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Cine suntem? 

 

 

Activitatea de standardizare în Republica Moldova este 

efectuată de către organismul național de standardizare 

(ONS), prin intermediul comitetelor tehnice de standardizare.  

 

În calitate de ONS este desemnat Institutul Național de 

Standardizare  (INS). 
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INS este o instituţie publică, în subordinea Ministerului Economiei şi are 
drept scop realizarea politicii de stat în domeniul standardizării, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la 
standardizarea națională  

 

 
 

Misiunea INS constă în contribuirea la creșterea competitivităţii economiei 
naţionale, creşterea durabilă a bunăstării populaţiei şi sporirea utilizării 
sustenabile a resurselor. Misiunea INS se realizează prin adoptarea 
standardelor europene și internaționale, promovarea standardelor și a 
standardizării. 



Principalele atribuții ale INS 

Reprezentarea RM ca membru în organizațiile europene, internaționale și interstatale de 
standardizare și îndeplinirea obligațiile ce îi revin în calitate de membru al organizaţiilor  
corespunzătoare; 

Colaborarea în domeniul standardizării cu organisme similare din alte țări; 

Elaborarea, aprobarea și realizarea programului de standardizare  
națională; 

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

Elaborarea și aprobarea standardelor moldovenești; 

Stabilirea regulilor de standardizare națională; 

Dezvoltarea și gestionarea Fondului național de standarde. 



Ce este un standard 

 

 

 

Standardul – specificație tehnică stabilită prin consens, adoptată de un 

organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, a 

cărei respectare nu este obligatorie. 

 

Standard moldovenesc – standard aprobat sau adoptat de organismul 

național de standardizare din Republica Moldova. 

 

 



Standardele 



Ce include un standard? 

Reguli, prescripții și caracteristici  
referitoare la diverse activități 

Cerințe și/sau recomandări pentru diverse  
produse, procese, sisteme sau servicii 

Descriu metode de încercare sau de  
măsurare 

Standard 
(SM, SM SR,  

SM EN, SM ISO etc.) 

Oferă informații referitoare la terminologia  
generală pentru anumite domenii specifice 



Un standard are următoarele caracteristici 

Coerent și  
consecvent 

Proces activ, 
experiență reală Implicarea tuturor  

părților interesate 

Statut de referință, 
recunoaștere națională și  

internațională 

Validat prin  
consens 



Beneficiile implementării standardelor  
europene 

 Eliminarea barierelor tehnice din calea comerţului; 

 Reducerea costurilor, diminuarea deșeurilor și 
îmbunătățirea eficienței; 

 Îmbunătățirea calității, fiabilității și a performanței; 

 Obținerea accesului la cele mai recente cunoștințe și 
soluții moderne din întreaga lume; 

 Asigurarea compatibilității între diferite produse și 
componente; 

 Asigurarea sănătății și securității angajaților și 
consumatorilor; 

 Îmbunătățirea imaginii afacerii Dvs. 

 



Fondul Național de Standarde (FNS) 

 Subdiviziune a INS; 

 Gestionează și păstrează patrimoniul național de documente normative din domeniul 

standardizării. 

Activitatea FNS se bazează pe următoarele atribuții: 

 Vînzarea documentelor normative de standardizare;  

 Actualizarea documentelor normative în domeniul standardizării; 

 Oferirea consultațiilor calitative și veridice privind statutul standardelor deținute, 

modalitățile de achiziționare și de actualizare a acestora. 

Mai multe detalii: 

Catalogul documentelor normative poate fi accesat direct pe 

adresa www.estandard.md sau prin intermediul paginii web oficiale a 

INS www.standard.md. 
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Site-ul oficial al INS 



Exemple de standarde 



Actualmente, în Republica Moldova sunt în vigoare: 

26099 
Standarde  
Moldovene  

(SM) 

12202 
Standarde interstatale  

(GOST) 

10608 
Standarde europene 

 (EN) 

2681 
Standarde internaționale 

(ISO, IEC) 



 Colaborarea la nivel european, internațional 

și interstatal 

Institutul 

Național de 

Standardizare 

CEN 

IEC 

EASC 

ISO 

CENELEC 

Membru afiliat 

Membru afiliat 

Membru cu drepturi  
depline 

Membru asociat Membru ITU prin  
intermediul MTIC 

ETSI 

ITU 

Membru 
corespondent 

Membru observator 



 Alătură-te instituției noastre! 

YouTube 

Twitter 

Linkedin 

www.standard.md  

Site-ul oficial al INS 
Facebook 

Google+ 

http://www.standard.md/


Dreptul de autor asupra standardelor 

Standardele sunt lucrări colective elaborate de către mai mulţi 

experţi în cadrul comitetelor tehnice sub iniţiativa şi 

responsabilitatea organismului de standardizare, care le şi publică. 

Ele reflectă experienţa şi cunoştinţele celor participanţi la elaborare 

şi încorporează contribuţia intelectuală a fiecăruia.  

 

Prin urmare, standardele sunt creaţii – sub forma documentaţiilor 

ştiinţifice – protejate prin drepturi de autor  încă din fază de 

proiect.  
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