ, dacă este cazul, identificare separată pentru întreprinderi mari, 
întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi microîntreprinderi; 

– Instituţii publice;  
– Consumatori, inclusiv organizaţiile care reprezintă interesele unor grupuri sociale 

specifice (de exemplu, persoane cu dizabilităţi); 
– Instituţii academice şi de cercetare; 
– Organizaţii neguvernamentale (ONG), inclusiv organizaţii care reprezintă interesele  

generale sau cele specifice de mediu; 
– Organizaţii din infrastructura calităţii (de exemplu, laboratoare de încercări, 

organisme de certificare). 
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A
nexa E

 
(norm

ativă) 
 

S
inteza observaţiilor m

em
brilor com

itetelor tehnice rom
âne 

la proiectele de standarde rom
âne originale 

 

                                        
 

 
    

 
 

 
 

O
rganism

ul N
aţional de S

tandardizare 
 

 
A

S
R

O
/C

T [num
ăr] 

S
ecretariat:…

.. 

Form
ular pentru observaţiile m

em
brilor A

S
R

O
/C

T şi observaţiile secretarului  
D

ata:  
N

r.: 
P

roiect S
R

…
…

…
 

 
M

em
bru 

A
S

R
O

/C
T 

 

A
rticol/ 

Paragraf 
 

N
um

ăr 
rând 

 

Figură/ 
Tabel/ 

 

Tip 
observaţie  

O
bservaţii 

(M
em

brii C
T trebuie să argum

enteze 
m

odificările propuse) 

M
odificare 

propusă de 
m

em
bru 

A
S

R
O

/C
T 

O
bservaţiile 

secretarului A
S

R
O

/C
T  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     N
O

T
A

  1 –  În coloana „tip observaţie” se m
enţionează abrevierile: ge = general, te = tehnic, ed

 = editorial. 
N

O
T

A
  2 –  M

em
brii com

itetului tehnic rom
ân trebuie să com

pleteze observaţiile pe form
ularul prezentat m

ai sus, fără să m
odifice lăţim

ea coloanelor. F
orm

ularul 
com

pletat se transm
ite prin em

ail secretarului C
T

 rom
ân,  preşedintelui C

T
 rom

ân şi reprezentatului A
S

R
O

 în C
T

 până la data lim
ită stabilită . 
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Anexa F 
(normativă) 

Formular de transmitere a dosarului pentru anchetă publică 

(Formular tip PA) 
 

 
 

PROIECT PENTRU ANCHETĂ PUBLICĂ ASRO/CT        N 

INDICATIV SR           

  prSR nou                             revizuire SR                                  amendament al SR 

 

 
Proiectul de standard [titlu]________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
a fost convenit în şedinţa ASRO/CT _____ din data de ____________.  
Proiectul de standard poate fi supus anchetei publice. Proiectul convenit a fost difuzat 
membrilor ASRO/CT _____cu adresa nr.__________din data de ____________  

Se propune ca ancheta publică să dureze …  (zile sau luni) de la data publicării în 
BULETINUL STANDARDIZĂRII. 
 
 
Data................................ 
 
Secretar /Reprezentant ASRO/CT     
 
…………………………… 

AVIZAT 
 

...................................................... 
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Anexa G 
(normativă) 

 
Formular de transmitere a dosarului pentru aprobare 

 (Formular PS) 

  
 
ASRO/CT_______ 
 
 

       PROIECT DE STANDARD 

temă nouă    

revizuire standard român original  

ASRO/CT  N 

       POZIŢIA DIN PROGRAMUL NAŢIONAL  

 
Proiectul de standard  
 
SR____________:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
a fost supus anchetei publice prin BULETINUL STANDARDIZARII nr.__/____ 
 
În perioada anchetei publice : 
 
    au fost primite observaţii care au fost analizate de ASRO/CT ______ la data de ______________ 
 
şi au fost rezolvate, realizându-se consensul asupra textului final;    
 
 
    nu au fost primite observaţii, textul PS fiind acelaşi cu PA. 
 
 
Se propune ca proiectul de standard să fie supus aprobării. 
 
 
 
Data____________                            
 
 
Secretar /Reprezentant ASRO/CT  
 
___________________________________ 
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A
nexa H

 
(norm

ativă) 
 

Form
ular pentru observaţiile m

em
brilor com

itetelor tehnice rom
âne 

la proiectele de standarde europene şi internaţionale
 

 

      Tem
plate for com

m
ents and secretariat observations 

D
ate:  

D
ocum

ent:  
Project: 

 M
B

/
N

C
1 

Line 
num

ber 
(e.g. 17) 

C
lause/ 

Subclause 
(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/ 
Table/ 

(e.g. Table 1)

Type of 
com

m
ent 2 

C
om

m
ents 

Proposed change 
O

bservations 
of the 

secretariat 

R
O

 
 

 
 

 
 

 
 

R
O

 
 

 
 

 
 

 
 

R
O

 
 

 
 

 
 

 
 

 (S
ursa:  IS

O
/IEC

/C
E

N
/C

E
N

E
LE

C
 electronic balloting com

m
enting tem

plate/version 2012-03). 
       N

O
T

A
  1 – A

brevierile în lim
ba engleză sunt urm

ătoarele: M
B

 = M
em

ber body / N
C

 = N
ational C

om
m

ittee (se introduce codul ţării form
at din două litere conform

 
S

R
 E

N
 IS

O
 3166-1, de exem

plu R
O

 pentru R
om

ânia). T
ip de com

entariu: ge = general, te = tehnic , ed
 = editorial. 

 N
O

T
A

 2  – M
em

brii com
itetului tehnic rom

ân A
S

R
O

/C
T

 trebuie să com
pleteze observaţiile, com

entariile justificative şi propunerile de îm
bunătăţire a textului 

proiectului de standard european sau internaţional, în lim
ba engleză, pe form

ularul standardizat IS
O

/IE
C

/C
E

N
/C

E
N

E
LE

C
 de m

ai sus, fără să m
odifice lăţim

ea 
coloanelor. F

orm
ularul com

pletat trebuie transm
is prin em

ail secretarului A
S

R
O

/C
T

, preşedintelui A
S

R
O

/C
T

 şi reprezentatului A
S

R
O

/C
T

 cu aproxim
ativ 30 de zile 

înainte 
de 

data 
lim

ită 
de 

transm
itere 

a 
observaţiilor/votului, 

care 
de 

regulă 
este 

m
enţionată 

pe 
proiectul 

de 
standard 

european 
sau 

internaţional.
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Anexa I 
(normativă) 

Examinarea periodică a standardelor române 

 
ASRO/CT _________ 
DATA_____________ 
 

ANCHETA PRIVIND EXAMINAREA PERIODICĂ A STANDARDELOR 

Propunerea ASRO/CT în urma examinării Indicativ 
standard Confirmat Revizuit Modificat Anulat 

Motivarea 
opţiunii 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                      Semnătura                                 Semnătura  
 
         Preşedinte ASRO/CT                                  Secretar ASRO/CT /Reprezentant ASRO/CT                         
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ASRO – Asociaţia de Standardizare din România 
organismul naţional de standardizare cu atribuţii exclusive privind activitatea de 
standardizare naţională şi reprezentarea României în procesul de standardizare 
european şi internaţional. 
 

Standardele constituie rezultatul creaţiei 
intelectuale şi sunt protejate prin drepturi de 
autor. În calitate de organism naţional de 
standardizare, ASRO este titularul drepturilor 
de autor asupra standardelor române şi 
urmăreşte respectarea drepturilor de autor 
asupra standardelor europene şi internaţionale 
în România.  
 
Fără acordul prealabil expres al ASRO, 
standardele nu pot fi reproduse în alte 
documente sau multiplicate. Standardele sau 
părţi din acestea nu pot fi traduse pentru a fi 
comunicate public sau pentru a reprezenta 
opere derivate, cum ar fi cursuri de formare 
profesională, baze de date, publicaţii şi 
documentaţii de specialitate. 
 
Respectarea drepturilor de autor asupra 
standardelor nu afectează libera lor utilizare şi 
aplicare. 

 Este important ca utilizatorii standardelor 
române să se asigure că sunt în posesia ultimei 
ediţii şi a tuturor modificărilor în vigoare. 
 
Utilizatorii standardelor sunt răspunzători 
pentru interpretarea şi aplicarea corectă a 
prevederilor standardelor române. 
 
Utilizarea standardelor române nu înlătură 
obligaţia respectării prevederilor legale în 
vigoare. 
 
Informaţiile referitoare la standardele române 
sunt publicate lunar în „Buletinul standardizării”. 
 
Lista şi datele bibliografice complete ale tuturor 
standardelor naţionale, europene şi 
internaţionale adoptate în România, în vigoare 
şi anulate, se regăsesc în aplicaţia electronică 
Infostandard, care se achiziţionează de la 
ASRO. 
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