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Infrastructura cal i tăț i i  în R epublica M oldova 

Centrul de Metrologie Aplicată și Cert ificare 
(CMAC) 
• Efectuarea verificărilor metrologice, 

etalonărilor  mijloacelor de măsurare; 
• Testarea și certificarea produselor şi a 

sistemelor de management. 

Inst itutul de Standardizare din Moldova 
(ISM) 
• Stabilirea regulilor de standardizare 

națională; 
• Elaborarea și realizarea programului 

de standardizare națională; 
• Elaborarea, aprobarea, examinarea 

periodică şi anularea standardelor 
moldovenești; 

• Adoptarea standardelor europene, 
internaționale, interstatale și ale altor 
țări, precum și adoptarea altor 
documente de standardizare ca 
standarde moldovenești; 

Inst itutul Naţ ional de Metrologie (INM) 
• Organizează şi realizează programe de 

cercetare, menţinere şi dezvoltare a bazei 
naţionale de etaloane; 

• Participă la elaborarea și coordonarea 
proiectelor de acte normative în scopul 
asigurării trasabilității rezultatelor 
măsurărilor la Sistemul Internațional de 
Unități (SI); 

• Coordonează activitățile persoanelor 
juridice și fizice care activează în 
domeniul metrologiei. 

Centrul Naț ional de Acreditare din Republica 
Moldova (MOLDAC) 
Este unicul organism național de acreditare și 
are drept scop implementarea politicii de stat în 
domeniul acreditării și evaluării conformității. 

 



1. 
Ce este un standard ? 



Ce este un standard? 

 (Ghidul 2 ISO/CEI:1996) 

Standardul este un document, stabilit  
prin consens și aprobat de un organism 
recunoscut, care furnizează, pentru 
utilizări comune și repetate, reguli, linii 
directoare sau caracterist ici pentru 
act ivităț i sau rezultatele lor, în scopul 
obținerii unui grad optim de ordine într-
un context dat. 
 
Un standard se aplică la un produs, 
proces sau serviciu. 



Tipuri  de standarde 
Standard pentru 
produs 
specifică condițiile pe 
care trebuie să le 
îndeplinească un 
produs sau o grupă 
de produse pentru a 
asigura aptitudinea 
de utilizare a 
acestuia/acestora. 
 
◎ terminologia 
◎ eșantionarea 
◎ încercarea 
◎ ambalarea 
◎ etichetarea 
◎ condiții privind 

tehnologia 

Standard pentru 
servicii 
specifică condițiile 
pe care trebuie să le 
îndeplinească un 
serviciu pentru a 
asigura aptitudinea 
de utilizare a 
acestuia. 
 
 
 

Standard pentru 
încercări 
specifică metode de 
încercare însoțite 
uneori și de alte 
prevederi referitoare 
la încercare, cum ar 
fi eșantionarea, 
utilizarea metodelor 
statistice, ordinea 
încercărilor.  
 



Standarde pentru produse 

ISO 3635 Determinarea mărimilor hainelor 

SM EN ISO 216:2014  
Hârtie de scris şi anumite categorii de imprimate 

SM SR ISO/CEI 7813:2013 
Cartele pentru tranzacţii financiare  



Standarde pentru servici i  
SM EN ISO 17100:2015  
Servicii de traducere 

SM SR EN 15733:2012   
Servicii ale agenților imobiliari  

SM ISO 29990:2016 Servicii de 
instruire pentru educaţie şi pregătire non-
formale. Cerinţe de bază pentru 
prestatorii de servicii. 



Standarde pentru încercări  

SM ISO 7704:2015  
Calitatea apei. Evaluarea filtrelor cu membrană 

SM 74:1997  
Fructe, legume şi produse conservate din 
fructe şi legume. Metode de determinare a 
reziduurilor de pesticide organoclorurate  

SM GOST R 51057:2005  
Tehnica de intervenţii la incendii. 
Stingătoare portative. Cerinţe tehnice 
generale. Metode de încercări 



Cine 
elaborează 

standardele ? 



Comitetele tehnice 
de standardizare  
(CT)  

Organisme create în diverse 
domenii ale economiei naționale, la 
propunerea părților interesate, 
pentru a realiza lucrări de 
standardizare la nivel național, 
regional și internațional.  
 
Domeniile de activitate ale 
comitetelor tehnice naționale de 
standardizare trebuie să fie 
aliniate la cele ale comitetelor 
tehnice de standardizare ale 
organizațiilor internaționale 
și/sau europene de standardizare. 



La crearea CT se urmăreşte reprezentarea 
echi l ibrată a tuturor părţ i lor interesate 



Dreptul  de autor asupra standardelor  

 Standardele sunt creații colective 
 

 Sunt considerate opere 
 

 Drepturile de autor sunt protejate 
 

 Se difuzează prin vînzare 
 

 Nu se publică în acces liber  



Caracterul voluntar al  standardelor  

Standardele sunt voluntare din anul 
2007 în Republica Moldova. 
(art. 14 al Legii nr. 20 din din  04.03.2016  
cu privire la standardizarea naţională) 
 

Standardele pot deveni obligatorii dacă: 
 sunt încorporate într-un contract de afaceri;  
 sunt făcute referinţe la ele în reglementări; 
 producătorul declară că produsul lui este în 

conformitate cu un anumit standard; 



De ce avem nevoie de standarde în 
sectorul serviciilor? 

În prezent, numeroase bariere în cadrul pieței interne îi împiedică pe 
prestatorii de servicii, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
uri), să își extindă activitățile dincolo de frontierele naționale și să 
profite de toate avantajele pieței europene.  
 
Serviciile constituie motorul creșterii economice și reprezintă 70 % 
din PIB și din locurile de muncă în majoritatea țărilor europene. 
 
Fragmentarea pieței europene are un impact negativ asupra întregii 
economii europene, și în special asupra competitivității IMM-urilor și 
circulației lucrătorilor și restricționează accesul consumatorilor la 
o mai mare varietate de servicii la prețuri competitive.  
 
Crearea unei piețe a serviciilor competitivă. 
 
 



Tratatul de la 
Lisabona 

Directiva 
2006/123/CE a 
Parlamentului 
European și a 

Consiliului din 12 
decembrie 2006 
privind serviciile 
în cadrul pieței 

interne 

Standardele 
Europene  

 
 
 

Standardele 
Internaționale 

Istoricul apariției standardelor 
pentru sectorul serviciilor 

„Guvernele trebuie să 
creeze o piață fără 
frontiere pentru servicii” 

Art. 26, (5)   Statele membre, în 
cooperare cu Comisia, încurajează 
dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare, cu scopul de 
a facilita compatibilitatea între 
serviciile oferite de către prestatori 
din diferite state membre, 
informarea beneficiarului și 
calitatea serviciilor. 

SM SR EN 16114:2014 
Servicii de consultanță în 
management 



 

Acordul de Asociere UE-RM 
 

Art. 173 alin. (5) lit. (b) 
„Republica Moldova, simultan cu această transpunere, va 
anula standardele naţionale conflictuale cu standardele 
europene”. 
 

 
 

Legea Nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea 
națională 

 
Transpune Regulamentul European 1025 cu privire la 

standardizarea europeană. 
 
 



Gradul de adoptare a standardelor 
europene în s ectorul s ervici i lor  în 

R epublica M oldova 

195 
EN 

96 
SM 



Gradul de adoptare a standardelor europene pentru sectorul  
s ervici i  pe dom enii   
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Standarde europene Standarde moldovenești 



Standardul  SM SR EN 16114:2014 
Servici i  de consul tanță în management  

CEN/TC 381 a derulat procesul de elaborare a standardului în anul 2008. 
 
A fost elaborat pe parcursul a trei ani cu implicarea și la inițiativa a două 
instituții importante la nivel internațional: 

 

Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în Management  
(ICMCI) 

 
Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță în Management  
(FEACO) 
 



Apari ţ ia acestui  standard a fost 
determinată de: 
 
 neces itatea cons olidări i  profes ionalis m ului  de pe pieţele de 

cons ultanţă; 
 
 nevoia de a obţine rez ultate tot m ai bune ale proiectelor 

realiz ate de cons ultanţi ; 
 
 barierele ex is tente în branş a s ervici i lor de cons ultanţă; 
 
 dorinţa Uniunii  E uropene de a cons trui  o piaţă fără graniţe 

pentru aces te s ervici i ; 
 
 contribuţia s ubs tanţială a s ervici i lor de cons ultanţă în 

contex tul  econom iei  europene; 
 

  



Scopul elaborării acestui standard 

 
 

◎Obiectivul standardului este de a oferi o imagine de 
ansamblu asupra serviciilor de consultanţă în 
management şi de a îmbunătăţi comunicarea client-
consultant, conducând la dezvoltarea profesiei şi la 
recunoaşterea importanţei industriei de consultanţă. 

 



Experiența al tor țări  

Austria 
România 
Marea Britanie 



Austria 
 
 
Asociaţia Consultanţilor în Management din Austria a 
promovat implementarea obligatorie a standardului de către 
companiile ce prestează servicii de consultanță în management 
care participă la tendere. 
 
 
 
Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță în 
Management (FEACO) încurajează autoritățile responsabile de 
achiziții publice să țină cont de existența acestui standard și să 
solicite organizațiilor care participă la tendere să implementeze 
cerințele acestuia. 
 
 
 
 



România 
 

◎Chiar dacă prezentul standard nu 
presupune certificarea prestatorilor de 
servicii, AMCOR, Asociaţia Consultanţilor 
în Management din România promovează 
evaluarea prestatorilor în baza cerințelor 
acestui standard pentru a deveni membru al 
Asociației. 
 
  
◎La moment din asociație fac parte 90 de 
membri naționali. 

 



Marea Britanie 

◎Uniunea Asociațiilor ce prestează servicii în management din 
Marea Britanie (MCA) promovează implementarea acestui 
standard de către consultanții care au apărut recent pe piață sau 
de cei care sunt la etapa inițierii afacerii. 
 
◎MCA a participat la dezbaterile cu privire la elaborarea acestui 
standard pentru a se asigura că vor fi incluse cerințele privind 
menținerea relațiilor de calitate existente cu clienții și 
pentru includerea relațiilor contractuale în cerințele acestui 
standard.  

 
◎Cerințele Codului de bună practică a MCA depășește cu mult 
cerințele standardului. 
◎Standardul este voluntar și are caracter de îndrumare, iar Codul 
de Bună Practică este obligatoriu pentru membrii asociației. 

 
 



Standardele la care se face referință în standardul  
SM SR EN 16114:2014 

◎ Fami l ia de standarde  
SM SR EN ISO 9000 
 
Sisteme de management a 
cal i tăț i i . Vocabular 
 
Terminologia este preluată:  
Proces 
Organizație 
Proiect 

 
 

 
◎  



Standardele la care se face referință în standardul  
SM SR EN 16114:2014 

◎ SM SR EN ISO 9001:2015  
Sisteme de management a cal i tăț i i . Cerințe 
 
 Determinarea elementelor de intrare și elementelor de ieșire 
 Elaborarea unui plan al calității pentru anticiparea, 

gestionarea și cuantificarea riscurilor; 
 Identificarea așteptărilor și necesităților clienților; 
 Evaluare și îmbunătățire în mod continuu; 
 Managementul resurselor; 
 Managementul riscului; 
 Comunicare; 
 Monitorizarea progresului și controlul modificărilor; 
 Evaluare finală și îmbunătățire. 

 
 

 



Standardele la care se face referință în standardul  
SM SR EN 16114:2014 

◎ SM SR ISO 26000:2011 
Lini i  di rectoare privind responsabi l i tatea 
socială 
 
Responsabilitatea socială corporativă 
 
Ar trebui să existe o declarație privind responsabilitatea 
socială corporativă. 
 
Anexa C a standardului oferă exemple de astfel de 
declarații. 
 
 



Benefici i le 
implementări i  

standardelor 



“  
1. Utilizarea standardelor europene este o cheie 

de acces pe piața comunitară cu 500 
milioane de consumatori, recunoscute și 

aplicate în 33 de țări europene; 
 

2. Accesul la cele mai recente cunoșt ințe și la 
cele mai inovatoare soluț ii; 

 
3. Standardele europene reflectă cel mai actual 

stadiu al tehnicii și poartă cunoșt ințele 
acumulate prin participarea celor mai bune 

companii europene; 
 

  



“  
4. Companiile care aplică cunoștințele din standardele europene au șanse 

considerabil mai mari de a deveni mai competit ive pe piața atît  locală, cît și 
europeană; 

 
5. Referințele la standarde europene oferă poziț ii egale în dialogul cu 

potenț ialii clienț i din UE și sporesc imaginea companiei; 
 

6. Utilizarea standardelor europene deschide oportunități de invest iț ii, creînd 
mediu tehnic uniform cu cel de pe piața UE; 

 
7. Serviciile/produsele furnizate/fabricate în conformitate cu standardele 

europene armonizate beneficiază de o prezumție de conformitate cu cerințele 
esențiale din reglementările tehnice naționale, care la rîndul său preiau 

regulamentele și directivele europene corespunzătoare. 
  



25 063 
Standarde moldoveneşti în  

Fondul Naţional de Standarde 



Standarde moldoveneşt i  pe categori i  

în vigoare la data de  
01 m artie 2017 

 

S tandarde 
europene (E N ) 

 

15 210 
 

S tandarde 
internaţionale 

(IS O, IE C) 
 

2 936 
 

S tandarde 
inters tatale 

(GOS T )  

6056 
 



Alătură-te inst i tuț iei  
noastre! 
 
 
 
 
 
 
 
Site-ul oficial al ISM 
www.standard.md 
 

http://www.standard.md/


Mulţumesc pentru atenţie! 
Întrebări? 

Mai multe detalii: 
 
www.standard.md 
 
aurica.butnari@standard.md  
+ 373 22 905 325 
+373 22 905 310 

http://www.standard.md/
http://www.standard.md/
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