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Crearea ACER şi rolul ei în dezvoltarea compatibilităţii electromagnetice în România 
 

Crearea ACER şi rolul ei în dezvoltarea compatibilităţii 

electromagnetice în România 

În anul 2012 s-au împlinit 15 ani de la crearea Asociaţiei 
pentru Compatibilitate Electromagnetică din România 
(ACER). Este un motiv justificat pentru a prezenta o privire 
de ansamblu asupra activităţii acestei organizaţii care s-a 
dedicat, împreună cu membrii săi, alinierii legislaţiei şi 
preocupărilor ştiinţifice la nivelul unei ţări membre a Uniunii 
Europene. 
Prezentarea de faţă reprezintă o contribuţie la o mai bună 
cunoaştere a activităţi şi realizărilor acestei asociaţii 

profesionale structurate pe câteva direcţii importante cum 
sunt: activitate ştiinţifică, colaborări internaţionale, protecăia 
personalului şi a publicului faţă de radiaţia electromagnetică, 
organizarea de workshop-uri, simpozioane şi congrese cu 
invitaţi de marcă din străinătate pentru diseminarea 
informaţiei despre CEM, crearea Chapter-ului EMC în 
cadrul IEEE România, traducerea, discutarea şi introducerea 
în legislaţia românească a Directivelor şi Ghidurilor de 
aplicare CEM, armonizarea standardelor românesti cu 
standardele europene etc. 

 
1. Introducere (expunerea de motive din discursul inaugural) 

 
Compatibilitatea electromagnetică (CEM) este conceptul 
modern despre un domeniu existent încă de la începuturile 
electrotehnicii şi de atunci în continuă dezvoltare. Sub acest 
nume se regăsesc fenomene cunoscute cum sunt perturbaţiile 
radio, supratensiunile atmosferice şi de comutaţie, 
interferenţă electromegnetică etc. 
În ultimul timp suntem martorii unei extinderi fără precedent 
a aplicaţiilor electronicii de putere şi a   microelectronicii în 
cele mai diferite domenii ale industriei, în producerea şi 
distribuţia energiei electrice, 
comunicaţii, transport, armată, medicină, sisteme de 
automatizare etc care au condus la o creştere generală a 
poluării electromagnetice a mediului înconjurător uneori cu 
efecte nocive,  în unele cazuri controversate, ehiar asupra 
organismului uman. 
Pe de o parte, sursele perturbatoare puternice care 
acţionează în mediul electromagnetic ambiant (telefonia 
mobilă, electronica de putere din acţionările reglabile etc.) 
sunt în număr din ce în ce mai mare iar pe de alta parte, 
dispozitivele electronice lucrează cu semnale slabe, cu 
elemente din ce în ce mai sensibile a căror defectare şi 
disfuncţionalitate potenţială devin din ce în ce mai 
importante. 

În aceste condiţii, în ţările dezvoltate s-au luat deja măsuri 
cu caracter legislativ obligatoriu atât pentru evitarea poluării 
mediului electromagnetic, cât şi pentru asigurarea 
funcţionării echipamentelor sensibile la parametrii proiectaţi, 
deci pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice. 
În acest scop s-a creat şi se dezvoltă în continuare o 
infrastructură formată din laboratoare de specialitate şi 
centre de certificare CEM, iar unităţile de cercetare-
dezvoltare ale marilor firme producatoare sau ale 
universităţilor de prestigiu sunt deosebit de active în 
domeniu. 
Se poate aprecia că în prezent compatibilitatea 
electromagnetică a devenit o disciplină ştiinţifică de sine 
stătătoare care polarizează interesul cercetării de firmă, 
cercetării fundamentale şi aplicative, organelor de 
standardizare din Uniunea Europeana şi nu în ultimul rând al 
organizaţiilor de protecţie a mediului.  
Scopul acestor preocupări este până la urmă funcţionarea 
sigură a sistemelor şi instalaţiilor indiferent de natura lor în 
medii intens poluate electromagnetic dar şi reducerea 
emisiilor perturbatoare printr-o 
normare/standardizare corespunzătoare. 
Baza juridică a standardizării în compatibilitatea 
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electromagnetică trebuie să o formeze transpunerea 
Directivei 89/336/CEE a Consiliului CE referitoare la CEM 
în legislaţia româneasca. 
Aceasta deoarece schimbarea pe care a adus-o 1 ianuarie 
1996 prin implementarea Directivei Europene pentru CEM 
împreună cu marcajul CE care trebuie aplicat pe fiecare 
produs nou, marchează începutul unei noi ere în certificarea 
produselor, care este tipică mai mult pentru secolul următor 
decât pentru cel care trece. 
Marcajul CE este declaraţia producătorului sau 
importatorului prin care se confirmă că produsul respectiv 
este conform tuturor standardelor de CEM şi 
electrosecuritate specific.  
Mulţi producători din Europa au recunoscut târziu 
semnificaţia acesteia şi în consecinţă au reacţionat oarecum 
confuz. Dar Directiva  CEM nu este chiar atât de nouă cu 
toate că într-adevăr, nu a fost timp suficient pentru a pregăti 
măsurile necesare. 
Ea a fost lansată în 1989 pentru ca prima zi de aplicare să fie 
1 ianuarie 1992 permiţând o perioadă de tranziţie pentru 
implementare până la 31 Decembrie 1995. 
Dar acum şi această perioadă s-a încheiat. 
 În România sunt deja anumite realizări. Astfel funcţionează 
o activitate de preluare a standardelor internaţionale prin 
CNR-CEI şi IRS (în prezent ASRO), există o timidă 
activitate publicistică (în anul 1996 au apărut două tratate de 
CEM:  traducerea lucrării Prof. Schwab din Germania la 
Editura Tehnică şi lucrarea Prof. Ignea la Editura Wald 
Press din Timişoara), s-au introdus cursuri de CEM la 
numeroase politehnici din ţară etc. 
Totuşi situaţia cu care se confruntă activitatea din domeniu 
este deosebit de critică. Pe lângă lipsa de coordonare a 
eforturilor care ar trebui să se facă la scară naţională în 
domeniul cercetării teoretice şi aplicative lipseşte o bază 
materială modernă pentru certificarea calităţii produselor 
ceeace izolează complet industria românească din punct de 
vedere al exporturilor. 

Să amintim aici numai faptul că în 1996 în Germania existau 
50 de laboratoare CEM acreditate, în Anglia 20, în SUA 130 
şi informaţii recente arată că în Spania exista 5 astfel de 
laboratoare. 
Cele arătate până acum ne-au determinat să facem 
urmatoarea declaraţie: 
   - având în vedere faptul că dela 1.01.1996, în Comunitatea 
Europeană nu se mai poate comercializa nici un produs 
indiferent de utilizarea sa în industrie, în medicină, în 
telecomunicaţii sau în viaţa de toate zilele fără a poseda 
marcajul de conformitate CE care demonstrează ca 
echipamentul respectiv nu poluează electromagnetic mediul 
înconjurător şi nu perturbează alte echipamente în funcţiune 
sau nu pune în pericol viaţa semenilor noştri; 
   - având în vedere că CEM este un domeniu reglementat în 
UE ; 
   - având în vedere imposibilitatea de certificare a calităţii 
echipamentelor electrotehnice şi electronice fabricate în ţară;  
   - având în vedere nevoia unirii eforturilor depuse în 
diverse centre din România cu profil de activitate CEM în 
vederea utilizării mai eficiente a potenţialului tehnic şi uman 
de care dispune fiecare participant, un grup de iniţiativă 
format din personalităţi din viaţa publică şi ştiinţifică din 
România şi-a propus să înfiinţeze 

 
Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică  

din România - ACER 
 
Asociaţia ACER a fost creată la Craiova în adunarea 
constitutivă din 22 mai 1997 (Anexa 1), având printre 
membri fondatori principalele universităţi tehnice, institute 
de cercetare-dezvoltare, regii autonome şi întreprinderi 
producătoare de echipament electric şi electronic cât şi 
specialişti de prestigiu din domeniu. Printre membrii de 
onoare ai Asociaţiei se numără personalităţi cunoscute ale 
vieţii ştiinţifice din tară şi străinătate. În anexa 2 este 
prezentată lista nominală a membrilor la data de 10.07 1997.  

 
Scopul şi structura asociaţiei ACER 

 
Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din 
România (ACER) s-a constituit ca o organizaţie 
profesională, neguvernamentală, nonprofit de persoane fizice 
şi juridice, cu personalitate juridică (ONG) care să 
funcţioneze în baza legii 21/1924 din România. 
Conform Statutului scopul asociaţiei constă în realizarea 
următoarelor obiective principale: 
- promovarea conceptului de compatibilitate 
electromagnetică în toate domeniile social-economice din 
România; 
-participarea la elaborarea de acte tehnice normative, 
standarde şi propuneri legislative pe care să le promoveze la 
forurile de resort corespunzătoare; 
- stabilirea şi întreţinerea de relaţii profesionale cu 
organizaţii naţionale şi internaţionale pe profil de cercetare-
dezvoltare, producţie, standardizare etc; 
-să organizeze şi să participe pe plan naţional şi internaţional 
la activitatile stiintifice şi tehnice care privesc 
compatibilitatea electromagnetica şi domeniile conexe de 
interes; 
- sa sprijine societatile comerciale, institutiile private sau cu 
capital de stat prin lucrari de cercetare stiintifica, de 

expertiza, prognoza, analize de calitate, elaborari de norme 
şi standarde din domeniul sau de activitate in conditii 
determinate contractual; 
- sa editeze publicatia proprie "Buletinul ACER". 
Adunarea constitutiva a aprobat Statutul , Regulamentul de 
organizare şi funcţionare şi Codul de etica al ACER. 
Asociaţia este condusă de un Consiliu Director format din 9 
membri dintre care un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un 
secretar care sunt prezentaţi nominal în Anexa 1. 
Activitatea curenta a organizatiei este asigurata de 
presedinte şi secretar, la sediul din Craiova, Calea Bucuresti 
144 (in prezent Bd Decebal 118A), in cladirea INCD 
ICMET. 
Resursele financiare de care dispune ACER conform 
statutului provin din: 

-cotizaţii (80 EURO pentru persoane juridice şi 5 EURO 
pentru persoane fizice) echivalent în lei; 
-sponzorizări şi/sau donaţii; 
-programe de cercetare naţionale/internaţionale; 
-traduceri de standarde, ghiduri de aplicare şi alte publicaţii 
din domeniul CEM; 
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-programe de formare profesională. 
Comunicatul de presă din Anexa 3 a fost dat imediat după 
constituirea ACER. 
 

 
 

Fig. 1 Participanţi la sedinţa constitutivă a ACER 
 (de la stânga la dreapta): 

Marin Radulescu-INSCC, Orest Oltu-UPB, Cecilia Filimon-ICMET, Dorin 
Popa-ICMET, Silvia Popescu-ICMET, Sorin Coatu-UPB, Andrei 
Marinescu-ICMET, Dan Rucinschi-ICPE, Mircea Aciu-ICMET,  

Vasile Scarlat-EP 

 

 
 

Fig. 2 Sigla oficială a ACER 

 

 
 

Fig 3 Firma ACER la intrarea  ICMET 

                            
A urmat acţiunea cea mai importantă: soluţionarea cererii 
pentru înregistrarea şi acordarea personalităţii juridice a 
ACER la Tribunalul Dolj, Secţia Civilă prin Dosarul nr. 
37/PJ/1997 din 26 iunie 1997. 
Dosarul a fost admis în sedinţa publică din 14.07.1997 şi 
hotararea a rămas definitivă. 
 

Ca urmare data de naştere oficială a ACER este 
 

14 iulie 1997 

 

 

 

 

Activitatea  desfăşurată de ACER în cei 15 ani care au 
urmat 

2. Primele acţiuni de conştientizare  a Guvernului României referitoare la problematica CEM 
 
În martie 1998 s-a transmis la Ministerul Industriei şi 
Comerţului (Ministru Mircea Ciumara), Departamentul de 
Integrare Europeană (Ministru Alexandru Herlea) şi la 
Ministerul Cercetării şi Tehnologiei (Ministru Horia Ene), 
adresa nr. 10678 prin care se solicită preluarea, de urgenţă, 
în legislaţia românească a Directivei Europene 89/336 
privind CEM susţinută financiar de Programul PHARE-
PRAQ III inclusiv pentru armonizarea standardelor 
româneşti cu standardele UE în care problema CEM este 
prioritară (Anexa 2,Grupa 1, Poz.1). În această adresă se 
exprimă sprijinul total pe care ACER îl poate acorda acestui 
proces. 
Cu sprijinul membrilor ACER s-a întocmit şi s-a transmis la 
MIC primul program de acţiune CEM cu  structura modulară 
prezentată în continuare. 
 
Modulul 1. Managementul CEM. Armonizarea legislativă şi 
normativă. 
1.1 Strategii. 
1.2 Armonizare legislativă. 
1.3 Elaborare standarde naţionale. 
1.4 Diseminarea informaţiilor despre CEM prin seminarii şi 
publicaţii. 
 
Modulul 2. Asigurarea CEM pentru componentele şi 
sistemele care poluează mediul. 
2.1 Componente şi circuite electronice. 
2.2 Aparate şi instalaţii electrice. 
2.3 Energetică. 

2.4 Transporturi. 
2.5 Telecomunicaţii. 
2.7 Tehnica de calcul. 
2.8 Aparatură de măsura şi control. 
2.9 Aparatură medicală. 
2.10 Aparatură militară. 
2.11 Descărcări electrostatice (ESD) - acţiune orizontală. 
 
Modulul 3. Efectele tehnice şi biologice ale câmpurilor 
electrice, magnetice şi electromagnetice (trăsnet, 
comutaţie,impulsul nuclear). 
3.1 Normative de protecţie biologică 
3.2 Tehnici de măsurare a efectelor biologice. 
3.3 Efecte perturbatoare în sistemul electroenergetic. 
 
Modulul 4. Ecranarea electromagnetică şi materiale 
specifice. 
4.1 Analiza şi modelarea absorţiei şi reflexiei radiaţiei 
electromagnetice. 
4.2 Elaborarea şi caracterizarea materialelor/componentelor 
pentru ecranarea şi/sau absorbţia câmpului electromagnetic. 
4.3 Proiectarea şi realizarea incintelor ecranate. 
 
Modulul 5. Protecţia la perturbaţii electromagnetice 
conduse. 
5.1 Cuplaje inductive şi capacitive. 
5.2 Filtre de perturbaţii. 
5.3 Influenţa perturbaţiilor de joasă frecvenţă asupra calităţii 
energiei electrice. 
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Modulul 6. Sisteme de încercare şi măsurare CEM. 
6.1 Tehnica încercării şi măsurării perturbaţiilor radiate în 
aer liber. 
6.2 Tehnica încercării şi măsurării perturbaţiilor radiate în 
incinte ecranate şi camere anechoice. 
6.3 Tehnica încercării şi măsurării perturbaţiilor radiate în 
celule TEM. 
6.4 Tehnica incercarii şi masurarii perturbatiilor conduse în 
amplasamente de laborator. 
6.5 Tehnica incercării şi măsurării perturtaţiilor conduse la 
locul de montaj. 
Acest program aparent tehnic a fost însoţit de o expunere de 
motive şi de o listă de instituţii care ar putea fi potenţial 
implicate în realizarea acestuia. 
În perioada imediat următoare Ministerul Industriei şi 
Comerţului a elaborat 
Subprogramul 18: Maşini şi Echipamente electrice; 

Bunuri de larg consum 

care includea o secţiune dedicată  

Modulul A.18.9 - Compatibilitate Electromagnetică (CEM) 

şi Electrosecuritate (ES) 

cu obiectivul principal “realizarea de produse (componente, 
aparate, instalaţii) cu performanţe ridicate din punct de 
vedere al CEM şi ES”  care să conducă la: 

-mai putine defecte şi probleme în utilizarea 
echipamentelor; 

-creşterea vânzărilor în spaţiul European prin marcajul 
CE; 

-asigurarea securităţii muncii; 
-limitarea efectelor nocive ale radiaţiilor 

electromagnetice asupra populaţiei. 
Chiar daca acest plan nu a fost realizat integral, el a 
reprezentat baza oficială de pornire a activităţii de cercetare-
dezvoltare a domeniului în România.  
 
 
 

3. Buletinul ACER 

“Buletinul ACER” este până în prezent singura publicaţie 
periodică din domeniul CEM existentă în România. Numărul 
inaugural a aparut în aprilie 1998 la mai puţin de un an de la 
înfiinţarea ACER sub forma modernă a unei publicaţii online 
înregistrată sub Codul ISSN 1453-9055 La Biblioteca 
Naţionala a Romaniei. 
Un remarcabil cuvânt înainte al Prof. Florin Tanasescu 

însoţeşte apariţia acestei publicaţii şi el este prezentat în 
continuare. 
“Buletinul ACER” (cu titluri şi subtitluri în limba engleză) 
reprezintă oglinda activităţii desfăşurate de ACER în aceşti 
15 ani; până acum au apărut 19 numere care conţin în total 
peste 300 pagini şi pot fi consultate la adresa: 
http://www.acero.ro/buletin.html 

 
 

 
 

4. Pagina web a Asociatiei ACER (www.acero.ro) 
Înfiinţarea acestui site a reprezentat unul dintre cei mai 
importanţi paşi făcuţi de ACER pentru menţinerea 
contactului cu comunitatea de profil din România şi din 
lume. În afară de aceasta: proiectarea, întreţinerea şi 

actualizarea sa a fost făcută fără costuri prin aportul de 
exceptie al doamnei Ing. Aida Bîcu care este în  prezent şi 
secretarul ACER. 
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Paginile site-ului pot fi apelate foarte simplu prin butoanele 
care apar pe prima pagina. Tot prima pagina conţine titluri 
ale celor mai noi informaţii privind viaţa Asociaţiei de la 
care se poate ajunge la descrierea detaliată. 
Pe prima pagina a site-ului există un buton care trimite la 

Forum-ul ACER, un grup de discuţii privind una dintre cele 
mai actuale probleme ale sănătăţii publice, poluarea 
electromagnetică.  
Numărul de vizionări ale site-ului depaşeşte în  prezent cifra 
de 20000. 

 

6. Dictionarul de termeni CEM englez-român. 
 
El a fost realizat în  perioada 2001-2003 de un grup de  
membri ACER, Profesorii A. Ignea, M.O. Popescu, S. 
Coatu, A. Marinescu împreună cu ing. D.Rucinschi şi Silvia 
Popescu şi reprezintă o primă încercare de acest fel în 
literatura tehnică românească din domeniul CEM. Finanţarea 
lucrării s-a facut în  cadrul proiectului de cercetare CALIST 
Nr. 2127/2001 (coordonator ICMET Craiova) la care ACER 
a participat în calitate de partener pentru a sprijini tinerii 
ingineri să cunoască modul în care să se poată referi la o 

terminologie corectă atunci când fac traduceri pentru 
publicare sau chiar numai pentru documentare. 
Dicţionarul se poate accesa on-line pe site-ul ACER la 
adresa: http://www.acero.ro/dic.htm. 
Dictionarul este structurat pe 12 domenii principale CEM, 
are o formă tabelară şi pentru fiecare termen se prezintă 
sursa de informaţii şi eventuale observaţii sau abrevieri şi 
este permanent actualizat. 

 

7. Transpunerea în legislaţia românească a Directivei CEM 89/336 
Traducerea realizată de ACER a ţinut seama de 
amendamentele cuprinse în Directivele 91/263, 92/31, 93/68 
şi  93/97. Ancheta publică iniţiată de ACER a inclus aproape 
60 de instiţutii interesate; observaţiile primite au fost 
analizate şi au dus la unele modificări ale textului tradus care 
a fost publicat în   Suplimentul la „Buletinul ACER” nr. 
4/2000. în  legislaţia românească Directiva a căpătat forma 

HG 1032/2001 cu aplicare de la 01.01.2002 fiind preluată 
de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi ANRCTI ( în  
prezent ANCOM). 

În anul următor ACER a pus la dispoziţia specialiştilor  
traducerea în limba română a“Ghidului de aplicare a 
Directivei CEM”.  

8. Transpunerea în legislaţia românească a noii Directive CEM 2004/108 

DIRECTIVA 2004/108 a Parlamentului European şi 
Consiliului Uniunii Europene din 15 decembrie 2004 
referitoare la apropierea legislaţiilor Statelor membre cu 
privire la compatibilitatea electromagnetică ţine seama de 
progresele care au avut loc în domeniu din momentul 

elaborării primei Directive care a fost reexaminată în cadrul 
iniţiativei SLIM (Simpler Legislation for the Internal 
Market). Procesul SLIM şi consultarea care a urmat au arătat 
că trebuie să se completeze, să se consolideze şi să se 
clarifice cadrul stabilit de prima Directiva şi ca urmare 
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aceasta trebuie abrogata. O descriere succintă a prevederilor 
noii directive se face în  “Buletinul Acer Nr.12/2004 
remarcându-se apariţia unor articole noi (echipamente fixe, 
echipamente în loc de aparate, definirea produselor care nu 
se supun noii Directive, declaraţia de conformitate etc). 
Data de la care noua Directivă se aplică la noile produse este 
20.07.2007 iar perioada de tranziţie se întinde până la 
20.07.2009. 
Traducerea realizată de ACER după varianta oficială aparută 
în Jurnalul Oficial al UE L 390/24 din 31.12.2004 a fost 
publicată în “Buletinul ACER” Nr. 13/2005 în vederea 
discutării în comunitatea ştiinţifică din România pentru 

găsirea celor mai adecvate formulări în  limba română. Tot 
în  acest Buletin se face o comparaţie între articolele şi 
anexele din noua directivă cu cele din vechea directivă. 
Transpunerea în legislaţia românească a noii Directive s-a 

făcut prin Hotărârea de Guvern (HG  982/2007) 
publicată în Monitorul Oficial cu numărul 645 din data de 
21 septembrie 2007. Atat HG cât şi Ghidul de aplicare 
pentru Directiva EMC 2004/108/EC se pot accesa pe site-ul 
ACER la adresa: http://www.acero.ro/direct1.htm atât în  
versiunea originală cât şi în traducere. 

 

9. ACER este membru al EMV-Zentrum e.V. din Germania 
 
EMV-Zentrum Berlin-Brandenburg e.V. este un Centru de 
Compatibilitate Electromagnetică, asociaţie de tip ONG, una 
dintre numeroasele asociaţii din domeniul CEM existente în 
Germania. Odată cu unificarea Germaniei, zona Berlin şi 
landul Brandenburg au devenit centre industriale, ştiinţifice, 
cultural şi financiar de primă mărime. În  aceste condiţii, în  
1995 a luat fiinţă Asociaţia EMV-Zentrum prezentă pe 
Internet la adresa: http://www.emv-zentrum.de  condusă de 
Prof. Ermel de la Technische Fachhochschule Berlin. 
În domeniul CEM zona Berlin-Brandenburg este 
reprezentată de 5 laboratoare acreditate (Bosch Telekom, 
BnetzA, EES, ETS, MEB-Schaffner-Teseq), 13 laboratoare 
neacreditate, 3 producători de trehnică de 
încercare/măsurare CEM, 5 producători de material de 
ecranare electromagnetică şi 4 producători de software 
pentru CEM. 
ACER a început să fie cunoscută în  Germania datorită 
relaţiilor de colaborare tehnică cu PTB (Oficiul Federal de 
Fizică şi tehnică) cu sediul la Braunschweig şi Berlin 
(www.ptb.de) relaţii care sunt descrise în  această lucrare. 
Schimbul de informaţii din care a rezultat o comunitate de 
idei şi de mijloace a condus, în  final, la o apropiere 
concretizată prin adeziunea transmisă la 14.05.1999 de 
preşedintele ACER. Ulterior, în cadrul parteneriatului astfel 

format, a avut loc în ziua de 4.07.2001 la Berlin, un seminar  
în care prof. Marinescu a susţinut o conferinţă despre situaţia 
dezvoltării CEM în România (standarde, legislaţie, instalaţii 
de încercare şi măsurare etc) urmată de discuţii aşa cum 
rezultă din afişul alăturat. 
  

 
 
Această primă recunoaştere internaţională a fost un inceput 
care a fost urmat de altele, nu mai puţin importante. 

 

10. Înfiinţarea Comitetului Tehnic pentru Compatibilitate Electromagnetică  al RENAR (CT – CEM) 
 

La data de 09.05.2002, la sediul Facultăţii de 
Electroenergetică din Universitatea „Politehnica” Bucureşti, 
a avut loc şedinţa de constituire a Comitetului Tehnic 
CEM – RENAR. 
RENAR a creat 14 Comitete Tehnice de specialitate cu 
scopul de a fi asigurată consultanţa de specialitate necesară 
activitatăţii de acreditare a laboratoarelor de încercări 
/etalonări/ organisme de certificare/ organisme de inspecţie 
din ţara noastră.Au participat specialişti din domeniul CEM 
din întreaga ţară.Din partea RENAR au participat 
Prof.dr.ing. Nicolae Naum – Director Executiv Dezvoltare 
RENAR. 
Prin adresa nr. 511/27.06.2001 RENAR a nominalizat 
ICMET, în calitate de Institut Naţional, drept coordonator al 
Comitetului Tehnic pentru Compatibilitate 
Electromagnetică. În urma discuţiilor a fost aprobat 
Regulamentul cadru de organizare al Comitetului Tehnic 
sectorial pentru CEM 

cat şi membrii acestuia. Informatii se pot gasi  pe site-ul 
ACER la adresa:  http://www.acero.ro/reg_cem_renar.pdf 
Comitetul Tehnic trebuia să întocmească la cererea RENAR 
documente specifice cum ar fi “Cerinţe Tehnice specifice” 
de acreditare a laboratoarelor din domeniul său de 
competenţă, precizând standardele relevante şi condiţii 
tehnice şi să puna la dispoziţie experţi-evaluatori. 
Acest comitet tehnic a avut un rol important în  perioada 
iniţială de consolidare a RENAR. În acest mod activitatea 
CEM ca domeniu reglementat a putut să se dezvolte în 
cadrul instituţional al politicii de asigurare a calităţii pe care 
România trebuia să o urmeze în vederea aderării la Uniunea 
Europeană. 
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11. ACER este prezent pe portalul “International Centre for Scientific Research” (CIRS), Franţa 
 
CIRS  este unul dintre portalurile stiinţifice de referinţă de 
pe internet oferind o mare varietate de resurse 
informaţionale cu o largă audienţă din partea oamenilor de 
ştiinţă din întreaga lume. 
Website-ul ACER (www.acero.ro) a fost listat de CIRS în  
catalogul său de pe internet la categoria - Organisations/ 

Tehnology/România (http://www.cirs-tm.org)  în  calitate de 
ONG. La aceeaşi categorie mai sunt prezentate din România, 
AGIR şi AIIR. 

 

12. Înfiinţarea Romanian IEEE EMC Chapter 
 

ACER a avut iniţiativa de a constitui un Chapter românesc 
de CEM în cadrul Regiunii 8 a IEEE bazat pe asocierea la 
IEEE EMC Society a specialiştilor din România, membri ai 
acestei societăţi IEEE, multi dintre aceştia fiind şi membri 
ACER.  

Petiţia adresată IEEE EMC Society, în vederea formării 
Chapter-ului a fost semnată de 16 membri ai acesteia şi 
prezentată de preşedintele IEEE România cu ocazia 
Congresului IEEE care a avut loc la Washington în  
noiembrie 2002.  

Totodată a fost înaintată şi o propunere de statut care a fost 
transmisă membrilor EMCS din România pentru a obţine 
observaţii, completări sau acceptarea formei finale. Ca dată 
de înfiinţare se consideră data de19 noiembrie 2002. 
În prezent lista membrilor activi ai EMC Chapter România 
conţine  44 membri dintre care 7 sunt Senior Member. 

Componenţa Comitetului Executiv al Chapterului EMC 
pentru perioada 2010-2014 este: 
Andrei Marinescu-Preşedinte, Sorin Coatu-Vice Preşedinte 
şi Dan Rucinschi-Trezorier. 
Textul scrisorii prin care IEEE EMC Society declară format 
chapter-ul EMC corespondent din România este prezentat în 
continuare. 

19 November 2002 
Dear Mr. Marinescu: 
Congratulations! On behalf of the IEEE Executive Director, 
Dan Senese, it is a pleasure to inform you that the 
requirements of the IEEE Bylaws have been met, and the 
IEEE România Section - Electromagnetic Compatibility 
Society Chapter has been formed. The effective date of this 

Chapter formation is 15 November 2002. 
At this time, we are recording you as the Interim Chapter 
Chair. When an election has been held, please use the 
enclosed Officer Confirmation form to report the officers to 
IEEE. If we can assist you în  any way în  the planning of 
the Chapter activities, please let us know. 
We extend our best wishes for the successful operation of 
this Chapter. 

Sincerely, 
Cecelia Jankowski 

Managing Director  
 
Activităţile desfăşurate în  cadrul Chapterului EMC sunt 
oglindite pe larg în  Secţiunea “EMC Chapter” de pe site-ul 
ACER unde se găseşte şi Statutul Chapter-ului. Dintre 
acestea cităm: 
- Workshop-ul intitulat “ADVANCED TOPICS ON EMC” 
prezentat de Prof. Michel IANOZ- Distinguished lecturer of 
IEEE EMC Society în  ziua de 24 Martie 2003, la 
Universitatea "Politehnica", Facultatea de Electrotehnica, 
Bucuresti; 
- Tutorialul intitulat “REVERBERATION CHAMBERS" şi 
"VALIDATION OF COMPUTATIONAL ELECTRO-
MAGNETICS" prezentat de Dr. Alistair DUFFY 
Distinguished Lecturer of IEEE EMC Society în  ziua de 19 
noiembrie 2009, la Universitatea “Politehnica” Bucuresti. 
Atât Prof. Ianoz cât şi Dr.Duffy sunt membri onorifici ai 
ACER (din 1997 respectiv din 2009). 
Activităţile desfăşurate în  România de către EMC Chapter 
în colaborare cu ACER sunt prezentate în “IEEE EMC 
Magazine” nr. 199/2003, 224/2010 şi 227/2010 cu text şi 
imagini. 

 

13. Colaborarea ACER cu ASRO şi CER 
 
Activitatea de standardizare în  domeniul CEM a fost unul 
din obiectivele prioritare ale ACER. Ne-am bucurat de 
sprijinul total al ASRO, al tuturor membrilor ACER şi de 
concursul CER (Comitetul Electrotehnic Român pentru CEI) 
condus de Prof. Florin Tănăsescu care, prin Comitetul 
Tehnic 30 (CT 30) condus de Prof. Coatu ca preşedinte şi de 
Ing. Rucinschi ca secretar, ambii membri ACER, au avut o 
contribuţie majoră la discutarea şi editarea sub formă de 
traducere respectiv “fila de confirmare”-endorsment- a unui 
număr foarte mare de standarde IEC şi EN încă din anii 
1998-2000. Lista acestora conţine standardele elaborate de 
comitetele CISPR şi CT 77 ale CEI, respectiv de comitetul 
CT 210 al CENELEC. 

Domeniul CEM reprezintă în  momentul de faţă, împreună 
cu standardele din domeniul telecomunicaţiilor ponderea cea 
mai mare în numărul total de standarde noi elaborate. Ca 
urmare armonizarea standardelor românesti cu standardele 
CEM internaţionale şi europene, solicitată de calitatea de 
membru UE a României este o activitate continuă. Ţinând 
seama de importanţa activităţii de standardizare în toate 
domeniile de activitate ştiinţifică şi industrială, în particular 
în domeniul CEM, ACER a devenit membru cotizant al 
Asociatiei ASRO.  
În sprijinul activităţii de standardizare desfaşurate în  
România, ASRO în colaborare cu ACER şi UPB a organizat 
Workshop-ul şi Tutorialul  “STADIUL ACTUAL ŞI 
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TENDINŢE ÎN STANDARDIZAREA EMC ÎN CADRUL IEC 
ŞI CISPR” desfăşurat în  perioada  15 - 16 iulie 2008 la 
Casa Oamenilor de Ştiinţă din Bucureşti  care a fost susţinut 
de personalităţi remarcabile din domeniu şi anume: prof. 

IANOZ (Elveţia), Dr. RADASKY (USA) şi Dr. WRIGHT 
(UK). Participanţii au avut ocazia să cunoască direct 
preocupările şi modul de elaborare a standardelor CISPR şi 
CEI cât şi perspectivele acestei activităţi în viitorul apropiat. 

 

14. Prima cameră semianechoică din România a fost realizată în  anul 2000*) 
 
Realizarea unui laborator CEM înzestrat cu o camera 
anechoică sau semianechoică a reprezentat un deziderat 
urmărit de echipe de cercetare din mai multe centre 
ştiinţifice din România. 
Hotărârea de a construi o cameră semianechoică la ICMETs-
a luat în 1998 după îndelungi consultări în  ţară şi străinătate 
în care criteriul economic (raportul preţ / performanţă) a fost 
esenţial. Astfel s-a optat pentru o cameră compactă cu 
dimensiunile 8x4x4 m şi distanţa de măsurare de 3m în care 
să se poată realiza încercări conforme de imunitate (IEC/EN 
61000-4-3) şi incercări de preconformitate pentru emisii (EN 
55022/CISPR 22) la componente dar şi echipamente 
complete cum ar fi de exemplu dulapuri de comandă 
utilizate în electronică de putere cu înalţimea de 1,5m şi 
greutate până la 500kg dispuse pe o  masă rotativă. 
ICMET a realizat în regie proprie proiectarea, structura de 
rezistenţă, ecranarea cu material feromagnetic în construcţie 
sudată a camerei semianechoice şi a camerei de comandă, 
masă rotativă, instalaţia de iluminat, instalaţia video etc. cât 
şi montajul componentelor importate (uşa de acces, 
materialele absorbante, filtrele de perturbaţii). 
Aparatura de măsurare şi control a fost obţinută aproape 
integral pe baza unui Proiect de colaborare tehnică bilaterală 
finanţat de BMZ (Ministerul pentru Colaborare Economică) 

din Germania. 
Lucrările de montaj, punere în  funcţiune inclusiv verificarea 
atenuării ecranului au fost încheiate în  anul 2000. O 
prezentare completă a acestei realizări se poate regăsi în 
numarul special (nr. 7) al Buletinului ACER din august 
2001. În  anul următor întreaga instalaţie de încercare şi 
măsurare a fost acreditată de RENAR astfel încât România a 
devenit capabilă să-şi rezolve problemele de dezvoltare şi 
certificare a produselor autohtone. 
ACER a fost convinsă încă de atunci că acest prim exemplu 
va fi în curând urmat de altele similare şi aşa a şi fost. Au 
urmat camerele absorbante de la firma Laborex, Institutul 
ICPE-CA şi de la Laboratorul CEM al Universităţii “Ştefan 
cel Mare” din Suceava, ultimul capabil să execute încercări 
conforme de emisii şi imunitate (www.emclab.ro). 
In viitorul apropiat se va realiza şi pune în  funcţiune un 
laborator CEM la Prejmer, Judetul Brasov finanţat din 
fonduri proprii de către ANCOM (Autoritatea naţională de 
reglementare în comunicaţii) care va completa lista de 
laboratoare acreditate din România. 
*)Obiectiv premiat de Academia de Stiinte Tehnice din 
România (ASTR) şi de Agentia Naţională de Ştiinţă, 
Tehnologie şi Inovare (ANSTI) în decembrie 2000. 

 

15. Participarea la Programele COST ale UE 

-COST 261 “Compatibilitatea electromagnetică în sisteme 

complexe şi distribuite” (EMC în  Complex and 

Distributed Systems) s-a desfăşurat în  perioada 1998-2002. 
Consorţiul românesc organizat de ACER a fost format din 
ICMET Craiova, UP Bucureşti,  UP Timişoara, ICPE 
Bucureşti şi Procetel Bucureşti. Din partea română au fost 
angajate zece proiecte care au fost acceptate de comitetul de 
management al programului. Specialişti români au participat 
cu contribuţii la întâlnirile de la Zurich şi Oostende (1999), 
Brugge şi Cagliari (2000). O prezentare detaliată a 
activităţilor desfăşurate se poate regăsi în  „Buletinul 
ACER” nr. 4 şi 5/2000. 

-COST 281 “Potenţiala afectare a sănătăţii datorită 

sistemelor de comunicaţie mobile” (Potential Health 

Implications from Mobile Communication System) s-a 
desfăşurat în  perioada 2001-2005 având ca obiectiv 
principal o mai bună înţelegere a posibilului impact al noilor 
tehnologii asupra sănătăţii, în special tehnologia 
comunicaţiei şi informaţiei, care pot avea drept rezultat 
expunerea la câmpuri electromagnetice. 
ACER şi-a propus să iniţieze formarea unui consorţiu român 
alcătuit din institute de cercetare, universitaţi, instituţii care 
să participe la noul Program. Întâlnirea de lucru a avut loc la 
UPB decembrie 2001 în  prezenţa reprezentanţilor mai 
multor instituţii interesate din ţară: ICMET, ICPE, ICPE-
CA, UPT-IMCEM, TICEM, INSCC, ERGAMED, UPB-
LEEM, UMF Carol Davila. În urma discuţiilor purtate şi a 

schimbului de idei între participanţi a rezultat concluzia că 
propunerile de teme să se înscrie pe două direcţii: 
-propuneri de cercetare preponderent medicală sau proiecte 
tehnice 
-proiecte multidisciplinare care să includă participanţi din 
domenii diverse cum ar fi medici, biologi, ingineri, 
informaticieni. 
S-a hotărât totodată ca propunerile concrete de participare să 
aibă în vedere următoarele trei aspecte: 
-caracterizarea sistemulelor de comunicaţii 
-producerea şi măsurarea radiaţiilor electromagnetice 
-cercetări biologice. 
Datorită preocupărilor foarte diferite ale participanţilor s-a 
decis în  final ca participanţii să contribuie la program pe 
baza de propuneri individuale. Detalii despre preocupările 
instituţiilor de mai sus se pot găsi în  “Buletinul ACER” 
Nr.8/2002. 
 
-COST Action BM0704 “Noile tehnologii de comunicaţie 

şi managementul riscului asupra sănătăţii” (Emerging 

EMF Technologies and Health Risk Management) s-a 
desfăsurat în  perioda 2008-2012. 
Pe lângă monitorizarea şi încurajarea cercetării în domeniul 
noilor tehnologii de comunicatie în plină dezvoltare şi al 
efectelor biologice asociate expunerii umane, programul este 
axat pe problemele de evaluare a riscului, beneficiarul 
derulării unei astfel de acţiuni fiind de aceasta dată 
populaţia, autorităţile în domeniul sănătăţii publice, factorii 
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decizionali în administraţie şi dezvoltare economică, 
organismele de standardizare. Coordonatorul programului şi 
initiatorul acestuia este Dr. Alastair McKinlay de la Health 
Protection Agency, Anglia. La program participă specialisti 
din 27 de tari, România fiind reprezentată de Prof. Mihaela 
Morega (UPB) şi Prof. Simona Miclaus (AFT Sibiu) care au 
prezentat contribuţii la Workshop-urile organizate la 
Bordeaux şi Davos. Cu ocazia întâlnirii Comitetului de 
management şi a sedinţei de lucru a WG 2 din 6-7.11.2008 
de la Dubrovnik s-a realizat al doilea program internaţional 
de comparări interlaboratoare EMF-SCPL-02/2008 la care 
au participat 17 laboratoare acreditate cu scopul de a 
demonstra competenţa laboratoarelor la măsurarea 

câmpurilor electromagnetice produse de reţelele GSM 900 şi 
1800 MHz într-o locaţie unică (Universitatea Tehnică). La 
măsurători a participat şi ICMET cu aparatura şi cu 
specialistul propriu ing. Paul Nicoleanu.  UUnnaa  ddiinn  ccoonncclluuzziiiillee  
iimmppoorrttaannttee  eessttee  ffaappttuull  ccaa  vvaloarea maximă măsurată a 
câmpului electric a fost de 7,26 V/m, adică 0,176 % din 
limita impusă de Directiva Europeană R&TTE 1999/519 
(transpusă în  legislaţia româneasca prin Ordinul Ministrului 
Sănătăţii Publice nr. 1193/29.09.2006) privind limitarea 
expunerii populaţiei la câmpuri electromagnetice  în  
domeniul 0 Hz până la 300 GHz. Abaterea maximă a 
valorilor măsurate de ceilalti participanţi s-a încadrat în 
limitele uzuale de +/- 3 dB. 

 

16. Campania de diseminare informaţii despre CEM 
Această activitate, una dintre cele mai importante 
desfăşurate de ACER s-a realizat practic prin organizarea 
seriei de Workshop-uri intitulate: 
„Reglementări româneşti armonizate cu Directivele 

Europene în domeniile reglementate: Compatibilitate 

Electromagnetică, Echipamente radio şi terminale de 

telecomunicaţii, Echipamente auto, Securitatea 

personalului la riscurile generate de câmpurile 

electromagnetice” 

Desfăşurate în colaborare cu ICMET Craiova, MEC 
(Ministerul Educaţiei şi Cercetării), IGCTI (ANCOM), 
Ministerul Economiei şi Industriei şi IEEE Secţiunea 
România – EMC Chapter. Fondurile necesare au fost 
asigurate de „Comisia pentru Manifestări ştiinţifice” a 
ANCS cu cofinanţare ACER. 
Aceste manifestări ştiinţifice au avut un caracter itinerant şi 
s-au desfăşurat în  perioada 2003 – 2008 în localul 
principalelor centre universitare din România având invitaţi 
de marcă din ţară şi străinătate după cum urmează:  

       -2003: Craiova; - 2004: Timişoara (invitat AEM) şi 
Braşov (invitat Siemens) ; - 2005: Petroşani (invitat Michael 
Rehfeld de la TESEQ Germania cu sprijinul firmei 
ElectroPromex) şi Piteşti (invitati Dacia Group şi ANA-
IMEP); - 2006: Craiova (invitat Uwe Flor de la EMTest 
Germania) şi Bucuresti; -2007: la Cluj-Napoca (invitat: Uwe 
Flor-EMTest) şi Sibiu (invitat: Uwe Flor-EMTest); -2008: la 
Suceava (invitat: Franz Schlagenhaufer de la WATRY 
Australia). 
La aceste Workshop-uri au participat numeroşi studenţi şi 
specialişti din domenii conexe interesaţi să se familiarizeze 
cu conceptele CEM. 
Uneori întâlnirile au coincis cu inaugurarea unor laboratoare 
CEM aşa cum s-a întâmplat la Petroşani (Laboratorul firmei 
STI Electronic) şi Suceava (Laboratorul Universităţii 
“Ştefan cel Mare”). 
Programul, lucrările şi tutorialele prezentate cu aceste ocazii 
se regăsesc în  publicaţiile”Buletinul ACER” din anul 
respectiv.  

17.  Alte manifestări ştiinţifice CEM cu caracter tematic 

-Workshop-ul "Prezentarea Laboratorului pentru 
evaluarea şi certificarea SAR la terminale utilizate în 
telefonia mobila” care a avut loc la Craiova la data de 5 
August 2009 cu ocazia inaugurării oficiale a Laboratorului 
de dozimetrie SAR, organizat de ICMET Craiova în  
colaborare cu ACER, ASTR şi ANCS.  
-Masa Rotundă “Compatibilitatea Electromagnetică şi 
Bioelectromagnetică – Tendinţe Actuale”. 
A avut loc la Sibiu la 20 Aprilie 2010. Organizator: 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 
-Masa Rotundă “Compatibilitatea Electromagnetică în  
Sistemul Energetic Naţional” a avut loc la Bucureşti la 
data de 10 martie 2010 fiind organizată de IRE (Institutul 

Român de Energie) în  colaborare cu Compania Naţională 
Transelectrica şi ACER. 
 -Workshop-ul “Ecranarea electromagnetică în tehnica 
modernă” a fost organizat la Craiova la data de 30 iunie 
2010 în organizarea ICMET în colaborare cu ACER şi 
ASTR. 
-Masa Rotundă “Compatibilitatea Electromagnetică în 
Reţelele Electrice de Transport şi Distribuţie a Energiei 
Electrice”, 28 martie 2012, Bucureşti. Organizator: IRE în 
colaborare cu C.N. Transelectrica, ACER, UPB şi UT Cluj-
Napoca. 

 
 

18. Simpozionul Interdisciplinar de Compatibilitate Electromagnetică (SICEM) 
 

A fost inaugurat din iniţiativa Universităţii Politehnica din 
Bucureşti, Centrul de cercetare pentru Aparate Electrice 
(CCSAE-Prof. M.O. Popescu) şi Centrul de cercetare pentru 
CEM (TICEM - Prof. S. Coatu)  în  colaborare cu ACER, 
EMC Chapter, TICEM şi ICPE Bucureşti ca primă ediţie la 
27 septembrie 2002 cu scopul de a contribui la dezvoltarea 
activităţii de cercetare teoretică şi aplicativă atât în centrele 
universitare cât şi în industrie. Sponzorul constant al acestui 

simpozion este Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Pe lângă comunicările unor specialişti din România la lucrări 
au fost invitaţi două personalităţi din străinătate şi anume: 
- Prof. J. Glimm de la PTB Braunschweig cu lucrarea “EMC 
Activities of PTB în  a Nutshell; 
- Ing. K. Panourgias de la firma INTRACOM Athena cu 
lucrarea ”EMC Laboratory of INTRACOM”. 
Programul complet al Simpozionului a fost publicat în  
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”Buletinul ACER” Nr. 9. 
Succesul de care s-a bucurat această ediţia a condus la 
reeditarea acesteia cu o frecvenţă anuală. Programul 

amănunţit al tuturor simpozioanelor SICEM care au urmat 
este reflectat în  paginile Buletinului.  

 
 

19. Workshop-ul de Compatibilitate Electromagnetică cu participare internaţională (CEM) 
 
Reprezintă  una din cele mai importante manifestări 
ştiinţifice cu caracter repetitiv realizate în 
România care abordează compatibilitatea electromagnetică 
în electronică, sisteme de comunicaţie şi sisteme industriale, 
biocompatibilitatea, problemele legate de standardizare. 
Workshop-ul este organizat de Institutul ICPE-CA din 
Bucureşti cu concursul MEC (Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării) şi ANCS în  colaborare cu ACER, CER 
(Comitetul Electrotehnic Roman) şi IEEE România EMC 
Chapter. 

În anul 2012 a avut loc la Sibiu a VIII-a manifestare de acest 
gen (CEM 2012) care a reunit peste 40 persoane interesate 
de acest domeniu inclusiv tineri absolvenţi şi studenţi din 
toată ţara. Profesorul Ianoz din Elveţia şi Profesorul Decat 
din Belgia au prezentat cu această ocazie tutoriale. Şi de 
această dată a fost premiată "Cea mai bună comunicare 
orală" şi "Cel mai bun poster al unui tânăr participant" 
printr-o spozorizare oferită de ACER.   

 
 

20. Adunarea Generală ACER din 22 iunie 2006. 
 
A avut o importanţă deosebită pentru viaţa Asociaţiei 
deoarece s-a prezentat şi aprobat raportul de activitate, 
bilanţul şi raportul comisiei de cenzori pe perioada 2002-
2005, s-au analizat şi aprobat modificările la Statut inclusiv 
stabilirea cuantumului valoric al noilor cotizaţii, s-a ales 
noua conducere ACER şi s-a stabilit şi aprobat planul de 
acţine al ACER pentru perioada 2006-2010. 
Noul Comitet Director ACER rezultat în urma voturilor 
exprimate în cadrul Adunarii Generale este format din  
Presedinte: Prof. Dr.Andrei Marinescu ICMET,  
Vicepresedinti: Prof.Dr. Sorin Coatu UPB şi Prof.Dr. 
Alimpie Ignea UPT, Secretar: Ing. Aida Bîcu ICMET, 
Membri: Ing. Radu Enescu IGCTI, Prof. Dr. Elena Helerea 
UTBv, Prof. Dr. Mihai Octavian Popescu UPB,  Ing. Dan 
Rucinschi UPB, Ing. Lucian Ursea MEC. 
În “Buletinul ACER “ nr. 14 se prezintă detaliat 
documentele Adunării Generale. 
 

 
 

Aspect din timpul desfăşurării lucrarilor Adunarii Generale 

 
 
 

21. Întâlniri de lucru ale Comitetului Director ACER 
 

Au avut loc periodic pentru rezolvarea unor probleme de 
conducere curentă a Asociaţiei care necesitau luarea unor 
decizii consemnate în  procese verbale. 
Astfel de întâlniri au avut loc la: 

-Craiova la data de 5 decembrie 2006; 
-Suceava la data de 20 iunie 2008; 
-Bucureşti la data de 12 mai 2011. 

 
 

22. Înscrierea laboratoarelor CEM acreditate din România pe portalul dedicat Wuerth-Elektronik 
 
Una din formele de crestere a vizibilităţii laboratoarelor 
CEM din România a reprezentat-o înscrierea acestora în 
portalul dedicat acestor laboratoare de către firma Wurth-
Elektronik din Germania, lider mondial în domeniul 
componentelor şi echipamentelor electronice. Acest portal 
care se poate accesa la adresa 
http://www.we-
online.com/web/en/electronic_components/teaser_pbs/Messl

abore_Konfigurator_1.php?p=28 
conţine date concrete  despre toate laboratoarele CEM din 
lume. Selecţia se face cu un configurator prezentat în 
continuare. 
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Cele trei laboratoare acreditate din România înscrise în acest 
portal sunt prezentate aici: OICPE-Bucuresti, EMC Lab-
Suceava şi ICMET-Craiova . 
Analiza portalului arată că cele mai multe laboratoare 
acreditate sunt în Germania (75) urmată de USA  (32) şi 
Italia (28). Se constată că ţările din Europa centrală şi de est 
se prezintă astfel: Bulgaria (1). Ungaria (1), Rusia (9), 
Turcia (1) şi Polonia (6).    

 

23. ACER a devenit unitate de cercetare –dezvoltare atestată 

Conform procedurii de atestare date în  HG nr. 551/2007, 
comitetul director al ACER a întocmit Raportul de 
autoevaluare care cuprinde activitatea desfăşurată de 
asociaţie în  perioada 2005 – 2007. ACER funcţionează ca 
unitate de cercetare-dezvoltare virtuala care realizează 
studii de sinteza, cercetări teoretice şi aplicative, traduceri 
autorizate şi expertize tehnice la cerere, pe baze contractuale 

prin membrii sai, ingineri şi profesori de elita care activează 
în  domeniul CEM. 
Pe baza punctajului obţinut ACER a fost inclusă pe lista 
unităţilor şi institutelor de cercetare-dezvoltare atestate 
conform HG NR. 551/2007 prin Decizia ANCS Nr. 
978/10.11.2007 

24. Proiecte de cercetare cu participarea ACER 
• Studiu de impact privind preluarea în legislaţia 

românească a Directivelor Europene în domeniul 

aparatelor electrice şi electronice”- Proiect INFRAS 
realizat în  perioada 2002-2004 în  coordonarea  ICPE 
SA avand ca parteneri: ICMET, ACER, ICEMENERG, 
ITCTM, IPA, CER, ITC, UPB. Prin acest proiect s-a 
elaborat metodologia de lucru pentru transpunerea în  
legislatia românească a Directivelor Europene pe baza 
experienţei ţărilor foste comuniste avansate din acest 
punct de vedere (Polonia, Cehia, Ungaria). 

• “Managementul factorului de risc generat de 

câmpurile electromagnetice produse de echipamentele 

de telecomunicaţii mobile celulare”- Proiect INFOSOC 
realizat în  perioada 2002-2004. Coordonator INSCC. 
Parteneri: ICMET, ACER, Univ. Craiova, UMF 
Bucureşti. Acest proiect a abordat pentru prima dată în 
România analiza factorului de risc introdus de telefonia 

mobila şi s-au făcut primele măsurători ale câmpului 
electric produs de statiile de bază cu mijloacele 
existente la momentul respectiv. 

• “Formarea profesională şi promovarea utilizării 

noilor tehnologii la cerinţele actuale ale pieţei 

muncii”- Proiect POSDRU /81/3.2/S/58406, realizat în  
perioada 2010-2013. -Director de proiect ICMET, 

parteneri SIVECO şi ACER. 
 
În cadrul acestui proiect s-a realizat perfecţionarea unui 
număr de 600 de muncitori, tehnicieni şi ingineri din zona 
Olteniei care activează în industria electrică şi energetică şi 
pentru prima oara s-a introdus un modul de compatibilitate 
electromagnetică cu referire la protecţia personalului faţă de 
expunerea la câmp electromagnetic. Lectori au fost următorii 
profesori:  Sorin Coatu, Mihaela Morega, Alexandru 
Morega, Mihai Popescu şi Andrei Marinescu. 

25. Scheme de comparare interlaboratoare la nivel naţional şi internaţional 
� Proiectul INFRAS 247/2004 intitulat :“Încercări 

interlaboratoare pentru evaluarea incertitudinii de 
măsurare a CEM. Receptoare de perturbaţii” a oferit 
cadrul organizatoric pentru prima intercomparare a tehnicii 
de măsurare la nivel naţional. Proiectul a fost coordonat de 
ICMET Craiova şi a avut ca parteneri ACER, UPB-TICEM, 
UP Timişoara, ICPE Bucureşti şi Luxten Lighting Co-AEM 
Timişoara. Măsurătorile s-au efectuat în  perioada 2005-
2006 şi au vizat patru tipuri diferite de receptoare de 
perturbaţii existente în laboratoarele participanţilor. De 
remarcat că efectul economic a fost important evitându-se 
abordarea separată a etalonării acestor aparate. 

� Încercări interlaboratoare pentru evaluarea 
incertitudinii de măsuare a SAR 

Laboratorul de dozimetrie SAR de la ICMET a fost pus 
în funcţiune oficial în luna august 2009 după aproape şase 
luni de montaj, verificări şi măsurători de evaluare. Fiind un 
laborator de mare complexitate în care se determină mărimi 
fizice şi electrice pentru a ajunge în final la determinarea 
SAR, s-a pornit de la început de la ideea creării unui etalon 
de transfer sub forma unui terminal mobil folosit exclusiv 
pentru măsurători comparative interlaboratoare.  
Acest „etalon” este de fapt un telefon mobil de serie LG KU 
250. Calificarea acestui aparat drept etalon de transfer s-a 
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facut prin încercări pentru determinarea reproductibilităţii 
rezultatelor în  benzile de frecventa GSM 900 şi 1800 MHz 
în poziţia cheek (obraz) şi respectiv în poziţia tilt (înclinat). 
În  final s-a ajuns la concluzia că rezultatele sunt similare cu 
cele obţinute de alte laboratoare de prestigiu (vezi descrierea 
din “Buletinul ACER” Nr. 17/2009) 
Iniţierea  acestei scheme de intercomparare la nivel european 
a avut la bază relaţiile internaţionale  realizate în  timp de 
ACER. 
La intercomparări au participat în afara ICMET: laboratorul 
SICOM s.r.l. 34012 Trieste, Italia (acreditat de Ministerul 
Italian de Telecomunicaţii, www.sicomtesting.com), 
laboratorul Kolberg al BNetzA (Agenţia Federală de 
Comunicaţii din Germania, www.bnetza.de),  Seibersdorf  
Laboratories, 2444 Seibersdorf, Austria (www.seibersdorf-
laboratories.at) şi laboratorul SAR al BTK (Autoritatea  de 
Comunicatii şi Tehnologia Informatiei dinTurcia, 

www.btk.gov.tr), Ankara. 
Intercomparările s-au făcut conform IEC 62209-1 fără ca 
vreun laborator să cunoască rezultatele măsurătorilor 
celuilalt până la schimbul de rapoarte de încercări. 
La determinarea SAR există numeroase surse de 
incertitudine care conduc la o incertitudine extinsă admisă 
de 30%(3dB), dar ponderea fiecărei componente în cele 15 
cunoscute trebuie bine controlată. 
Concluzia globala a intercomparărilor realizate cu 
echipamente diferite a arătat că toate laboratoarele inclusiv 
cel de la Craiova realizează valori de cca 20% sub valoarea 
admisă de standard. 
Cu aceasta ocazie s-au verificat şi concluziile 
intercomparării la nivel mondial realizate de prof. Balzano 
(Motorola) şi anume ca: SAR(cheek) > SAR (tilt), SAR (1g) 
> SAR (10g) şi parţial ca SAR (900MHz) > SAR 
(1800MHz). 

 

26. Primul laborator de dozimetrie SAR din România a devenit operaţional în anul 2009 
 

În contextul general al îngrijorării privind consecinţele 
poluării electromagnetice produse de sistemele de 
comunicaţie mobile, a creşterii fără precedent a numărului 
acestor terminale şi a utilizării necontrolate de către copii 
(cca 23 de milioane de utilizatori activi în  România în  2012 
şi cca 580 milioane în Europa) precum şi a influenţei 
staţiilor de bază, s-au elaborat la nivel internaţional şi de 
curând la nivel naţional recomandări şi norme de limitare a 
expunerii umane la câmpuri electromagnetice. 
Certificarea telefoanelor mobile în vederea comercializării 
impune, conform standardelor actuale, determinarea 
experimentală a factorului SAR (rata specifică de absorbţie a 
câmpului electromagnetic măsurată în W/kg corp utilizator) 
şi limitarea valorii acestuia la nivele reglementate naţional şi 
internaţional, considerate nepericuloase (la nivelul de 
cunoştinţe actual). 
În ceea ce priveşte piaţa autohtonă de telefonie mobilă, 
statului îi revine rolul de a proteja cetăţenii în calitate de 
consumatori (prin intermediul ANCOM), de a efectua sau 
finanţa studii şi teste comparative în conformitate cu 
REC.1999/519/CE transpusă în legislaţia românească prin 
ORDINUL Nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri 
electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz al Ministerului 
Sănătaţii Publice. 
Până acum, în România nu a existat nici o facilitate de 
determinare a valorii SAR şi valorile indicate de fiecare 
terminal (conform legii) provin de la producătorii acestora şi 
nu de la laboratoare acreditate independente. 
În ţările Uniunii Europene există zeci de laboratoare 
independente specializate pentru evaluarea SAR şi 
caracterizarea completă a acestor terminale şi aceasta chiar 
în ţările recent intrate în UE, cu excepţia României şi 
Bulgariei. 
Prin acest proiect se realizează un laborator specializat 
în evaluarea SAR independent de operatorii de telefonie 
mobilă, destinat pentru: 
-evaluarea şi validarea conformităţii cu standardele europene 
şi internaţionale în vigoare a produselor comercializate, 
inclusiv cele second hand; 
-efectuarea de studii şi teste comparative la nivel 
internaţional privind eventualul efect nociv al utilizării 

necontrolate a terminalelor mobile (inclusiv participarea la 
scheme de intercomparare); 
-crearea condiţiilor de participare a comunităţii ştiinţifice 
româneşti la dezvoltarea sistemelor moderne de comunicaţie 
cu poluare electromagnetică redusă în cadrul unor proiecte 
europene. Laboratorul de dozimetrie SAR a fost realizat la 
ICMET Craiova ca laborator independent pe langa 
laboratorul CEM în  perioada 2007-2009 prin câştigarea 
unui proiect PN II - Proiect Capacitati nr. 79/2007 cu titlul 
“Laborator pentru Evaluarea şi Certificarea SAR la 
Terminale Utilizate în Telefonia Mobila” (SAREMF) 
finanţat de ANCS. O descriere completă a laboratorului se 
găseşte pe site-ul ICMET la adresa:  
http://www.icmet.ro/web_saremf/sar_hompage.html  
 

 
 

Robotul de poziţionare, fantomă SAM şi dispozitivul de poziţionare a 
telefonului mobil în  laboratorul de dozimetrie SAR de la ICMET 

Pe baza a numeroase teste de calificare pe terminale mobile 
diferite cu determinări de incertitudine de măsurare s-a putut 
constata că laboratorul posedă performanţe conform 
standardelor în vigoare (EN 50360 şi IEC 62209-1, -2) şi s-a 
putut trece la etapa finală de acreditare ISO/EN 17025  care 
a avut loc în  urma auditului RENAR din luna octombrie 
2010. Acreditarea se bazează printre altele şi pe 
intercomparările realizate în ultimii doi ani cu laboratoare 
renumite din Europa care au asigurat şi recunoaăterea 
internaţională a laboratorului firmelor producatoare descrise 
separat. 
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27. Vizibilitatea internaţională a activităţii desfăşurate în  domeniul CEM în  România 
 
În afara publicaţiilor în  reviste de specialitate şi a 
participării la congrese şi simpozioane internaţionale, 
activitatea în domeniul CEM legată de dezvoltarea bazei 
materiale, acreditarea laboratoarelor de încercări, 
introducerea în  legislaţia românească a directivelor 
europene şi armonizarea standardelor, supravegherea pieţei 
etc. au fost prezentate la două importante manifestări 
ştiinţifice organizate în  Asia şi Europa şi anume: 

-A. Marinescu, Aurelia Scornea, L. Ursea, “EMC Progress 
în  România”, The 17th International EMC Zurich 
Symposium în  Singapore, 27.02-3.03.2006, Singapore. 
- A. Marinescu, R. Enescu, L. Ursea, “EMC în  România 
When Joining EU”The  18th International EMC Zurich 
Symposium în  Munich, 24-28 sept 2007, Munich.   

 

28. Preocupări şi perspective de viitor ale ACER 
 
ACER a fost creat cu scopul declarat de-a contribui în cadrul 
specific ONG la aducerea activităţii CEM din România la 
nivelul ţărilor dezvoltate din Europa. Aşa cum rezultă din 
prezentarea de mai sus  se poate aprecia că acest obiectiv s-a 
realizat.  
Compatibilitatea Electromagnetică a devenit unul din cele 
mai dinamice domenii ale tehnicii moderne fiindcă 
microelectronica, reţelele de comunicaţie, electronică de 
putere, automatizările industriale, robotica, electroenergetica 
şi reţelele inteligente nu se pot utiliza practic fără 
confirmarea imunităţii într-un mediu electromagnetic atât de 
încărcat. 
În aceste condiţii apreciem că şi în viitor ACER va avea o 
contribuţie importantă în peisajul tehnico- ştiinţific al 
Romaniei iar obiectivele principale ale acestei Asociaţii 
profesionale aşa cum au fost înscrise în  ediţia 5 a Statutului 
aprobat în AG din 22.06.2006 rămân în continuare actuale şi 
anume:  

• Sprijinirea oricărei iniţiative care contribuie la 
promovarea şi/sau dezvoltarea domeniului 
compatibilităţii electromagnetice în România; 

• Participarea la elaborarea de acte tehnice 
normative, standarde şi propuneri legislative pe 
care să le promoveze forurilor de resort 
corespunzătoare; 

• Accesarea fondurilor de cercetare naţionale şi 
europene în nume propriu sau în cadrul unor 
parteneriate; 

• Organizarea şi participarea pe plan naţional şi 
internaţional la congrese, simpozioane şi workshop-

uri care privesc compatibilitatea electromagnetică 
şi domeniile conexe de interes; 

• Sprijinirea societăţilor comerciale, instituţiilor 
private sau cu capital de stat cu lucrări de cercetare 
ştiinţifică, de expertiză, consultanţă, prognoză, 
analize de calitate, elaborări de norme şi standarde 
din domeniul său de activitate în condiţii 
determinate contractual; 

• Invitarea de specialişti de marcă din străinătate la 
workshop-urile şi simpozioanele organizate în 
România în  colaborare cu Românian EMC 
Chapter; 

• Abordarea prioritară a problemelor de măsurare, 
protectie şi standardizare CEM în domenii actuale 
de interes cum sunt: transmisia de energie şi de date 
wireless, retelele electrice inteligente, controlul 
SAR la terminale mobile şi tablete care 
funcţionează în reţele 3G şi 4G, instalaţiile eoliene 
şi fotovoltaice, imunitatea reţelelor de comunicaţie 
de date din fibra optică din sistemul energetic 
naţional, transmisia internet prin retelele de 
alimentare cu energie electrică etc. 

• Dezvoltarea şi modernizarea laboratoarelor CEM în 
vederea notificării acestora în  UE; 

• Acordarea de premii pentru lucrări ale tinerilor 
cercetători din România; 

• Organizarea de cursuri de formare şi de certificare 
a specialiştilor români recunoscute naţional şi 
internaţional. 

                                                                        
******************* 

Aici se încheie călătoria noastră în istoria celor 15 ani de existenţă ACER. Am încercat să prezentăm cele mai importante 
evenimente care au avut loc şi dacă am omis ceva, sigur a fost fără voia noastră şi ne cerem scuze. 
Multumim pentru colaborare tuturor membrilor ACER şi în mod deosebit următorilor membri şi  organizaţii: 

• Aida Bîcu, Sorin Coatu, Radu Enescu, Elena Helerea, Alimpie Ignea,  Simona Miclauş, Mihaela Morega, Călin 
Munteanu, Mihai Octavian Popescu, Silvia Popescu, Dan Rucinschi şi Lucian Ursea; 

• Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Ministerul Economiei şi 
Industriei; 

• Universitatea Tehnică Braşov, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Tehnică  Cluj - Napoca, 
Universitatea Piteşti, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu,  Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, 
Universitatea “Politehnica” Timişoara;  

• ELECTROGRUP Cluj-Napoca, BKD Electronic Petroşani, AEM Timişoara; 
• ICMET Craiova pentru permanenta susţinere logistică.   
 

Andrei Marinescu 
Preşedinte ACER 
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Anexa 1 

Proces Verbal 
Încheiat la sediul ICMET- Craiova, astăzi 22.05.1997 

cu ocazia şedinţei de constituire a 
-ACER- 

 
Au participat: 
 1.Prof.Dr.Ing. Mihai Popescu - Decan Fac. Electrotehnică 
Univ. Pol. Bucureşti 
 2.Ing. Dan Cristian Rucinschi - Fac  Energetică Univ. 
Politehnica Bucureşti  
 3.Ing. Ciocoiu Nicolae - Electroaparataj SA Bucureşti 
 4.Ing. Bordianu Cristian - Romtoroid SRL Ploieşti 
 5.Ing. Petre Dincă - Registrul Auto Rom`n Bucureşti 
 6.Ing. Ispas Cristian - IPA - filiala Craiova 
 7.Conf. Dr. Ing. Sotir Alexandru - Academia Navală 
Constanţa 
 8.Prof.Dr.Ing. Sorin Coatu - Fac.  Energetică Univ. 
Politehnica Bucureşti  
 9.Ing. Moşoiu Ioniţă Traian - Statul Major al Marinei 
Militare Constanţa 
10.Mr.Ing. Biţoiu Silişteanu Tudorel - ICDA  Bucureşti 
11.Prof. Dr. Ing. Truşcă Vasile - Fac. Electrotehnică Univ. 
Politehnica Bucureşti 
12.Ing. D. Popa - Şef LIT- ICMET Craiova 
13.Ing. S. Popescu - LIT- ICMET Craiova 
14.Ing.Scarlat Vasile - Manager SC Electroputere SA 
Craiova 
15.Conf. Dr. Ing. Oltu Orest - Fac. Electrotehnică Univ. 
Politehnica  Bucureşti 
16.Ing.Rădulescu Marin  - INSCC Bucureşti 
17.Ing. Lăzeanu Alexandru - Director Rohde & Schwarz 
Rom`nia Bucureşti 
18.Ing. Prejbeanu Răzvan - SC INDA SRL Craiova 
19.Dr. Ing. Ioan Marinescu - Manager ŞT. ICPE Bucureşti 
20.Ing. Vascan Theodor - Şef Lab ICPE Bucureşti  
(pensionar) 
21.Dr. Ing. Andrei Marinescu - Director Şt. ICMET Craiova 
La propunerea d-lui Ing. Scarlat s-a constituit prezidiul 
format din comitetul de iniţiativă: 
 - Dr. Ing. Andrei Marinescu  
 - Prof. Dr. Ing. Sorin Coatu 
 - Mr. Ing. Biţoiu Tudorel 
 - Comandor Ing. Moşoiu Traian 
 - Ing. Alexandru Lăzeanu 
 
Dl. Dr. Ing. A  Marinescu prezintă ordinea de zi: 
1. Discutarea şi aprobarea Statutului ACER 
Alegerea organelor de conducere ACER 
2. Întocmirea Actului Constitutiv ACER 
3. Discutarea propunerilor de membri onorifici 
4. Acordarea împuternicirii pentru autentificarea Statutului 
la Notariat şi înscrierea asociaţiei la Tribunal. 
Dl. Dr. Ing. A Marinescu face o scurtă prezentare a 
problematicii CEM accentu`nd largul interes pe care acest 
domeniu îl prezintă. 
Domeniul CEM polarizează eforturile multor firme 
producătoare, instituţii de  cercetare, organizaţii publice, etc. 
Baza juridică ar trebui să fie transpunerea hotăr`rilor 
directivei 89 / 336 a Comunităţii Europene şi obligativitatea 

marcajului CE. 
Se arată că grupul de iniţiativă sus menţionat şi-a propus să 
înfiinţeze ACER care să funcţioneze conform legislaţiei în 
vigoare. 
Se prezintă ultima variantă a propunerii de statut  (varianta 
II) care include majoritatea observaţiilor şi adăugirilor 
propuse de membri fondatori. Urmează discuţii în urma 
cărora s-au făcut modificări direct pe textul statutului care 
privesc: 
art.1 unde: s-a menţinut termenul " organizaţie profesională" 
art.4 a) unde: 
- se elimină paranteza cu excepţia cuv`ntului "indiferent" 
- se înlocuieşte  "au tangenţă"  cu  "sunt interesaţi în" 
Cu modificările de mai sus, statutul ACER  este acceptat în 
unanimitate devenind varianta III care reprezintă acum 
Statutul noii Asociaţii.  
În continuare s-au făcut propuneri pentru Consiliul Director 
după cum urmează: 
  Dr. Ing. Andrei Marinescu, Ing. Silvia Popescu,  Dr. 
Ing.Ioan Marinescu,  Ing. Vasile Scarlat, Prof. Dr.Ing. 
Mihai Popescu, Prof. Dr.Ing. Sorin Coatu, Mr. Ing. Biţoiu 
Tudorel, Ing. Rădulescu Marin,  Prof. Dr. Ing. Alimpie 
Ignea. 
În urma votului aceştia  au fost aleşi în unanimitate în 
Consiliul Director.  
S-a procedat la stabilirea funcţiilor de preşedinte, 
vicepreşedinţi, secretar şi membrii ai Consiliului Director.  
În urma votului au fost aleşi  în unanimitate după cum 
urmează: 
1. Dr. Ing. Andrei Marinescu - preşedinte  
2. Dr. Ing.Ioan Marinescu  - vicepreşedinte 
3. Ing. Vasile Scarlat   - vicepreşedinte 
4. Ing. Silvia Popescu  - secretar 
5. Prof. Dr.Ing. Mihai Popescu - membru 
6. Prof. Dr.Ing. Sorin Coatu  - membru 
7. Mr. Ing. Biţoiu Tudorel  - membru 
8. Ing. Rădulescu Marin  - membru 
9. Prof. Dr. Ing. Alimpie Ignea - membru 
S-au făcut propuneri pentru membri onorifici după cum 
urmează: 
Prof. Dr. Ing. Gheorghe Hortopan - Bucureşti 
Prof. Dr. Ing. A. J.  Schwab - IEH Karlsruhe, Germania 
Prof. Dr. Ing. M. Janoz - Lausanne, Elveţia 
Prof. Dr. Ing. D. Cristescu - Bucureşti 
Membrii onorifici au fost acceptaţi în unanimitate. 
În încheiere, Dl. Dr.Ing. A. Marinescu şi Dna. Ing. S. 
Popescu au fost împuterniciţi, în unanimitate, să reprezinte 
Asociaţia pentru autentificarea Statutului şi înscrierea la 
tribunal. 
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Anexa 4 
 

Lista membrilor Fondatori ai ACER 
Mircea ACIU Director General ICMET Craiova 
Tudorel BITOIU SILISTEANU Cercetator Stiintific III 
ICDA Bucuresti 
Cristian BORDIANU Director ROMTOROID SRL-Ploiesti 
Gheorghe CALIN Cercetator stiintific II ICMET-Craiova 
Sorin COATU Prof.Univ.Dr. Universitatea 
"POLITEHNICA" Bucuresti, Facultatea de Energetica 
Alimpie IGNEA Prof.Univ.Dr. Universitatea 
"POLITEHNICA" Timisoara, Facultatea de Electronica şi 
TC 
Ioan MARINESCU Director stiintific ICPE Bucuresti 
Andrei MARINESCU Director Stiintific ICMET Craiova 
Traian MOSOIU IONITA Sef Sectie Invatamant Statul 
Major al Marinei Militare Constanta 
Orest OLTU Prof.Dr.Ing. Universitatea "POLITEHNICA" 
Bucuresti, Facultatea de Electronica şi TC 
Dorin POPA Sef Laborator ICMET Craiova 
Silvia POPESCU Cercetator principal I ICMET Craiova 

Mihai Octavian POPESCU Prof.Univ.Dr. Universitatea 
"POLITEHNICA" Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica 
Claudia POPESCU Prof.Univ.Dr. Universitatea 
"POLITEHNICA" Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica 
Marin RADULESCU Cercetator Stiintific II INSCC 
Bucuresti 
Dan Cristian RUCINSCHI Sef Atelier TTC Universitatea 
"POLITEHNICA" Bucuresti, Facultatea de Energetica 
Alexandru SOTIR Conf.Dr.Ing. Academia Navala 
"MIRCEA CEL BATRIN" Constanta 
Valerius Mihail STANCIU Cercetator I Consilier ICPE 
Bucuresti 
Vasile TRUSCA Prof.Dr.Ing.Universitatea 
"POLITEHNICA" Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica 
Lucian URSEA Ing. Ministerul Industriei şi Comertului 
Bucuresti 
Teodor VASCAN Ing. ICPE Bucuresti 
Angela VOICILA Consilier I SIAT SA Bucuresti 

 
 

 
 

Anexa 5 
Lista membrilor Onorifici ai ACER 

(cu indicarea anului în  care au fost alesi) 

o Prof.Dr.Ing. Dorin Cristescu - Universitatea 
"Politehnica" Bucuresti, România 1997 

o Prof.Dr.Ing. Michel Ianoz - Ecole Politechnique 
Fédérale de Lausanne, Elvetia 1997  

o Prof.Dr.Ing. Gheorghe Hortopan - Universitatea 
"Politehnica" Bucuresti, România 1997 

o Prof.Dr.Ing. Adolf J. Schwab - IEH Karlsruhe, 
Germania 1997  

o Prof.Dr.Ing. Florin Theodor Tanasescu – România 
2000 

o Prof.Dr.Ing. Michael Ermel - Technische 
Fachhochschule Berlin Presedinte Asociatia EMV-
Zentrum Berlin, Germania 2000 

o Prof.Dr.Ing. Andrew C. Marvin - University of 
York, Anglia 2000 

o Prof.Dr.Ing. Kurt Feser - UNI Stuttgart, Germania 
2000 

o Prof.Dr.Ing. Gleb Dragan - Membru Corespondent 
al Academiei Romane, România 2006  

o Dr.Ing.Franz Schlagenhaufer – WATRI (Western 
Australian Telecommunications Research  
Institute), Australia 2008 

o Dr. William Radaski- Metatech Company USA, 
Presedinte al IEC Advisory Committee on EMC 
(ACEC) şi al IEC SC 77C - "High power EM 
Transients", SUA 2008 

o Dr.Martin Wright - Presedinte al CISPR SC I/ - 
"Compatibilitatea electromagnetica a 
echipamentelor pentru prelucrarea informatiei, 
multimedia şi receptoarelor", Anglia 2008  

o Dr. Alistair Duffy - De Monfort University, 
Leicester, Anglia 2009  
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Obţinerea calităţii de membru ACER 
 

Calitatea de membru ACER poate fi obţinută prin completarea unei cereri de înscriere tip semnată de conducerea unităţii respective  (director 
şi contabil şef) pentru persoanele juridice şi în nume propriu pentru persoanele fizice.Cererea este supusă aprobării Consiliului Director 

ACER.Taxa  de  înscriere  este  stabilită la 80 EURO / persoană juridică şi 5 EURO / persoană fizică. 
Cotizaţia  anuală  este  stabilită  la  80 EURO / persoană  juridică şi 5 EURO / persoană fizică. 

Sumele care reprezintă echivalentul în lei al taxelor de mai sus se pot vira în contul nr. RO51RNCB0138020521300001 deschis la BCR, 
Filiala Lăpuş, Craiova sau se pot plăti direct la sediul ACER din Craiova. 

 

Buletinul ACER nu-şi asumă nici o răspundere sau obligţie pentru corectitudinea materialelor care provin din surse exterioare. 
Referirea la produse, publicaţii, software sau servicii are caracter de informare şi nu reprezintă opţiunea ACER. 

 
Persoane de contact : Prof.dr. Andrei Marinescu 

Traduceri: fiz. Elena Popescu, Tehnoredactarea computerizată: ing. Aida Bîcu 
Colectiv redacţie: Prof.dr.ing. Mihaela Morega, Conf.dr.ing. Simona Miclăuş  

Supervizare traduceri: Conf.dr.ing. Florian Ştefănescu 
Tel.: +40351 404888; 404889;  Fax: +40251 415482; +40351 404890; Tel. mobil: 0744781025 

E-mail: marinescu@icmet.ro; http://www.acero.ro 
 

Sediul ACER se află la ICMET-Craiova , Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA 
Cod fiscal:  9752740  Cont bancar:  RO51RNCB0138020521300001 BCR Craiova, Filiala  Lăpuş 


