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1. 
ANGAJAMENTE 

ASUMATE 



“ 
În vederea integrării sistemului său de 

standardizare, Republica Moldova va transpune în 
mod progresiv întreg corpul de standarde europene 

(EN) ca standarde naţionale 

Acordul de Asociere UE-RM 
Art. 173 alin. (5) lit. (a) 



“ 
Republica Moldova, simultan cu această 

transpunere, va anula standardele naţionale 
conflictuale cu standardelor europene 

Acordul de Asociere UE-RM 
Art. 173 alin. (5) lit. (b) 



2. 
PUBLICAȚII 

CEN/CENELEC 



Publicații CEN/CENELEC 
Standarde – EN 

Documente de armonizare - HD 

Specificații tehnice – CEN/TS 

Rapoarte tehnice - CEN/TR 

Acorduri/înțelegeri ale comitetelor – CWA 



24.608 
Publicații ale CEN/CENELEC  
/ la 22.03.2016 



1.500 
Standarde publicate anual de către Comitetul 
European de Standardizare (CEN/CENELEC )  



0 
Standarde publicate de CEN care ar descrie 
cerințe pentru produsele alimentare 



402 (1,6%) 
Standarde publicate de CEN care ar descrie  
metodele de încercări a  produsele alimentare 



3. 
ADOPTAREA 

STANDARDELOR 
EUROPENE 



”Strategia 18/80” – 
adoptarea pînă în anul 
2018 a 80% din totalul de 
standarde europene 



Rata anuală de adoptare 
de cel puțin 3000 poziții 
noi 



Pentru anul 2016 este 
planificată adoptarea a 
3800 de standarde 
europene 



10.610 
Standarde europene adoptate ca standarde moldovene 



4. 
STANDARDE 

CONFLICTUALE 



”Standard conflictual este standardul 
național, avînd același domeniu de 
standardizare ca și un EN și care are 
cerințe care sunt în contradicție cu 
cerințele EN”. 
   (CEN/CLC IR 2, p. 2.13) 



Condiţiile de conflictualitate 
depind de un set de variabile 
proprii unui standard, cum ar fi: 
 
- Obiectul de standardizare; 
- Domeniul de aplicare; 
- Numărul de parametri; 
- Valorile parametrilor; 
- Aspectele asociate produsului. 



Exemple de standarde conflictuale: 
 
GOST 9808-84 „Двуокись титана 
пигментная. Технические условия”  
 
SM EN ISO 591-1:2013 „Pigmenţi de 
dioxid de titan pentru vopsele. Partea 
1: Specificaţii şi metode de încercari”  



GOST 9070-75 ”Вискозиметры для 
определения условной вязкости. 
Технические условия” 
 
SM SR ISO 3105:2013 ”Viscozimetre 
cinematice cu capilare de sticlă. 
Specificaţii” 



GOST 10280-83 Пылесосы 
электрические бытовые. Общие 
технические условия  
 
SM SR EN 60335-2-2:2011 Aparate 
electrice pentru uz casnic şi scopuri 
similare. Securitate. Partea 2-2: 
Prescripţii particulare pentru 
aspiratoare şi aparate de curăţat prin 
aspirare 



Implicit se consideră conflictuale și 
edițiile anterioare ale standardelor 
europene.  



SM SR EN 228:2010 Carburant pentru 
automobile. Benzină fără plumb. 
Condiţii şi metode de încercare 
 
SM SR EN 228:2014 Carburanţi 
pentru automobile. Benzină fără 
plumb. Cerinţe şi metode de 
încercare 



1425 
Standarde moldovene confictuale anulate în anii 2014-
2015 



După anulare, textul standardului 
se păstrează în Fondul Naţional 
de Standarde al INS şi este 
disponibil oricui pentru 
consultare și utilizare. 



Standardele europene trebuie 
implementate de către membrii 
naționali CEN/CLC într-un 
termen, de regulă, de 6 luni 
pentru data publicării (dop) și  
6 luni pentru data anulării 
standardelor conflictuale (dow) 



INS nu este obligat 
(deocamdată) să respecte 
termenele DOP și DOW. 
 
Depășirea este ani de zile. 



 
În 2016 INS a început 
respectarea acestor termene – 
pentru standardele europene 
publicate din 01.01.2016 



5. 
IMPEDIMENTE 



Impedimente 
- Pentru a aplica un standard european sunt 

necesare cunoștințe și instruiri speciale; 

- Implementarea standardului necesită 
investiții în echipamente și tehnologii noi; 

- Mai mult de 50% din standarde sunt în limba 
engleză sau franceză; 



Impedimente 
- Familiaritatea cu standardele GOST și 

”respingerea” standardelor europene; 

- Părerea greșită precum că anularea unui 
standard GOST conflictual ar împiedica 
exportul spre statele CSI. 



6. 
CONCLUZII 



Concluzii 
- Sporirea competitivităţii naționale şi 

exportului e posibilă doar prin aplicarea 
standardelor europene şi internaţionale; 

- INS va adopta standardele europene în ritm 
constant; 

- INS trebuie să anuleze standardele 
moldovene conflictuale, pe măsura 
adoptării celor europene; 



Concluzii 
- INS publică standarde europene în limba 

română doar in limitele traduse de ASRO; 

- INS publică standarde europene în limba 
rusă doar in limitele traduse de colegii din 
Belorusia; 

- Anularea unui standard GOST conflictual nu 
împiedică exportul spre statele CSI; 

- Standardele anulate pot fi utilizate după 
anularea acestora. 



Vă mulțumesc. 
 
Întrebări? 

Detalii de contact: 
lilian.bostan@standard.md 
022 905 320 
 
Lilian BOSTAN 


