
Standardele internaționale ISO și 
consumatorul

• Standardele internaționale ISO
facilitează comerțul de produse și
servicii pentru a răspunde
cerințelor consumatorilor privind
securitatea și sănătatea, protecția
mediului etc.

• Reprezentanții consumatorilor
participă la elaborarea
standardelor ISO și contribuie la
definirea specificațiilor tehnice
ale produselor pentru a
răspunde necesităților și
cerințelor consumatorului.

• Atunci cînd produsul final
respectă cerințele
consumatorului, beneficiază
atît consumatorul și
producătorul, cît și  prestatorul
de servicii.



ISO și consumatorul   

Implicarea consumatorilor în activitatea de standardizare are drept scop 
obținerea produselor și serviciilor în conformitate cu specificațiile tehnice 

și asigurarea adaptării acestora  la necesitățile utilizatorului final

De ce ISO apreciază 
implicarea consumatorilor

r
c o

Standardul ISO definește caracteristicile de siguranță a 
produselor, echipamentelor industriale și a serviciilor. 
Utilizatorul final, în acest caz, poate fi un producător sau un 
prestator de serviciu. Cu toate acestea, utilizatorul final este 
consumatorul*. Standardele ISO privind produsele și serviciile 
pentru consumatori reprezintă o gamă variată începînd de la 
biciclete, cărucioare pentru copii și carduri bancare, pînă la 
siguranța produselor pentru consumatori, modalități de plată, 
returnarea produsului, precum și comerțul transfrontalier de 
bunuri second hand.

Ca rezultat, soluționarea problemelor consumatorilor 
reprezintă un obiectiv strategic pentru ISO, astfel, în Codul de 
etică sînt specificate standardele internaționale actuale 
elaborate.  

Ce este important pentru consumatori?
Standardele stabilesc caracteristici pentru produse și servicii, 
precum și modalități de măsurare și testare. Reprezentanții 
consumatorilor pot să influențeze aceste caracteristici, astfel 
încît produsele și serviciile să asigure:

• Calitate și fiabilitate;

• Securitate și protecție a sănătății;

• Compatibilitate între produse;

• Coerența privind furnizarea serviciilor;

• Alegere eficientă a produselor și serviciilor;

• Transparența privind informațiile despre produs;

• Concurența loială, prețuri mici pentru consumatori;

• Produse sustenabile pentru grupele vulnerabile de
cetățeni (copii, vîrstnici);

• Protecția mediului.

* ISO definește consumatorul ca membru individual al publicului-țintă.

Cum ISO respectă opiniile 
consumatorilor 
ISO organizează și încurajează participarea consumatorilor 
luînd în considerare două aspecte:

• Participarea membrilor ISO și a Consumatorilor
Internaționali (CI) în procesul de elaborare a standardelor;

• Participarea membrilor ISO în cadrul Comitetului privind
politica de protecție a consumatorilor (ISO/COPOLCO).
Membrii ISO/COPOLCO sînt reprezentanți din cadrul
organismelor naționale de standardizare ( ONS) sau
organizații de consumatori mandatați de ONS.
ISO/COPOLCO colectează opiniile exprimate de specialiștii
din cadrul diferitelor sectoare ale industriei și ale
autorităților publice.

Rolul major al ISO este de a crește numărul consumatorilor 
din țările în curs de dezvoltare, de a participa și de a se implica 
în procesul de elaborare a standardelor și în politicile din 
domeniu. ISO/COPOLCO organizează workshop-uri la nivel 
mondial, publică broșuri informative și alte materiale, inclusiv 
și programe de instruire.

Broșura ISO Vocea ta contează explică în detaliu motivele 
pentru care consumatorii trebuie să participe și să se implice în 
activitatea de standardizare.

O sursă importantă de informare este Consumatorii și 
standardele: parteneri pentru o viață mai sigură,  care oferă 
informații privind rolul implicării consumatorilor în 
activitatea de standardizare	 (a se vedea www.iso.org/sites/
consumersstandards/index.htm)  .

Obiectivul Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) 
este să elaboreze standarde internaționale care sînt relevante pe 
piață și să satisfacă cerințele consumatorului, astfel încît să ofere 
produse și servicii de calitate.

Indiferent dacă sînt sau nu consumatorii utilizatori finali, 
aceștia sînt adesea preocupați de consecințele privind comerțul 
de produse și servicii, cum ar fi: practicile etice de producere, 
impactul asupra mediului, modificările tehnologice și ale 
sistemelor de a furniza informații consumatorilor sau pentru a 
depune reclamații.



Consumatorul – inițiative în cadrul ISO 
ISO/COPOLCO organizează anual la nivel mondial un atelier de 
lucru, care se axează pe un subiect important pentru 
consumatori. Conform recomandărilor din cadrul acestuia, ISO 
elaborează noi standarde pentru diverse domenii:

• Servicii – activitatea de standardizare în domeniul turismului;

• Responsabilitatea socială – linii directoare cu privire la
managementul etic;

• Standarde pentru serviciu clienți: coduri de conduită,
gestionarea reclamațiilor și a sistemelor de soluționare a
litigiilor pentru clienți;

• Linii directoare generale – declarații privind participarea
consumatorilor și a necesităților persoanelor în vîrstă și a
persoanelor cu dizabilități;

• Ghiduri privind redactarea standardelor (aspecte legate de
siguranță, ambalaje, informații despre produse, instrucțiuni
de utilizare, simboluri grafice și prestarea serviciilor) ;

• E-comerț – aspecte legate de consumatori;

• Facturarea serviciilor de rețea;

• Retragerea produsului de pe piață;

• Siguranța produselor pentru consumatori;

• Comerțul transfrontalier de bunuri second hand.

Privind spre viitor: 
consumatorul și interesele 
societății

ISO și consumatorul    

Partenerii ISO cu privire la aspectele legate 
de consumatori

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OECD) și Consumatorii Internaționali (CI) sînt membri ai 
ISO/COPOLCO. De asemenea, ISO/COPOLCO cooperează cu 
organizațiile regionale pentru protecția consumatorilor.

Cum pot consumatorii să influențeze 
conținutul standardelor

ISO/COPOLCO organizează reuniuni pentru  reprezentanții 
consumatorilor în cadrul diferitor proiecte de elaborare a 
standardelor IEC și ISO cu referire la:

• Aspectele privind siguranța și performanța aparatelor
electrocasnice;

• Servicii ( linii directoare, turism, servicii financiare,
alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate);

• Aspectele privind siguranța împotriva incendiilor;

• Produsele second hand;

• Persoanele cu dizabilități și persoanele în vîrstă;

• Aspectele de mediu (managementul mediului, consumul
de energie, schimbările climatice);

• Siguranța apei – prevenirea situațiilor de înec;

• Simbolurile grafice și sistemele de informare a cetățenilor;

• Aspectele la nivel mondial  (coduri de conduită, gestionarea 
reclamațiilor, sistemele de soluționare a litigiilor, 
confidențialitatea, e-comerț și serviciile de efectuare a facturilor);

• Produsele pentru copii și
siguranța jucăriilor;

• Metodele contraceptive;

• Sistemul de sănătate;
• Securitatea socială;

• Siguranța alimentară;

• Responsabilitatea socială;

• Nanotehnologie;

• Siguranța imaginilor;

• Produsele cosmetice (metode de
încercare a protecției solare);

• Produsele de îngrijire a lentilelor de contact.

Odată cu apariția 
internetului și a altor 
informații cu privire la noile 
descoperiri tehnologice, 
globalizarea și accesul la 
informații devine din ce în 
ce mai tolerabil.  De 
asemenea, există o cerere 
care necesită o trasparență 
privind participarea la 
structurile ce determină 
situația politică. Datorită 
cerințelor consumatorilor, 
programul de standardizare 
ISO se extinde dincolo de 
standardele tradiționale de  produse pentru a include necesitățile 
societății, cum  ar fi protecția mediului, responsabilitatea socială 
și prestarea serviciilor.

ISO apreciază implicarea părților interesate, oferind un feedback 
și o analiză a situației cu privire la caracteristicile de siguranță, 
ecologie, fiabilitate, eficiență, compatibilitate, servicii pentru 
clienți, informații transparente și obținerea unor costuri reduse.  
Consumatorii au un rol însemnat în vederea asigurării la nivel 
mondial a importanței și responsabilității pieței.

Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) elaborează pentru 
consumatori standarde în domeniul electricității, totodată, 
aceasta participă și în cadrul Comitetului ISO/COPOLCO  cu 
scopul de a contribui la elaborarea Ghidurilor ISO/IEC privind 
includerea aspectelor consumatorilor în elaborarea 
standardelor și de a oferi recomandări cu privire la activitățile 
de standardizare.

Atunci cînd reprezentanții consumatorilor participă la procesul 
de elaborare a standardelor, se respectă cerințele 
consumatorilor. Ei pot oferi date cu privire la aspectele legate de 
siguranță și că acestea sînt respectate, spre exemplu, modul în 
care sînt utilizate produsele și serviciile (sau utilizate în mod 
necorespunzător) și oferă consultanță privind aspectele de 
comunicare.
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Comitetul ISO privind politica de protecție a 
consumatorilor (ISO/COPOLCO)
Conține o serie de publicații și informații utile, 
disponibile în compartimentul	Consumers pe site-ul 
web al ISO www.iso.org.

Revista ISO Focus+ a fost publicată pentru prima dată 
în ianuarie 2010, aceasta oferă informații complete 
despre standardele internaționale ISO cu privire la 
produse și servicii, procese, sisteme,  evaluarea 
conformității, precum și bunele practici. Revista I SO 
Focus+ este publicată în limba engleză și franceză.
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