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Standardizarea şi Inovarea  

în cadrul Proiectului BridGit! 
 

27 mai 2014, Bucureşti 
 

  
Seminarul Standardizarea şi Inovarea a fost organizat de ASRO în cadrul proiectului 

BridGit! la care este partener alături de CEN – CENELEC şi alte organisme de 

standardizare din 10 ţări ale Uniunii Europene. Evenimentul a avut loc pe data de 27 

mai, la Bucureşti şi a reunit aproximativ 75 de persoane, reprezentând următoarele 

categorii: institute de cercetare, universităţi, companii care desfăşoară activităţi de 

cercetare, reprezentanţi ai punctelor naţionale de contact ai Programului Orizont 2020, 

preşedinţi ai comitetelor tehnice naţionale de standardizare din domeniul universitar şi 

al cercetării. 

Lucrările au fost desfăşurate de două părţi, iar scopul a fost acela de a contribui la 

crearea unei “punţi de cunoştinţe” între cercetare şi standardizare şi de a promova 

rolul standardelor pentru activităţile de cercetare şi inovare.    

 

Astfel, prima sesiune şi-a propus realizarea unei scurte prezentări a activităţilor pe 

care organismele de standardizare CEN şi CENELEC le desfăşoară în relaţia cu 

cercetarea şi dezvoltarea.  

Prezentarea activităţilor Centrului de Management al CEN CENELEC şi ale 

Grupului de lucru RDI-COR – dna Alina Iatan – CCMC  

2. Speranta Stomff – Prezentarea proiectului BRIDGIT! 

Discuţii şi întrebări 

ITC –  

ICECHIM- ce costuri sunt implicate de activitatea de standardizare într-un proiect de 

cercetare? 

3. Letiţia Pavelescu - coordonator al NCP Orizont 2020 - Prezentare NCP România – 

Orizont 2020 



Discuţii şi întrebări 

 

Si în partea a doua: 

4. Emilia Visileanu, vicepreşedinte Patronatul Român din Cercetare-Proiectare - 

Corelarea dintre domeniile de specialitate ale instituţiilor membre ale 

Patronatului Cercetării şi Orizont 2020  

Discuţii şi întrebări 

Ionel Andrei - Agenţia Spaţială – Rata de participare la proiectele cuprinse în 

Programul Orizont 2020 este foarte scăzută în ţara noastră - 14,5%, iar volumul 

contractelor este şi mai mic.  

Politica industrială implică activitatea de standardizare, dar din păcate CDI nu o 

implică.  

În acest moment, Strategia CDI 2014-2020 este în consultare publică 

Standardizarea excesivă nu este recomandată 

Cercetarea românească trebuie să aleagă să participe în parteneriate pentru a avea 

succes. 

 

5. Mircea Martiş - Legătura dintre standardizare şi cercetare. Rolul 

organismelor de standardizare 

Discuţii şi întrebări 

 

6. Călin Vilt -  CNR-CME - Standardizare, Cercetare, Educaţie fundaţia 

conceptului Smart Grids 

Prezentarea contextul naţional al domeniului energetic 

Gaze, resurse, Directivele Europene aferente, mandate, legislaţia naţională 

Suportul educaţiei în cercetare - standardizare 

Discuţii şi întrebări 

 

7. Carmen Ghiţuleasa - Elaborarea primului standard naţional în domeniul 

inovării, Proiect ANCS 

Discuţii şi întrebări 

Reprezentant IMT – De ce a fost elaborat un standard român al inovării şi nu a fost 

preluat unul european? 

Recomandă ca ASRO să ia în considerare elaborarea unui standard pentru cercetare, 

pentru proiectele de standardizare, sau procesul de cercetare.   

 



8. Diana Dorobanţu - Modele funcţionale ale legăturii standardizare - cercetare 

la nivel European şi transpunerea lor la nivel naţional 

 

Concluzii   

- Evenimentul a reunit aproximativ 75 de reprezentaţi din domeniul cercetării, 

mediului universitar, companii  

-  

   

Recomandări: 

- Acţiuni ASRO cu referire la Strategia CDI, Plan Naţional CDI, POSCCE 

- Transmiterea unor scrisori de suport către autorităţi – la care Strategia este în 

consultare - în vederea includerii standardizării – completare text  

- Participarea şi implicarea ASRO în programul de acţiuni desfăşurate de NCP 

 De pregătit o scurtă descriere a ASRO - ppt sau pliant 

 

Acţiuni următoare: 

1. Organizare întâlnire ASRO - NCP – în vederea stabilirii unui plan de integrare a 

standardizării în instrumentele de promovare  

2. Organizare întâlnire ASRO – Patronatul din Cercetare – reprezentanţi ai institutelor 

de cercetare cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a acestora asupra 

beneficilor integrării aspectelor de standardizare în cadrul proiectelor de cercetare.  

  

Acţiuni cuprinse în Strategia ASRO 2014-2020  

 

 Identificarea domeniilor în care să se promoveze transferul rezultatelor cercetării 

– dezvoltării – inovării prin standardizare; 

 Elaborarea, promovarea şi diseminarea de publicaţii privind beneficiile utilizării 

standardelor, adaptate fiecărui sector de activitate, pentru încurajarea 

diseminării rezultatelor cercetării - inovării prin standardizare;  

 Participarea la elaborarea politicilor privind Planul Naţional de CDI în scopul 

includerii standardizării ca arie de CDI; 

 Implicarea autorităţilor din domeniul CDI în scopul introducerii standardelor ca 

rezultat al proiectelor; 

 Sprijinirea participării reprezentanţilor comunităţii CDI  din România la 

structurile de lucru ale CEN, ISO, CENELEC, CEI, ETSI pentru a dinamiza 

schimbul de informaţii şi creşte eficienţa participării lor în comitetele tehnice. 



 

Adina Haţegan 


