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STANDARDIZAREA 

 o activitate specifică  
 desfăşurată de un organism recunoscut 
 în baza unor principii stabilite  
 prin care se elaborează standarde sau alte 

documente de standardizare 



STANDARDUL 

 document stabilit prin consens 
 �aprobat de un organism recunoscut 
 �care oferă, pentru uz comun şi repetat 
 �reguli, linii directoare, caracteristici ale activităţilor sau a 

rezultatelor lor 
 cu scopul de a realiza gradul optim de ordine într-un 

context dat 
 ��pentru a promova beneficii optime pentru comunitate 
 al cărui acord nu este obligatoriu  



Consens 

Deschidere 

Transparență Aplicare 
voluntară 

Coerență 

PRINCIPIILE STANDARDIZĂRII NAȚIONALE 



consensul - acord general al majorității părților interesate, 
caracterizat prin absența unei opoziții susținute față de un 
anumit aspect esențial al subiectului de standardizare, 
luînd în considerare punctul de vedere al fiecărei părți 
interesate și apropierea eventualelor poziții divergente 
(consensul nu implică unanimitate) 
 
deschiderea - toate părțile interesate au dreptul să 
participe și să contribuie la elaborarea standardelor.  
Mai mult decît atît, standardele ar trebui să posede o 
aplicabilitate largă și să satisfacă nevoile părților interesate 

PRINCIPIILE STANDARDIZĂRII NAȚIONALE 



 
transparenţa - constă în comunicarea tuturor părților 
interesate despre proiectele în fază de inițiere (proiect de 
standard, crearea unui comitet tehnic, anularea unui 
standard).  
 
coerenţa - standardele nu trebuie să se contrazică între 
ele și trebuie să fie concise, clare, fără ambiguități și ușor 
de utilizat. 
 

aplicarea voluntară -  standardele sunt voluntare 
procedurile de elaborare a lor asigurând o legitimitate 
democratică 

PRINCIPIILE STANDARDIZĂRII NAȚIONALE 



 standardele sunt elaborate în cadrul comitetelor tehnice. 

 la nivel național, standardele naționale sunt 
elaborate în comitete tehnice naționale. 

 la nivel european și internațional - corespunzător, în 
comitete tehnice europene și internaționale. 



 Comitetul tehnic de standardizare (CT) este un 
organism creat într-un domeniu al economiei naționale, la 
propunerea părților interesate, pentru a realiza lucrări de 
standardizare la nivel național, regional și internațional.  

 Domeniul de activitate al comitetelor tehnice naționale 
de standardizare trebuie să fie aliniat la cel al comitetelor 
tehnice de standardizare ale organizațiilor internaționale 
și/sau europene de standardizare.  

 
Exemplu: CT 33 Dispozitive medicale - CEN/TC 204      
Sterilization of medical devices, CEN/TC 205 Non-active 
medical devices, CEN/TC 206 Biological evaluation of 
medical devices 
 



 
membrul unui comitet tehnic nu riscă niciodată să fie depășit 

în domeniul său de activitate. Deseori, dezvoltarea este 
foarte rapidă (doar în Europa anual se publică cca 2 000 de 
standarde noi).  

 
părțile interesate pot cunoaște cu 2-3 ani în avans 

informațiile propuse ce urmează a fi incluse în standard și 
pot lua măsurile necesare din timp sau pot influența textul 
standardului.  



 
 producătorii, importatori/distribuitori, exportatori, autorități 

ale statului, asociații de consumatori pot cere elaborarea și 
adoptarea de standarde naționale care să stabilească 
cerințele esențiale ale produselor care fac obiectul de 
activitate, în cazul în care nu există un alt standard 
european sau internațional adoptat în calitate de național.  
 

 îmbunătățirea imaginii întreprinderii.  
 

 stabilirea și menținerea unor relații de colaborare cu 
specialiștii din domeniul specific de activitate, din țară și din 
străinătate.  



Standardele nu sunt obligatorii de drept, ele fiind create 
tot mai mult ca principii, linii directoare sau ghiduri. 
 
Alcătuind, însă, baza pentru certificarea unui produs și 
descriind regulile de bună practică adoptate și acceptate 
prin consens, standardele sunt obligatorii de fapt: 
 
A nu respecta un standard, care consumatorilor li se 
asociază cu calitatea, înseamnă a nu fi de încredere.  
 
  

STANDARDE – De jure și De facto 



STANDARDELE ȘI REGLEMENTĂRILE 
TEHNICE 
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tehnice sunt 
documente care 
conţin reguli cu 
caracter 
obligatoriu şi 
care sunt 
adoptate de 
către autorități 
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Standardele 
sunt documente 
cu caracter 
voluntar 
elaborate prin 
consens de 
către părțile 
interesate 

Aplicarea standardelor devine obligatorie o dată ce se face 
referință la ele reglementări. 
 
 



Reglementările pot fi sub formă de legi, hotărîri de guvern 
sau ordine ale ministerelor. 
Reglementările pot stabili condiţii tehnice, fie în mod 
direct/expres, fie prin referire la un standard. 
 
În reglementări există referințe directe și referințe indirecte 
la standarde. 

STANDARDELE ȘI REGLEMENTĂRILE 
TEHNICE 



STANDARDE - Clasificare 
După natura efectelor juridice 
- voluntare 
- obligatorii (prin referințe în legislație) 

 
 
 
 
 

După prevederile definite 
- Standarde de terminologie 
- Standarde de cerințe/performanță 
- Standarde de metode de încercări 
- Standarde pentru dimensiuni 
- Standarde de simboluri 
- Standarde de management 



STANDARDE - Clasificare 

După aria de regionalizare 
 naționale SM   
 regionale / (europene, interstatale) 
 internaționale 

Standardele sunt elaborate de către comitete tehnice de nivel 
respectiv:  
Național - CT naționale/standarde naționale  
European - CEN/CLC TC/standarde europene EN 
Interstatal - MTK/standarde interstatale GOST 
Internațional - ISO/IEC TC/standarde internaționale ISO   



Etapele de elaborare a unui standard 
 
 temă nouă de standardizare 
anteproiect 
proiect pentru comitet 
proiect pentru anchetă publică 
proiect spre aprobare 
 
Toate etapele sunt codificate conform ISO development 
stage codes (de ex. un standard publicat se află la etapa 
60.60). 
Procedura de elaborare a standardelor moldovenești este 
descrisă în CBP 1-3:2015 ”Principiile și metodologia 
standardizării. Elaborarea standardelor moldovene”. 



Etapele de elaborare a unui standard 

 tema nouă de standardizare trebuie să fie însoțită de 
o notă de fundamentare care justifică necesitatea unui 
nou standard (trebuie descrisă problema, cercul de 
utilizatori, avantajele obținute, legătura cu legislația) 

 dacă criteriile sunt satisfăcute, tema de standardizare 
se include în planul CT și se inițiază elaborarea 

 anteproiectul se elaborează de către un expert sau un 
grup de lucru 

 proiectul de comitet este anteproiectul prezentat, 
discutat și definitivat în comitet 
 



Etapele de elaborare a unui standard 

 proiectul pentru anchetă publică este proiectul 
acceptat de comitet și plasat pe site pentru ca oricare 
persoană care nu este membru al CT să poată prezenta 
observațiile sale (ancheta publică durează nu mai puțin 
de 60 zile) 

 proiectul de standard este proiectul definitivat după 
discutarea propunerilor parvenite în cadrul anchetei 
publice și transmis ISM pentru aprobare 
 

Oricare standard necesită a fi supus examinării periodice o 
dată la 5 ani 



CICLUL DE VIAȚĂ AL UNUI STANDARD 



STANDARDELE ȘI DREPTUL DE AUTOR 

 standardele constituie rezultatul creaţiei intelectuale, 
reflectând experiența și cunoștințele celor participanți la 
elaborare și încorporând contribuția intelectuală a 
fiecăruia  

 sunt considerate opere  
 drepturile de autor sunt protejate  
 se difuzează prin vînzare  
 nu se publică în acces liber 

În calitate de organism naţional de standardizare, ISM este 
titularul drepturilor de autor asupra standardelor naţionale şi 
urmăreşte respectarea drepturilor de autor asupra 
standardelor europene şi internaţionale în Moldova 



 �Îmbunătățirea competitivităţii, sporirea eficienţei şi 
facilitarea inovaţiei. Standardele pot stabili un punct de 
referință față de care întreprinderile pot măsura 
calitatea și performanța propriilor servicii/produse sau a 
serviciilor/produselor pe care le achiziționează. De 
asemenea, standardele pot fi utilizate pentru 
promovarea noilor tehnologii și a bunelor practici, 
contribuind la diseminarea inovației și a cunoștințelor în 
cadrul pieței 

 �Promovarea interoperabilității produselor şi serviciilor 
 �Creşterea siguranţei produselor, promovarea protecţiei 

sănătăţii şi a mediului înconjurător 
 �Eliminarea barierelor tehnice din calea comerţului 

 

BENEFICIILE STANDARDELOR 



Barierele tehnice în calea comerțului reprezintă cea mai largă 
categorie de măsuri netarifare cu care se confruntă 
exportatorii. Ele reprezintă diferența dintre cerințele 
reglementărilor tehnice, standardelor și procedurilor de 
evaluare a conformității naționale și ale celor utilizate în 
practica internațională sau nerecunoașterea lor, fapt ce 
implică, în comparație cu practica comercială obișnuită, 
cheltuieli suplimentare de mijloace și/sau de timp pentru 
comercializarea produselor pe piața națională și cea 
mondială. 
Acordul OMC privind eliminarea barierelor tehnice presupune 
utilizarea, pe cât posibil, a standardelor internaționale în 
formularea reglementărilor tehnice 
 

Eliminarea barierelor tehnice din calea 
comerţului 



BENEFICIILE STANDARDELOR 
 Standardele de terminologie și standardele de 

simboluri asigură limbajul comun pentru înțelegerea 
uniformă a lucrurilor. 
 

 Standardele de compatibilitate asigură 
interschimbabilitatea produselor (problema paleților 
pentru mărfuri, ISO containerele de marfă, mărimilor 
de haine etc.) 
 

 Standardele de performanță sunt utile companiilor 
deoarece asigură implementarea inovațiilor și apariția 
de noi produse (problema standardelor prescriptive vs. 
de performanță. 



BENEFICIILE STANDARDELOR 

 Standardele de încercări/măsurări fac posibilă 
verificarea produselor într-un mod comparabil și repetabil 
 

 Standardele de management fac posibilă utilizarea unor 
tehnici de optimizare și organizare a activităților pentru a 
reduce consumul de energie, pentru a identifica și 
diminua riscurile etc. 
 

 Standardele de calitate  și siguranță a produselor ajută 
companiile să cîștige încrederea consumatorilor (De ex. 
Echipamentele proiectate și testate în conformitate cu 
standardele oferă o protecție mai bună pentru 
profesioniști cum sunt cele pentru pompieri) 
 
 



MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIE! 

Eugenia Roman 
eugenia.roman@standard.md 
Tel. (022) 905 315  
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