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Beneficiile aplicării 
voluntare a 
standardelor

Aplicarea voluntară a standardelor presupune asumarea pe proprie răspundere a rezultatelor întregului 
progres, fapt ce sporește considerabil responsabilitatea gestionării, a activităților de concepție, 
proiectare, realizare și comercializare a produsului.

Caracterul voluntar al standardelor este abordat atît de Organizația Mondială a Comerțului, fiind 
menționată în Codul de bună practică pentru elaborarea, adoptarea și aplicarea standardelor, cît și de 
Uniunea Europeană în Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind noua abordare a armonizării tehnice a 
standardelor (85/C 136/01).

Aplicarea voluntară a standardelor a fost 
favorizată atît de necesitatea evitării 
barierelor tehnice din calea comerţului, cît 
şi de necesitatea introducerii rezultatelor 
progresului tehnic în standarde.

Această rezoluție stabilește patru principii generale:

armonizarea legislativă trebuie să fie limitată la cerințele esențiale de siguranță care trebuie să fie 
îndeplinite de produsele introduse pe piață;

elaborarea specificațiilor tehnice trebuie să fie executată de către organele competente în materie de 
standardizare industrială;

aceste specificații tehnice nu au caracter obligatoriu, ele își mențin statutul de standarde voluntare;

administrațiile au obligațiile de a admite, în cazul produselor fabricate în conformitate cu standardele 
armonizate, prezumția de conformitate cu cerințele esențiale stabilite prin directivă.

Totodată, la nivel național conceptul aplicării voluntare a standardelor este stipulat în art. 13 al Legii nr. 
590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare.

Utilizarea voluntară a standardelor oferă o gamă largă de beneficii, inclusiv:

     posibilitatea deschiderii noilor piețe de desfacere; 
     creșterea eficienței proceselor și a eficienței întreprinderii; 
     adaptarea la globalizarea piețelor; 
     stabilirea unor criterii comune de evaluare a produselor, proceselor, activităților; 
     îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață; 
     apărarea intereselor consumatorilor; 
     protecția mediului etc. 
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Activitatea de standardizare este rezultatul cooperării voluntare între industrie, autoritățile 
publice și alte părți interesate (producători/prestatori, comunități de cercetare, părți interesate din 
domeniul social sau ecologic, organizații ale consumatorilor, etc.).

Activitatea de standardizare are loc în cadrul 
organizațiilor de standardizare internaționale, 
europene, interstatale, precum și în cadrul 
organismelor naționale de standardizare, care 
elaborează, adoptă și publică standarde.

La nivel internațional există 2 organizații de 
standardizare: Organizația Internațională de 
Standardizare (ISO) și Comisia Electrotehnică 
Internațională (IEC).

La nivel european, standardizarea este 
coordonată de 3 organizații printre care: 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN), Comitetul European de Standardizare 
în Electrotehnică (CENELEC) și Institutul 
European de Standardizare în Telecomunicații 
(ETSI).

La nivel interstatal, atribuțiile de elaborare 
și adoptare a standardelor îi revin Consiliului 
Interstatal Euro-Asiatic pentru Standardizare, 
Metrologie și Certificare (EASC). 

La nivel național, pe teritoriul Republicii 
Moldova, prerogativele domeniului 
standardizării sunt preluate de către Institutul 
Național de Standardizare (INS).

Standardele sunt elaborate de către 
organizațiile și organismele de standardizare 
sus-menționate în funcție de necesitățile 
naționale. Un standard internațional, 
interstatal sau european, poate fi adoptat 
în calitate de național pe teritoriul Republicii 
Moldova, la solicitarea unei părți interesate.

STANDARDELE – deschid 
noi orizonturi, oferă noi 

oportunități. 
Tipuri de standarde și 

semnificația 
indicativelor standardelor 

moldovene
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În acest context, menționăm că aplicarea voluntară a standardelor permite furnizorilor naționali 
de produse și servicii să își adapteze producția la standardele relevante de pe alte piețe pe care 
doresc să pătrundă.

Astfel, aplicarea unui standard național facilitează promovarea produselor și serviciilor pe plan 
național, iar conformarea cu standardele internaționale și europene facilitează accesul pe piața 
internațională și, respectiv, pe piața europeană.

În același timp, conform Legii nr. 590 din 22.09.1995, în Republica Moldova, aplicarea standardului 
național, în totalitate sau în parte, poate deveni obligatorie, pe întreg teritoriul țării sau pe plan 
local, prin adoptarea unei reglementări tehnice în care se face referință directă, datată sau 
nedatată, la acest standard, în cazul în care considerentele de ordin public și de protecție a 
intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură.

Necesitatea aplicării standardelor naționale în cazul produselor fabricate și serviciilor prestate 
pe teritoriul Republicii Moldova pentru export se stabilește în contractul de livrare, cu excepția 
cazurilor prevăzute de legislația națională.



Potrivit standardului european 
EN 45020:2006 Standardizarea și activități 
conexe. Vocabular general, există mai multe 
tipuri de standarde, astfel, putem enumera:

1.  standarde de bază: standarde ce au o 
acoperire largă sau care conțin prevederi 
generale pentru un anumit domeniu;

2.  standarde de terminologie: standarde 
care specifică termeni, în general împreună cu 
definițiile lor, și uneori, cu note explicative, figuri, 
exemple, etc.;

3.  standarde de testare: standarde ce se referă 
la metodele de testare, însoțite uneori și de 
alte prevederi referitoare la testare, cum ar fi: 
eșantionarea, folosirea metodelor statistice, 
ordinea încercărilor; 

4.  standarde de produse: standarde care 
specifică condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un produs sau un grup de produse 
pentru a se potrivi scopului lor;

5.  standarde de procese: standarde ce specifică 
cerințele ce trebuie îndeplinite de un proces, 
pentru a asigura aptitudinea de utilizare a 
acestuia;
 
6.  standarde de servicii: standarde ce specifică 
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
aceste servicii, pentru a se potrivi scopului lor;

7.  standarde de interfaţă: standarde ce 
specifică condiții referitoare la compatibilitatea 
produselor sau sistemelor în punctele lor de 
interconexiune;

8.  standarde de date care trebuie indicate: 
standarde ce conțin o listă de caracteristici 
ale căror valori sau alte date, urmează să fie 
indicate în specificația produsului, procesului sau 

serviciului. 

Atît standardele internaționale, interstatale 
și europene, cît și cele naționale sunt grupate 
în cadrul unui clasificator internațional al 
standardelor (ICS), care conține colecții de 
standarde din întreaga lume. ICS cuprinde 40 
de domenii, împărțite în 390 de grupe, care se 
împart, la rîndul lor, în 895 de subgrupe. 

Orice parte interesată de anumite standarde, 
poate consulta clasificatorul ICS la sediul 
Institutului Național de Standardizare (INS), 
situat în mun. Chișinău, MD 2064, str. Eugen 
Coca 28. 

Care este semnificația indicativelor 
standardelor moldovene?

Ținînd cont de faptul că pe teritoriul Republicii 
Moldova sunt valabile standarde ale mai 
multor state, în cele ce urmează dorim să 
vă informăm despre tipurile de standarde și 
indicativele acestora valabile pe teritoriul țării 
noastre.

Astfel, standardele moldovene se identifică 
prin utilizarea indicativului SM, care semnifică 
standard moldovean. Totodată, la adoptarea 
unui standard internațional, european sau 
interstatal în calitate de național, acestuia i se 
atribuie și indicativul standardelor originale de 
la care a fost preluat. 

Acest lucru pe de o parte, permite 
identificarea provenienței standardului, 
iar pe de altă parte, oferă posibilitatea 
producătorilor autohtoni să identifice 
standardele cu care se operează pe piețele din 
diferite țări, și respectiv, să-și lărgească aria 
de desfacere a mărfurilor și serviciilor. 

În acest sens, vedeţi mai jos semnificaţia indicativelor standardelor moldovene 
valabile pe teritoriul Republicii Moldova:

SM – standarde moldovene sau naționale
SM EN – standarde moldovene prin care se adoptă standarde europene
SM ISO – standarde moldovene prin care se adoptă standarde internaționale ISO
SM EN ISO – standarde moldovene prin care se adoptă standarde europene prin care se adoptă 
standarde internaționale ISO
SM ISO/CEI – standarde moldovene prin care se adoptă standarde internaționale ISO/CEI
SM ISO/TR – standarde moldovene prin care se adoptă un raport tehnic internațional ISO
SM ETS – standarde moldovene prin care se adoptă standarde europene în domeniul 
telecomunicațiilor
SM SR – standarde moldovene prin care se adoptă standarde române
SM SR EN – standarde moldovene prin care se adoptă standarde române prin care se adoptă 
standarde europene
SM SR ISO – standarde moldovene prin care de adoptă standarde române prin care se adoptă 
standarde internaționale ISO
SM SR EN ISO  – standarde moldovene prin care se adoptă standarde române prin care se adoptă 
standarde europene și prin care se adoptă standarde internaționale ISO
SM STB EN – standarde moldovene prin care se adoptă standarde beloruse prin care se adoptă 
standarde europene
SM STAS – standarde moldovene prin care s-au adoptat standarde române înainte de 28.08.1992
SM ASTM – standarde moldovene prin care se adoptă standarde americane
SM GOST R – standarde moldovene prin care se adoptă standarde ale Federației Ruse
SM GOST – standarde moldovene prin care se adoptă standarde interstatale GOST
SM GOST R CEI – standarde moldovene prin care se adoptă standarde ale Federației Ruse prin 
care se adoptă standarde internaționale CEI
SM ENV – standarde moldovene prin care se adoptă prestandarde europene
SMV CWA – prestandarde moldovene prin care se adoptă acorduri ale grupurilor de lucru CEN
SMV ISO/CEI – prestandarde moldovene prin care se adoptă standarde internaționale ISO/CEI
SMV EN – prestandarde moldovene prin care se adoptă standarde europene
SMV ISO – prestandarde moldovene prin care se adoptă standarde internaționale ISO
SM DSTU – standarde moldovene prin care se adoptă standarde ucrainene

6 INStandard 2/2015 INStandard 2/2015 7



8 INStandard 2/2015 INStandard 2/2015 9

Actorii infrastructurii calității în 
Republica Moldova și contribuția acestora 
la dezvoltarea economică a țării

Un rol important în dezvoltarea economică a țării îl au activitățile 
din domeniul infrastructurii calității. Progresele înregistrate în acest 
domeniu facilitează libera circulație a mărfurilor între diferite state, 
cresc competitivitatea produselor și serviciilor, creează oportunități 
pentru exportul de produse și obținerea de către consumatori 
a unor produse calitative și sigure. Astfel, prin dezvoltarea unui 
sistem al infrastructurii calității modern și performant în Republica 
Moldova se fortifică economia țării și sporește încrederea din 
partea altor state în produsele noastre autohtone.

În acest context, menționăm că organul central de specialitate al administrației publice abilitat 
să elaboreze și promoveze politica statului în domeniul infrastructurii calității și protecției 
consumatorului este Ministerul Economiei, care este responsabil de elaborarea și implementarea 
infrastructurii calității.

Concomitent, în subordinea Ministerului 
Economiei sunt mai multe autorități 
administrative și instituții, inclusiv: 
Institutul Național de Standardizare (INS) și 
Institutul Național de Metrologie (INM). De 
asemenea, Ministerul Economiei are atribuții 
de monitorizare a Centrului Național de 
Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).

Totodată, trebuie să amintim că, INS și INM 
au fost create în urma reorganizării sistemului 
infrastructurii calității, conform Hotărîrii 
de Guvern nr. 996 din 27.12.2012, în urma 
căreia a fost creată și întreprinderea de stat 
Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare 
(CMAC) (prin reformarea Institutului Național 
de Standardizare și Metrologie (INSM), 
Centrului de Standardizare și Metrologie Bălți  
(CSM Bălți) și Centrului de Standardizare și 
Metrologie Ceadîr-Lunga (CSM Ceadîr-Lunga)).

Prin urmare, Institutul Național de 
Standardizare (INS) contribuie la dezvoltarea 
sistemului infrastructurii calității prin:  

•   stabilirea principiilor și metodologiei 
standardizării naționale, în conformitate cu 
prevederile Legii  nr. 590-XIII  din  22.09.95 
cu privire la standardizare și cu regulile 
standardizării europene și internaționale, 
prin intermediul codurilor de bună practică în 
domeniul standardizării;

•   colaborarea cu părțile interesate în 
standardizarea națională și realizarea 
colaborării internaționale în domeniul 
standardizării prin reprezentarea Republicii 
Moldova în organizațiile internaționale și 
regionale de standardizare;

•   înregistrarea și coordonarea activității 
comitetelor tehnice de standardizare;

•   elaborarea programului de standardizare 
națională pe baza solicitărilor părților 
interesate, cu includerea în mod prioritar a 
celor referitoare la îmbunătățirea calității 
vieții, la protecția vieții, sănătății și securității 
oamenilor, la protecția mediului, precum și la 
apărarea intereselor consumatorilor;

•   adoptarea, înregistrarea de stat a 
standardelor și a prestandardelor naționale, 
precum și actualizarea, confirmarea, 
modificarea, suspendarea sau anularea 
acestora în procesul revizuirii și publicarea și 
difuzarea acestora;

•   organizarea activității de armonizare 
a standardelor naționale cu standardele 
internaționale și cele europene;

•   formarea și gestionarea Fondului național 
de documente normative în domeniul 
standardizării etc.
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Totodată, Institutul Naţional de Metrologie 
(INM) are misiunea de a asigura trasabilitatea, 
şi respectiv, credibilitatea la nivel regional şi 
internaţional a măsurărilor efectuate oficial în 
Republica Moldova. 

INM activează conform Legii nr. 647 din 
17.11.1995 cu privire la metrologie şi are o 
structură complexă, compusă din 7 laboratoare 
ce constituie capacitatea de bază a instituţiei, 
de rînd cu celelalte departamente necesare 
pentru organizarea şi realizarea programelor 
de cercetare, menţinere şi dezvoltare a bazei 
naţionale de etaloane.

De asemenea, Centrul de Metrologie Aplicată 
şi Certificare (CMAC) efectuează verificări a 
mijloacelor de măsurare legale şi etalonări ale 
mijloacelor de măsurare din industrie, precum 
şi prestează servicii în domeniul evaluării 
conformităţii produselor. 

În aceeaşi ordine de idei, Centrul Naţional de 
Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) 
este unicul organism naţional de acreditare şi 
are drept scop implementarea politicii de stat 
în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii, 
conferind încredere în competenţa tehnică, 
imparţialitatea şi integritatea organismelor de 
evaluare a conformităţii acreditate, precum 
şi promovarea liberei circulaţii a produselor, 
creşterea competitivităţii produselor şi 
serviciilor, apărarea drepturilor şi intereselor 
consumatorului, asigurarea protecţiei vieţii, 
sănătăţii şi securităţii persoanelor şi a mediului. 
MOLDAC activează conform Legii nr. 235 din 
01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de 
evaluare a conformităţii.
 
Instituţiile sus-menţionate cooperează între ele, 
fiecare are un aport la îmbunătăţirea continuă a 
sistemului infrastructurii calităţii şi crearea unui 
sistem funcţional şi eficient de reglementare care 
oferă protecţie consumatorilor şi contribuie la 
evitarea unor restricţii şi bariere în desfăşurarea 
activităţilor comerciale, atît pe teritoriul 
Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ţării.

Reformarea sistemului infrastructurii calității conform Hotărîrii de Guvern nr.996 din 
27.12.2012
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Siguranța alimentelor – de la 

PRODUCĂTORI 
la 

CONSUMATORI

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), consumul 
de alimente nesigure și alterate sau gătite prin intermediul 
unor metode incorecte de preparare conduce la decesul a 
aproximativ 2 milioane de persoane anual, inclusiv copii.

în fiecare zi, apar noi riscuri legate de siguranța 
alimentelor, printre care remarcăm: modificări ale 
mediului, substanțe chimice folosite în procesul 
de creștere, prelucrare și conservare a produselor 
alimentare etc. Astfel, OMS promovează 
importanța consolidării și îmbunătățirii sistemelor 
de siguranță a alimentelor, fapt menționat în 
sloganul OMS cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății 
sărbătorită la data de 7 aprilie din acest an: „De la 
fermă pînă la farfurie, respectă condițiile pentru 
siguranța alimentelor.”

Siguranța alimentară este o responsabilitate 
comună a tuturor actorilor din lanțul alimentar și 
necesită eforturile lor combinate – de la fermieri 
și producători, la furnizori și consumatori.

Prin urmare, alimentele ajung la consumatori 
prin intermediul lanțurilor de aprovizionare care 
pot avea mai multe tipuri de organizare și care 
pot traversa mai multe frontiere. Astfel, o verigă 
slabă în lanț poate conduce la apariția unor 
produse alimentare nesigure, care constituie un 
pericol grav pentru sănătatea consumatorilor, și 
în același timp, un risc al costurilor suplimentare 
considerabile pentru furnizorii din cadrul 
lanțului alimentar. Riscuri cu privire la siguranța 
alimentelor pot apărea în orice etapă din cadrul 
lanțului alimentar, așadar, un control adecvat pe 
parcursul întregului proces de aprovizionare este 
esențial. 

În acest context, pentru a diminua pericolele 
pentru sănătatea consumatorilor de produse 
alimentare și pentru a evita costurile pentru 
tratamente medicale, indemnizații de asigurări și 
de compensare legală, în procesele de producție 
și aprovizionare sunt utilizate standarde.

În această ordine de idei, standardul 
SM SR EN ISO 22000:2006 Sisteme de 
management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru 
orice organizație din lanțul alimentar oferă un 
cadru armonizat de cerințe la nivel internațional 
pentru o abordare globală. Standardul a fost 
elaborat în cadrul Organizației Internaționale de 
Standardizare (ISO) de către experți din industria 
alimentară, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor
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internaționale de specialitate, în strînsă 
colaborare cu Comisia Codex Alimentarius 
(organism internațional comun al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO) și OMS pentru a elabora 
standarde în domeniul alimentației).

Suplimentar, standardul ISO 22000 a fost 
elaborat pentru a permite tuturor tipurilor de 
organizații din cadrul lanțului alimentar să 
pună în aplicare un sistem de management 
al siguranței alimentelor - de la cele 
producătoare de produse alimentare - la 
operatorii rețelelor de transport, distribuție și 
depozitare.

Din cele peste 19500 de standarde 
internaționale ISO, circa 1000 de standarde 
abordează în mod special domeniul siguranței 
alimentelor sau alte domenii conexe, cum ar fi: 
operațiunile de logistică, transport, fabricație, 
etichetare, ambalare și depozitare, precum și 
aspecte referitoare la utilaje agricole. Astfel, 
ținem să menționăm că în cadrul Institutului 
Național de Standardizare puteți consulta o 
serie de standarde din domeniul alimentației, 
după cum urmează:

SM ISO/TS 22003:2014 Sisteme de 
management al siguranței alimentelor. Cerințe 
pentru organismele care efectuează audit și 
certificare ale sistemelor de management al 
siguranței alimentelor;

SM SR ISO/TS 22004:2011 Sisteme de 
management al siguranței alimentului. 
Recomandări de aplicare pentru ISO 
22000:2005;

SM SR EN ISO 22005:2011 Trasabilitatea 
în lanțul alimentar. Principii generale și 
cerințe fundamentale pentru proiectarea și 
implementarea sistemului;

SM SR EN 1528-1:2012 Produse alimentare 
grase. Determinarea pesticidelor și 
policlorbifenililor (PCB) Partea 1: Generalități;

SM SR EN ISO 21572:2012 Produse 
alimentare. Metode de detecție a 
organismelor modificate genetic și a 
produselor derivate. Metode bazate pe 
proteină;

SM CEN/TR 16338:2014 Produse alimentare. 
Detecția alergenilor alimentari. Model pentru 
prezentarea informației despre metodele de 
analiză imunologică și biologie moleculară;

SM SR EN 12014-3:2014 Produse alimentare. 
Determinarea conținutului de nitrați și/
sau nitriți al produselor din carne. Partea 3: 
Determinarea spectrometrică a conținutului 
de nitrați și nitriți după reducerea enzimatică a 
nitraților la nitriți etc.

Totodată, vă reamintim că pentru a avea bucate sigure și sănătoase pe masă, trebuie să respectați 5 
reguli importante:

1. Păstrați igiena alimentelor;

2. Separați alimentele crude de cele preparate;

3. Preparați alimentele cu grijă;

4. Păstrați alimentele la temperaturile de siguranță;

5. Utilizați apă și materiale pentru prepararea alimentelor din surse sigure.

MARELE potențial al 

dispozitivelor 
portabile

Obișnuiți să vă examinați îndeaproape
ritmul cardiac, consumul de 

carbohidrați, orarul de somn?
 

Obișnuiți să urmăriți locația copilului 
dvs.?

 
Dar ce spuneți de găsirea cîinelui, 

cheilor sau portmoneului?
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Dispozitivele portabile, au fost din nou printre temele 
principale ale evenimentului Consumer Electronics 
Show (CES) 2015, care a avut loc în Las Vegas, SUA, în 
cadrul căruia și-au prezentat produsele circa 600 de 
expozanți.

Noutăți pe bandă

Deși au existat, probabil, mai puține 
inovații și mai multe tipuri de dispozitive 
portabile, cum ar fi cele din domeniul 
sănătății și sportului, expozanții au 
lansat unele produse atractive precum:

•   Baby monitor – cel mai popular 
dispozitiv din cadrul ce modul în care 
doarme copilul și condițiile optime pentru 
somnul acestuia;
•   Curea auto-reglabilă care se 
a aptează la schimbările care apar în mod 
firesc la nivelul liniei taliei utilizatorului cînd
acesta este așezat sau este ridicat în picioare;
•   Inel – dispozitiv purtat pe un deget, 
cum sugerează și denumirea, care permite 
utilizatorilor să controleze smartfoanele, intensitatea 
luminilor, draperiile sau dispozitivele conectate în casă 
cu o simplă mișcare a mîinii;

•   Ceasuri inteligente – 
combinînd tendințele în modă cu 
funcționalitatea, utilizatorii pot 
efectua și primi apeluri fără a fi 
conectați la un smartfon, pot filma și 
multe altele;
•   Un prototip de căști – dispozitiv 
care oferă o adevărată spațializare 
tridimensională a sunetelor și o 
imersiune sonică cu sunete realiste 
parvenind din
toate direcțiile;
•   Ultima versiune a walkman-ului – 
player cu memoria de 128 GB și cu o 
durată de redare audio de pînă la 60 
de ore;
•   Cameră portabilă teleghidată  –  
desprins de la încuietoarea brățării în 
care este montat, dispozitivul video 
captează imagini din zbor înainte de a 
reveni la utilizator.

•   Există, totodată, și roboți care dansează, androizi care cîntă asemenea vocii omenești… și multe 
altele.

O piață în creștere rapidă

În ultimii cîțiva ani, pe piața mondială a tehnologiilor portabile au fost înregistrate tot mai 
multe inovații. Aceasta este una dintre cele mai rapid crescute segmente de piață în domeniul 
electronicii de larg consum, iar potrivit unui studiu realizat de International Data Corporation 
(IDC), reprezentînd un furnizor mondial de informații pentru piețele de tehnologii informaționale 
și telecomunicații, livrările de dispozitive portabile vor genera ritmuri de creștere anuală estimate 
la 78,4%, în perioada 2014-2018. În cele din urmă, doar în anul 2018 atingînd 111,9 milioane de 
livrări la nivel mondial.

Ca parte a „Internetului lucrurilor” aflat într-o expansiune rapidă, în care conexiunea la rețea 
permite expedierea și recepționarea informațiilor zi de zi, dispozitivele portabile urmăresc și 
monitorizează multe aspecte ale vieții noastre, oriunde ne aflăm, orice facem, în domenii precum: 
sănătatea, sportul, medicina, educația, jocurile și muzica.

Acest lucru este posibil datorită evoluției sistemelor microelectromecanice (MEMS) și tehnologiilor 
senzorilale, hub-urilor cu senzor, senzorilor de fuziune, conectivitatea wireless de mică putere și 
platformelor specializate de elaborare a software-ului.

Într-o piață tot mai aglomerată, producătorii și întreprinderile care doresc să se evidențieze 
de ceilalți actori de pe piața mondială își vor acorda cea mai bună șansă pentru succes prin 
înțelegerea deplină a modului în care poate fi aplicată funcționalitatea complexă a aplicațiilor 
portabile produselor lor.
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Contribuind la dezvoltarea dispozitivelor portabile

Activitatea Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC) în domeniul standardizării și evaluării 
conformității contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea dispozitivelor portabile. Producătorii 
sunt capabili să elaboreze tehnologii senzoriale și sisteme microelectromecanice (MEMS) mai 
fiabile și mai eficiente datorită standardelor internaționale elaborate de comitetul tehnic 
IEC TC 47: Dispozitive semiconductoare și subcomitetul IEC SC 47F: Sisteme microelectromecanice.

Comitetul tehnic IEC TC 100: Sisteme și echipamente audio, video și multimedia elaborează 
standarde care contribuie la evoluția acestei piețe în ceea ce privește calitatea, performanța și 
interoperabilitatea acestora cu alte sisteme și echipamente.

Învechit deja?

În cazul în care se urmărește ca dispozitivele portabile, să reziste testului timpului devenind 
produse importante, acestea trebuie să înlocuiască sau să simplifice funcțiile utile. Spre exemplu, 
utilizatorii continuă să actualizeze software-ul smartfoanelor lor, astfel, oferindu-și posibilitatea 
de comunica și a avea acces permanent la internet pentru e-mailuri și aplicații care, la rîndul 
lor, pot conecta la mai multe produse și servicii. Dispozitivele portabile, de asemenea, trebuie 
să fie atractive și să mențină bateriile încărcate pentru o perioadă de timp cît mai lungă posibil. 
Cercetările arată că deja un număr semnificativ de oameni renunță la utilizarea dispozitivelor lor 
portabile după cîteva luni de folosire într-o piață al cărui potențial încă nu a fost atins.

Aspecte cu privire la securitate

Producerea de dispozitive portabile relevante nu este singura provocare cu care se confruntă 
întreprinderile și producătorii. Împreună cu toate celelalte produse și servicii care colectează 
datele noastre personale și le conectează la „Internetul lucrurilor”, utilizarea tehnologiilor portabile 
cauzează probleme de securitate și confidențialitate. Nu este ceva neobișnuit să auzi despre faptul 
că informații cu caracter personal și fotografii sunt stocate și utilizate în mod ilegal. 

În acest an la evenimentul CES, dna Edith Ramirez, comisarul Comisiei Federale pentru Comerț din 
SUA, a avertizat despre amenințarea pe care „Internetul lucrurilor” o poate avea asupra datelor 
cu caracter personal, iar în unele cazuri – asupra securității și confidențialității. Dna Ramirez a 
subliniat faptul că informațiile pot fi partajate prin diferite modalități care nu pot fi anticipate sau 
pot fi descoperite ca parte a unei infracțiuni mai mari.

Dacă un dispozitiv sau produs este conectat, acesta poate fi deturnat, fie că este vorba de un 
automobil, un sistem - „casă inteligentă” sau un dispozitiv medical. Totodată, dna comisar Ramirez 
a îndemnat producătorii să ia în serios aceste aspecte, menționînd că multe dispozitive noi au 
unele funcții de securitate încorporate în aplicații prin intermediul cărora acestea sunt accesate și 
manevrate sau unele servicii care le alimentează.

Sursă: http://www.iec.ch/etech/2015/etech_0115/tech-7.htm

Seminar interactiv:

 

„BENEFICIILE INTEGRĂRII ASPECTELOR 
DE MEDIU ÎN STANDARDE”

Cînd: 19 mai a.c.

Unde: La sediul central al CEN-CENELEC, bd. Marnix, 
17, et. 4, or. Bruxelles, Belgia

Înregistrarea: Participarea este gratuită. Este 
necesară înregistrarea la eveniment prin 
completarea formularului de înregistrare on-line. 

Program: Citiți programul evenimentului aici.
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Introducere

În cadrul acestui seminar interactiv vor fi examinate beneficiile integrării aspectelor privind 
protecția mediului în standardele europene atît pentru mediul ambiant, cît și pentru sfera 
economică. De asemenea,  în cadrul evenimentului se va discuta despre provocările întîlnite în 
timpul elaborării și utilizării standardelor care încorporează aspecte privind protecția mediului și 
vor fi identificate acțiunile viitoare necesare.

Obiectivul seminarului

Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European de Standardizare în 
Electrotehnică (CENELEC) vor reuni factorii de decizie politică, reprezentanții mediului economic 
și părțile interesate în domeniul protecției mediului și în domeniul social pentru a discuta despre 
modul în care provocările de mediu pot fi transformate în oportunități economice în cadrul 
standardizării europene. 

Participanții la eveniment vor împărtăși cele mai bune practici, vor cunoaște despre provocările 
întîmpinate atît la etapa de elaborare, cît și la cea de utilizare a standardelor care conțin prevederi 
privind protecția mediului. Totodată, participanții vor examina beneficiile economice și de mediu 
corelate acestor standarde și vor identifica următoarele puncte de reper pentru domeniul 
standardizării pentru trecerea la o economie competitivă, verde, eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor și cu emisii scăzute de carbon. 

Cui îi este destinat evenimentul?

Factori de decizie politică, reprezentanți ai mediului economic, ONG-urile de mediu și societatea 
civilă.

Sursă: http://www.cvent.com/events/-benefits-of-integrating-the-environment-in-standards-cen-
cenelec-interactive-seminar/event-summary-eacca0378baa43fc91a5da7df6932f24.aspx

Generarea de noi cunoștințe, idei, invenții și transformarea lor în inovație, 
precum și difuzarea largă a acestora evitînd utilizarea ilicită în paralel de către 
terțe părți, sunt considerate a fi factori esențiali pentru creșterea economică. 
Totodată,  cunoștințele, ideile inovatoare și invențiile sunt considerate a fi 
bunuri intangibile care au tendința de a deveni bunuri publice.

În acest sens, spre exemplu, pentru autorul invenției este dificil să-și recupereze 
cheltuielile de cercetare - dezvoltare, nelimitînd accesul la informațiile conținute 
în invențiile sale brevetabile.

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) oferă titularilor de drepturi privilegiul 
temporar de a beneficia de avantajele derivate din utilizarea obiectelor de 
proprietate intelectuală (OPI).

Relația dintre 

standardizare și drepturile 
de proprietate intelectuală
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În acest fel, DPI oferă motivația necesară deținătorilor pentru a investi în activitatea de cercetare 
- dezvoltare. Concomitent, DPI sînt acordate de stat în scopul încurajării creării de asemenea 
cunoștințe (intangibile) care permit proprietarului lor să acționeze în justiție pe cei care le încalcă.

Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care conferă posesorului dreptul de a controla 
utilizarea intangibilelor sale elaborate. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate mai multe 
tipuri de obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv: invenții, mărci, desene și modele industriale, 
indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate, soiuri de plante, 
topografii ale circuitelor integrate, dreptul de autor și drepturile conexe.

Toate aceste forme de proprietate intelectuală, precum și standardizarea sunt instrumente atît 
pentru crearea cunoștințelor, cît și pentru propagarea acestora.

De asemenea, trebuie să menționăm 
faptul că standardele sunt lucrări 
elaborate în cadrul comitetelor tehnice 
sub inițiativa părților interesate și sub 
responsabilitatea organismului de 
standardizare care le și publică. Ele 
reflectă experiența și cunoștințele celor 
participanți la elaborare și încorporează 
contribuția intelectuală a fiecăruia. Prin 
urmare, standardele sunt creații – sub 
forma documentațiilor științifice – 
protejate prin drepturi de autor încă 
din faza de proiect. Conform articolului 
11, alineatul 2 al Legii nr. 590 din 
22.09.1995 cu privire la standardizare, 
dreptul de publicare (editare) și difuzare 
a standardelor și prestandardelor 
naționale ale Republicii Moldova aparține 
organismului național de standardizare – 
Institutului Național de Standardizare.

Totodată, spre deosebire de OPI, 
standardele elaborate de organizațiile 
regionale (europene și interstatale) și 
internaționale de standardizare, precum 
și de către organismele naționale de 
standardizare pot fi utilizate de un număr 
nelimitat de părți interesate din întreaga 
lume, contribuind astfel la difuzarea largă 
a noilor tehnologii. Standardele nu doar 
fac  accesibilă informația despre noile 
tehnologii publicului larg, dar și permit 
utilizarea acestor informații tehnice în 
procesele de producție, care în cele din 

urmă conduce la obținerea unor produse de calitate înaltă cu cheltuieli minime. La rîndul său, 
aceste produse devin ulterior bunuri publice.

Participanții la activitatea de standardizare au un stimulent intrinsec de a încorpora cunoștințele 
într-un document normativ – standard. Suplimentar, cunoștințele elaborate prin intermediul 
activității de standardizare sunt diferite de cunoștințele obținute în particular într-un cadru privat, 
deoarece în primul caz la proces participă diferiți actori și reprezentanți din domenii relevante 
oferind propuneri și contribuind la obținerea unui rezultat.
Astfel, standardizarea și OPI contribuie esențial la asigurarea tranziției la modelul inovațional al 
creșterii economice. Așadar, pentru dezvoltarea eficientă a economiei naționale, este necesară 
promovarea diverselor forme de proprietate intelectuală competitive și capabile să satisfacă 
efectiv necesitățile multiple ale societății.
În această ordine de idei, vă reamintim că la data de 26 aprilie a.c. vom marca Ziua Mondială 
a Proprietății Intelectuale. Genericul din acest an proclamat de către Organizația Mondială a 
Proprietății Intelectuale este „Ridică-te, înalță-te. Prin muzică!” în particular într-un cadru privat, 
deoarece în primul caz la proces participă diferiți actori și reprezentanți din domenii relevante 
oferind propuneri și contribuind la obținerea unui rezultat.

Astfel, standardizarea și OPI contribuie esențial la asigurarea tranziției la modelul inovațional al 
creșterii economice. Așadar, pentru dezvoltarea eficientă a economiei naționale, este necesară 
promovarea diverselor forme de proprietate intelectuală competitive și capabile să satisfacă 
efectiv necesitățile multiple ale societății.

În această ordine de idei, vă reamintim că la data de 26 aprilie a.c. vom marca Ziua Mondială 
a Proprietății Intelectuale. Genericul din acest an proclamat de către Organizația Mondială a 
Proprietății Intelectuale este „Ridică-te, înalță-te. Prin muzică!” 
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Sisteme de management 
în 

domeniul proiectării 
construcțiilor

În ultimii ani au fost înregistrate progrese importante 
în domeniul  tehnologiilor computerizate, cum ar fi:  
proiectarea asistată la calculator (CAD) și modelarea 
informațională a clădirilor (BIM), BIM (nivelul 2) fiind 
utilizată pentru toate lucrările de construcție pentru 
sectorul public  pînă în anul 2016.

Noile tehnologii (în special BIM) oferă tot mai multă importanță desfășurării proceselor de 
proiectare colaborative pentru toate metodele de proiectare recunoscute, în cadrul cărora 
sunt abordate aspecte economice și aspecte referitoare la întregul proces. De  asemenea, 
acest fapt sporește necesitatea unei gestionări mai riguroase a aplicării unor măsuri și tehnici 
corespunzătoare.

Începînd cu anul 1996, patru factori-cheie au influențat managementul proiectării, iar versiunea 
curentă a standardului BS 7000-4:2013 actualizează versiunea precedentă a standardului făcînd 
referire la aceștia, și anume la:

        colaborarea în echipă;
        influența noilor tehnologii;
        efectul achizițiilor lucrărilor în construcții;
        rolurile și responsabilitățile.

Standardul britanic BS 7000-4:2013 Sisteme de management al concepției și proiectării. Ghid 
pentru managementul concepției și proiectării în domeniul construcțiilor oferă îndrumări cu privire 
la gestionarea procesului de proiectare a construcțiilor la toate etapele, pentru toate companiile 
și pentru toate tipurile de proiecte în construcție. Recomandările prevăzute în standard se aplică 
construcțiilor, echipamentelor și componentelor proiectate pentru scopuri speciale.
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Acest document este destinat celor care activează în industria construcțiilor, în special 
designerilor și celor care gestionează procesul de proiectare. În cazul în care principiile generale 
de management sînt indicate, acestea pot fi adaptate specificului companiilor de construcție 
sau a proiectelor în construcție. Recomandările cuprinse se aplică la gestionarea activităților 
de proiectare de-a lungul ciclului de viață al unui proiect în construcție, precum și principiilor de 
administrare a facilităților.
Versiunea revizuită a standardului britanic BS 7000-4 furnizează linii directoare și servește drept 
referință comună pentru protocoalele companiilor și a proiectelor, care pot fi utilizate în sens 
invers pentru a verifica dacă toate aspectele au fost acoperite. Astfel, urmărind protocoalele și 
principiile stipulate în ghid, procesul de management al proiectării în domeniul construcțiilor va fi 
mai eficient, necesitînd mai puțin timp și efort. 

Care este grupul-țintă al standardului  BS 7000-4? 

        arhitecții;
        designerii și inginerii;
        managerii de proiect;
        managerii serviciilor de informare;
        antreprenorii;
        consultanții BIM;
        autoritățile guvernamentale;
        autoritățile locale;
        instituțiile de învățămînt superior;
        organismele profesionale în domeniul construcțiilor.

În acest context, vă aducem la cunoștință că la solicitarea părților interesate 
Institutul Național de Standardizare poate adopta în calitate de național standardul 
britanic BS 7000-4:2013 Sisteme de management al concepției și proiectării. Ghid 
pentru managementul concepției și proiectării în domeniul construcțiilor.

Pentru informații detaliate, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 
(+373 22) 905.326.

Sursa: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030314817

Lansarea unei licitații pentru 

elaborarea noilor

eurocoduri
structurale

Un program de lucrări pentru o perioadă de 6 ani, susținut de Comisia 
Europeană, a fost lansat pentru a elabora următoarea generație a 
standardelor europene referitoare la proiectarea structurală și geotehnică. 
Acest set de noi standarde se preconizează a fi publicat în anul 2020 și va 
cuprinde diverse aspecte referitoare la noile tehnologii și va ține cont de 
necesitățile pieței, extinzînd domeniul de aplicare al setului de eurocoduri 
structurale deja existente (EN 1990 – EN 1999).

Activînd sub egida comitetului tehnic CEN/TC 250 Eurocoduri structurale, 
al Comitetului European de Standardizare (CEN), care este responsabil de 
aceste standarde 25 de echipe de proiect finanțate vor prelua lucrările 
esențiale ale proiectului. În scopul formării echipelor a fost lansată o 
anchetă publică care permite experților relevanți să prezinte propuneri 
de participare la oricare din cele 25 de echipe de proiect incluse în 
prima fază a lucrărilor. Licitația este coordonată de către Institutul 
Olandez de Standardizare (NEN), în colaborare cu Comitetul European 
de Standardizare (CEN) și Institutul Britanic de Standardizare (BSI), care 
deține secretariatul pentru CEN/TC 250.

În discursul său referitor la lansarea apelului către experți la data de 7 
aprilie a.c., președintele comitetului tehnic CEN/TC 250, dl profesor Steve 
Denton Freng, a spus:

„Publicarea primei generații a eurocodurilor structurale a fost o realizare 
uriașă care reprezintă punctul culminant al eforturilor de colaborare 
de peste 30 de ani. Lansarea acestui apel este un moment important 
în activitatea noastră pentru a asigura faptul că aceste standarde să 
fie pe deplin actualizate și respectate la nivel global. Cu toate acestea, 
recunoaștem nevoia de avea stabilitate, astfel, pînă la publicarea 
standardelor actualizate, utilizatorii se pot aștepta la modificări ce 
pot apărea în setul de eurocoduri deja existent doar în circumstanțe 
excepționale. Mai mult decît atît, vom apela și la proiectanți în activitatea 
noastră pentru elaborarea eurocodurilor,  un accent major făcîndu-se pe
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îmbunătățirea utilizării eficiente și ușoare a standardelor”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de participare la lucrările proiectului este data de 25 
mai 2015. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-urile NEN și CEN.

Notă

Eurocodurile structurale 

Eurocodurile (EN 1990 – EN 1999) permit proiectarea construcțiilor și lucrărilor de inginerie civilă, 
ele cuprind 10 standarde europene alcătuite din 58 de părți. Atunci cînd au fost publicate, 

primele eurocoduri structurale EN au fost cele mai cuprinzătoare și avansate din punct de vedere 
tehnic standarde din lume pentru proiectarea structurală și geotehnică. Elaborarea acestora a 
fost o realizare extraordinară și reprezintă rezultatul efortului de colaborare de peste a 30 de ani. 
Impactul lor a fost considerabil. A fost estimat că aceste eurocoduri au influențat activitatea a 
aproximativ 500 000 de ingineri profesioniști din Europa.

Sursă: http://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2015-005.aspx
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A început procesul de votare asupra

standardului internațional ISO 
cu privire la locuri de 

muncă mai sigure 

și mai sănătoase

A început votarea asupra 
proiectului de standard 

internațional ISO 45001, 
care stabilește cerințele 

pentru un sistem de 
management al sănătății și 

securității ocupaționale.

în prima fază de consultare. La această 
etapă, țările (membrii cu drepturi 
depline ai Organizației Internaționale 
de Standardizare (ISO)) care au optat să 
participe la elaborarea acestui standard, 
au la dispoziție un termen de 2 luni 
pentru a formula o poziție națională 
privind proiectul dat și pentru a face 
comentarii asupra acestuia.

De ce un standard internațional ISO?

Potrivit Organizației Internaționale a 
Muncii, în anul 2013, aproximativ 
2 340 000 de oameni au decedat ca 
urmare a bolilor profesionale și a 

S tandardul internațional 
ISO 45001 actualmente se află 
la etapa de proiect de comitet, 

accidentelor la locul de muncă. Circa 2 000 000 dintre aceștia au decedat din cauza bolilor 
profesionale și 321 000 în urma accidentelor.

Un puternic sistem de management al sănătății și securității ocupaționale poate contribui la 
reducerea acestor cifre, prin scăderea numărului de accidente la locul de muncă și a bolilor 
profesionale. La rîndul său, acest lucru va crea o cultură corporatistă pozitivă, întrucît angajații simt 
că necesitățile și siguranța lor la locul de muncă sunt luate în considerare. De asemenea, acesta 
poate ajuta organizațiile să evite procesele penale costisitoare și ar putea chiar micșora costurile 
de asigurare medicală.

Standardul ISO 45001 furnizează cerințe pentru implementarea unui sistem și a unei structuri 
care protejează și reduc riscurile pentru angajați. Un standard internațional ISO are avantaje 
suplimentare, printre care:

•   ISO reunește expertiza internațională. Aproape 70 de țări sunt implicate în elaborarea 
standardului internațional ISO 45001 în calitate de participanți sau observatori prin intermediul 
organismelor naționale de standardizare membre ale ISO.
•   Multe organizații deja utilizează standarde internaționale ISO referitoare la sisteme de 
management, fapt ce va face mai ușoară integrarea unui standard similar cu privire la sănătatea și 
securitatea la locul de muncă.
•   Adesea în cadrul întreprinderilor mici siguranța și securitatea la locul de muncă sunt asigurate



32 INStandard 2/2015 INStandard 2/2015 33

de către o singură persoană, astfel, comitetul se asigură că integrarea facilă a standardului 
ISO 14001 este posibilă.
•   Standardele internaționale ISO sunt recunoscute în întreaga lume, ceea ce va încuraja mai multe 
organizații să adopte standardul ISO 45001.

ISO 45001 se elaborează de către comitetul de proiect ISO/PC 283 Sisteme de management al 
sănătății și securității ocupaționale. În prezent, secretariatul comitetului este deținut de membrul 
ISO din Marea Britanie - Institutul Britanic de Standardizare (BSI).

Aflați mai multe despre standardul internațional ISO 45001 și utilizările sale în această notă de 
informare.

Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1948

Standard pentru evaluarea impactului 
emisiilor de gaze cu efect de seră asupra produselor 

horticole

Institutul Britanic de Standardizare (BSI) 
a elaborat prima specificație aplicabilă la 
nivel internațional în domeniul horticulturii 
pentru evaluarea amprentei de carbon 
a produselor horticole, în vederea 
facilitării evaluării impactului schimbărilor 
climaterice asupra acestora.
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sectorul horticol și-au pus întrebări referitoare la efectul amprentei 
de carbon a produselor lor. Acest standard este primul pas pentru 
obținerea îndrumărilor privind evaluarea emisiilor gazelor cu efect de 
seră pentru întreaga industriei de horticultură, care vor contribui la 
facilitarea obținerii unor rezultate verificabile și comparabile. Sîntem 
încîntați că elaborarea acestuia a fost posibilă prin colaborarea între 
țări, inclusiv între autoritățile guvernamentale, instituții de cercetare  
și mediul de afaceri.”

Dna Shirley Bailey Wood, Director Departamentul Publicații la BSI 
a afirmat că: „Specificația disponibilă publicului PAS 2050-1 este 
prima din noua serie a specificației focalizate pe diferite sectoare 
care urmează să fie elaborată și care va facilita aplicarea PAS 2050 
ca urmare a revizuirii lui în luna septembrie 2011. BSI  se angajează 
să furnizeze instrumente moderne și relevante din punct de vedere 
tehnic care permit  organizațiilor să gestioneze în mod eficient 
evaluarea amprentei de carbon a produselor lor, precum și impactul 
social și de mediu a acestora. Astfel, vom continua să colaborăm cu 
întreprinderi individuale și organizații pentru a le ajuta să identifice 
soluții care răspund nevoilor lor privind schimbarea climei prin 
intermediul unui proces de dezvoltare transparent, consultativ și 
colaborativ.»

Datorită relațiilor de colaborare între Institutul Britanic de 
Standardizare și Institutul Național de Standardizare, atît standardul 
britanic PAS 2050-1:2012 Evaluarea ciclului de viață a emisiilor de 
gaze cu efect de seră ale produselor horticole, cît și alte standarde 
în domeniu pot fi adoptate în calitate de naționale pe teritoriul 
Republicii Moldova la solicitare.

Pentru informații detaliate, vă rugăm să ne contactați la numărul de 
telefon: (+373 22) 905.326.

Sursa: http://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/
press-releases/2012/3/New-BSI-specification-aids-the-horticulture-
industry-worldwide-in-its-effort-to-assess-the-climate-change-impacts-
of-its-products/#.VRVdJvmsWpd

Astfel, specificația disponibilă publicului PAS 2050-1:2012 Evaluarea 
ciclului de viață a emisiilor de gaze cu efect de seră ale produselor 
horticole oferă asistență și claritate în activitatea organizațiilor 
din sectorul horticol pentru evaluarea și gestionarea impactului 
schimbărilor climatice asupra produselor acestora.

Unele companii deja se bucură de beneficiile oferite de specificația 
disponibilă publicului recunoscută la nivel internațional 
PAS 2050, care oferă linii directoare pentru evaluarea amprentei 
de carbon a bunurilor și serviciilor, contribuind astfel la reducerea 
emisiilor, facilitarea punerii în aplicare a programelor de eficiență, 
îmbunătățirea imaginii și reducerea costurilor.

Un nou document derivat din acest standard a fost elaborat pentru 
a aborda caracteristicile unice ale sectorului horticol și pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale organizațiilor din acest sector care 
doresc să evalueze ciclul de viață al emisiilor de gaze cu efect de seră 
ale bunurilor și serviciilor pe care le oferă.
Utilizat împreună cu cerințele generale ale PAS 2050, PAS 2050-1 va 
ajuta organizațiile din sectorul horticol din întreaga lume:

*   să efectueze evaluări interne ale ciclului de viață a emisiilor 
gazelor cu efect de seră ale produselor, obținînd astfel o mai 
bună înțelegere și control asupra lanțurilor lor de aprovizionare 
și identificînd hotspot-urile și oportunitățile legate de reducerea 
costurilor sau a consumului de energie;
*   să dezvolte programele în curs de desfășurare care vizează 
reducerea emisiilor de gaze;
*   să monitorizeze îmbunătățirile privind schimbările climatice de-a 
lungul timpului;
*   să îmbunătățească relațiile lor cu diverse părți interesate și să 
obțină o cooperare  mai strînsă cu colegii, furnizorii și clienții lor prin 
furnizarea de informații privind emisiile de gaz cu efect de seră ale 
produselor care sunt utilizate în alte produse pe parcursul  lanțului 
de aprovizionare.

Recunoscînd caracterul global al industriei și impactul major al 
amprentei de carbon a produsului, elaborarea standardului 
PAS 2050-1 a fost preluată de experți din diferite țări, sub 
conducerea Consiliului Olandez pentru Produsele Horticole 
(Productschap Tuinbouw, PT) și a Ministerului Afacerilor Economice, 
Agriculturii și Inovării al Olandei, care au sponsorizat lucrările de 
elaborare ale acestui standard. Un grup internațional de experți care 
reprezintă interesele cultivatorilor, cercetătorilor academici și ale 
comercianților au contribuit la dezvoltarea specificației, feedback-
ul din partea organizațiilor din domeniul horticulturii din întreaga 
lume fiind solicitat în timpul perioadei de revizuire de către experți și 
consultării publice perioada în septembrie – octombrie  2011.

Astfel, președintele Consiliului Olandez pentru Produse Horticole, 
dna Agnes van Ardenne a afirmat că: „În ultimii ani, antreprenorii din 
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Al 4-lea Summit European de Standardizare.
Modul în care standardizarea poate susține tranziția 
la o economie mai transparentă și mai inteligentă
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Cînd: 4 iunie a.c. (de la 14:00 pînă la 18:30)
Unde: Biblioteca Națională a Letoniei în Riga

Programul evenimentului poate fi descărcat aici.
Înregistrarea la eveniment se poate efectua pe site-ul summit-ului.  

Cui îi este destinat evenimentul?

Autorităților locale și naționale, factorilor de decizie politică, autorităților de reglementare, 
proiectanților de construcții, arhitecților, inginerilor, elaboratorilor de software, producătorilor de 
materiale de construcții, investitorilor, proprietarilor, consumatorilor, primarilor, planificatorilor 
urbani, institutelor de cercetare, universităților, antreprenorilor, managerilor, inspectorilor în 
construcții etc.

Cel de-al 4-lea Summit European de Standardizare va avea loc la data de 4 iunie 2015 la 
Biblioteca Națională a Letoniei în Riga. Evenimentul face parte din programul oficial al Președinției 
Letoniei din cadrul Consiliului Uniunii Europene (UE). Modul în care standardizarea poate contribui 
la o economie mai transparentă și mai inteligentă în Europa este tema abordată pentru anul 2015. 
Summit-ul se va axa preponderent pe domeniul construcțiilor, care reprezintă cea mai mare parte 
a Pieței Unice Europene și este foarte importantă pentru economia letonă.

Cu toate că redresarea economică a Europei este încă în curs de desfășurare, problema 
competitivității rămîne în centrul politicilor UE. Îndemnînd către o economie inteligentă și 
transparentă, UE își propune să promoveze creșterea economică prin crearea de locuri de muncă, 
încurajarea competitivității și asigurarea unei poziții importante a Europei pe piața mondială.

Sectorul construcțiilor înregistrează mai mult de 10% din producția economică a Europei. În 
general, acesta constă din întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și ocupă aproape 30% din forța de 
muncă industrială, ceea ce înseamnă 20 de milioane de locuri de muncă. Domeniul construcțiilor 
are un rol esențial în asigurarea faptului că fiecare cetățean se poate bucura de o bună calitate a 
vieții. Acest aspect poziționează în prim plan sectorul construcțiilor ca avînd o importanță vitală 
pentru economia și societatea europeană.

Scopul unei economii mai inteligente și mai transparente în sectorul construcțiilor înseamnă 
îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, integrarea durabilității în arhitectură, 
construirea orașelor inteligente, crearea unei conexiuni între știință și standardizare și promovarea 
proiectării și managementului clădirilor. Sesiunile paralele ale summit-ului vor fi axate pe aceste 
subiecte esențiale, iar în cadrul sesiunii plenare va fi luată în considerare situația actuală din 
domeniul construcțiilor, prezentînd evoluțiile actuale și viitoare în domeniul standardizării și 
identificînd prioritățile de acțiune.

Sursă: http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2015-014.aspx

În anul 2006 în Marea Britanie au avut loc modificări în 
reglementările în domeniul construcțiilor, în urma cărora 
începînd din luna mai 2007 a devenit aproape o condiție 
obligatorie ca toate cazanele noi instalate să fie modele 
de cazane în condensație (ele contribuie la protejarea 
mediului înconjurător datorită eficienței energetice ridicate, 
transformînd combustibilul gazos în agent termic). Prin 
urmare, standardul britanic BS 6798 Specificații pentru 
selectarea, instalarea, controlul și menținerea cazanelor de 
gaz care au puterea termică nominală pînă la 70 kW a fost 
revizuit și publicat în anul 2009.

Specificații pentru instalarea, 
controlul și menținerea cazanelor 

de gaz care au  puterea termică 
nominală de pînă la 70 kW
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Din cauza temperaturilor joase înregistrate în iarna anilor 2009 și 2010, 
reprezentanții industriei de producere a cazanelor de gaz au recunoscut 
că recomandările din versiunea standardului din 2009 privind amplasarea 
orificiului de scurgere a condensului nu au luat îndeajuns în considerare 
aspectele referitoare la rezistență. Multe din cazanele de gaz au încetat 
să funcționeze atunci cînd au fost cele mai solicitate, deoarece orificiul de 
scurgere  a condensului a înghețat. 

Producătorii, inginerii și autoritățile de reglementare responsabile de 
modificările reglementărilor care au avut loc în anul 2006, au convenit că 
este nevoie de o revizuire a metodelor de instalare pentru a preveni aceste 
situații pe viitor, prin urmare, standardul a fost revizuit încă odată, în anul 
2014 fiind publicată noua ediție a acestuia.

Standardul britanic BS 6798 specifică cerințele pentru selectarea, instalarea, 
controlul, exploatarea, punerea în funcțiune și menținerea cazanelor de gaz 
pentru încălzire centrală și în alte scopuri. Acest standard poate fi utilizat 
pentru cazanele care au o putere termică nominală care nu depășește 
70 kW pe baza puterii calorice nete, inclusiv pentru mașini de gătit cu cazane 
integrate utilizate pentru a furniza încălzire centrală. 

Astfel, standardul britanic BS 6798 se aplică pentru cazanele concepute să 
funcționeze în regim de condensare sau non-condensare pentru încălzirea 
locuințelor sau a spațiilor comerciale prin punerea în circulație a apei încălzite 
în sisteme deschise sau închise.

Standardul BS 6798 nu se aplică pentru:

*   cazane de gaz care au puterea termică nominală de peste 70 kW;
*   grupuri de cazane cu o putere termică nominală de 70 kW sau mai puțin 
de 70 kW (pentru fiecare cazan în parte), dar cu un input acumulat de peste 
70 Kw, în conformitate cu specificațiile standardul BS 6644.

Structura acestui document respectă abordarea utilizată în alte standarde 
pentru instalații de gaz. Standardul BS 6798 se aplică pentru cazanele cu 
marca CE, dar și pentru cazanele utilizate anterior care nu are marcajul CE. 
Acest standard britanic înlocuiește BS 6798:2009, care actualmente este 
anulat.

În acest context, vă aducem la cunoștință că la solicitarea părților interesate, 
Institutul Național de Standardizare poate adopta standardul britanic 
BS 6798:2014 Specificații pentru selectarea, instalarea, controlul și menținerea 
cazanelor de gaz care au puterea termică nominală de pînă la 70 kW  în calitate 
de standard moldovean. 

Pentru informații detaliate, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon: 
(+373 22) 905.326.

Sursa: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030283829

Revizuirea standardului internațional 
ISO 22000 privind managementul siguranței 

alimentelor este în curs de desfășurare

Asigurarea calității 
produselor alimentare 
de-a lungul întregului 
lanț alimentar este o 

preocupare majoră 
în societatea noastră 

modernă, în care 
produsele uneori trec 

mai multe frontiere 
înainte de a ajunge la 

consumatorul final.

De la prima publicare a standardului internațional 
ISO 22000 privind managementul siguranței alimentare în 
anul 2005, actorii lanțului alimentar, inclusiv producătorii, 
consumatorii și autoritățile guvernamentale, se confruntă 
cu noi cerințe de siguranță alimentară – fapt ce sporește 
necesitatea de revizuire a standardului. Întrunirea grupului de 
lucru al Organizației Internaționale de Standardizare 
(ISO) – ISO/TC 34/SC 17/WG 8 – responsabil de revizuire, a 
fost găzduită de Institutul Irlandez de Standardizare (NSAI), 
membru cu drepturi depline al ISO. Grupul s-a întîlnit în 
perioada 23 - 25 februarie a.c. la Dublin pentru a discuta 
îmbunătățirile necesare de efectuat asupra standardului.

O consultare ce a avut loc anul trecut în rîndul utilizatorilor 
standardului a condus la identificarea lacunelor existente în 
versiunea curentă. Anumiți termeni s-au dovedit a fi confuzi: 
au fost depistate repetări inutile, iar unele concepte trebuie 
clarificate. Mai mult decît atît, întreprinderile mici și mijlocii
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(IMM-urile) nu au fost suficient implicate și 
a fost necesar de a îmbunătăți înțelegerea 
evaluării riscurilor. Aceste aspecte diverse 
sesizate de către utilizatori vor contribui 
la procesul de revizuire a standardului 
internațional ISO 22000.

Pe baza acestui feedback, grupul de revizuire 
va aborda, astfel, următoarele aspecte:

•   va clarifica anumite concepte-cheie, în 
special, puncte critice de control ce trebuie 
gestionate, programe operaționale necesare, 
abordarea riscurilor, retragerea și rechemarea 
produselor, precum și combinația de măsuri 
de control extern;

•   va actualiza termeni și definiții;

•   va face standardele mai simple și mai 
concise;

•   va evita elaborarea unui conținut prea 
prescriptiv;

•   va asigura o implicare mai mare a IMM-
urilor.

Mai mult, standardul internațional ISO 22000 
va avea același format, ca și alte sisteme de 
management a standardelor, avînd o structură 
identică a textelor, termenilor și definițiilor 
generale. Acest lucru va facilita activitatea 
companiilor care doresc  să fie certificate 
conform mai multor sisteme de management 
a standardelor, cum ar fi: 
ISO 9001 și ISO 22000. Formatul coordonat 
va asigura coerența între standarde, va 
simplifica utilizarea integrată a acestora și 
va facilita citirea și înțelegerea lor de către 
utilizatori.

Cu toate că, experții din industria alimentară 
ar putea fi implicați în mod deosebit de 
activ în această revizuire, și alți utilizatori 
ai standardului vor fi vizați în mod special. 
Aceștia includ: IMM-urile, producătorii de 
produse alimentare, actorii din industria 
hranei pentru animale, autoritățile de 
reglementare care sunt în căutarea 
unui model de elaborare a cerințelor de 
reglementare potrivit managementului 
siguranței alimentelor, chiar și producătorii 
care nu sunt direct implicați în producerea 
alimentelor, dar ale căror activități intră în 
domeniul de aplicare al standardului, spre 
exemplu - apa. 

Multe companii și organizații nu utilizează 
standardul internațional ISO 22000 de unul 
singur, dar în combinație cu standardul de 
management al calității ISO 9001 din dorința 
de a alinia două standarde și de a le asigura 
coerența.

Totodată, seria de standarde ISO/TS 22002 
susține anumite sectoare și permite punerea 
în aplicare a standardului internațional 
ISO 22000, oferind instrumente de creare a 
premiselor necesare programelor.

Desigur, toată această muncă nu ar putea 
fi realizată fără participarea direcționată a 
diferitelor părți implicate în lanțul alimentar. 
Grupul de revizuire se va reîntruni la 
jumătatea lunii octombrie pentru a oferi o 
a doua versiune a documentului de lucru. 
Dacă totul se va derula conform planului, se 
estimează că standardul va fi publicat în anul 
2017.

Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_
index/news_archive/news.htm?refid=Ref1951

Institutul Național de Standardizare 
a organizat o masă rotundă cu 

genericul: „Standardele – promotori 
ai progresului economic”
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La data de 12 mai a.c. Institutul Național de Standardizare 
(INS) a organizat o masă rotundă cu genericul „Standardele 
– promotori ai progresului”. Evenimentul a întrunit 
reprezentanți din mai multe instituții de învățămînt din 
Republica Moldova, printre care: Academia de Studii 

Economice a Moldovei, Institutul de Relații Internaționale din 
Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Studii 
Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea 
de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, 
Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți.

Obiectivele organizării mesei rotunde sunt de a iniția relații de 
colaborare a INS cu instituțiile de învățămînt cu profil economic 
din Republica Moldova,  de antrenare a acestora în discuții cu 
privire la importanța standardizării pentru economia națională și 
internațională, precum și  de identificare a modalităților de cooperare 
a INS cu mediul academic.

Evenimentul a fost deschis de către directorul INS, dl Iurii Socol, 
care în discursul său a precizat că organizarea acestei mese rotunde 
are multiple scopuri: de a identifica în ce măsură standardizarea se 
regăsește  în cursurile și disciplinele pe care cadrele universitare 
le predau; de a lansa proiecte de conlucrare a instituțiilor, chiar și 
proiecte europene; de a intensifica colaborarea dintre instituții și 
direcționarea informării și educării noilor generații de specialiști în 
domeniul economic în noul context economic al țării noastre, prin 
schimbarea de abordare a domeniului standardizării, fapt care începe 
de pe băncile de studiu ale studenților. Dl director al INS a menționat 
faptul că, așa cum domeniul standardizării este o parte importantă 
a economiei unei țări, este esențial ca acest domeniu să fie corect 
reflectat în rîndurile studenților, care ulterior, vor activa în domeniul 
economic.

De asemenea, dl director al INS a vorbit și despre statutul actual al 
INS, care s-a format în urma reorganizării sistemului infrastructurii 
calității în anul 2013, și a ținut să sublinieze faptul că este important 
de diferențiat atribuțiile pe care le îndeplinește INS, de atribuțiile 
celelaltor instituții din domeniul infrastructurii calității. Astfel că, în 
prezent INS are atribuții de aprobare, publicare, actualizare, difuzare 
și promovare a rolului standardizării, și nicidecum nu are atribuții de 
certificare, testări etc.

În acest context, dl Lilian Bostan a făcut referire și la faptul că 
viitorii ingineri și businessmani trebuie educați în noul spirit 
de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Abordînd 
sistemele vechi de desfășurare a activităților, agenții economici 
se privează de dreptul de a  progresa și cunoaște noi posibilități 
de dezvoltare mult mai eficiente care corespund noilor 
schimbări ale timpului. Deși în Republica Moldova, există 
mulți antreprenori care activează conform vechilor reguli de 
funcționare, odată cu trecerea timpului aceste practici nu vor 
mai fi relevante, ele vor fi depășite și vor influența negativ 
mediul de afaceri afectînd imaginea industriei naționale. Astfel 
că, devreme sau mai tîrziu, aceste sisteme vechi de funcționare 
vor trebui înlocuite cu practici noi, mai eficiente și evoluate. În 
acest fel, se va asigura perpetuarea tehnologiilor și schimbarea

Totodată, în cadrul mesei rotunde dl Lilian Bostan, șef al Departamentului Standardizare al 
INS, a vorbit despre standardele naționale în noul context economic. Astfel, odată cu semnarea 
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova urmează să realizeze o serie de 
angajamente, care se referă inclusiv și la activitățile din domeniul standardizării.

Suplimentar, șeful Departamentului Standardizare a precizat care sunt beneficiile aplicării 
standardelor. În acest sens, în standarde sunt reflectate cele mai bune practici și cunoștințe 
cristalizate de către un grup de experți din diverse domenii. Astfel, standardele fiind propagate 
mai multor utilizatori, asigură transferul de informații care conțin cele mai bune soluții către 
părțile interesate și agenți economici, care prin utilizarea acestor cunoștințe și practici nu doar 
își vor minimiza cheltuielile de desfășurare a activităților și vor realiza economii, dar vor spori 
competitivitatea întreprinderii, vor facilita deschiderea către noi piețe de desfacere pentru 
produsele și serviciile lor, vor asigura desfășurarea eficientă a operațiunilor economice și vor crea 
noi oportunități de afaceri.
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practicilor în domeniul economic. 

Concomitent, dna Alina Șincarenco, 
șef Departament Publicații și 
Comerț al INS, a adus la cunoștința 
cadrelor universitare și a studenților 
prezenți la eveniment despre faptul 
că INS urmărește obiectivul de a 
facilita accesul părților interesate 
la standardele păstrate în cadrul 
Fondului Național de Standarde. 
Prin urmare, în prezent Catalogul 
documentelor normative este 
disponibil on-line, la orice oră a zilei 
atît pe site-ul INS www.standard.
md, cît și la adresa electronică www.
estandard.md .

În aceeași ordine de idei, dna 
Șincarenco a explicat cum poate 
fi căutat un standard în cadrul 
Catalogului documentelor normative și 
care sunt informațiile de identificare 
a standardului, precizînd că însăși 
conținutul standardului nu este 
disponibil on-line, argumentînd prin 
faptul că standardele sunt create de 
către grupuri de experți și ele sunt 
obiectul dreptului de autor.

De asemenea, șef al Departamentului 
Publicații și Comerț a INS, a adăugat 
că un alt produs INS disponibil on-
line este versiunea electronică a 
Buletinului de Standardizare, care a 
fost creată în luna ianuarie a acestui 
an, și care poate fi găsită și consultată 
pe site-ul INS în rubrica Publicații 
INS. Dna Șincarenco a adăugat că 
versiunea electronică a Buletinului 
de Standardizare este actualizată 
săptămînal în zilele de joi sau vineri.

La finele mesei rotunde, reprezentanții 
mediului academic au avut 
posibilitatea de a-și exprima opiniile cu 
privire la aspectele ce țin de utilizarea 
standardelor în procesele educaționale 
a studenților, a modalităților și 
instrumentelor de colaborare a INS cu 
instituțiile de învățămînt.

Prin urmare, printre subiectele discutate 
au fost limba de publicare și difuzare 
a standardelor – limba rusă sau limba 
engleză, care creează impedimente 
de studiere și consultare a acestora 
de către studenți; lipsa materialelor 
informaționale în domeniul standardizării 
în cadrul bibliotecilor instituțiilor de 
învățămînt; precum și, cheltuielile 
instituțiilor de învățămînt ce țin de 
achiziționarea standardelor. 
În răspunsul său la problemele 
menționate, dl Iurii Socol, director al INS, 
a precizat faptul că, deși în ultimii ani, pe 
piața economică prețurile pentru diverse 
produse și servicii  a crescut, costurile 
pentru achiziționarea standardelor au 
rămas neschimbate. În plus, dl Socol 
a precizat faptul că, INS a elaborat o 
schemă de acordare a reducerilor la 
procurarea standardelor, chiar și de 50% 
din costul acestora.

Concomitent, întru atingerea scopului 
de consolidare a relațiilor dintre INS și 
mediul academic, precum și promovarea 
importanței și rolului standardizării în 
rîndul studenților, dl Socol a adăugat că, 
este salutabilă posibilitatea de organizare 
a unor ore de instruire a studenților de 
către specialiștii INS în cadrul orelor de 
curs universitar.

În discuțiile purtate cu reprezentanții mediului academic prezenți la eveniment, directorul INS, 
dl Iurii Socol a anunțat despre faptul că, INS la data de 21 mai a.c. organizează Ziua Ușilor Deschise 
a INS, la eveniment fiind invitate toate persoanele interesate de domeniul standardizării.

Masa rotundă s-a încheiat cu acordarea unor certificate de participare celor prezenți la 
evenimentul organizat de către INS.

Pentru informații suplimentare cu privire la eventualele colaborări, sugestii și opinii, rugăm 
colaboratorii instituțiilor de învățămînt să ne contacteze la numărul de telefon: 022.905.325.
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Institutul European de Standardizare 
în Telecomunicații a încheiat un 

Memorandum de Înțelegere cu Trusted 
Computing Group în vederea cooperării 

în procesul de elaborare a standardelor  
în telecomunicații

Colaborare întru asigurarea securității infrastructurii 
telecomunicațiilor și serviciilor mobile
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Consorțiul de companii IT (Compaq, Hewlett Packard, IBM, Intel, 
Microsoft, AMD etc.) care conlucrează în vederea securizării 
echipamentelor și comunicațiilor informatice, Trusted Computing 
Group (TCG) și Institutul European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI) au anunțat la data de 5 mai curent că au 
încheiat un Memorandum de Înțelegere prin care sunt de acord să 
colaboreze în ceea ce ține de procesele de elaborare a standardelor 
internaționale pentru a securiza infrastructura domeniului 
telecomunicațiilor la nivel mondial.

TCG este o organizație non-profit instituită pentru a elabora și 
pentru a promova deschis și nepărtinitor standarde din industria 
globală, care susțin hardware-ul de bază în siguranță pentru 
platforme informatice interoperabile sigure.

ETSI este o organizație care elaborează standarde în domeniul 
industrial, avînd în calitate de membri peste 800 de producători, 
operatori de rețea, furnizori de servicii, organisme de cercetare, 
autorități de reglementare și reprezentanți ai mediului academic din 
peste 60 de țări. ETSI desfășoară activități de pre-standardizare și 
standardizare în sectoarele relevante domeniului telecomunicațiilor, 
tehnologiei informației, sunetului și transmisiunilor televizate. 
Concomitent, ETSI are drept scop de a elabora standarde aplicabile 
la nivel mondial și este o organizație europeană de standardizare 
recunoscută.

„TCG salută oportunitatea de a conlucra îndeaproape cu ETSI 
și membrii săi asupra standardelor importante din domeniul 
telecomunicațiilor”, a spus dl Mark Schiller, directorul executiv al TCG. 
„Pentru că tot mai multe dispozitive sunt conectate, importanța 
standardelor și rolul cheie al încrederii fundamentale în stabilirea 
securității va fi în creștere.”

Acordul dintre TCG și ETSI identifică subiecte reciproc importante, 
inclusiv servicii cloud și integritatea funcționării platformei 
infrastructurii telecomunicațiilor și dispozitivelor mobile.

De asemenea, Acordul permite cooperarea dintre grupul de lucru 
Soluții de mobilitate sigure al TCG și următoarele comitete ale ETSI: 
ISG NFV Virtualizarea funcțiilor rețelei, TC LI Interceptarea legală, TC 
CYBER Securitatea virtuală și TC NTECH Tehnologii de rețea. Acordul 
permite adițional colaborarea între alte grupuri de lucru TCG și 
comitete ETSI. La moment, TCG contribuie prin intermediul grupului 
de lucru ETSI ISG NFV la securizarea și atestarea platformei de la 
distanță prin intermediul utilizării tehnologiilor consorțiului TCG.

Sursă: http://www.etsi.org/news-events/news/958-2015-05-tcg-and-
etsi-establish-mou-to-cooperate-on-telecommunications-standards

Institutul Național de Standardizare (INS) în 
parteneriat cu Reprezentanța din Republica 
Moldova a Centrului Român de Politici 
Europene (CRPE-R.Moldova), sprijinit de 
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID), au organizat la data de 21 mai 2015, 
Ziua Ușilor Deschise, cu genericul „Standarde 
europene - noi orizonturi, noi oportunități”.

Scopul organizării acestui eveniment a fost de 
a lansa proiectul FHI 360 Parteneriate pentru 
o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS) 
“Informarea publicului larg și a părților 
interesate referitor la standardele adoptate 
în cadrul ACLAC”, finanțat de USAID, în cadrul 
căruia INS va beneficia de asistența CRPE-R.

Moldova în ceea ce ține de creșterea gradului 
de conștientizare a importanței standardelor 
europene și crearea unei platforme de discuții 
pentru agenții economici naționali referitoare 
la oportunitățile oferite de acestea, precum și 
consolidarea capacităților mediului academic 
în vederea utilizării standardelor europene în 
procesul de învățămînt.

Evenimentului a avut loc în două sesiuni, unde 
au participat peste 100 de reprezentanți ai 
autorităților de reglementare, întreprinderilor, 
instituțiilor de cercetare, organismelor de 
certificare, membrii comitetelor tehnice, ONG-
uri, asociații patronale și mediul academic.
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Acest eveniment a fost deschis de 
către directorul INS, dl Iurii Socol, 
care în discursul său a precizat că 
organizarea acestui eveniment are 
ca scop familiarizarea cu avantajele 
și oportunitățile implementării 
standardelor europene la nivel 
național.

Totodată, dl Cristian Ghinea, 
Director al Centrului Român de 
Politici Europene (CRPE), a afirmat 
că CRPE-R.Moldova susține țara 
noastră în procesul de integrare 
europeană și contribuie la procesul 
de democratizare și europenizare 
prin promovarea bunelor practici 
pentru modernizarea administrației 
publice, bazîndu-se pe experiența 
statelor din UE și ale instituțiilor 
europene prin implicarea actorilor 
publici și privați cu interese în
formularea de politici publice, stimulînd astfel dezbaterile în jurul temelor de mare importanță 
pentru avansarea Republicii Moldova pe calea europeană.

Astfel, în discursul său, dl Lilian 
Bostan, șef al Departamentului 
Standardizare al INS, a menționat 
despre  Acordul de Asociere cu 
Uniunea Europeană, unde Republica 
Moldova urmează să realizeze o 
serie de angajamente, care se referă 
la preluarea tuturor standardelor 
europene, anularea tuturor 
standardelor naționale conflictuale.

De asemenea, dl Lilian Bostan, a 
prezentat și starea de lucruri la 
moment în domeniul standardizării
din Republica Moldova. Astfel, pe teritoriul țării noastre sînt în vigoare 27 000 de standarde 
moldovene, cca 8500 standarde europene (EN). Acest aspect confirmă îndeplinirea de

către INS a obligațiunilor Republicii Moldova stabilite în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, 
care presupun adoptarea a cel puțin 80% din standardele europene în calitate de naționale, ceea ce 
reprezintă circa 18 000 de standarde europene în termen de 7 ani.

În acest context, dna Diana Dorobanțu, 
Director Direcția Publicații, Asociația 
de Standardizare din România, a 
menționat despre experiența României 
în implementarea standardelor în 
perioada de pre-aderare și lecțiile 
învățate și transferul de expertiză, cît 
despre importanță înțelegerii necesității 
aplicării voluntare a standardelor la nivel 
de țară și care sînt problemele cu care se 
confruntă România la momentul actual.

Prin urmare, dna Alina Șincarenco, 
șef Departament Publicații și Comerț 
al INS, a adus la cunoștință invitaților 
prezenți la eveniment despre faptul că 
INS urmărește obiectivul de a facilita 
accesul părților interesate la standardele 
păstrate în cadrul Fondului Național 
de Standarde. Astfel, dna Șincarenco 
a prezentat e-Standard. Catalogul 
Standardelor Moldovene fiind disponibil 
on-line, atît pe site-ul INS 
www.standard.md, cît și la adresa 
electronică www.estandard.md.

La finalul întrunirii, directorul INS, dl Iurii Socol a adus mulțumiri tuturor invitaților prezenți la 
eveniment și a adus la cunoștință despre elaborarea noului site al instituției și de a lua cunoștința 
privind materiale informative, comunicatele plasate pe site, deoarece au o importanță majora în 
procesul de informare a publicului larg privind noutățile la nivel european și internațional.

Vă mulțumim pentru participare și pentru interesul față de activitatea de standardizare!
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Lansarea proiectului Twinning „Consolidarea capacităților instituționale 
în domeniul standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune 
practici din statele membre ale UE”

La data de 26 mai anul curent a avut loc conferința de lansare a 
proiectului Twinning “Consolidarea capacităților instituționale în 
domeniul standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune 
practici din statele membre ale UE” .

Astfel, Ministerul Economiei, Institutul Național de Metrologie (INM) și Institutul Național de 
Standardizare (INS) în calitate de actori principali în infrastructura calității din Republica Moldova, 
vor beneficia  de asistență și consultanță din partea experților din cadrul Institutului Național 
German de Metrologie (PTB), Institutul German de Standardizare (DIN), Institutului Federal pentru 
Cercetare și Testarea Materialelor (BAM), Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) și Asociației 
de Standardizare din Romania (ASRO).

În discursul său de deschidere 
a conferinței, Stephane Bride, 
Viceprim-ministru, Ministrul 
Economiei a menționat despre 
implementarea Acordului 
de Liber Schimb și Comerț 
Aprofundat (ZLSAC) între 
Republica Moldova – Uniunea 
Europeană, ca parte întegrată 
a Acordului de Asociere 
semnat cu UE la 27 iunie 2014, 
dezvoltarea infrastructurii 
calității, prin consolidarea 
capacităților INS și INM, 
reprezintă un pas important 
în asigurarea accesului 
mărfurilor moldovenești pe 
piața europeană.  Astfel, 
cooperarea în cadrul acestui 
proiect va promova alinierea 
infrastructurii calității din 
Republica Moldova cu criteriile, 
principiile și orientările 
recunoscute la nivel european.
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Totodată, dl. Pirkka Tapiola, Șeful 
Delegației Uniunii Europene în 
RM a afirmat despre importanța 
implementării standardelor 
europene pentru economia 
Republicii Moldova. Astfel, 
standardele europene asigură 
calitatea și siguranța produselor și 
a serviciilor, contribuie la asigurarea 
interoperabilității produselor și a 
componentelor acestora, oferă 
acces la noi piețe de desfacere, 
sporesc nivelul de satisfacție 
a consumatorilor, contribuie la 
reducerea costurilor de producție 
și realizarea de economii, sporesc 
competitivitatea și contribuie la 
recunoașterea și consolidarea 
întreprinderilor autohtone atît la

nivel național, cît și la nivel european și internațional. Prin urmare, UE va continua să ofere 
asistență Republicii Moldova pentru ca produsele moldovenești să atingă standardele de calitate 
europene, așa încît să devine competitive atît pe piața UE cît și pe cele internaționale. 

La conferință au participat dna Ulrike Maria Knotz, Ambasador al Germaniei în Republica Moldova; 
dl. Hans Koch, lider de proiect, Institutului Național German de Metrologie; dl. Dumitru Dinu, lider 
de proiect junior, Biroul Român de Metrologie Legală; dl. Teodor Bîrsa, director, Metrologie Legală, 
Institutul Național de Metrologie și dl Iurii Socol, director, Institutul Național de Standardizare. 

Pe lîngă partenerii principali menționați mai sus, grupurile țintă ale 
proiectului cuprind părți interesate din domeniul infrastructurii calității 
RM, precum Centrul Național de Acreditare, organisme de evaluarea a 
conformității, ministere, instituții de stat, întreprinderi mici și mijlocii și 
consumatori care beneficiază în urma serviciilor oferite de beneficiarii  
proiectului.
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Deservire tehnică mai eficientă a 
automobilelor avariate 

cu ajutorul standardului 
britanic BS 10125
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Ca răspuns la cerințele pieții, Institutul 
Britanic de Standardizare (BSI) a elaborat 
în anul 2007 specificația disponibilă 
publicului PAS 125 pentru a furniza linii 
directoare cu privire la aspectele ce țin de 
repararea automobilelor avariate.

Astfel, în anul 2014 specificația disponibilă 
publicului PAS 125:2007 a fost revizuită și 
înlocuită cu standardul britanic 
BS 10125:2014 Servicii de deservire tehnică 
a mijloacelor de transport auto. Specificații 
pentru procesele de reparare a automobilelor 
avariate. Fiind elaborat pe baza unei 
consultări largi și cu contribuția mai 
multor experți, standardul britanic oferă 
credibilitate și generează valori adăugate 
mai mari.

Care sînt grupele țintă ale 
standardului britanic BS 10125?

Standardul furnizează tehnici de 
întreținere a magazinelor de piese auto și 
a centrelor de reparație a automobilelor. 
De asemenea, standardul este util pentru 
asiguratorii auto, producătorii de piese 
de schimb, companiile producătoare de 
automobile, agenții pentru siguranța 
circulației rutiere și asociații de 
consumatori pentru siguranța traficului 
rutier.

Ce conține standardul BS 10125?

Elaborarea acestui standard are scopul 
de a îmbunătăți activitatea atelierelor 
de vopsire și a centrelor de reparație 
a automobilelor avariate, în vederea 
asigurării în mod consecvent a efectuării 
unor lucrări de reparații cît mai eficiente, 
în condiții de siguranță. Pentru a realiza 
acest lucru, standardul cuprinde aspecte 
referitoare la „om, metodă, materiale și 
mecanism” și stabilește cerințe clare, 
relevante și practice cu privire la:

*   personal – recrutarea  acestora,      
competențe și responsabilități;

*   metode de întreținere și reparații 
corespunzătoare;

*   echipamente și instrumente;

*   procesul de reparare, controlul calității, 
activitatea de management, modificările 
care au loc în proces, planificarea 
continuității și ținerea evidenței;

*   piese de schimb și materiale;

*   utilizarea subcontractanților;

*   auditul intern și acțiuni corective;

*   proceduri referitoare la reclamații.

Standardul britanic BS 10125 conține, de 
asemenea, cerințe privind demontarea, 
repararea și înlocuirea parbrizelor.

Care sînt modalitățile prin care 
standardul va ajuta organizațiile 
care activează în domeniul 
industriei auto?

Standardul britanic poate aduce beneficii 
magazinelor de piese auto și centrelor 
de reparație a automobilelor, oferindu-le 
cele mai bune practici pentru a efectua 
activitățile de reparare a automobilelor. 
Printre beneficiile oferite de acesta pot fi 
enumerate:

*  procese de reparare eficiente, care să 
deruleze în condiții de siguranță;

.............................................................................................................................................

*   linii directoare pentru implementarea celor mai bune practici de 
management;

*   modalități de a demonstra calitatea și factori de diferențiere pe piață;

*   modalități de a demonstra angajamentul față de siguranță rutieră a 
consumatorilor și de a crește încrederea și loialitatea lor.

Totodată, standardul britanic BS 10125 face parte din schema BSI Kitemark 
(este o marcă înregistrată, deținută și eliberată de BSI pentru produsele 
care au demonstrat conformitatea cu standardele de calitate și siguranță). 
Certificarea conform standardului și atribuțiile sistemului BSI Kitemark 
furnizează un instrument de marketing foarte eficient.

Care este diferența dintre standardul BS 10125:2014 și 
specificația disponibilă publicului PAS 125?

Standardul BS 10125 conține cerințe suplimentare pe care reprezentanții 
industriei de reparare a automobilelor le-au considerat foarte importante. 
De asemenea, unele aspecte au fost actualizate, iar claritatea unor 
formulări a fost îmbunătățite.

Mai exact, standardul BS 10125:

*   abordează implicațiile noilor tehnologii și materiale;

*   adaugă o cerință de a informa atunci cînd lucrările esențiale pentru 
siguranță la locul de muncă au fost executate;

*   stabilește o pistă fiabilă de audit pentru piesele auto certificate;

*   adaugă o cerință pentru ca fiecare etapă să fie semnată de către o 
persoană competentă;

*    extinde pista de audit pentru subcontractanți;

*    introduce cerințe pentru o procedură reclamații orientată către client.

În acest context, Institutul Național de Standardizare din Republica 
Moldova propune spre atenția tuturor celor interesați, standardul britanic 
BS 10125:2014 Servicii de deservire tehnică a mijloacelor de transport auto. 
Specificații pentru procesele de reparare a  automobilelor avariate care poate fi 
adoptat în calitate de standard moldovean.

Pentru informații detaliate, puteți să ne contactați la numărul de telefon: 
(+373 22) 905.326.

Sursa: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030294641



Mesaj de felicitare cu ocazia 
Zilei Mondiale a Acreditării

Tradițional, în fiecare an la data de 9 iunie este serbată Ziua Mondială a Acreditării. Cu această 
ocazie, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) a organizat o conferință 
cu genericul „Acreditarea: Sprijinind furnizarea serviciilor de sănătate și asistență socială”, la care a 
participat și Institutul Național de Standardizare. 

Conferința a fost deschisă de către dna Eugenia Spoială, Director MOLDAC, care a salutat pe toți 
cei prezenți în sală, a adresat cuvinte de felicitare colegilor și a vorbit despre importanța acreditării 
în contextul furnizării unor servicii de sănătate și asistență socială de calitate.

La conferință a participat și dl Valeriu Triboi, Viceministru al Economiei, care a adus cuvinte de 
felicitare și mulțumire colaboratorilor MOLDAC, subliniind importanța vitală a activității acestora 
pentru întreaga infrastructură a calității. Totodată, în cadrul conferinței au fost prezentate 
rezultatele evaluării MOLDAC de către echipa EA (European Accrediation) în scop de semnare 
EA MLA (Multilateral Agreement), activitățile de implementare a legislației europene privind 
dispozitivele medicale, cerințele privind acreditarea laboratoarelor medicale, impactul transpunerii 
în legislația națională a directivelor UE privind dispozitivele medicale, experiența, realizările 
și problemele privind evaluarea conformității în domeniul medical, instrumente și tehnici de 
îmbunătățire a managementului calității și alte informații utile.
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În același timp, în cadrul conferinței dl Iurii Socol, Directorul Institutului Național de Standardizare 
(INS) a vorbit despre aspectele de implementare a standardelor europene EN în domeniul 
dispozitivelor medicale, prezentînd informații referitoare la legislația europeană privind 
dispozitivele medicale care a fost transpusă la nivel național, statistica privind standardele 
europene în domeniu care au fost armonizate și alte informații utile. Cu ocazia Zilei Mondiale a 
Acreditării, dl Socol a adresat un mesaj de felicitare colaboratorilor din domeniul acreditării, urîndu-
le perseverență, mari succese și noi realizări.

În acest context, INS își exprimă înalta considerație tuturor colaboratorilor din domeniul acreditării 
cu ocazia zilei profesionale. Funcționînd în interes public, MOLDAC are misiunea de a dezvolta 
activitatea de acreditare și evaluare a conformității, conferind încredere în imparțialitatea, 
independența și competența tehnică a organismelor de evaluare a conformității acreditate. Astfel, 
activitatea dumneavoastră profesională în domeniul acreditării are o importanță majoră pentru 
întreaga societate, atît la nivel național, cît și la cel european și internațional.

Cu această ocazie, ne arătăm aprecierea pentru munca asiduă și profesionalismul de care dați 
dovadă în colaborarea cu organismele europene și internaționale omoloage, care drept rezultat 
va crea premise pentru recunoașterea activităților de evaluare a conformității prin semnarea 
acordurilor de recunoaștere multilaterală cu acestea.

Prin urmare, acreditarea acționează ca un catalizator pentru economia globală, facilitînd accesul la 
piețe largi internaționale a companiilor autohtone pe de o parte, și conferind încredere autorităților 
și consumatorilor în competența tehnică a organismelor de evaluare a conformității acreditate pe 
de altă parte.

În numele INS, urăm colaboratorilor MOLDAC mari realizări profesionale pe viitor, împlinirea tuturor 
aspirațiilor și obiectivelor propuse, prosperitate și sănătate.

CEN și CENELEC 
susține trecerea spre o economie 
„mai curată” și mai inteligentă

CEN și CENELEC 
confirmă 

angajamentul lor de 
a susține trecerea 

spre o economie 
„mai curată” și mai 

inteligentă

În urma discuțiilor din cadrul celui de-al 4-lea Summit 
European de Standardizare, care a avut loc la data de 04 
iunie 2015, în or. Riga, Letonia, organismele europene 
de standardizare s-au angajat să colaboreze cu Comisia 
Europeană, în vederea  elaborării standardelor care 
vor sprijini trecerea la o economie „mai curată” și 
mai inteligentă, în special prin reducerea deșeurilor, 
îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea 
adoptării soluțiilor inteligente privind utilizarea noilor 
tehnologii.

Summitul a fost organizat de către Comitetul European 
de Standardizare (CEN) și Comitetul European de 
Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) în parteneriat 
cu Ministerul de Economie al Letoniei și organismul de 
standardizare din Letonia – Standardul Lituanian (LVS), 
care este membru  cu drepturi depline al CEN și CENELEC. 
Subiectul principal  al Summit-ului a fost modul în care 
standardele pot să susțină trecerea la o economie 
„mai curată” și mai inteligentă. La acest eveniment au 
participat peste 200 de delegați, inclusiv personalul de 
conducere al organismelor naționale de standardizare al 
organizațiilor europene și internaționale de standardizare, 
precum și reprezentanții Guvernului leton, instituțiile 
europene, reprezentanții mediului de afaceri și alte părți 
interesate.

Astfel, organizarea Summitului European de 
Standardizare în or. Riga, Letonia a făcut parte din 
programul oficial al Președenției letone a Consiliului 
Uniunii Europene.
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Tema acestui Summit a fost selectată avînd în vedere relevanța sa pentru realizare obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 (în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, inteligentă și incluzivă), precum 
și a obiectivului de a crea o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor cu emisii  
scăzute de dioxid de carbon, care va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la 
diminuarea dependenței Europei de importurile de energie.

Summitul a fost axat în special pe sectorul construcțiilor, care înregistrează mai mult de 10% din 
producția economică a Europei și oferă circa 20 milioane de locuri de muncă în spațiul economic 
european. Programul Summitului a inclus sesiuni care s-au axat pe domenii specifice pentru care 
există standarde elaborate de CEN și CENELEC, la nivel european, inclusiv: performanța energetică 
a clădirilor, durabilitatea materialelor de construcții și lucrările de construcții, precum și proiectarea 
și managementul clădirilor.

De asemenea, în programul Summitului a fost inclusă o sesiune privind orașele și comunitățile 
durabile și  inteligente, în cadrul căruia au fost abordate aspecte referitoare la: clădiri eficiente, 
transport curat și vehicule electrice, rețele electrice inteligente și energie din surse regenerabile 
din punct de vedere energetic, precum și aspecte referitoare la domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor (TIC). Acestea reprezintă domeniile în care CEN și CENELEC sînt tot mai active, lucrînd 
în strînsă cooperare cu Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) și Comisia 
Europeană, în special, în cadrul „Parteneriatului european pentru inovare, orașe și comunități 
inteligente” (EIP- ECC).

Summitul a fost deschis oficial de către Ministrul leton al Economiei, dna Dana Reizniece-Ozola, 
care a subliniat importanța standardelor ca instrumente voluntare orientate spre piață, care susțin 
comerțul prin promovarea încrederii și a siguranței. Dna Reizniece-Ozola a afirmat că standardele 
pot ajuta Europa să dezvolte o economie mai inteligentă și „mai curată” cu ajutorul instrumentelor 
orientate către piață.

În cadrul sesiunii de deschidere a Summitului, dna Vicky Ford MEP, Președintele Comisiei 
pentru pieța internă și protecția consumatorilor (IMCO) a Parlamentului European a afirmat că 
standardele potrivite pot susține inovarea și competitivitatea. Dna Ford a mai adăugat că procesul 
de standardizare trebuie să fie transparent și deschis, în vederea implicării unui număr cît mai 
mare de părți interesate și creșterii gradului de acceptare a standardelor în rîndul publicului larg.

Vorbind în numele CEN și CENELEC, președintele CENELEC, dl Tore Trondvold a declarat că: 
„Standardele pot contribui la dezvoltarea unei economii inteligente și „mai curate” în sectorul 
construcțiilor, spre exemplu prin promovarea celor mai bune practici în ceea ce privește reducerea 
consumului de energie și prin furnizarea unor linii directoare pentru evaluarea sustenabilității 
lucrărilor și materialelor de construcții.” 

Totodată, dl Trondvold a subliniat rolul important al standardelor europene în facilitarea 
implementării legislației UE. El a menționat că aproximativ 20 la sută din standardele adoptate 
de către CEN și CENELEC sînt „standardele armonizate”, ceea ce permite producătorilor (și altor 
actori de pe piață) să se conformeze cu cerințele esențiale prevăzute în directivele UE. Relația 
complementară între legislația UE și standardele europene este descrisă în „noua abordare privind 
armonizarea tehnică și standardele”, care a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 
data de 04 iunie 1985 (exact 30 ani în urmă).

În discursul de închidere, președintele CEN, dl. Friedrich Smaxwil, a subliniat că subiectul 
Summitului Modul în care standardizarea poate sprijini trecerea la o economie mai inteligentă 
și „mai curată” este extrem de important nu numai pentru organizațiile de standardizare, dar 
și pentru factorii de decizie politică și autoritățile de reglementare, precum și pentru părțile 
interesate din sectorul public și privat. Dl Smaxwil a menționat că trecerea la o economie „mai 
curată” și mai inteligentă este o prioritate majoră pentru industria de construcții și pentru întreaga 
comunitate de afaceri, precum și pentru factorii de decizie politică și autoritățile de reglementare 
la nivel național, european și internațional.

Sursa: http://www.cenelec.eu/news/press releases/Pages/PR-2015-03.aspx



INStandard 2/2015 6968 INStandard 2/2015

De la pomparea apei din fîntînă - la alimentarea cu combustibil a mașinii, și chiar 
fabricarea medicamentelor, sistemele de pompare sunt utilizate peste tot, însă de 
prea multe ori acestea funcționează consumînd mai multă energie decît este nevoie în 
realitate. Un nou standard internațional care își propune să schimbe această situație – 
protejînd planeta și portmoneele noastre – se află în proces de elaborare.

Sistemele de pompare sunt folosite pentru 
a transfera lichide în cadrul diverselor 
activități industriale și în cadrul sistemelor de 
management al clădirilor și transporturilor, dar 
de prea multe ori, acestea consumă mai multă 
energie decît este cu adevărat nevoie pentru a 
îndeplini cerințele proceselor tehnice din cadrul 
uzinelor.

Standardul ISO/ASME 14414 Evaluarea 
consumului de energie a sistemului de 
pompare are scopul de a reduce consumul 
de energie, permițînd organizațiilor să 
determine în mod eficient cantitatea minimă 
de energie necesară pentru diferite sisteme 
de pompare, astfel oferind premise necesare 
pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
prin reducerea ulterioară a consumului și a 
amprentei de carbon.

Elaborat în colaborare cu Societatea 
Americană a Inginerilor Mecanici (ASME), 
standardul internațional ISO/ASME 14414 
stabilește cerințe pentru desfășurarea și 
raportarea rezultatelor evaluării sistemului 
de pompare, oferind soluții nu doar de 
calculare a consumului actual de energie, ci 
și de identificare a modalităților de reducere 
a consumului de energie și de îmbunătățire a 
eficienței acesteia.

Oferind o definiție comună pentru evaluare, 
acest standard facilitează, de asemenea, 
concordanța între politicile organizațiilor și ale 
țărilor, asigurînd contractarea mult mai ușoară 
a serviciilor de evaluare.

Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_
index/news_archive/news.htm?refid=Ref1934

Obținerea economiilor de energie prin 
intermediul unui nou 

standard internațional ISO

Progrese importante în 
domeniul standardizării, 

dar și provocări actuale 
prezentate în raportul 
Republica Moldova în 
Politica Europeană de 
Vecinătate 2005-2014

La data de 16 iunie a.c. Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT în colaborare cu Centrul 
Analitic Independent Expert-Grup au organizat o masă rotundă în cadrul căreia au prezentat 
Raportul de Progres, Republica Moldova în Politica Europeană de Vecinătate: 2005-2014. Acest 
raport a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de ADEPT și Expert-Grup cu suportul 
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Est-Europene și 
FHI 360.
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Masa rotundă a fost lansată de către directorul executiv ADEPT, dl Igor Boțan, care a afirmat că din 
anul 1998 Republica Moldova a stabilit un acord de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană, 
iar în anul 2005 a intrat în vigoare Planul de Acțiuni privind realizarea politicilor de integrare în UE, 
astfel, raportul Republica Moldova în Politica Europeană de Vecinătate: 2005-2014, a fost realizat 
în conformitate cu acțiunile care s-au întreprins din 2005 pînă în anul 2014. 

De asemenea, dl Boțan a menționat că: „Republica Moldova a trecut printr-o perioadă importantă în 
cei 9 ani. O țară cu un potențial redus a reușit să facă progrese semnificative, însă există și reversul 
progreselor, cum ar fi corupția endemică care a subminat efortul Republicii Moldova de a se apropia 
de UE”.

La rîndul său, directorul executiv Expert-Grup, dl Adrian Lupușor a abordat aspecte ce țin de 
progresele Republicii Moldova în relațiile sale comerciale cu UE și Turcia, în același timp, menționînd, 
totuși faptul, că majoritatea standardelor de calitate rămîn nearmonizate cu standardele europene, 
ceea ce constituie o piedică pentru exportatorii moldoveni pe piața UE.

În acest context, dl Valeriu Lazăr, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii 
Moldova, a subliniat că atingerea obiectivelor trasate în vederea apropierii politice, economice 
și instituționale a Republicii Moldova de UE ține nu doar de autoritățile publice, ci și de întreaga 
societate civilă. Astfel, cu privire la adoptarea standardelor europene, nu există

bariere de adoptare a acestora, ci există deficiențe de implementare a standardelor europene de 
către antreprenori, care se confruntă cu probleme de retehnologizare a proceselor de producție, 
ceea ce implică cheltuieli suplimentare, iar aceasta este o problemă majoră.

Concomitent, experții raportului Republica Moldova în Politica Europeană de Vecinătate: 2005-
2014 au identificat progrese majore în domeniul infrastructurii calității, inclusiv:

•   ajustarea Legii cu privire la standardizare;

•   adoptarea Strategiei Sectoriale de cheltuieli în domeniul infrastructurii calității și protecției 
consumatorului pentru perioada 2013-2015, care prevede acțiuni și costuri necesare pentru 
reformarea sistemului infrastructurii calității în 5 sectoare: sistemul național de standardizare, 
metrologie, acreditare, protecția consumatorului și securitatea industrială; 

•   ajustarea cadrului instituțional în domeniul standardizării și metrologiei în corespundere cu 
legislația europeană prin crearea Institutului Național de Standardizare (INS) și a Institutului 
Național de Metrologie (INM);



INStandard 2/2015 7372 INStandard 2/2015

•   erarea INS la Comitetul European de Standardizare în Electronică (CENELEC) și la Institutul 
European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI), ceea ce permite preluarea standardelor 
europene în domeniul electrotehnic și a telecomunicațiilor.

Totodată, experții raportului menționat au prezentat principalele probleme în domeniul 
infrastructurii calității printre care:

•   insuficiența mijloacelor financiare, dar și umane, necesare pentru funcționarea eficientă a 
sistemului calității (echiparea necorespunzătoare a laboratoarelor, constrîngeri la implementarea 
standardelor europene pentru agenții economici etc.). 
•   preluarea lentă a standardelor europene în contextul existenței unui număr mare de standarde 
conflictuale, care sunt dominate de standardele interstatale (GOST-uri) care constituie circa 60% 
(16.954) din totalitatea standardelor naționale (după cum puteți vedea în figura alăturată).

În această ordine de idei, experții ADEPT și Expert-Grup vin cu recomandări de atragere a asistenței 
financiare și tehnice externe pentru modernizarea organismelor de evaluare și testare (laboratoare) 
conform cerințelor europene, dar și în vederea consolidării instituționale a actorilor infrastructurii 
calității Institutul Național de Standardizare (INS), Institutul Național de Metrologie (INM) și Centrul 
Național de Acreditare (MOLDAC).

Suplimentar, de promovare a standardelor europene prin aplicarea unor stimulente de ordin fiscal 
în rîndul întreprinderilor, precum și de facilitare a accesului IMM-urilor la asistența financiară a UE 
relevantă (ENPARD, COSME) pentru implementarea standardelor europene.

În cadrul mesei rotunde au mai fost enumerate evoluțiile care s-au realizat și problemele majore 
în domenii, precum: drepturile și libertățile omului, justiție, sistemul de protecție socială, serviciile 
financiar-bancare, sistemul societății informaționale etc.

Mai mult decît 
simple 

butelii din plastic

Luînd în considerare că aproximativ 250 milioane de tone de 
materiale plastice sunt consumate la nivel mondial, asigurarea 
celor mai înalte niveluri de siguranță posibile este una dintre cele 
mai mari priorități ale industriei materialelor plastice. În acest 
domeniu, în calitate de nou președinte al comitetului tehnic al 
Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) pentru utilajele 
de producție și prelucrare a materialelor plastice și cauciucurilor, 
dl Claudio Celata împărtășește opinia sa cu privire la acest 
sector industrial, creșterea exponențială a acestuia și de ce sunt 
importante standardele larg acceptate și coerente.
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Ce este ușor, rezistent și mai performant decît unele materiale tradiționale? 
Plasticul, desigur. Așa cum utilizarea acestuia în ultimii ani a cunoscut cote 
înalte, la fel, și utilajele care îl produc au fost dezvoltate. Nu cu mult timp în 
urmă, fabricarea utilajelor de producție și prelucrare a materialelor plastice și 
cauciucurilor se limita la doar cîteva țări, fiecare dintre acestea avînd propriile 
specificații de siguranță. Astăzi fabricarea acestor utilaje poate fi regăsită în 
multe colțuri ale lumii – marii producători din acest domeniu fiind China, India 
și Brazilia. Sectorul este în creștere – este puțin spus!

Dl Claudio Celata nu este un novice, cînd vine vorba de 
domeniul industrial. Siguranța utilajelor de producție și 
prelucrare a materialelor plastice și cauciucurilor este 
elementul cheie al carierei sale, începînd cu perioada 
cînd multe dispozitive de siguranță pe care le avem 
astăzi lipseau – iar traumatizarea degetelor nu era 
ceva neobișnuit. Astăzi, dl Celata este noul președinte 
al comitetului tehnic ISO/TC 270 Utilaje de producție 
și prelucrare a materialelor plastice și cauciucurilor, al 
cărui secretariat este deținut de Institutul Italian de 
Standardizare (UNI) – membru cu drepturi depline al 
ISO. El este, de asemenea, și consultant al Asociației 
Producătorilor de Forme, Assocomaplast pentru aparatele 
de prelucrare a materialelor plastice și a cauciucurilor 
italiene. Prin intermediul căreia, acesta ne-a împărtășit 
unele tendințe din industrie, provocări și modul în care 
standardele oferă platforma de propagare a inovației.

Care sunt factorii majori ce conduc piața de 
producție și prelucrare a materialelor plastice și a 
cauciucului? Care este impactul acestora asupra 
vînzărilor și producției la nivel global?

Industria de prelucrare a materialelor plastice și a cauciucurilor a crescut semnificativ de la 
începuturile sale din anul 1950, în special, odată cu noile piețe care au apărut în ultimii zece ani. 
În care, inițial, producătorii germani, italieni, japonezi și americani au dominat piața mondială, 
acestea au fost substituite de către producători din țări, precum China, Brazilia și India. Acest lucru 
se datorează în mare parte industrializării sporite a acestor țări și creșterii ulterioare a cererii, cu 
precădere pentru produsele din industria automobilelor, produselor de uz casnic, precum și cea a 
jucăriilor.

Care sunt unele din problemele-cheie și segmentele cu cea mai rapidă dezvoltare din 
industrie la momentul actual?

Consumul de materiale plastice per cap de locuitor este în creștere din an în an la nivel global, dar 
la rate de creștere diferite din punct de vedere geografic. De exemplu, în Scandinavia consumul per 
cap de locuitor de material plastic este de aproximativ 100 kg pe an, în SUA constituind mai mult 
de 90 kg pe an. În China, cu toate acestea, el rămîne la doar 52 kg pe an și doar de 9 kg pe an fiind 
în India.

Din aceste cifre putem observa că sporirea consumului de materiale plastice – care în anul 2014 
a fost de aproximativ 250 de milioane de tone în întreaga lume – corespunde cu industrializarea 
masivă a unor țări, precum China și India.
 
Un alt aspect se referă la utilizarea tipică a materiilor prime plastice. În industria automobilelor, 
de exemplu, componentele din plastic în anul 2000 au reprezentat în medie aproximativ 100 kg 
per mașină, la moment, componentele din plastic fiind peste 150 kg. Un alt exemplu evident de 
utilizare a materialelor plastice este ambalarea produselor alimentare și a băuturilor. În acest 
caz, materialele plastice oferă cele mai bune condiții de conservare a  alimentelor, rezultînd în 
recipiente mult mai ușoare în comparație cu cele din sticlă, metal etc.

Cît de multe inovații sunt introduse în viața de zi cu zi prin utilizarea materialelor 
plastice?

Materialele plastice au devenit esențiale și de neînlocuit în diverse sectoare. Ele sunt 
eficiente datorită performanței lor ridicate, inclusiv:

•  rezistență mare la tracțiune datorită unui design structural corespunzător;
•  greutatea redusă a componentelor;
•  reutilizare sporită în procesul de prelucrare (mai puține deșeuri);
•  costuri mai mici de producție;
•  îmbunătățirea respectării reglementărilor;
•  flexibilitate mai mare de proiectare (consolidarea componentelor);
•  costuri mai mici de ambalare și transportare;
•  creșterea pînă la 6 ori a duratei de utilizare a instrumentului. 

Companiile auto și aerospațiale au fost cele mai active în transformarea produselor sau 
componentelor existente metalice în plastice, conduse de necesitatea de a reduce greutatea și de 
a îmbunătăți eficiența consumului de combustibil. Fiind proiectate și prelucrate corect, materialele 
plastice de inginerie pot fi la fel de rezistente ca și metalul. Ele pot avea, de asemenea, rezistență 
chimică sporită la căldură, fiind astfel, alegerea potrivită pentru sistemele de combustibil, 
sistemele de manipulare a fluidelor și pentru alte utilizări în condiții de temperaturi ridicate.

Plasticul este utilizat astăzi în variate domenii. Să luăm în considerare, de exemplu, însemnătatea 
acestuia în medicină. Cu un ritm tot mai accelerat de îmbătrînire a populației, cererea și importanța 
protezelor din plastic nu a fost niciodată mai mare. Acestea sunt utilizate tot mai mult în 
procedurile de rutină, cum ar fi protezarea șoldului în cazul unei fracturi. Și aceasta este doar o 
picătură în găleată!

Avînd în vedere că se estimează că piața globală a materialelor plastice va înregistra o 
creștere de la 116 la 171,4 kilotone pînă la sfîrșitul anului 2018, va exista o necesitate 
și o cerere mai mare pentru standarde?

Cererea pentru standardele internaționale ISO privind siguranța utilajelor de producție și prelucrare 
a materialelor plastice reprezintă o evoluție în elaborarea standardelor. Odată cu creșterea 
ponderii de utilizare a plasticului și a componentelor din cauciuc la nivel global, precum și cu 
delocalizarea în diferite continente, a devenit esențial de a elabora standarde larg acceptate și 
consistente, asigurînd astfel niveluri ridicate de siguranță în întreaga lume.

O privire din interior a motorului 
turboreactor
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Acest lucru va elimina riscul utilizării dispozitivelor și a măsurilor de siguranță care pot deveni 
bariere în calea comerțului internațional de materiale plastice. 

Care sunt unele din provocările cu care vă confruntați în cadrul comitetului tehnic 
ISO/TC 270? Unele planuri sau previziuni?

„Cea mai frecventă provocare – dacă pot spune așa – este de a întruni împreună cerințele tehnice 
conținute în standarde sau în reglementări, care sunt utilizate în diferite țări și regiuni ale lumii 
într-un singur standard. Aceasta nu este o sarcină ușoară”, a spus dl Claudio Celata, președintele 
comitetului tehnic ISO/TC 270 Utilaje de producție și prelucrare a materialelor plastice și a 
cauciucului.

„Din partea mea, trebuie să accept să fiu mai răbdător. Între timp, comitetul tehnic va începe să 
studieze proiectele de standarde pentru alte mașini de prelucrare menționate anterior. Sperăm să 
avem rezultate frumoase în urma acestui studiu și așteptăm cu nerăbdare să ținem la curent toți 
colegii și utilizatorii în ceea ce privește noile elaborări!”, a adăugat dl Claudio Celata.

Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1955

Dl Claudio Celata, noul președinte al comitetului 
tehnic ISO/TC 270 Utilaje de producție și prelucrare a 
materialelor plastice și cauciucului

Consolidarea cooperării dintre 
CEN, CENELEC și ENTSOG 

va susține integrarea pieței 
europene a gazelor naturale

Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul 
European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) 
și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de 
Transport a Gazelor (ENTSOG) au semnat la data de 5 
iunie a.c. un Memorandum de Înțelegere la Riga (Letonia). 
Memorandumul oferă un cadru pentru aceste organizații 
de partajare a informației, schimb de expertiză tehnică 
și consolidare a cooperării acestor organizații în vederea 
elaborării  standardelor  europene și codurilor de rețea, 
care sunt necesare pentru a asigura distribuirea gazelor 
în Europa în mod eficient, fiabil, sigur și integrat.
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Memorandumul de Înțelegere dintre CEN, CENELEC și ENTSOG a fost semnat de către dna Elena 
Santiago Cid (directorul general al CEN și CENELEC) și dl Vittorio Musazzi (directorul general al 
ENTSOG). Ceremonia de semnare a avut loc în orașul Riga (Letonia) în cadrul Asambleelor Generale 
ale CEN și CENELEC.

CEN, CENELEC și ENTSOG își vor coordona activitățile pentru asigurarea compatibilității 
standardelor europene, care sunt adoptate și publicate de către organismele naționale de 
standardizare din cadrul a 33 de țări, precum și a codurilor de rețea, care se referă la capacitatea 
de distribuție, conexiunea la rețea și siguranța operațională, care sunt elaborate de ENTSOG 
și care pot fi adoptate în calitate de Regulamente UE obligatorii de către Comisia Europeană și 
statele membre.

Memorandumul de Înțelegere stabilește un cadru pentru consolidarea cooperării dintre cele trei 
organizații. În special, CEN și CENELEC pot invita ENTSOG să numească experți care vor participa în 
activitățile de standardizare relevante la nivel european. ENTSOG este interesat, cu precădere, să 
contribuie la elaborarea standardelor, în ceea ce privește infrastructura gazelor (prin intermediul 
comitetului tehnic CEN/TC 234), totodată, să participe și la alte activități cum ar fi: elaborarea 
de specificații pentru „injectarea biometanului în rețeaua de gaze naturale” (prin intermediul 
comitetului tehnic CEN/TC 408). Mai mult decît atît, CEN și CENELEC pot fi invitate să contribuie la 
lucrările tehnice care se desfășoară în cadrul ENTSOG.

În discursul său, cu ocazia ceremoniei de semnare a Memorandumului de Înțelegere, dna Elena 
Santiago Cid, director general al CEN și CENELEC, a declarat: „Suntem convinși că colaborarea 
dintre ENTSOG și organismele de standardizare europene va avea o contribuție pozitivă și 
importantă la perfecționarea cu succes a pieței energetice europene. Totodată, cooperarea

Dna Elena Santiago Cid, directorul general al CEN și CENELEC și 
dl Vittorio Musazzi, directorul general al ENTSOG, la ceremonia de 

semnare a Memorandumului de Înțelegere

noastră ne va ajuta să asigurăm că toți participanții 
implicați în transportul și distribuția de gaze naturale și 
biometan pot beneficia de utilizarea standardelor, care 
sunt pe deplin coerente și compatibile cu codurile de 
rețea și alte cerințe de reglementare.”

Dl Vittorio Musazzi, directorul general al ENTSOG, a 
salutat, de asemenea, Memorandumul de Înțelegere cu 
CEN și CENELEC. Dl Musazzi a spus: „Punerea în aplicare 
a codurilor de rețea vor avea un impact asupra diferitor 
părți interesate care anterior au urmat diferite norme și 
standarde. ENTSOG este foarte mulțumit de semnarea 
acestui Memorandum, care ne va permite să cooperăm 
și să realizăm schimbul de informații cu CEN și CENELEC 
și să contribuim la elaborarea de standarde aplicabile și 
coerente, care vor satisface necesitățile tuturor părților 
interesate.”

Cooperarea consolidată între CEN, CENELEC și ENTSOG 
va sprijini implementarea cu succes a pieței energetice 
europene integrate, în conformitate cu propunerile 
Comisiei Europene de stabilire a unei „Uniuni Energetice” 
(COM (2015)80 final).

Notă

ENTSOG a fost fondată la 1 decembrie 2009 în baza 
Regulamentului European (CE) 715/2009. Membrii 
ENTSOG sunt 44 de operatori naționali de sisteme 
de transport de gaze din 23 de state membre ale UE. 
ENTSOG are, de asemenea, 3 parteneri asociați (în 
Estonia, Letonia și Lituania) și 4 observatori (în fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Elveția și 
Ucraina).

Misiunea ENTSOG este de a facilita și de a consolida 
cooperarea între operatorii naționali ai sistemelor 
de transport de gaze din Europa pentru a asigura 
dezvoltarea unui sistem de transport paneuropean în 
conformitate cu obiectivele energetice ale UE. Împreună 
cu toate părțile interesate implicate, ENTSOG elaborează 
coduri de rețea care vor stabili regulile cu privire la modul 
de integrare a pieței gazelor naturale, precum și, pentru 
funcționarea și dezvoltarea sistemului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.
entsog.eu

Sursă: http://www.cencenelec.eu/News/Press_Releases/
Pages/PR-2015-02.aspx
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Energie pentru viitor: 
Proprietățile hidrogenului
Proprietățile hidrogenului reprezintă un potențial 
imens pentru Europa de a spori conversia energiei 
inteligente. Avînd în vedere denuclearizarea, 
decarbonizarea și importul mai mic de energie, 
acesta ar putea fi o soluție,  pentru scenariile de 
dependență energetică.

Hidrogenul ar putea permite stocarea energiei din surse regenerabile, care sunt intermitente 
prin definiție, ar putea fi adăugat gazelor naturale comprimate și injectat în rețeaua de gaze 
pentru a fi utilizat drept combustibil pentru mijloacele de transport, sistemele de încălzire, 
centralele electrice de gaze sau drept combustibil pur pentru alimentarea vehiculelor electrice 
cu rezervor de combustibil.

Cu toate acestea, tehnologia dată are nevoie de unele cunoștințe științifice suplimentare cu 
privire la aspecte-cheie, inclusiv performanța, siguranța și durabilitatea.

Un nou grup de lucru WG Hidrogen  a  fost creat de către Comitetul European de Standardizare 
(CEN) și Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), la începutul anului 
2015 în cadrul Forumului Industriei „Managementul Energiei”. Activitatea acestui grup va fi în 
măsură să dea un răspuns cu privire la capacitatea dezvoltării surselor regenerabile de energie, 
cunoscînd proprietățile hidrogenului.

În atelierul „Punerea în aplicare a științei în standarde: 
Proprietățile hidrogenului și gazului natural comprimat 
(HCNG)” organizat în luna octombrie 2014 de către 
Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (CCC), a 
arătat că o cooperare strînsă între industrie, cercetare și 
standardizare este necesară pentru a umple decalajul și 
pentru a introduce cu succes această tehnologie.

Rezultatele cercetării vor fi baza pentru activitatea de 
standardizare viitoare a CEN și CENELEC. Între timp, 
WG Hidrogen efectuează lucrări pentru a încadra acest 
subiect în relație cu cîteva domenii diferite de standarde, 
care sunt relevante: infrastructura gazelor și a energiei, 
calitatea gazelor, transportul, rețelele inteligente și 
contoarele inteligente.

În special, grupul de lucru WG Hidrogen va:

•   planifica toate activitățile curente relevante de 
standardizare și va stabili relațiile relevante în raport cu 
programele de lucru în domeniul standardizării europene 
și internaționale;

•   stabili contactul suplimentar cu părțile interesate 
din sectorul gazelor naturale, rețelelor, aprovizionării 
electrice, mobilității (inclusiv aspecte alternative de 
combustibil discutate în cadrul Grupului de Coordonare 
e-mobilitate a CEN-CENELEC) etc.;

•   colabora cu comitetul tehnic al Organizației 
Internaționale de Standardizare ISO/TC 197 Tehnologii pe 
bază de hidrogen;

•   dentifica metodele de testare existente relevante și va 
examina proiectele existente în acest domeniu în Europa 
și în altă parte, va coopera și va obține informații de la 
Centrul Comun de Cercetare și alte servicii comunitare 
relevante (de exemplu, Direcția Generală de Cercetare și 
Inovații, Direcția Generală Energie și Direcția Generală 
Mediu ale Comisiei Europene), inclusiv în ceea ce ține de 
orice politică de dezvoltare referitoare la standardizare.

Sursă: http://www.cencenelec.eu/news/brief_news/
Pages/TN-2015-011.aspx




