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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
AL  

COMITETULUI DE ORIENTARE STRATEGICĂ  
PE DOMENIUL 

 
 

Art.1 Comitetul de Orientare Strategică pe Domeniul – COS reuneşte persoane juridice 
inclusiv membrii ASRO pe domenii de activitate şi pot fi  asociaţii profesionale, autorităţi 
precum şi  asociaţii ale consumatorilor.  
Membrii COS  sunt reprezentate prin persoane mandatate cu  putere de decizie asupra 
orientărilor propuse în numele structurilor pe care le reprezintă .  
Principalele domenii de aplicare a standardelor sunt cuprinse în Comitetele de Orientare 
Strategică (COS) înfiinţate şi coordonate de COP: 
a) COS 1  „Agricultură, silvicultură, industria alimentară, industria lemnului” 
b) COS 2 „Mine, petrol, geologie”  
c) COS 3 „Materiale de construcţii, construcţii, transporturi „ 
d) COS 4 „Chimie, industrie uşoară”  
e) COS 5 „Metalurgie, construcţii de maşini şi utilaje” 
f) COS 6 „Energetică”  
g) COS 7 „Electrotehnică”  
h)  COS 8 „Electronică, conducere automată  
i)   COS 9 ”Tehnologia informaţiei, telecomunicaţii”  
j)  COS 10  „Protecţia vieţii, a mediului şi a bunurilor materiale, servicii”. 
k) COS 11 „Medicină,sănătatea” 
k) COS 12 „Calitate, metrologie, mijloace de măsurare” 
Art.2 COS are ca principal rol identificarea resurselor de finanţare, definitivarea programul 
de standardizare aferent domeniului respectiv, precum şi identificarea priorităţilor:  

- participă alături de ASRO la formularea punctului de vedere naţional privind 
strategia şi politica din domeniul standardizării ale organizaţiilor europene şi 
internaţionale; 

- propune domenii noi de standardizare şi de înfiinţare de comitete tehnice noi care 
să rezolve problemele aferente acestor domenii în concordanţă cu comitetele 
tehnice ale CEN, CENELEC, CEI şi ISO; 

Art.3  Pentru formularea unui punctului de vedere naţional privind activitatea  de 
standardizare europeană, COS- urile sunt grupate în Birouri Tehnice (BT) corespondente 
cu BT-CEN şi BT-CENELEC, astfel: 
Birou Tehnic BT-CEN  pentru domeniul neelectric, alcătuit din COS 1…COS 5 şi COS 
10….COS 12; 
Birou Tehnic BT-CENELEC  pentru domeniul electric, alcătuit din COS 6… COS 9 



 2

Documentele de lucru emise de BT-CEN  şi/sau BT-CLC care necesită exprimarea unui 
punct de vedere naţional sunt descărcate de responsabilul cu relaţia CEN/ASRO, 
respectiv responsabilul cu relaţia CENELEC/ASRO şi transmise pentru analiză şi răspuns 
membrilor COS relevanţi . 
Preşedinţii COS împreună cu membrii COS implicaţi, respectiv reprezentanţii autorităţilor 
implicate analizează documentele de lucru şi formulează punctele de vedere de răspuns la 
analiza documentului (lor) transmis(e) de secretariatul (responsabilul) CEN/ASRO, 
respectiv(e)  responsabilul CLC/ASRO din cadrul compartimentului de Coordonare 
Tehnică, Programare, Metodologie, Relaţii Tehnice cu Organizaţiile de Standardizare din 
ASRO. 
 
Executivul ASRO formulează punctul de vedere naţional bazat pe punctele de vedere 
transmise de  preşedinţii COS şi reprezentanţii autorităţilor şi îl supune aprobării 
conducerii executive ASRO- membru reprezentant ASRO  în BT-CEN, respectiv BT-CLC, 
care transmite votul naţional. 
Pentru exprimarea punctului de vedere naţional pentru organizaţiile ISO, CEI şi ETSI se va 
proceda similar. 
Art.4 COS este condus de un Preşedinte, propus şi ales de către membrii COS.  
Art.5 Preşedintele COS: 
-prezidează şedinţele COS; 
-face propuneri argumentate pentru noi membrii  
-contribuie la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor programului  naţional de standardizare 
în corelare cu orientarea strategică şi programul ASRO şi cu standardizarea europeană şi 
internaţională; 
-iniţiază realizarea de contacte cu factorii economici interesaţi, cu asociaţiile profesionale 
şi patronale din domeniu; 
-participă la şedinţele COP; 
-avizează punctul de vedere asupra documentelor anchetate de la BT-CEN şi sau BT-
CENELEC, conform fluxului anexat. 
Art.6 Preşedintele COS mandatează dintre membrii COS, un înlocuitor al său, în caz de 
indisponibilitate.  
Art.7 Mandatul Preşedintelui COS este de patru ani. 
Mandatul Preşedintelui COS încetează la data alegerii noului Preşedinte COS. 
Art.8 Preşedinţii COS- urilor sunt membrii COP. 
Art.9 COS se reuneşte, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este necesar 

Art.10 COS este statutar întrunit în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul 
membrilor săi. 
COS ia hotărâri valabile cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor săi 
prezenţi, iar în caz de egalitate de voturi decide votul Preşedintelui COS. 
Convocarea COS se face de către Preşedintele COS, prin secretariatul COS, cu cel puţin 
7 zile înainte, în scris. Scrisoarea de convocare cuprinde locul, data şi ora, precum şi 
ordinea de zi a şedinţei. Dacă la şedinţă nu s-a reuşit întrunirea numărului statutar de 
membri ai COS aceasta se reprogramează. La următoarea întrunire, COS lucrează cu 
numărul de membri prezenţi, dar nu mai puţin de o treime din numărul total de membri. 
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Art.11 La şedinţele COS pot participa ca invitaţi, fără drept de vot, membrii CD ASRO, 
specialişti din domeniul de aplicare a standardelor, reprezentanţi ai autorităţilor interesate, 
altele decât cele care sunt membre COS, precum şi preşedinţi ai unor comitete tehnice din 
domeniu. 

Art.12 Secretariatul COS este asigurat  de către COS-ul pe domeniul respectiv. 

Art.13 COS funcţionează pe baza prezentului Regulament . 

Art.14 Hotărârile COS sunt consemnate în scris, in procesul verbal al şedinţei şi sunt 
semnate de către Preşedintele COS. 
Art.15  Prezentul regulament se aprobă de către Comitetul de Orientare şi Programare şi 
intră în vigoare la data aprobării. 
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Fluxul documentelor BT-CEN şi luarea deciziilor referitoare la acestea 
 
 

 
 
 
 
 
Tot procesul se desfăşoară prin corespondenţă e-mail. Documentele sunt în format 
electronic. 

Membru reprezentant ASRO în BT-CEN 
Membru reprezentant alternativ (înlocuitor) ASRO în BT-

CEN

Descărcare documentaţie 
şi trimitere la Secretar  

BT-CEN/ASRO 

Secretar BT-CEN/ASRO 
arhivează documentaţia şi 
transmite documentaţia la 

membrii BT-CEN/ COS  

Doc. 

p.v.d.

Vot către  
BT-CEN 

Executivul ASRO formulează 
punctul de vedere naţional 
primit bazat pe punctele de 

vedere primite de la 
secretarul BT-CEN/ASRO

Membrul reprezentant ASRO în 
BT-CEN aprobă punctul de 
vedere naţional şi transmite 

votul/comentariile la BT-CEN 

Cu minimum trei zile 
înainte de exprimarea 
votului final 

Membrii BT-CEN/COS 
analizează documentaţia 
şi formulează punctul de 
vedere pe care îl transmit 

la secretarul BT-
CEN/ASRO 

p.d.v

DOC.  
BT-CEN 

Punct de 
vedere naţional 
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Fluxul documentelor BT-CLC şi luarea deciziilor referitoare la acestea 
 
 

 
 
 
Tot procesul se desfăşoară prin corespondenţă e-mail. Documentele sunt în format 
electronic. 
 

Membru reprezentant ASRO în BT-CLC 
Membru reprezentant alternativ (înlocuitor) ASRO în BT-

CLC 

Descărcare documentaţie 
şi trimitere la Secretar  

BT-CLC/ASRO 

Secretar BT-CLC/ASRO 
arhivează documentaţia şi 
transmite documentaţia la 
membrii BT-CLC/ COS, şi 

preşedinte CER 

Doc. 

p.d.v.

Vot către  
BT-CLC 

Executivul ASRO formulează 
punctul de vedere naţional 
primit bazat pe punctele de 

vedere primite de la 
secretarul BT-CLC/ASRO

Membrul reprezentant ASRO în 
BT-CLC aprobă punctul de 
vedere naţional şi transmite 
votul/comentariile la BT-CLC 

Cu minimum trei zile înainte 
de exprimarea votul final 

Membrii BT-CLC COS 
analizează documentaţia 
şi formulează punctul de 
vedere pe care îl transmit 

la secretarul BT-
CLC/ASRO 

p.d.v

DOC.  
BT-CLC 

Punct de 
vedere naţional 


