
 

 

 
 

 
 
Stimate Domnule Rector, 
 

 

Anul 2018 este anul aniversar al standardizării naționale. Acum 20 de ani a fost constituită, 
în baza OG 39/1998 – Asociația de Standardizare din România, ca organism național de 
standardizare, responsabil de coordonarea activității de standardizare din țara noastră, iar în 
urmă cu 90 de ani a fost creat Comitetul Electrotehnic Român – membrul fondator al Comisiei 
Electrotehnice Internaționale – IEC.  

Astfel, în anul centenarului, marcăm și sărbătorirea activității care a contribuit atât de mult 
la îmbunătățirea performanțelor mediului economic, dar și a celui academic, din țara noastră, 
la creșterea vizibilității țării noastre, prin participările specialiștilor români la elaborarea 
standardelor europene și internaționale, susținând puncte de vedere naționale. 

Cu această ocazie, ne-am propus ca, alături de membrii și partenerii noștri, să organizăm un 
eveniment deosebit dedicat celor mai tineri specialiști: studenții universităților din 

România și viitorii profesioniști care trebuie să cunoască domeniul standardizării, atât de 
util în profesiile viitoare.  

Prin urmare, anunțăm lansarea unui concurs de lucrări printre studenții universității 
dumneavoastră dedicat standardizării naționale. Este o provocare pentru vacanță pe care o 
vom recompensa cum se cuvine.  

Concursul va consta în:  

• Realizarea unei lucrări scrise pe o temă referitoare la standardizare 
• Realizarea unui logo pentru Adunarea Generală CEN/CENELEC 2019 

Termenul pentru transmiterea lucrărilor este 15 septembrie, iar câștigătorii vor fi premiați 
într-un cadru festiv, cu ocazia evenimentului dedicat sărbătoririi ASRO, la Hotel 
InterContinental, București, în data de 12 octombrie 2018. 
 
Premiul I - Participarea câștigătorilor la Evenimentul StandarDays CEN CENELEC care 
are loc la Bruxelles. (Vor fi acoperite de către ASRO toate costurile acestei deplasări) 

Premiul II – Un internship plătit de 6 luni la ASRO 
 
Totodată, lucrările vor fi publicate în revista ”Standardizarea”, începând cu luna ianuarie 
2019. 
 
Acest concurs va constitui un prilej pentru asigurarea unei promovări mediatice majore 
pentru universitatea dvs. prin asocierea cu un eveniment la care vor participa: reprezentanți 
ai ISO, IEC, CEN, CENELEC, ai mediului economic, autorități, mediul academic, cercetare și 
bineînțeles partenerii media. 
 



 

 

 
Pe această cale, vă solicităm sprijinul dumneavoastră personal şi al universității pe care o 
reprezentaţi de a ne susţine din punct de vedere logistic pentru promovarea și diseminarea 
acestei inițiative în rândul studenților, mai multe detalii fiind conținute în materialul anexat 
și pe website-ul: www.ziuastandardizarii.ro 
 
În speranţa că veţi accepta propunerea noastră, vă mulţumim anticipat şi aşteptăm răspunsul 
dumneavoastră.  
 
Persoană de contact:  
dna Jeni Toma - Departamentul de Marketing ASRO 
Tel: 0748 112144 
 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 

 
Director General 

 
Iuliana Chilea 


