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Raport de activitate pentru anul 2021 
 

COMITET TEHNIC ASRO/CT 389 
 

Comitetul consumatorului - COCON 
 

1 Domeniu de activitate: 

COCON este un comitet care funcţionează pe lângă Consiliul director al ASRO, cu următoarele atribuţii principale: 

- evaluează modul în care standardele şi certificarea produselor-serviciilor răspund cerinţelor  şi necesităţilor 
consumatorului; 

- colaborează la elaborarea programelor de standardizare în vederea includerii temelor de interes pentru 
consumatori; 

- elaborează punctul de vedere naţional pe care ASRO îl susţine în Comitetul de Politică a Consumatorilor ISO 
(COPOLCO), Asociaţia Europeană pentru Coordonarea Reprezentării Consumatorului în Standardizare - 
ANEC şi în alte organisme similare;  

-  supune aprobării Consiliului Director propunerile nominale pentru delegaţia ASRO care să participe, după 
caz, la întrunirile organizate de aceste organizaţii; 

-  încurajează implicarea organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor în activitatea Comitetelor Tehnice 
de standardizare; 

-  participă la procesul de informare şi educare a consumatorului. 

 

2 Comitete tehnice europene/internaționale corespondente:  

CEN/CLC/ETSI ISO/IEC 

TC (nr.) Denumire TC 
(limba engleză) 

TC (nr.) Denumire TC (limba engleză) Statut ASRO      
(O sau P) 

- - ISO/COPOLCO Committee on consumer policy P 

 

3 Componență: 

Președinte: MIERLEA Sorin  

Secretar: MOESCU Mihaela  

Membri: 

Membru CT Tip de organizaţie 

Reprezentant 
(nume, prenume) 

Instituție 

PREDA Radu  MEEMA Instituţie publică 

ANTOHI Violeta  ANPC Instituţie publică 

SAFTA Nicolae  S.C. Search Corporation S.R.L.                       Societate comercială 

DUMINICĂ Anne-Marie  Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comert şi Antreprenoriat 

Instituţie publică  

POPESCU Ion  APC Asociaţie profesională 
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4 Număr de standarde aprobate în anul pentru care se efectuează evaluarea 

Standarde române 

originale 

elaborare - 

revizuire - 

Standarde române originale examinate - 

Versiune română (TR, NCT, FCT) - 

Notă de confirmare (NC) - 

Filă de confirmare (FC) - 

Total standarde - 

 

 

5 Finanțări 

–  

 

6 Număr ședințe desfășurate în anul pentru care se efectuează evaluarea 

Nr. de  ședințe: 0 

 

7 Documente analizate şi votate  

Organizaţie Număr documente 

analizate şi votate 

Observații 

 

ISO/COPOLCO 6  

 

 

8   Patrimoniu național de standarde (la data evaluării) 

Patrimoniul ASRO/CT 389 cuprinde standarde din care: 

Tip de standard Număr 

standarde 

 Metodă de 

adoptare 

Număr 

standarde 

standarde române originale -  NC - 

standarde române care adoptă standarde sau 

documente de standardizare europene 

-  FC - 

standarde române care adoptă standarde sau 

documente de standardizare internaționale 

-  TR, NCT, FCT 2 (T) 
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9 Program de lucru pentru anul în curs 

9.1 Proiecte aflate în program:  

 Nr. 

elaborare/revizuire  

standarde române originale  

- 

 

 

anchetă şi vot proiecte 

CEN - 

ISO - 

CENELEC  - 

IEC - 

ETSI - 

 

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

față de numărul precizat mai sus. 

 

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

standarde române: 

Metodă de adoptare Nr. 

NC - 

FC - 

TR (NCT,FCT) 2 

 

10 Comentarii Comisie de Evaluare 

• De cooptat autoritățile relevante  

 

11 Concluzii şi propuneri: 

stare ASRO/CT 389  Activ      

    Suspendare     

    Comasare     

    Divizare         

     Desființare    
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COMISIE DE EVALUARE DATA: 25.02.2022 

NUME PRENUME FUNCŢIE SEMNĂTURĂ 

MOESCU Mihaela  Expert standardizare ASRO/CT 389 

 

CHIREA Cristina  Șef Serviciu CT/Sectoare 
 

POPA Cristina  Manager Departament Standardizare 

 

 

 

 

 

 

  

 


