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Regulament cadru de organizare a Comitetului Tehnic sectorial pentru
Compatibilitate Electromagnetică

1. Înfiinţarea Comitetului Tehnic pentru Compatibilitate Electromagnetică (CT CEM)

Acest Comitet Tehnic se înfiinţează ca urmare a adresei nr. 511/27.06.2001 prin care RENAR a
nominalizat ICMET drept coordonator al Comitetului Tehnic pentru Compatibilitate
Electromagnetică.

2. Structura Comitetului Tehnic

Comitetul Tehnic este o structură profesională a RENAR formată din specialişti în
Compatibilitate Electromagnetică (CEM) care asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea
procesului de acreditare a laboratoarelor de încercări/etalonări/organismelor de certificare/inspecţie.

Comitetul Tehnic are următoarea componenţă:

♦  Preşedinte: -prof.dr.ing. Andrei Marinescu - Director Ştiinţific ICMET
Craiova

♦  Vicepreşedinţi: -prof.dr.ing. Florin Tănăsescu - Preşedinte CER
-ing. Lucian Ursea - expert Ministerul industriei şi resurselor

♦  Secretar: -ing. Aida Bîcu-ICMET Craiova

♦  Membri: 1. prof.dr.ing. Sorin Coatu - Universitatea "Politehnica" Bucureşti
2. ing. Adrian Constantinescu - ICPE Bucureşti
3. ing. Radu Enescu - Inspectoratul General al Comunicaţiilor,
Bucureşti
4. prof.dr.ing. Alimpie Ignea - Universitatea "Politehnica"
Timişoara
5. ing. Mihai George- ICMET Craiova
6. dr.ing. Ion Plăviciosu- Academia Oamenilor de Ştiinţă,
Bucureşti
7. prof.dr.ing. Mihai Popescu- Universitatea "Politehnica"
Bucureşti
8. ing. Marin Rădulescu- INSCC Bucureşti
 9. ing. Dan Rucinschi- Universitatea "Politehnica" Bucureşti
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3. Funcţionarea CT CEM

Comitetul Tehnic Sectorial pentru Compatibilitate Electromagnetică asigură consultanţa de
specialitate necesară conducerii RENAR şi personalului executiv în activitatea de acreditare a
laboratoarelor de încercări/etalonări/organismelor de certificare/organismelor de inspecţie din
domeniul respectiv definit ca domeniu reglementat prin Legea 608 din oct. 2001 şi HG 1032 din oct.
2001.

Comitetul Tehnic poate întocmi la cererea RENAR documente specifice cum ar fi "Cerinţe
Tehnice specifice" de acreditare a laboratoarelor din domeniul său de competenţă, precizând
standarde relevante şi condiţii tehnice.

Comitetul Tehnic îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe plenare cel puţin o dată pe an şi prin
reuniuni ad-hoc în grupe de lucru ori de câte ori este necesar.

3.1 Relaţia dintre CT CEM şi Executivul RENAR

Se desfăşoară în cadrul acţiunilor stabilite de Consiliul Director sau Preşedintele RENAR şi
în cadrul reglementat prin Regulamentul de organizare şi funcţionare RENAR, prezentul regulament
şi politicile/procedurile generale RENAR în activităţile procedurate.

Relaţia curentă se desfăşoară între Secretariatul Comitetului Tehnic şi Secretarul Tehnic
RENAR, între grupele de specialişti nominalizate de conducerea Comitetului Tehnic şi experţii
tehnici RENAR şi în mod oficial între Directorii Executivi Acreditare şi Dezvoltare  şi Preşedintele
Comitetului Tehnic sau vicepreşedinţii acestuia.

3.2 Atribuţiile şi responsabilităţile CT CEM

3.2.1 Atribuţiile generale:
♦  Asistă RENAR respectiv Consiliul de Acreditare şi Direcţia Executivă Acreditare în asigurarea

competenţei tehnice pentru evaluarea şi luarea de decizii privind acreditarea
♦  Defineşte criteriile de bună practică profesională
♦  Asigură conducerii şi executivului RENAR consultanţa necesară în activităţile procesului de

acreditare
♦  Participă la elaborarea planurilor de instruire/menţinere a evaluatorilor RENAR şi recomandă

specialişti care să fie instruiţi în procedura de audit după care aceştia sunt înscrişi în registrul
de auditori RENAR

♦  Informează RENAR asupra modificărilor din legislaţie/abordare în domeniul specific de
competenţă

♦  Organizează împreună cu RENAR seminarii/workshop-uri privind acreditarea în domeniul de
competenţă

♦  Colaborează la întreţinerea rubricii de specialitate din Buletinul Informativ RENAR
♦  Efectuează studii şi cercetări privind dezvoltarea şi perfecţionarea metodelor de

încercare/etalonare/evaluare şi participă la standardizarea acestora dacă este cazul.



-3-

3.2.2 Atribuţii în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări/etalonări şi a organismelor de
certificare

♦  Propune, la solicitarea RENAR evaluatori tehnici şi experţi pentru procesul de acreditare
conform politicilor/procedurilor RENAR

♦  Asigură baza de date cu specialişti competenţi şi cu experienţă în domeniul
încercărilor/etalonărilor specifice CEM

♦  Elaborează la solicitarea RENAR cerinţe sau proceduri specifice pentru acreditarea
laboratoarelor de încercări/etalonări din domeniul CEM

♦  La cererea Comisiei de analiză a contestaţiilor privind deciziile de acreditare din cadrul
Comitetului Director RENAR, întocmeşte Referatul de Expertiză cu recomandarea privind
decizia ce ar trebui luată.

3.2.2 Responsabilităţile CE CEM

♦  Respectă hotărârile Adunării Generale RENAR, regulamentele şi documentele calităţii
RENAR

♦  Propune după caz evaluatori tehnici şi experţi pentru procesul de acreditare/reacreditare,
conform Politicilor/Procedurilor RENAR

♦  Întocmeşte un raport anual de activitate
♦  Asigură condiţiile necesare unui sistem controlat privind gestionarea şi arhivarea documentelor

conţinând informaţii confidenţiale.

4. Activităţi

4.1 Date de intrare

♦  Solicitarea de către direcţia executivă de acreditare a formulării de condiţii tehnice pentru
acreditarea laboratoarelor/organismelor de certificare

♦  Solicitarea de către direcţia executivă de acreditare a evaluatorilor tehnici/experţi tehnici,
pentru evaluarea laboratoarelor/organismelor de certificare

♦  Solicitarea de către comisia de analiză a centestaţiilor de pe lângă Consiliul Director RENAR,
a realizării de expertize neutre şi a formulării recomandărilor privind decizia

4.2 Date de ieşire

♦  Condiţii tehnice pentru acreditare
♦  Recomandări de evaluatori tehnici şi sau experţi pentru evaluarea şi supravegherea

laboratoarelor/organismelor de certificare
♦  Rapoarte de expretiză, în caz de contestaţii.
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5. Asigurarea independenţei, imparţialităţii şi confidenţialităţii de către membrii CT
CEM

Conducerea Comitetului Tehnic, la cererea Directorului de acreditare RENAR, recomandă
specialişti pentru activitatea de acreditare în următoarele condiţii:

♦  Angajamente sau declaraţii scrise ale specialiştilor propuşi angrenaţi în procesul de
acreditare, privind absenţa de conflicte de interese şi confidenţialitate.

6. Reguli de modificare

Comitetul Tehnic poate propune Consiliului Director modificarea prezentului regulament în
următoarele situaţii:

♦  La apariţia unor reglementări legale în domeniu
♦  Modificările se fac cu aceeaşi procedură ca şi cea de adoptare a textului iniţial susţinută

prin votul a 2/3 din membrii Comitetului Tehnic

7. Finanţarea CT CEM

Finanţarea activităţilor se asigură prin:

♦  INCD ICMET prin asigurarea Preşedinţiei şi Secretariatului CT CEM inclusiv a logisticii
necesare cu excepţia cheltuielilor de deplasare

♦  Participarea la programe naţionale şi internaţionale de finanţare
♦  Sponsorizări ale organizaţiilor din care fac parte membrii CT CEM
♦  Cota parte aferentă din organizarea impreună cu RENAR a unor

seminarii/cursuri/simpozioane, editarea de cărţi etc.

8. Clauze speciale

♦  Regulamentul de organizare şi funcţionare a CT CEM se aprobă de către Consiliul Director
al RENAR

♦  CT CEM nu trebuie să desfăşoare consultanţă în nume propriu sau în numele RENAR,
pentru laboratoarele de încercări/etalonări/organismele de certificare, având o legătură
directă cu acreditarea (ex. Redactarea Manualului Calităţii, pregătirea evaluatorilor)

♦  Funcţionarea CT CEM în alte condiţii decît cele specificate în prezentul Regulament se
realizează printr-o convenţie de colaborare încheiată între RENAR şi ICMET care asigură
funcţionarea acestui Comitet Tehnic; în convenţie se specifică termenii şi condiţiile de
funcţionare a CT CEM , durata de valabilitate a convenţiei, modul de modificare,
prelungire sau anulare.


