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Prefață 

Standardele sînt utilizate în fiecare zi de către întreprinderi, producători, 

organisme publice și alte organizații, ca instrument de gestionare a 

problemelor vitale, cum ar fi comerțul, reglementarea, calitatea, 

sănătatea și siguranța, noile tehnologii eficiente energetic, impactul 

asupra mediului, conectivitatea și interoperabilitatea. 

Înțelegerea standardelor și standardizării este esențială pentru studenți, 

deoarece aceste cunoștințe pot fi un atu important în perioada efectuării 

studiilor, însă pot avea o și mai mare valoare în viitoarea lor carieră, 

activînd în calitate de manageri, ingineri, oameni de știință sau orice altă 

profesie pe care o aleg. 

Această publicație este rezultatul activității desfășurate de către 

Institutul Britanic de Standardizare, Institutul Danez de Standardizare,  

Autoritatea Națională de Standardizare din Irlanda, Asociația de 

Standardizare din Finlanda și Universitatea din Zagreb, sub auspiciile 

Grupului de lucru al CEN și CENELEC „Educația despre standardizare”, 

cu scopul de a sprijini educația despre standarde și standardizare la 

nivel european. 

O lume construită pe standarde  este completată cu seturi de întrebări și 

răspunsuri multiple, prezentări power point și studii de caz despre 

modul în care au fost predate standardele și standardizarea în alte 

instituții de învățămînt la nivel european. La sfîrșitul fiecărui capitol din 

prezentul ghid sînt plasate întrebări care pot servi drept subiecte de 

discuție referitor la aspectele menționate în capitolul dat. 

Prezenta publicație, precum și toate materialele care o completează pot 

fi găsite gratuit online pe site-ul www.ds.dk/education. Această 

publicație, precum și toate materialele ce o completează pot fi 

distribuite, însă nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 

Dacă aveți întrebări, comentarii sau sugestii referitor la acest material, nu 

ezitați să ne contactați pe adresa uni@ds.dk 

Echipa de proiect 
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Introducere 
 

 
Educația despre standarde și standardizare joacă un rol-cheie într-o lume 

tot mai internaționalizată. Studenții care posedă cunoștințe despre acest 

subiect au o poziție fermă atunci cînd au de a face cu o gamă largă de 

situații, pe care ar putea să le întîlnească în activitatea lor profesională.  

 
Pentru o companie de talie mondială, cum este BBOXX, care activează în 

mai multe țări și are echipe de proiectare în Marea Britanie, echipe de 

producție în China și instalatori și operatori răspîndiți în mai multe țări din 

Africa și Asia, standardele sînt vitale pentru succesul afacerii lor. Aceasta 

înseamnă că noi de multe ori activăm în diferite limbi, culturi și moduri de 

funcționare. Deși acest lucru ar putea fi o rețetă potențial periculoasă 

pentru greșeli și abateri atunci cînd vine vorba de dezvoltarea și 

fabricarea de produse noi, standardele ajută diversele noastre unități de 

afaceri să comunice mai bine și să reducă potențialul apariției unor 

confuzii de-a lungul lanțului de aprovizionare și în sectorul nostru.  

Participarea la elaborarea standardelor care sînt aprobate de industrie 

contribuie la sporirea încrederii investitorilor, clienților și partenerilor. 

 
Fiind student sau tînăr specialist, studierea despre standarde și 

standardizare vă va ajuta să avansați; nu veți cunoaște doar procese și 

tehnici esențiale din inginerie/știință care sînt acceptate pe scară largă , 

ci veți putea să și demonstrați că aveți cunoștințe despre marcajul CE 

și accesul pe piață, că puteți planifica proiecte, reduce costurile, 

îmbunătăți calitatea pentru afacerea dvs, totodată aceste cunoștințe vă 

vor ajuta să demonstrați, de exemplu, că produsele îndeplinesc 

criteriile cu privire la siguranță. 



 

 
 
 
 
 

Compania BBOXX proiectează, produce, distribuie și finanțează sisteme 

solare cu un mod de instalare și utilizare inovativ pentru a îmbunătăți accesul 

la energie în Africa și în țările în curs de dezvoltare din lume. Aproximativ                 

41 000 de produse BBOXX au fost vîndute în mai mult de 35 de țări, 

îmbunătățind viața a mai mult de 205 000 oameni. BBOXX conduce și 

gestionează toate aspectele legate de operațiunile de afaceri — proiectarea în 

laboratorul de la Londra, fabricarea la uzina din China și distribuirea către 

partenerii din 35 de țări și către mai mult de 30 de magazine locale din 

Kenya, Rwanda și Uganda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christopher Baker-Brian 
 

   Antreprenor, cofondator 

                 și director tehnic, BBOXX 
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Introducere 

Standardele influențează viața cotidiană a fiecărui cetățean, deoarece 

ele există într-o gamă largă de domenii (cum ar fi construcții, industria 

alimentară, clădiri, mașini, sănătate, mediu, servicii etc.) și acoperă mai 

multe niveluri (de exemplu, siguranță, management, testare, 

compatibilitate etc.). Diferite tipuri de standarde răspund la diferite 

necesități. 

În acest capitol, veți afla ce este un standard și care sînt diversele tipuri 

de standarde. Mai mult decît atît, veți afla diferența dintre standardele 

de jure și standardele de facto, precum și relația dintre standarde și 

dreptul de autor. 

Aceste informații vă vor oferi o înțelegere de bază despre standardizare în 

general și informații rezumative necesare pentru înțelegerea întregului 

ghid.  

Standardele în viața de zi cu zi 

Imaginați-vă o lume fără standarde… chiar și o zi fără standarde. Ar fi 

destul de dificil, dacă nu chiar imposibil! Viața ar fi nesigură și nimic nu 

ar fi compatibil. Pentru a obține o idee generală despre cît de multe 

standarde întîlnim în timpul zilei, ar trebui să încercăm să numărăm 

mulțimea de standarde pe care le întîlnim din momentul în care ne 

ridicăm din pat dimineața pînă seara cînd mergem la culcare. Ar fi un 

număr considerabil. Dacă luați, spre exemplu, primele 30 de secunde 

după ce vă treziți, veți vedea că deja ați întîlnit mai multe standarde, 

cum ar fi dimensiunile pentru un pat, standardele pentru ceasuri cu 

alarmă, lămpi, paturi căptușite etc. Din fericire, una dintre 

caracteristicile standardelor constă în faptul că noi coexistăm cu ele, 

fără ca măcar să observăm existența lor. Cine se gîndește la 

standardele pentru mobilier atunci cînd stă la masă și ia micul dejun?  

Standardele sînt frecvent întîlnite în viața de zi cu zi — chiar dacă 

majoritatea dintre noi nu sîntem conștienți de acest fapt. Amintiți-vă, de 

exemplu, atunci cînd urcați sau coborîți scările, în cele mai multe cazuri 

vă veți simți obișnuit și familial. Motivul constă în faptul că înălțimea  
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treptelor a fost standardizată de generații la rînd
1
. 

Cu toate acestea, uneori se întîmplă ca atunci cînd urcăm niște scări 

să ne simțim neobișnuit și necomfortabil. Cauza va fi cel mai probabil 

faptul că aceste scări au fost construite în baza unui alt standard, decît 

cel cu care sîntem obișnuiți. De asemenea, drept exemplu pot servi 

hainele pe care le îmbrăcăm, casa în care locuim, mijloacele cu 

ajutorul cărora ne deplasăm pe parcursul zilei, dispozitivele electrice 

pe care le utilizăm — lista standardelor este fără sfîrșit. Nu putem trăi 

nici o zi fără a interacționa cu standardele, iar pentru a ilustra acest 

fapt priviți figura de mai jos: 

 

 
 
 

Machiaj (analiză) 

EN 16342 

 
 
 
 
 
 
 
 

Textile 

Seria EN ISO 105- 
 

Simboluri pentru spălare 

EN ISO 3758 

 
 
 

Mărimea inelelor 

ISO 8653 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loțiune de protecție solară 

EN ISO 24444 

Implanturi pentru articulația genunchiului 

ISO 7207-1 

 

 
 

Figura 1: Exemple de 

standarde în viața de 

zi cu zi. 

 
 
 
 
 

Încălțăminte 

EN 12785 

 
 

1 Standardul poate varia de la o țară la alta. 
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Definiția standardului 

Standardele reprezintă un mijloc de comunicare — un fel de limbaj 

comun, avînd forma unei specificații tehnice. Deseori acestea 

reprezintă abilitatea de a comunica dincolo de limbi pentru a evita 

neînțelegerile. Standardele există doar pentru că le utilizăm și pentru 

că obținem beneficii în urma utilizării lor. Dacă acestea nu aduc 

plusvaloare, justificarea existenței lor nu ar mai fi aplicabilă.  

Standardele au existat dintotdeauna într-o formă sau alta. Primele standarde 

au fost elaborate pentru a facilita comerțul. Era important să existe standarde 

care definesc cerințele față de produs și metoda de testare, de exemplu, prin 

măsurare. Standardele pentru siguranță, de asemenea, se regăsesc printre 

cele mai vechi standarde. 

Astăzi, există mai multe standarde ca oricînd, fiind unificate în majoritatea 

regiunilor și într-o gamă largă de domenii. Unele standarde reflectă practici 

comune și sînt preluate de la o generație la alta; altele sînt elaborate prin 

consorțiu sau de către organizații oficiale de standardizare. Există în lume un 

număr colosal de standarde elaborate de către sistemul oficial de 

standardizare (de exemplu, CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU), ele 

constituind doar vîrful aisbergului. Cu toate acestea, anume astfel de 

standarde oficiale deseori au cel mai mare impact și cea mai mare 

recunoaștere în societatea din întreaga lume și anume asupra acestor 

standarde ne vom focusa în principal în capitolul de față și în acest ghid în 

general. Alte standarde care aparțin „aisbergului” variază considerabil de 

la standarde specifice unei companii pînă la standarde care descriu 

metodologii, cum ar fi calendarul Gregorian, notele muzicale și regulile 

diferitelor tipuri de sport (de exemplu, regulile jocului de fotbal american). 

Nu există doar o singură definiție a standardului, ci foarte multe. În dicționarul 

Oxford
2
, sînt enumerate șase sensuri diferite ale cuvîntului standard. Cea

mai relevantă definiție în acest sens este: Ceva ce este utilizat în calitate de 

măsură, normă sau model în evaluările comparative
3
. Această definiție este

una foarte largă! Diverse organizații care utilizează sau care elaborează 

standardele au creat propria lor definiție. Principalele definiții sînt prezentate 

în tabelul de mai jos. 

2 http://www.oxforddictionaries.com/ (2014-12-15). 

3 http://www.oxforddictionaries.com/ (2014-12-15). 

http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
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Tabelul 1: Definițiile standardului. 
 

 
 

CEN CENELEC 4 

 
Document stabilit prin consens și aprobat de un organism 

recunoscut, care furnizează, pentru utilizări comune și 

repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru 

activități sau rezultatele lor, urmărind obținerea unui grad 

optim de ordine, într-un context dat. 

 

NOTĂ 

Standardele trebuie să se bazeze pe rezultatele 
consolidate ale științei, tehnologiei și experienței și să fie 
orientate spre atingerea optimului de beneficii pentru 
comunitate. 

 
ISO IEC 5 

 
Document stabilit prin consens și aprobat de un organism 

recunoscut, care furnizează, pentru utilizări comune și 

repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru 

activități sau rezultatele lor, urmărind obținerea unui grad 

optim de ordine, într-un context dat. 

 
Comisia 

Europeană6 

 
Înseamnă o specificație tehnică, aprobată de un organism 

de standardizare recunoscut, pentru utilizări comune şi 

repetate, a cărei respectare nu este obligatorie și care 

poate fi unul din următoarele: 

(a) „standard internațional” înseamnă standard adoptat 

de un organism internațional de standardizare; 

 

(b) „standard european” înseamnă standard adoptat de 
un organism european de standardizare; 

 

(c) „standard armonizat” înseamnă standard 

european adoptat, în baza unei cereri din partea 

Comisiei, pentru punerea în aplicare a legislației 

armonizate a Uniunii Europene; 

(d) „standard național” înseamnă standard adoptat de 

un organism național de standardizare; 
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OMC 7 

 

Document aprobat de un organism recunoscut, care 

furnizează, pentru utilizări comune și repetate, reguli, linii 

directoare sau caracteristici pentru produse sau procese și 

metode de producere, a căror respectare nu este obligatorie. 

Acesta poate, de asemenea, include sau se referi exclusiv la 

terminologie, simboluri, ambalare, marcare și cerințe de 

etichetare care se aplică la un produs, proces sau metodă de 

producere. 

 

NOTĂ  EXPLICATIVĂ 

Termenii după cum sînt definiți în Ghidul 2 ISO/IEC se referă la 

produse, procese și servicii. Acest acord se referă numai la 

reglementări tehnice, standarde și proceduri de evaluare a 

conformității, ce țin de produse sau procese și metode de 

producere. Standardele, după cum sînt definite în Ghidul 2 

ISO/IEC, pot fi obligatorii sau voluntare. În sensul acestui acord 

standardele sînt definite ca fiind documente voluntare, iar 

reglementările tehnice ca fiind documente obligatorii. 

Standardele elaborate de comunitatea internațională de 

standardizare se bazează pe consens. Prezentul acord 

include, de asemenea, documente care nu se bazează pe 

consens. 

 
De facto 

 
Există multe definiții ale standardului de facto. Una dintre 

acestea este „Standardele care apar ca rezultat al proceselor 

mediate de către piață ... sînt denumite ca fiind standarde de 

facto ... standardele de facto [se bazează] pe un nivel înalt de 
concurență”. (Oshri & Weeber 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 EN 45020 – Standardizarea și activități conexe – Vocabular general. 

5 Ghidul 2 ISO/IEC – Standardizarea și activități conexe – Vocabular general. 

6 Regulamentul (UE) Nr. 1025/2012. 

7 OMC: Acordul privind barierele tehnice în calea comerţului (Acordul din Runda 

Uruguay), anexa 1: Termeni și definiții utilizate pentru scopurile Acordului. 
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Definițiile au multe asemănări, însă sînt distincte. În acest capitol nu 

vom intra în detalii cu o analiză academică a diferitor definiții. Atunci 

cînd utilizăm cuvîntul standard în acest ghid, ne referim la definiția din 

CEN, CENELEC, ISO și IEC — dacă nu se menționează în mod explicit 

altceva. Acest tip de standarde, de asemenea, se referă la standardele 

de jure. 

Pe scurt, standardizarea poate fi descrisă ca fiind „activitatea de 

stabilire a standardelor” (Choi și alții). Standardizarea în standardele 

CEN, CENELEC, ISO și IEC este supusă unor reguli specifice, care 

sînt descrise în capitolul 3: Cum sînt elaborate și structurate 

standardele? 

Caracteristicile standardului 

Caracteristicile standardului pot oferi o bună înțelegere a naturii 

acestuia. Caracteristicile care oferă valoare standardelor constau în 

faptul că acestea sînt: 

• Voluntare și dictate de cerințele pieței – ceea ce înseamnă

că orice parte interesată poate participa la elaborarea

standardelor și oferi comentarii atunci cînd standardul este

supus anchetei publice. Decizia de a elabora un standard nou

este dictată de necesitățile/cerințele pieței.

• Bazate pe consens — ceea ce înseamnă că toate standardele 

sînt supuse discuțiilor cu scopul de a stabili un acord general 

caracterizat prin absența unei opoziții susținute față de un 

aspect esențial al unui subiect, din partea unei părți importante 

a celor interesați printr-un proces care implică luarea în 

considerare a punctelor de vedere ale tuturor părților 

interesate și apropierea eventualelor poziții divergente 

(definirea consensului conform standardului EN 45020), după

care standardul trece printr-o procedură oficială de vot pentru

a obține aprobarea.

• Aprobate de un organism recunoscut – ceea ce înseamnă

că un organism de standardizare recunoscut, cum ar fi CEN,

CENELEC, ISO, IEC sau un organism național de

standardizare a aprobat documentul și că documentul a trecut

prin procedurile necesare, anchetele publice etc.
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Cum să influențezi conținutul unui standard? 
 

Majoritatea oamenilor au impresia că standardele sînt elaborate de către 

însăși organizațiile de standardizare. Aceasta este o neînțelegere 

semnificativă a valorilor de bază ale sistemului de standardizare, cum ar fi 

implicarea, consensul și influența tuturor părților interesate. Standardele 

reprezintă cunoștințele valoroase ale persoanelor cu experiență în domeniile 

în care activează, ce cunosc nevoile organizațiilor pe care le reprezintă – 

persoane, cum ar fi producători, vînzători, cumpărători, clienți, cercetători, 

asociații comerciale, utilizatori, autorități de reglementare etc. Rolul 

organizațiilor de standardizare este să asigure funcționarea sistemului de 

standardizare și să ajute toate părțile interesate relevante să ajungă la un 

acord comun asupra celui mai bun standard pentru o anumită nevoie. 

 
Organizațiile de standardizare sînt deschise pentru participarea tuturor 

părților interesate. Participarea, de obicei, are loc prin intermediul rețelei 

pe care organizațiile naționale de standardizare le constituie sub egida 

organizației europene sau internaționale (de exemplu, CEN sau ISO). 

Dacă doriți să influențati conținutul unui standard trebuie să aderați la 

organizația națională de standardizare
8
. De fapt, organizațiile de 

standardizare depun eforturi pentru a avea cît mai mulți reprezentanți 

posibili în cadrul comitetelor tehnice de standardizare. Aderarea la 

organizația națională de standardizare vă poate permite chiar să 

participați la activitățile de standardizare europene sau internaționale. 

(Procesul de standardizare este descris în capitolul 3: Cum sînt elaborate 

și structurate standardele?). 

 
Figura de mai jos oferă o imagine de ansamblu a beneficiilor 

standardelor — pentru societate, mediul de afaceri și participanții la 

activitatea de standardizare. (Beneficiile participării la activitatea de 

standardizare sînt descrise în capitolul 2: De ce există standardele?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 În unele țări se percepe o taxă pentru participarea în comitetul tehnic. 
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SOCIETATE MEDIUL DE AFACERI PARTICIPANȚI 

• Bariere tehnice în
calea comerțului
reduse

• Încredere în
produse și
servicii

• Calitate și
siguranță sporită

• Diseminarea
celor mai bune
practici

• Creștere
economică

• Penetrare pe piață

• Disponibilitate globală

• Vînzări sporite

• Partajarea
cunoștințelor și
bunelor practici

• Productivitate sporită

• Oferirea unui cadru
de inovare și
reducerea costurilor
de dezvoltare

• Calitate
îmbunătățită/costuri
reduse

• Posibilitatea de a
influența conținutul
standardelor
– devenind
elaborator de 
standarde 

• Cunoașterea din
timp a tematicilor
standardelor care
urmează să fie
elaborate și
aprobate

• Înțelegerea profundă a
standardelor

• Efectul de rețea
– Crearea și
menținerea 
contactelor 

Figura 2: Descrierea beneficiilor comune ale standardelor și standardizării în general. 

Diverse tipuri de standarde 

La momentul publicării acestui ghid existau mai mult de 35 000 de 

standarde diferite CEN, CENELEC, ISO și IEC. Pe lîngă acestea existau 

zeci de mii de standarde naționale publicate de către organismele naționale 

de standardizare din întreaga lume.  

Standardele cuprind o gamă largă de subiecte. Există diferite tipuri de 

standarde pentru diferite tipuri de probleme. Un mod de clasificare a lor ar 

fi după cerințe: 

• Standarde pentru sisteme de dimensiuni —  de exemplu, formatul
hîrtiei,  filetele,  sisteme de clasificare

• Standarde de performanță — de exemplu, rezistența la rupere,

performanța energetică, siguranță, ergonomie, zgomot

• Standarde de metodă/de încercare — de exemplu, scheme de

testare, analiza chimică, documentarea performanței.
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• Standarde ale sistemelor de management — de exemplu, 

managementul calității, riscului, energiei sau mediului 

• Standarde pentru simboluri — de exemplu, pictogramele, 
simbolurile pentru mașini 

 

• Standarde de terminologie — de exemplu, definițiile principalilor 

termeni din diferite domenii 
 

• Standarde de produs — de exemplu, jucării, echipament electric, 
materiale de construcții 

 

• Standarde de bază — de exemplu, sistemul de unități SI9. 
 

 
Pentru a înțelege modul de elaborare a diferitelor tipuri de standarde — a 
se vedea capitolul 2: De ce există standardele? 

 

 
În general, standardele au caracter voluntar, însă, uneori, acestea pot 

deveni în mod automat obligatorii, atunci cînd la ele se face referire în 

legislația națională sau regională (europeană). Standardele, de 

asemenea, pot devein obligatorii atunci cînd ele constituie parte a unui 

contract dintre părți sau în cazul în care o companie declară că 

produsele ei îndeplinesc cerințele unui standard voluntar. (Relația dintre 

standarde și legislație este descrisă în capitolul 4: Standardele și 

reglementările tehnice — care este legătura dintre ele și cum acestea 

interacționează?) 

 
 

De jure  vs  de facto 
 

Standardele de jure și standardele de facto diferă și răspund unor 

cerințe diferite ce țin de elaborare, proces, revizuire etc. 

 
Standardele de jure sînt standarde oficiale – standarde elaborate de 

organizații de standardizare oficiale. Aceste organizații pot fi 

internaționale (precum ISO și IEC), regionale (cum ar fi cele europene 

CEN, CENELEC, ETSI) sau naționale (precum NF, DIN, DS etc.), care 

au obținut recunoașterea oficială pentru a elabora standarde. 

Standardele de jure sînt elaborate în conformitate cu cerințele 

sistemului de standardizare oficial care implică consensus, voluntariat 

și faptul că sînt dictate de piață. O caracteristică importantă ce trebuie 

menționată este faptul că standardele de jure pot fi achiziționate de 

orice parte interesată. 

 
9 Sistemul internațional de unități. Din franceză Le Système International d’Unités. 
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Standardele de facto reprezintă, așa-zisele, restul grupului de 

standarde, adică standardele care nu sînt elaborate de către unul dintre 

organismele recunoscute menționate mai sus. Acestea sînt standardele 

care cîștigă în valoare peste ani, de exemplu, notele muzicale. Alte 

standarde de facto pot fi rezultatul produselor ale unei sau ale mai 

multor companii, unde produsele devin un standard în sine. Din cauza 

existenței diferitelor tipuri de standarde de facto, acestea sînt elaborate 

prin diferite moduri. Standardele de facto pot fi elaborate prin consorțiu 

sau forum, unde procesul de elaborare are multiple similitudini cu 

procesul de standardizare oficial, de exemplu, acestea trebuie să fie 

bazate pe consens și să fie supuse anchetelor publice. Aceste tipuri de 

standarde de facto sînt deseori elaborate de către organizațiile 

elaboratoare de standarde (SDOs). În alte cazuri, standardele de facto 

sînt elaborate de către o organizație sau un cerc restrîns de organizaț ii, 

unde procesul de elaborare este deseori necunoscut de către alte părți. 

În cel din urmă caz, elaboratorii pot intra în posesia tehnologiei 

standardizate. Standardele de facto elaborate prin această metodă 

cîteodată rezultă cu multiple standard diverse care descriu 

funcționalitatea aceluiași tip de produs. În așa mod pot apărea mai multe 

standarde care concurează pe piață. Un exemplu în acest sens 

reprezintă bătălia dintre compania VHS și compania Betamax pentru 

piața videocasetofoanelor. Este necesar de menționat faptul că VHS a 

cîștigat lupta și a obținut dreptul de a stabili standardul pe piață — însă 

după scurt timp compania DVD le-a preluat locul. 

 
Există diverse puncte forte și puncte slabe în diferitele abordări iar, uneori, 

un standard își poate începe existența ca fiind un standard de facto și 

poate sfîrși prin a fi aprobat ca standard de jure. Un exemplu în acest 

sens este documentul pdf. Acesta și-a început existența ca fiind un 

standard de facto, însă în cele din urmă a fost aprobat de ISO și este 

descris astăzi în standardul ISO 32 000. Mulți oameni din întreaga lume 

folosesc formatul pdf în fiecare zi, deoarece acesta este unul dintre cele 

mai răspîndite și compatibile formate de fișiere care există
10

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10      Choi și alții. 
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Standardele, de asemenea, pot „să îmbătrînească” 
 

Standardele pot deveni depășite din mai multe motive, mai ales din 

cauza progresului tehnologic. De multe ori noile tehnologii și cercetările 

au dus la elaborarea de noi standarde, care au înlocuit standardele 

vechi. Gîndiți-vă doar la VHS și utilizarea DVD-urilor, și la direcția de 

dezvoltare de astăzi. Un alt exemplu este multitudinea de standarde 

pentru cartușele de disc flexibile (de exemplu, dischetele) — astăzi noi 

utilizăm stick-ul USB sau cloud storage-ul. 

 
În articolul Paradoxul Standardizării și Inovării Henk J. de Vries, lector 

universitar de standardizare la Școala de Management din Rotterdam, 

Universitatea Erasmus din Rotterdam, explică modul în care 

standardele pot deveni depășite, însă continua să fie utilizate pe scară 

largă în societate și în mediul de afaceri. 

 
„Un exemplu clasic în acest sens este tastatura QWERTY. QWERTY a fost 

elaborată în anii 1870 pentru a încetini viteza dactilografilor, în scopul de a 

reduce incidența de bruiaj. Acest lucru a îmbunătățit fiabilitatea mașinii. 

Proiectarea a fost bazată pe frecvența utilizării literelor din alfabetul limbii 

engleze. Odată ce mașinile electrotehnice și electronice au înlocuit 

construcțiile mecanice, proiectarea QWERTY nu mai avea sens. Ulterior, 

însă, au fost inventate tastaturi cu o ergonomie îmbunătățită, care permiteau 

culegerea cu o viteză mai mare. Cu toate acestea, QWERTY a rămas soluția 

comună implementată peste tot, prin urmare costurile de conversie sînt prea 

mari. Mai mari decît costurile de înlocuire a hardware sînt costurile de 

instruire pentru a lucra cu un nou standard. Mai mult decît atît, există „dilema 

prizonierului.” Noul standard va fi atractiv doar dacă alții îl vor utiliza - 

dactilografii, precum și producătorii de tastaturi, însă acest lucru se aplică 

pentru toată lumea; astfel toți îi așteaptă pe ceilalți și, în cele din urmă, nimeni 

nu începe. Prin urmare, toți rămîn „blocați” în vechea tehnologie.”11
 

 
Priviți cu atenție tastatura pe care o utilizați. Primele litere sînt 

QWERTY? Dacă nu, atunci aparțineți minorității care utilizează o 

tastatură diferită. 
 

 
 
 
 
 
 

11      De Vries, Henk J. 2006. 



12 Hesser și alții 2010. 
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Figura 3: Tastatura QWERTY. 
 

 
 
 
 
 

Chiar dacă standardul pentru QWERTY este învechit, el încă există cu drepturi 

depline de utilizare. De exemplu, acesta permite economisiri mari pentru 

producători și asigură ca noile companii să nu poată intra pe piață fără a putea 

convinge consumatorii că tastatura lor are aceleași funcționalități sau chiar mai 

bune decît cele dezvoltate de producătorii existenți. 
 

 
 
 

Standardele și dreptul de autor 
 

Un aspect important al standardizării este relația dintre standarde și brevet și 

rolul pe care acesta îl are în utilizarea standardelor. 

 
Un standard este în mod normal destinat pentru a fi utilizat de către toate 

părțile interesate, în timp ce brevetul prevede ca acesta să fie utilizat doar de 

persoana care deține dreptul de autor și de terțe părți cărora li s-a acordat 

licență
12

. Chiar dacă standardele și brevetul par a fi la poli opuși, atunci cînd 

utilizăm în mod corect interacțiunea între ele aceasta poate fi benefică atît 

pentru deținătorul dreptului de autor, cît și pentru societate în ansamblu.
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Un exemplu în acest sens este industria producătoare de smartphone-uri, 
unde brevetul promovează inovația rezultatelor de cercetare și dezvoltare, 
iar standardele sporesc difuzarea și interoperabilitatea. Această industrie 
nu ar putea funcționa fără interacțiunea standardelor ș i brevetului, 
deoarece smartphone-urile necesită interoperabilitate și cele mai recente 
tehnologii protejate prin brevet. 

 

Organizațiile europene de standardizare CEN și CENELEC au o politică a 
drepturilor de proprietate intelectuală de mai mulți ani, descrisă în ghidul 8 
al CEN-CENELEC „Standardizarea și drepturile de proprietate intelectuală 
(DPI)”. Scopul acestor linii directoare comune este de a oferi îndrumări 
practice și ușor de înțeles participanților în comitetele tehnice în cazul în 
care apar careva probleme cu brevetul sau drepturile de proprietate 
intelectuală. 

 

Tuturor persoanelor care participă la activitatea de standardizare a CEN și 
CENELEC li se cere să declare orice brevet cunoscut sau orice cerere în 
curs cunoscută pentru un brevet ce poate fi considerat relevant pentru 
standard. Ambele declarații se referă atît la propriile brevete, cît și la 
brevetele din orice altă organizație pe care ar putea să le cunoască. În 
acest sens, pot fi evitate potențialele probleme cu drepturile de brevet. 

 

Pentru ca un brevet să fie inclus într-un standard, acesta trebuie să fie 
considerat ca fiind esențial pentru viitoarea utilizare a standardului. CEN și 
CENELEC nu sînt implicate în evaluarea relevanței sau caracterului 
esențial al brevetului, de asemenea, acestea nu se implică în negocierile 
de acordare a licențelor și nu se angajează în soluționarea lit igiilor privind 
brevetele. Asemenea lucru este lăsat părților responsabile de acest fapt. 

 

Pentru ca un brevet să fie inclus într-un standard, titularul brevetului 
trebuie să completeze formularul declarației

13
, unde partea care depune 

declară disponibilitatea/refuzul de a acorda licențe de brevet (e) în condiții 
echitabile, rezonabile și nediscriminatorii (de asemenea, cunoscute sub 
numele de FRAN). 

 
În formularul declarației titularului de brevet îi sînt puse la dispoziție trei 
opțiuni: 

 
 

1. Titularul brevetului sau al altui DPI nu este împotrivă să acorde o 
licență irevocabilă și gratuită unui număr nelimitat de candidați din 
întreaga lume, pe o bază nediscriminatorie și în conformitate cu 
alți termeni și condiții rezonabile de a utiliza, vinde implementarea 
documentului sus-menționat [Ghidul 8 CEN-CENELEC]

14
. 

 
 

 
13       Formularul declarației poate fi găsit în Ghidul 8 CEN-CENELEC. 

14
    Ghidul 8 CEN-CENELEC. 
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2. Titularul brevetului sau al altui DPI nu este împotrivă să acorde o 

licență irevocabilă unui număr nelimitat de candidați din întreaga 
lume, pe o bază nediscriminatorie și în conformitate cu alți 
termeni și condiții rezonabile de a utiliza, a vinde implementarea 
documentului sus-menționat [Ghidul 8 CEN-CENELEC]15. 

 
3. Titularul brevetului sau al altui DPI nu este dispus să acorde 

licențe în conformitate cu prevederile fie 1, fie 2 de mai sus. 
 

 
 

Organizațiile internaționale de standardizare ISO, IEC și ITU au, de 

asemenea, o politică similară a DPI, care poate fi consultată online în 

documentul ISO/IEC/ITU Politica de brevet comună. 

 
Întrucît standardele de jure fac obiectul ambelor politici de brevet 

menționate mai sus, asigurîndu-se faptul că acestea pot fi utilizate de orice 

parte interesată, standardele de facto pot fi protejate prin brevete. Cu toate 

acestea, rolul pe care îl au brevetele în standardele de facto diferă foarte 

mult în funcție de standard și metoda utilizată la elaborarea lui. 

Standardele elaborate prin consorțiu și forum vor face deseori obiectul 

unei politici de brevet care, în majoritatea cazurilor, tinde să asigure că 

recomandările și conținutul standardelor sînt, pe cît posibil, cu reproducere 

liberă. În alte cazuri, în care un standard de facto este elaborat de către o 

organizație sau un grup de organizații, standardul poate include sau poate 

face trimitere la brevetele care aparțin organizației elaboratoare sau unei 

părți terțe. În aceste cazuri, organizația elaboratoare poate licenția 

brevetele incluse în standard fără a ține seama de condițiile echitabile, 

rezonabile și nediscriminatorii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15     Ghidul 8 CEN-CENELEC. 
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Rezumatul capitolului 
 

Lumea modernă și globalizată nu poate exista fără standardele care 

favorizează cooperarea, comerțul, sănătatea, siguranța, creșterea 

economică etc. Standardele au o influență foarte mare asupra vieții de zi 

cu zi și, prin urmare, este esențial ca acestea să fie elaborate într-un 

context în care oricine are posibilitatea de a participa, iar procesul de 

standardizare guvernat de consens să permită ca toate punctele de 

vedere să fie auzite și discutate într-un mod deschis și transparent. 

Deschiderea și transparența sînt aspecte fundamentale ale activității 

organizațiilor de standardizare. 

 
Importanța standardelor face vitală posedarea unor cunoștințe despre 

standarde și standardizare de către fiecare persoană. Unii dintre noi 

necesită să cunoască doar o perspectivă generală despre standard, în 

timp ce alții au nevoie de cunoștințe aprofundate despre dinamica 

activității de standardizare și standarde — influența standardelor asupra 

pieței — cum să implementeze standardele într-o afacere sau cum să 

obțină cît mai multe beneficii în urma implementării standardelor. 

Importanța standardelor vă oferă responsabilitatea de a defini implicarea 

dvs. în standardizare. Ce cunoștințe sînt relevante pentru dvs? Cum puteți 

utiliza standardele și cum puteți contribui la elaborarea lor? 
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Subiecte de discuție 
 

Vă propunem mai jos cîteva sugestii pentru discuții sau analize. Acestea 

pot fi tratate în timpul orelor de clasă, în grupuri sau pot fi utilizate ca idei 

pentru studii viitoare. 

 
1. Care sînt definițiile standardului. Dar care sînt diferențele dintre 

acestea? Ce înseamnă aceste diferențe pentru societate, 

întreprinderi, consumatori etc.? 

 
2. Cum credeți, în viitor vor exista mai multe sau mai puține 

standarde? Și care standarde vor avea prioritate, cele naționale, 

regionale sau internaționale? 





Capitolul 2

De ce există standardele ?

Jesper Jerlang  
Directorul Institutului Danez 
de Standardizare, Danemarca
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Evoluția standardelor 
 

Încă din istoria antică, standardele s-au dovedit a fi un instrument valoros. 

În Grecia antică, primul standard scris (săpat în piatră) a fost elaborat 

pentru a asigura calitatea pilonilor utilizați la îmbinarea coloanelor. Grecii 

și romanii utilizau standardele cu scopul de a construi structuri sigure 

pentru poduri și apeducte. 

 
Mai demult, standardele erau utilizate în diverse activități comerciale. De 

exemplu, ghivecele, deși erau făcute manual, trebuiau să aibă 

dimensiuni uniforme, adică să respecte măsurile cubice comparabile. 

Monedele erau introduse într-un obiect de încercare pentru a crea unități 

standardizate de plată. De asemenea, cîntarele erau standardizate 

pentru a evita fraudele în comerț. 

 
Sistemul metric implementat este considerat a fi unul dintre primele 

standarde internaționale, facilitînd compararea distanțelor dincolo de 

frontierele țării și elaborarea unor hărți mai exacte. 

 
Industrializarea comerțului și extinderea frontierelor acestuia au sporit 

necesitatea apariției unor standarde ca platformă comună pentru 

acorduri. În anul 1865 a fost fondată la Paris prima organizație 

internațională de standardizare, Uniunea Internațională  a 

Telecomunicațiilor, ITU, datorită utilizării pe scară largă a telegrafiei. În 

1906 a fost creată Comisia Electrotehnică Internațională, iar în 1920 a 

fost înființat un precursor al ISO, Organizația Internațională de 

Standardizare. De atunci, au fost elaborate zeci de mii de standarde de 

care beneficiază în diferite moduri societatea, mediul de afaceri și 

consumatorii. 
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Studiul de caz 1: 

Șurubelnița — un instrument indispensabil  
 
 

Șurubelnița a fost selectată de un articol din New York Times ca fiind 

cel mai bun instrument inventat în ultimii 1 000 de ani. Cu toate 

acestea, fără standardizare, șurubelnița n-ar fi constituit un succes. 

 
Pînă în anul 1800 șuruburile erau făcute la comandă pentru fiecare 

mașină. În 1841, un confecționar începător de instrumente și clupe 

Iosif Whitworth, a colectat șuruburi de la companiile din Marea 

Britanie și a raportat constatările sale la Institutul de Inginerie 

Civilă. Ideea lui a fost de a standardiza filetul șurubului, acesta fiind 

determinat de media filetelor șuruburilor existente. 

 
Acest lucru a dus la crearea unui șurub cu unghiul filetului de 55°, 

stabilind standardul pentru următorii 20 de ani. Cu toate acestea, 

mașiniștii întîmpinau dificultăți la realizarea unghiului special, prin 

urmare inginerul american William Seller a propus înlocuirea 

unghiului existent cu unul de 60°. Acest tip de șurub avea să 

devină mai tîrziu cunoscut în întreaga lume ca fiind Standardul 

Filetului Unificat și a fost recunoscut la nivel internațional ca 

standard ISO pentru filetul șuruburilor16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Șurubelnița 

– un instrument indispensabil. 
 
 
 
 
 
 

16     Choi și alții. 
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Care sînt beneficiile utilizării standardelor? 
 

Organizațiile utilizează standardele pentru anumite scopuri, iar diferite 

tipuri de standarde satisfac nevoi diferite. Standardele presupun crearea 

unei lingua franca și stabilirea cerințelor pe care un produs, serviciu sau 

proces trebuie să le îndeplinească. Standardele sînt un instrument de 

afaceri prin care comunică furnizorii și prestatorii și sînt indispensabile în 

lanțurile valorice globale ale timpurilor moderne. Standardele ne ajută, de 

asemenea, să ne asigurăm că produsele, materialele și construcțiile sînt 

garantate, astfel încît noi, în calitate de utilizatori, să putem fi siguri că 

podurile, casele, mașinile, aparatele electrice etc. sînt bune de utilizat. 

 
Există diverse tipuri de standarde de jure, care servesc diferitor scopuri. 

 
Standardele de terminologie au drept scop crearea unui limbaj comun și 

sînt utilizate în special în domenii inovatoare, unde necesitatea de a stabili o 

claritate cu privire la termeni și definiții este majoră. Standardele pentru 

simboluri reprezintă tipul de standarde care definesc semnificația unui 

număr de simboluri utilizate, de exemplu, în desene tehnice, diagrame și 

indicatoare de semnalizare. 

 
Standardele de compatibilitate sînt utilizate pentru asigurarea că diferite 

părți sau produse sînt compatibile, de exemplu, o fișă compatibilă cu o priză, 

piulițe și șuruburi cu filet compatibil etc. Acestea sînt standarde tipice care 

specifică cerințe pentru dimensiuni și proiectare. Un exemplu din viața 

cotidiană este formatul A4 pentru dimensiunea hîrtiei, care face posibilă 

dezvoltarea unei varietăți de produse, cum ar fi mecanisme de îndosariere 

cu inele, mape, imprimante și altele, fără a fi nevoie să se producă materiale 

cu un număr infinit de dimensiuni. În consecință, acest tip de standarde 

reduce diversitatea. Aceasta înseamnă că consumatorii pot fi siguri că 

lucrurile sînt compatibile, în pofida faptului că ele sînt produse de diferite 

organizații, iar pentru organizații aceasta înseamnă că pot limita numărul de 

modele și, prin urmare, reduce costurile. 

 
Standardele de performanță specifică cerințele pentru funcționare, 

calitate, siguranță sau alți parametri, cum ar fi mediul, sănătatea etc. 

Aceasta înseamnă că standardele garantează un nivel minim de 

performanță sau siguranță. Ele contribuie la consolidarea încrederii, astfel 

utilizatorii pot fi garantați că un produs este conform cu nivelul de 

siguranță sau de calitate cerut.  
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În calitate de consumatori, ne place să credem că produsele pe care le 

cumpărăm sînt sigure, fără a fi nevoiți să investigăm riscurile prezentate de 

acestea. Cumpărătorii de dispozitive medicale, de exemplu, trebuie să fie 

capabili să-și asume responsabilitatea că dispozitivele pe care le 

achiziționează nu dăunează pacienților. Prin urmare, standardele contribuie 

la garantarea nivelului necesar de siguranță. 

 
Producătorii beneficiază de faptul că dezvoltarea de produse se poate 

baza pe cerințe cunoscute și că este posibil de a obține calificarea 

pentru plasarea pe piață a produselor, asigurînd doar conformitatea 

acestora cu cerințele standardelor bine definite. Astfel, standardele 

creează condiții de concurență echitabile, facilitînd intrarea pe piață a 

întreprinderilor mici și mijlocii la nivel egal cu întreprinderile mari. 

Standardele nu stabilesc doar cerințe de performanță, ci includ și linii 

directoare privind modul de obținere a performanței, ele servesc drept 

instrument pentru schimbul de bune practici și oferă posibilitatea rapidă 

de dezvoltare a produsului. 

 
Standardele de performanță garantează faptul că organizațiile care 

furnizează produse sigure funcționează în condiții de concurență 

rezonabile și că această concurență nu se bazează pe cel mai mic preț 

în detrimentul siguranței și performanței. Nivelul competitivității pe piață 

este stabilit de standard, ceea ce garantează faptul că o asemenea 

concurență are loc la un nivel de siguranță adecvat. În schimb, există 

riscul ca una sau un grup de organizații mari să stipuleze cerințe care 

sînt atît de stricte, încît acestea, de fapt, să limiteze accesul pe piață al 

altor organizații și  să împiedice astfel concurența. 

 
Standardele de măsurare și testare fac posibilă testarea produselor într-un 

mod uniform și contribuie la obținerea încrederii în produs. Standardele de 

măsurare și testare permit producătorilor să demonstreze și să documenteze 

calitatea unui produs sau a unui serviciu, care oferă cumpărătorilor un nivel 

suficient de informații. În acest fel, standardele de măsurare și testare pot fi 

utilizate pentru a reduce riscurile și costurile de tranzacții în comerț. În plus, 

acestea permit compararea măsurărilor. Diferite metode de măsurare, de 

exemplu, metodele de măsurare a substanței nocive în gazele de ardere de 

la centralele electrice pot oferi rezultate foarte diferite. Metodele de măsurare 

standardizate asigură conformitatea valorilor limită determinate politic și a 

măsurărilor de control efectuate. 
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Standardele de management constituie pentru întreprinderi un instrument 

de gestionare eficientă a eforturilor de îmbunătățire în ceea ce privește 

diverși parametri, cum ar fi calitatea, aspectele de mediu, consumul de 

energie, mediul de lucru, securitatea informațiilor, siguranța alimentelor etc. 

Standardele de management oferă un mod de planificare sistematică și 

acțiuni ce urmează a fi implementate, acestea pot concomitent participa la 

îmbunătățirea eficienței și calității și la reducerea costurilor etc. 

Organizațiile pot utiliza certificarea
17

 în scopuri de marketing pentru a 

stimula profiturile de afaceri. O serie de organizații mari au adoptat această 

abordare a managementului calității pe parcursul întregului lanț de valori 

prin solicitarea sistematică tuturor subcontractanților să implementeze 

standardele de management al calității. Rezultatul este apariția unei calități 

mult mai uniformizate și un potențial pentru reducerea considerabilă a 

costurilor.  

Un rezumat al beneficiilor obținute în urma implementării standardelor sînt 

prezentate în tabelul 2 de la pagina următoare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17     Evaluarea conformității produselor sau sistemelor de o terță parte independentă, de 

obicei în baza unui standard. 
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Tabelul 2: Beneficii și valori în funcție de tipul de standard. 
 

 

Tipul de 

standard 

Beneficii tehnice și valori Beneficii economice 

și valori 

Terminologie 

și simboluri 
• Claritatea conceptelor, 

definițiilor și simbolurilor 

• Limbaj comun 

• Costuri reduse de 
tranzacționare 

• Beneficii de rețea 

Compatibilitate • Sisteme coerente 

• Număr redus de variante 

• Interoperabilitate 

• Beneficii de rețea  

• Posibilitatea de 
redimensionare 

• Costuri reduse 

• Inovare 

Performanță • Produse sigure 

• Risc redus 

• Cerințe cunoscute 

• Confidențialitate 

• Nivel de competitivitate 
stabilit 

• Schimb de bune practici 

• Piețe deschise 

• Mai puține bariere la 

penetrarea pieței 

• Costuri reduse de 
tranzacționare 

• Acumulare de competențe 

și difuzarea cunoștințelor 

• Posibilitatea de a refuza 

accesul pe piață în cazul în 

care cerințele sînt prea 

stricte 

Măsurare și 

testare 

• Demonstrarea și 

documentarea 

caracteristicilor 

produselor 

• Precizie mai mare 

• Măsurări comparabile 

• Piețe deschise 

• Mai puține bariere la 

penetrarea pieței  

• Costuri reduse de 
tranzacționare 

• Acumulare de competențe 

și difuzarea cunoștințelor 

Management • Îmbunătățirea 

managementului și a 

calității 

• Optimizarea proceselor 

• Risc redus 

• Oportunitate de marketing 

• Costuri reduse 

• Inovare 

• Creșterea economică și 

de afaceri 
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Importanța standardelor pentru întreprinderi 
 

Un studiu danez demonstrează că majoritatea organizațiilor utilizează 

standardele, pentru că acestea sînt cerute de piață, de clienții lor sau 

de legislație
18

. Cu toate acestea, același grup de organizații, de 

asemenea, a răspuns că utilizarea standardelor oferă mai multe 

avantaje: acumularea de cunoștințe și bune practici, facilitarea 

comunicării cu clienții, precum și cu furnizorii, o calitate superioară, o 

eficiență sporită și mai puține rebuturi și reclamații (DAMVAD 2013). 

 
Standardele oferă organizațiilor posibilitatea de a se concentra pe 

identificarea fără echivoc a cerințelor stabilite de către clienți pentru 

produse și servicii. Standardele asigură faptul că nu trebuie să porniț i 

de la zero de fiecare dată și că aveți o platformă pentru a merge mai 

departe (a se vedea, de asemenea, capitolul 5: Standardele și inovația). 

Standardele constituie astfel un instrument important pentru 

dezvoltarea de produse și, prin urmare, pentru inovare. În afară de 

aceasta, majoritatea produselor noi pot fi utilizate împreună cu 

produsele existente, iar compatibilitatea, prin urmare, devine un aspect 

esențial. Un exemplu în acest sens sînt fișele de încărcare ale mașinilor 

electrice care trebuie să fie compatibile cu prizele de la stațiile de 

încărcare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18      Standardele sînt, în general, voluntare, însă pot fi strîns legate de legislație (a se vedea capitolul 4). 
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Studiul de caz 2: 

Supraviețuirea companiei 1.0 — Cum să vă asigurați că 

afacerea dvs. nu este mușamalizată de un standard 
 

 
Compania DAKA Biodiesel a dezvoltat și transformat conversia 

deșeurilor în biocombustibil de generația a doua, care poate fi 

folosit la alimentarea mașinilor, autobuzelor etc. Compania 

întîmplător a aflat că standardul european pentru biodiesel,                  

EN 14214, a fost propus spre a fi revizuit într-un mod care ar 

contribui la scumpirea produsului DAKA și ar reduce valoarea sa 

pe piață. Acest lucru putea însemna falimentarea pentru 

companie, însă aceasta a decis să devină membru al comitetului 

tehnic CEN, prin intermediul Institutului Danez de Standardizare, 

în calitate de expert danez. Aici reprezentantul companiei DAKA 

Biodiesel, domnul Kjær Andreasen, a obținut posibilitatea de a 

preveni elaborarea unui standard, care ar fi făcut mult mai dificilă 

utilizarea produselor reziduale pentru a produce biodiesel. 

„Știam că aveam un produs bun, dar totuși a fost o luptă lungă și 

grea ca în mod oficial să putem vinde produsul direct pe piață”, 

explică directorul tehnic al DAKA, Kjær Andreasen, adăugînd că: 

„Atunci cînd ai un produs inovator, trebuie să ții cont de piața 

existentă. Chiar dacă ai un produs perfect, ai o problemă în cazul 

în care el nu corespunde standardelor. Însă aceasta poate fi un 

avantaj pentru fabricarea unor produse destinate unei piețe 

reglementate de standarde — atunci cînd știi exact ce cerințe 

trebuie să îndeplinească produsul” (Institutul Danez de 

Standardizare Vækst + Kvalitet. 2012.) 
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Standardele oferă cunoștințe și bune practici, iar organizațiile se conving 

de faptul că implementarea standardelor de multe ori duce la ameliorarea 

produselor și serviciilor, precum și la procese îmbunătățite, mult mai 

eficiente și mai eficace. Standardele au astfel un impact pozitiv asupra 

productivității întreprinderilor. Acest lucru se observă, de asemenea, în 

sondajele privind legătura dintre utilizarea standardelor, dezvoltarea și 

mărirea întreprinderilor. Un sondaj danez realizat în 2007 arată că 

întreprinderile care utilizează standarde au o creștere a productivității lor 

de la 10% la 15%, comparativ cu organizațiile care nu utilizează 

standarde, iar valoarea lor adăugată este cu 20% — 25% mai mare (CEBR 

2007). Aceasta poate servi drept conexiune în ambele sensuri: 

Organizațiile care utilizează standarde sporesc productivitatea și/sau 

organizațiile cu o productivitate sporită utilizează standarde. Un studiu 

britanic arată că standardele au contribuit cu 37,4% la creșterea 

productivității muncii și cu 28,4% — la creșterea PIB-ului în economia Marii 

Britanii. În perioada anilor 1921 — 2013 (CEBR 2015), un studiu canadian 

similar a demonstrat că din anul 1981 pînă în 2004 standardele au 

contribuit cu aproximativ 17% la creșterea productivității muncii în Canada 

(Consiliul pentru standarde din Canada, 2007). Studiile australiene și 

franceze au calculat că creșterea cu 1% a numărului de standarde duce 

la o creștere a productivității de la 0,12% pînă la 0,17% (AFNOR 2009, 

Institutul Australian de Standardizare, 2007 și Consiliul pentru Standarde 

din Canada, 2007). 

 

Participarea la activitatea de standardizare poate, de asemenea, aduce 

beneficii companiilor prin asigurarea că produsul lor este în conformitate 

cu standardele actuale și viitoare. Companiile pot, de exemplu, realiza 

acest lucru prin participarea la procesul de elaborare a standardelor și, 

astfel, pot obține posibilitatea de a influența textul unui standard, atunci 

cînd este revizuit sau poate veni cu inițiativa de a elabora un nou 

standard. Consorțiile de cercetare și inovare, în cazul în care instituțiile de 

cercetare și companiile activează împreună, pot, în funcție de tipul de 

cercetare pe care îl fac, beneficia prin promovarea elaborării unui 

prestandard pentru a prezenta rezultatele sau metodele lor organismului 

de standardizare și tuturor utilizatorilor de standarde. Beneficiile sînt 

exemplificate în următorul studiu de caz: 
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Studiul de caz 3: 

Cum să obții accesul pe piață prin utilizarea standardelor 
 
 

Compania de arhitectură 3XN și unitatea sa de inovare GXN 

lucrează la dezvoltarea unor noi materiale bio compozite pentru 

industria construcțiilor. Ei colaborează împreună cu alte 12 

companii și organizații europene într-un proiect european 

pentru inovare. Una dintre organizațiile participante este 

Laboratorul Național Portughez pentru Inginerie Civilă, care 

asigură faptul că în procesul de elaborare se vor lua în 

considerare atît standardele existente pentru materiale de 

construcții, cît și inițiativa de a elabora noi standarde pentru a 

asigura că materialele bio composite vor putea obține acces 

rapid pe piață. Deseori companiile 3XN și GXN s-au confruntat 

cu faptul că lipsa de standarde pentru marcajul CE (a se vedea, 

de asemenea, paragraful referitor la evaluarea conformităț ii) al 

materialelor de construcții poate împiedica inovarea în industria 

construcțiilor: „În cazul în care în regulament lipsesc noile 

materiale, precum și alternativa de a utiliza materialele 

existente, atît munca noastră, cît și munca inginerilor de a 

dovedi conformitatea devine lentă.” Dacă un produs nou nu 

este în conformitate cu standardele existente, consecința poate 

consta în faptul că veți fi forțați să alegeți o soluție mai 

costisitoare, cu resurse mai puțin efective sau cu un impact 

asupra mediului mai mare, în locul unor componente mai ieftine 

și mai durabile, deoarece procesul de documentare pentru 

componenta inovatoare devine insurmontabilă fără standarde. 

Standardizarea necesită timp și, prin urmare, standardele ar 

trebui să fie luate în considerare de la început, cînd produsele 

se află la etapa de cercetare și dezvoltare, pentru a minimiza 

riscul de încetinire a difuzării de noi metode și tehnologii din 

cauza standardelor depășite sau a lipsei de standarde, în 

general. (Morten Norman Lund, inginer GXN) 
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Importanța standardelor pentru societate 
 

După cum este menționat mai sus, standardele au un impact pozitiv în ceea 

ce privește calitatea, interoperabilitatea, siguranța, mediul etc. Prin 

contribuția lor la crearea unor produse mai sigure, standardele joacă un rol 

important în prevenirea unui număr substanțial de accidente și, prin urmare, 

contribuie la economisirea unor sume considerabile de bani de către 

societate. 

 

Multe țări au implementat standardele ca supliment la legislația lor. Acest 

lucru se face, de obicei, prin stabilirea în legislație a cerințelor generale 

pentru, spre exemplu, siguranță și întocmirea referințelor la unul sau mai 

multe standarde pentru cerințele tehnice specifice, pe care un produs 

trebuie să le îndeplinească spre a fi în conformitate cu legislația. Prin 

utilizarea standardelor ca bază, autoritatea de reglementare obține mai 

multe beneficii: în primul rînd, obține acces la constatările experților din 

afaceri, organizații, universități și ONG-uri, în al doilea rind, ea are acces la 

resursele oferite de acești experți, și în al tre ilea rind, beneficiază prin faptul 

că standardele sînt actualizate mai frecvent decît legislația. Prin decizia de a 

face referință mai des la standardele internaționale sau regionale 

(europene), decît la cele naționale, autoritățile în acelaș i timp deschid noi 

piețe și sporesc concurența, ca rezultat obținînd produse de o calitate mai 

înaltă și mai ieftine. 

 

O utilizare mai frecventă a standardelor în legislație are loc în UE, unde 

reglementarea pieței unice se bazează, în primul rînd, pe principiul „Noua 

abordare”. Aici autoritățile de reglementare definesc cerințele esențiale în 

regulamente și directive, în timp ce standardele europene descriu 

specificațiile tehnice necesare. Comisia Europeană identifică necesitatea 

unor standarde în scopul unei directive specifice, iar organizațiile europene 

de standardizare, CEN, CENELEC și ETSI, sînt responsabile de elaborarea 

standardelor relevante. Aceste standarde, care sînt denumite standarde 

armonizate, oferă o prezumție de conformitate cu directiva individuală sau 

regulamentul (a se vedea capitolul 4: Standardele și reglementările tehnice 

— care este legătura dintre ele și cum acestea interacționează). 

 

De asemenea, trebuie de menționat impactul pe care î l au standardele 

asupra dezvoltării economice. Numărul tot mai mare de standarde 

internaționale și regionale (europene) asigură condiții de concurență 

echitabile pentru sectorul corporativ și elimină barierele tehnice în calea 

comerțului, deseori create de standardele și reglementările naționale. 

Aceasta înseamnă că standardele au un rol-cheie în comerțul internațional. 
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Studiul de caz 4: 

Containerizarea – importanța de a te încadra în cutie 
 

Pînă în anii 1950 mărfurile erau transportate în lăzi, saci de 

polietilenă sau pungi care erau fabricate în funcție de 

dimensiunile produselor pentru fiecare lot în parte. Acest lucru a 

făcut dificilă și de lungă durată plasarea mărfii în carenele 

navelor de transport, totodată acestea ocupau mai mult spațiu în 

carenă, decît era necesar. 

 

În anul 1968 ISO a publicat un standard revoluționar, ISO 668, 

care a uniformizat containerele navelor maritime. Pur și simplu, 

pe lîngă unele caracteristici care au făcut transportul 

containerelor mai ușor, standardul stabilea dimensiunile unui 

container standard. 

Prin standardizarea dimensiunii containerelor dincolo de 

granițele țării, s-au obținut îmbunătățiri semnificative ale 

eficienței. Containerele ISO sînt „combinate”, ceea ce înseamnă 

că containerul poate fi mutat de pe un mijloc de transport pe 

altul (de la navă pînă la calea ferată etc.), fără a reîncărca 

conținutul acestuia. Cu atît mai mult, containerele ISO sînt 

reutilizabile și au piese turnate cu deschideri precum elementele 

de fixare a blocării prin răsucire la fiecare dintre cele opt colțuri, 

ceea ce face containerul ușor de a fi încărcat în camioane și 

stivuit pe nave. Astfel, un echipament identic poate fi utilizat în 

toate porturile din întreaga lume, iar containerele pot fi stivuite, 

indiferent de țara lor de origine.  

Containerele ISO au avut un mare impact asupra lumii, stabilind 

dimensiunile pentru o multitudine de aspecte logistice, cum ar fi 

înălțimea tunelurilor, lățimea vehiculelor, proiectarea navelor și 

echipamentului de manipulare pentru încărcarea și descărcarea 

containerelor etc. De asemenea, au fost standardizați paleții și 

cutiile, pentru a fi compatibile cu containerele (Choi și alții). 
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Figura 5: Containere standardizate. 
 
 
 
 

Prin stimularea productivității și inovației descrise mai sus, standardele 

devin un factor esențial pentru creșterea economică; un factor similar 

brevetelor, de fapt. O serie de studii efectuate în Danemarca, Germania, 

Marea Britanie, Franța, și Canada au cercetat legătura dintre standarde și 

creșterea economică, demonstrînd că standardele reprezintă de la 1% la 

4% din creșterea Produsului Național Brut (PNB) (Swann 2010). 
 

 
 
 

Importanța standardelor pentru consumatori 
 

Standardele, de asemenea, au o mare importanță pentru consumatori, 

deși puțini dintre ei sînt conștienți de măsura în care standardele le 

afectează viața de zi cu zi. Standardele se întîlnesc peste tot –— mobilier, 

textile, mașina de cafea, cască pentru ciclism, emisia de substanțe 

periculoase, de exemplu de la produsele de îngrijire a copilului etc. 

Standardele stipulează cerințe față de siguranța, securitatea, 

compatibilitatea și accesibilitatea produselor în viața de zi cu zi a 

consumatorilor. 

 

În caz de achiziționare a unui produs sau serviciu, verificarea, dacă acesta 

este în conformitate cu anumite standarde, îi poate ajuta pe consumatori 

să aleagă produsul sau serviciul, în funcție de ceea ce este important 

pentru ei (de exemplu, mediu, siguranță, dimensiune etc.). 
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Verificarea conformității cu standardele va asigura, de asemenea, 

compatibilitatea între produse, care poate fi crucială pentru funcționalitatea, 

de exemplu, a unui dispozitiv IT. Standardizarea permite, de asemenea, 

personalizarea în masă, oferind consumatorilor posibilitatea de a 

personaliza produsul lor, fără a crește costurile semnificativ (Choi și alții). 

 

De-a lungul unei zile consumatorii interacționează cu mii de standarde 

pentru diverse lucruri, începînd de la pat pînă la eficiență energetică. Cu 

toate că este imposibil să cunoască consumatorii toate aceste standarde, 

ei ar trebui să fie conștienți de existența lor ca structură „invizibilă”, care îi 

ajută să aibă încredere în produse, fără să citească standardele propriu-

zise. 
 

 
 
 

Evaluarea conformității 
 

Tot mai multe organizații preferă să își desfășoare activitatea pe piața 

mondială mai mult decît pe cea națională. Prin urmare, este esențial ca 

produsele și serviciile lor să poată fi vîndute în mai multe țări, iar ele, la 

rîndul lor, să poată importa cu ușurință piese pentru producția lor. În anii 

1980 această nevoie a favorizat apariția unui număr mare de standarde 

europene
19

 și internaționale, care prevedeau cerințe mai detaliate decît 

standardele naționale. 

 
 

19     Creșterea numărului standardelor în Europa, începînd cu anul 1985, în principal ține de 

punerea în aplicare a „Noii abordări” în Uniunea Europeană. Noua abordare are scopul 

de a transforma în directive-cadru directivele cu cerințe foarte specifice pentru 

siguranță etc. Acest lucru a fost realizat în principal în domeniile ce țin de cerințele față 

de produse, de exemplu, siguranța mașinii în cazul în care aveți nevoie de marcajul 

CE pentru a demonstra conformitatea produsului cu directiva. Pentru a oferi suport 

directivelor-cadru cu unele informații mai detaliate cu privire la testare și nu numai, 

Comisia Europeană a armonizat o serie de standarde pentru fiecare directivă-cadru. 

Dacă respectați cerințele standardului armonizat — respectați cerințele din directivă și 

puteți obține marcajul CE pentru produsul dvs. 

 

Motivul care a stat la baza transpunerii în directive-cadru și standarde armonizate a 

directivelor cu cerințe specifice a fost de a face sistemul mai simplu. Directivele-cadru 

pot fi valabile o perioadă mai lungă de timp, deoarece este nevoie doar de a face 

modificări în standardele armonizate, atunci cînd un nou tip de produs este inventat 

sau cînd doriți să modificați cerințele. Acest lucru a creat o cerere pentru un număr mai 

mare de standarde europene. 

 
(Pentru mai multe informații, a se vedea, de exemplu Creșterea economică — Piață 

internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri. http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm.). 

http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm.)
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Pentru a crea o piață europeană puternică (Piața unică) toate organizațiile 

de standardizare din Europa sînt obligate să anuleze standardele naționale 

în cazul în care un standard european este în curs de elaborare pe aceeași 

temă, iar în cazul în care doresc să elaboreze un standard național, trebuie 

mai întîi să întrebe alte organizații de standardizare europene daca sînt 

interesate de a elabora un asemenea standard european, înainte de a 

începe lucrul la nivel național. Aceasta înseamnă că o companie poate să 

demonstreze conformitatea produselor sale în baza unui singur standard în 

întreaga Europă. 

 

Evaluarea conformității implică un set de procese care arată că un produs, 

serviciu sau un sistem îndeplinește cerințele unui standard. Procesul de 

evaluare a conformității are mai multe beneficii: 

 

• Oferă consumatorilor și altor părți interesate o încredere sporită; 

• Oferă companiei un avantaj competitiv prin documentarea faptului 

că aceasta îndeplinește cerințele unui standard; 

• Garantează că sînt respectate condițiile de sănătate, siguranță și 

mediu. 

 

Principalele forme de evaluare a conformității sînt testarea, certificarea 
și inspecția20. 

 

Conformitatea cu standardele reduce barierele tehnice în calea 

comerțului și deschide noi piețe, facilitînd exportul și importul produselor. 

Aceasta înseamnă că, de exemplu, subcomponentele unui produs pot fi 

fabricate în mai multe țări și asamblate într-o altă țară. Industria 

automobilelor este un exemplu în care acest lucru se realizează de mai 

mulți ani, oferindu-le avantajul de personalizare în masă. 

 

În multe domenii, se permite ca o companie să declare că îndeplinește 

cerințele unui standard printr-o declarație de conformitate pe propria 

răspundere. Cu toate acestea, în alte domenii specifice este necesar ca o 

terță parte (o organizație neutră și independentă de certificare) să testeze 

și să verifice dacă un produs, component sau serviciu etc. respectă 

criteriile unui standard, cu scopul de a putea utiliza o marcă de 

conformitate. 
 

 
 

20      Ce reprezintă evaluarea conformității: http://www.iso.org/iso/home/about/ 

conformity-assessment.htm 

http://www.iso.org/iso/home/about/
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Organizațiilor de certificare trebuie să li se acorde o recunoaștere oficială 

de către o parte autoritară (organism de acreditare), care să confirme 

faptul că acestea sînt competente să efectueze anumite sarcini de 

certificare, în scopul de a li se permite să certifice. În ambele cazuri, 

compania este responsabilă pentru declarația că aceasta îndeplinește 

anumite cerințe și, prin urmare, poate fi trasă la răspundere conform 

legislației (Hesser și alții 2010). 

 
Exemple de mărci de conformitate: 

• Marcajul UL 

• Marcajul CEN 

• Marcajul CE 
 
 

Marcajul CE este într-un sens unic, deoarece produsele care intră sub 

incidența unor directive ale Uniunii Europene (de exemplu, Siguranța 

jucăriilor) trebuie să poarte marcajul CE pentru a putea fi vîndute în 

Europa, alte mărci fiind voluntare. 

 
În anul 1985, Comisia Europeană a recunoscut necesitatea conformității în 

întreaga Europă și, prin urmare, a fost elaborată așa-numita Noua 

abordare. Directivele Uniunii Europene, cunoscute sub numele de 

„Directivele Noii abordări”, definesc „cerințele esențiale” ce țin de 

sănătate, siguranță și mediu. Produsele trebuie să îndeplinească aceste 

cerințe pentru a penetra piața europeană
21

. O modalitate de a demonstra 

conformitatea cu aceste cerințe este utilizarea standardelor. Standardele 

ce țin de Noua abordare sînt numite standarde armonizate, ceea ce 

înseamnă că acestea sînt recunoscute, aprobate și acceptate pe întreg 

teritoriul UE. Noua abordare și standardizarea europeană au contribuit în 

mod semnificativ la dezvoltarea Pieței unice.
22

 (a se vedea capitolul 4: 

Standardele și reglementările tehnice — care este legătura dintre ele și 

cum acestea interacționează?). 

 
Necesitatea unei conformități a condus, de asemenea, la așa-numitele 

acorduri de recunoaștere reciprocă în cazul în care una dintre părți (de 

multe ori o țară) este de acord să recunoască rezultatele procedurilor de 

evaluare a conformității elaborate de organismele de evaluare a 

conformității ale celeilalte părți (Hesser și alții 2010). 

 
 

21         http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwestandfor/supportlegislation/ 

newapproachdirectives.html 

22    Noua abordare. Standardizarea în cadrul pieței interne. http://www.newapproach.org/ 

http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwestandfor/supportlegislation/
http://www.newapproach.org/
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Un exemplu în acest sens este Acordul de recunoaștere reciprocă între 

Comunitatea Europeană și Australia (CE-MRA). În cazul exportatorilor 

australieni, acest lucru înseamnă că respectarea Directivelor UE 

relevante poate fi realizată în Australia. În acest mod, produsele pot fi 

introduse pe piața UE fără intervenția autorităților UE.23 
 

 
 
 

Standardizarea este importantă la mai multe niveluri 
 

După cum este specificat în acest capitol, standardele influențează 

societatea și mediul de afaceri în numeroase moduri, astfel de sute de 

ani s-a creat un limbaj comun între producători și consumatori. 

Standardele pot defini multe aspecte, cum ar fi terminologia, simbolurile, 

compatibilitatea, performanța, măsurarea, metodele de testare și 

sistemele de management. Standardele reprezintă „coloana vertebrală” 

a Pieței unice europene și sînt componente-cheie în crearea siguranței, 

interoperabilității, eficienței etc. în beneficiul atît al mediului de afaceri, cît 

și al consumatorilor. 

 
Consumatorii sînt, de asemenea, extrem de afectați de standarde. 

Fiecare consumator interacționează în fiecare zi cu mii de standarde — 

de multe ori chiar fără să observe impactul major pe care acestea îl au 

asupra vieții cotidiene. 

 

Cu toate acestea, dacă standardele sînt utilizate în mod deliberat, ca 

parte a dezvoltării produsului, strategiei de afaceri sau la etapa de 

achiziționare, sau trec neobservate de către societate, un lucru este 

cert, în întreaga lume standardele joacă un rol important pentru 

societate, companii și consumatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23         Acordul de recunoaștere reciprocă între Comunitatea Europeană și Australia. 

http://www.industry.gov.au/industry/IndustryInitiatives/TradePolicies/TechnicalBarrier

stoTrade/Pages/ ECAustMRA.aspx 
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Subiecte de discuție 
 

Vă propunem mai jos cîteva sugestii pentru discuții sau analize. Acestea pot 

fi tratate în timpul orelor de clasă, în grupuri sau pot fi utilizate ca idei pentru 

studii viitoare. 

 
1. Care sînt beneficiile standardelor pentru diferite grupuri-țintă ce 

participă în procesul de standardizare? Cum pot fi maximizate 

aceste beneficii (de exemplu, implicare, diseminare etc.)? 

(Grupul-țintă în acest caz este: societatea, mediul de afaceri și 

consumatorii). 

 

2. Alegeți un standard și discutați care sînt beneficiile și impactul 

acestuia pentru societate, mediul de afaceri și consumatori. Sînt 

diferite beneficiile și impactul acestuia pentru societate, mediul de 

afaceri și consumatori? Argumentați opinia. 

 

3. Care sînt motivele pentru care dvs., în calitate de companie, doriți să 

certificați produsul în baza unui standard? Care sînt beneficiile 

certificării de către o terță parte și cele ale declarației pe propria 

răspundere? 
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De ce este importantă cunoașterea procesului de 

standardizare? 
 
 

În acest capitol, veți face cunoștință cu procesul de standardizare, modul 

de elaborare a standardelor, participarea la elaborarea standardelor de 

jure, cum sînt structurate standardele, și cele mai frecvent întîlnite tipuri 

de documente normative. Acest lucru vă va oferi cunoștințe despre 

structurile din spatele standardului pentru a vă ajuta să le înțelegeți și să 

le asimilați mai bine. Toate standardele de jure naționale, europene și 

internaționale sînt structurate în același mod, deci, dacă sînteți 

familiarizați cu această structură, veți putea obține foarte ușor o imagine 

de ansamblu asupra unui nou standard. Veți obține, de asemenea, 

cunoștințe cu privire la modul de participare la elaborarea standardelor în 

cazul în care într-o bună zi va trebui să faceți acest lucru, de exemplu, 

pentru a vă asigura că firma dvs. este familiarizată cu oricare din 

standardele viitoare, care pot fi utilizate de către piață sau de către 

concurenții dumneavoastră. 
 

 
 

Lumea standardizării pe hartă 
 

Standardele sînt elaborate la diferite niveluri: unele din ele sînt elaborate în 

scopuri naționale, altele — elaborate și publicate pentru regiunea 

europeană. Mai mult, există standarde, care sînt utilizate la nivel mondial. 

Organizațiile naționale de standardizare sînt responsabile pentru 

elaborarea standardelor naționale și pentru participarea la standardizarea 

europeană și internațională. Fiecare țară europeană are propria organizație 

națională de standardizare, care este responsabilă de elaborarea 

standardelor naționale și participarea la standardizarea europeană, precum 

și la cea internațională. 
 

 
 

Standardizarea de jure 
 

Standardele europene de jure24 sînt elaborate și publicate de CEN 

(Comitetul European de Standardizare), CENELEC (Comitetul European de 

Standardizare în Electrotehnică) și ETSI (Institutul European de 

Standardizare în Telecomunicații). 

 

 

24    A se vedea capitolul 1 Ce este un standard? pentru definiția standardului de jure. 
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Ele activează în calitate de organizație de cooperare pentru organismele 

naționale de standardizare din toate țările UE și EFTA. CEN are peste 30 

de țări membre. CEN și CENELEC sînt asociații internaționale nonprofit 

care sînt recunoscute oficial ca organisme europene de standardizare, 

alături de ETSI, Institutul European de Standardizare în Telecomunicații. 

 
Țările membre CEN și CENELEC sînt obligate să adopte fiecare standard 

european în calitate de standard național. Acestea, de asemenea, trebuie 

să anuleze orice standard național existent, care este conflictual, cu un nou 

standard european. Prin urmare, toate standardele europene care au fost 

aprobate și adoptate de către CEN și CENELEC sînt acceptate și 

recunoscute automat în toate țările membre ale CEN și CENELEC. Scopul 

acestei proceduri este de a garanta o colecție de standarde comună pentru 

regiunea europeană. Standardele publicate de CEN și CENELEC sînt 

identificate printr-un identificator numeric unic, cu prefixul „EN” pe prima 

pagină a standardului. 

 
Standardele internaționale de jure sînt elaborate și publicate de ISO 

(Organizația Internațională de Standardizare), fondată în anul 1947. 

Organismele naționale de standardizare din peste 160 de țări sînt membri 

ai ISO. Standardele pentru domeniul electric, electronic și alte tehnologii 

conexe sînt elaborate și publicate de IEC (Comisia Electrotehnică 

Internațională), care are mai mult de 80 de țări membre. La nivel 

internațional, ITU elaborează standarde pentru domeniul 

telecomunicațiilor. 

 
Țările membre pot adopta standarde internaționale în calitate de 

standarde naționale, acestea fiind voluntare. CEN și CENELEC 

cooperează cu ISO și IEC în baza acordurilor mutuale
25

, astfel 

standardele internaționale (ISO sau IEC) sînt adesea adoptate ca 

standarde europene (EN), în asemenea caz acestea pot fi adoptate ca 

standarde naționale în țările membre, fie ca EN ISO sau ca EN ISO/IEC. 

În plus, pentru crearea unei colecții de standarde coerente la nivel 

european și internațional, organismele de standardizare din diferite 

regiuni colaborează în scopul asigurării corespunderii standardelor și 

evitării conflictualității acestora.  
 
 
 

25     Descris în acordurile de la Viena și Dresda. 
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De exemplu, aproximativ 30% din standardele CEN se bazează pe 

activitatea efectuată de către ISO. Aproximativ 75% din standardele 

europene în domeniul electrotehnic ale CENELEC se bazează pe 

standardele internaționale elaborate de IEC. Acest lucru înseamnă că, 

prin implementarea națională, multe standarde naționale se bazează pe 

sau sînt identice cu standardele internaționale. 
 

 
 

Tabelul 3: Relația dintre organizațiile de standardizare la nivel național, 

european și internațional. 

 

Internațional IEC ISO ITU 

European CENELEC CEN ETSI 

Național Organizații Naționale de Standardizare 

 
 

 

Alte organizații care elaborează standarde 
 

Există organizații, altele decît organizațiile de standardizare oficiale 

descrise mai sus, specializate în elaborarea standardelor (a se vedea, 

de asemenea, capitolul 1: Ce este un standard?). Acest lucru înseamnă 

că activitatea de bază a acestor organizații o constituie standardizarea, 

însă ele nu au acreditare sau o relație oficială cu guvernul, precum au 

organizațiile oficiale de standardizare. 

 
Asemenea organizații structurează procesul de standardizare într-un mod 

care de multe ori este similar cu cel al organizațiilor oficiale de standardizare, 

elaborînd documente în bază de consens prin comitete tehnice care sînt 

deschise pentru toate părțile interesate (Hesser și alții 2010). Exemple de 

organizații specializate în domeniul standardizării sînt: Institutul de Inginerie 

Electrică și Electronică (IEEE), Societatea Americană pentru Testare și 

Materiale (ASTM) etc. 
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Consorțiul și dominarea pieței 
 

Standardele pot fi, de asemenea, elaborate de consorții sau pot apărea ca 

rezultat al dominării pieței (standardele de facto). Procesul de elaborare este 

specific prin faptul că este deschis doar pentru cei care sînt invitați să se 

alăture la elaborarea standardelor. Consorțiile sînt adesea create cu scopul de 

a avansa o anumită tehnologie, iar standardele sînt elaborate pentru a 

promova practici stabilite de către o singură companie (Hesser și alții 2010). 

 
Prin elaborarea unui standard în acest mod, companiile sau consorțiile pot 

obține o cotă de piață mare prin dominarea pieței. Cu toate acestea, 

metoda dată poate fi, de asemenea, o strategie riscantă, deoarece 

aceasta poate rezulta cu lupte între standarde, în care fiecare companie 

sau consorțiu să dorească să stabilească standardul pentru piață. 
 

 
 
 

Cum funcționează procesul de standardizare? 
 

Standardele sînt elaborate de către comitetele tehnice sau subcomitetele 

acestora, precum și de către grupuri de lucru. În sistemul de standardizare al 

CEN, CENELEC, ISO și IEC există cîteva sute de comitete tehnice. 

Organizațiile membre contribuie și participă la activitatea de standardizare, 

reprezentînd opinia părților interesate. Toate organizațiile membre au dreptul 

de a participa la lucrările tuturor comitetelor tehnice și pot delega experți în 

grupurile de lucru. În cadrul activității comitetului tehnic internațional 

organismele membre pot fi desemnate ca fiind membru „P” (participant) sau 

membru „O” (observator). 

 
Participarea la elaborarea standardelor în sistemul de standardizare oficial 

este deschis pentru toată lumea. Aceasta constituie o muncă voluntară pe 

bază de consens. Comitetele de standardizare, este de dorit să fie constituite 

din experți din fiecare sector relevant al societății, de exemplu, industrie și 

comerț, agenții de consultanță, mediul academic și organisme de cercetare, 

consumatori și cetățeni de rînd, autorități publice, precum și guvern. 

Participarea experților din diverse sectoare duce la crearea unor practici 

corespunzătoare în cadrul fiecărui domeniu. 
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Ciclul de viață al unui standard de jure 
 

Elaborarea unui standard trece prin anumite etape, începînd de la 

proiectul de standard pînă la faza anchetei publice, votare, publicare și, în 

final, implementarea acestuia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Propunere și 
aprobare 

Etapa 
proiectării și 
comentării 

Ancheta 
publică și 
votarea 

Proiectul 
pentru vot 

oficial 
(posibil) 

 
Publicarea 
variantei 
finale 

 
 
 
 
 
 

Figura 6: Etapele elaborării unui standard oficial. Pot exista diferențe 

minore de la o organizație la alta. 
 

 
 

Ancheta publică constă în faptul că fiecare organism membru pune la 

dispoziție proiectul de standard pentru comentarii publice în propria lor țară. 

Avizul oferit de fiecare stat membru este obținut prin consens într-un comitet 

tehnic național oglindă sau în baza unei anchete publice. Dacă textul 

standardului este aprobat în faza de anchetă, nu mai este necesar ca acesta 

să fie votat ulterior în cadrul comitetului. 

 
Revizuirea este, de asemenea, o etapă a ciclului de viață al unui standard. 

În așa mod, un comitet tehnic se asigură că un standard este actual, iar 

faptul că un standard trebuie sau nu revizuit este verificat în mod regulat. 

Prima revizuire se recomandă să aibă loc după 5 ani de la implementarea 

standardului. 

 

Pentru o diagramă mai detaliată despre modul de elaborare a standardelor, 
a se vedea anexa A: Descrierea detaliată a procesului de standardizare la 
CEN. 
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Cum să te implici în activitatea de standardizare? 
 

Standardizarea este deschisă tuturor părţilor interesate26. Cel mai simplu mod 

de a afla despre activitățile de standardizare în curs de desfășurare și de a vă 

implica în procesul de standardizare este să contactați organismal național de 

standardizare (Lista țărilor membre cu informații de contact o puteți găsi pe 

paginile web ale organizațiilor europene și internaționale de standardizare27). 

Organismele membre creează comitete tehnice oglindă pentru comitetele și 

domeniile de interes național. 

 
Comitetul tehnic oglindă este un grup de standardizare, care oferă părților 

interesate naționale oportunitatea de a obține o perspectivă și de a participa la 

standardizarea europeană și/sau internațională de la nivel național, cu un 

punct de vedere național și în limba națională. 
 

 
 
 

Diverse moduri de a vă implica în activitatea de standardizare 
 

Urmărind activitatea de standardizare în domeniul dumneavoastră de 
interes veți putea anticipa orice schimbări care vor avea loc. 

 
Vă prezentăm mai jos cîteva detalii cu privire la diferitele niveluri de 

implicare în procesul de elaborare a standardelor: 

• Devenind membru al unui comitet tehnic oglindă la nivel național  

– Calitatea de membru al unui comitet tehnic oglindă la nivel 

național oferă posibilitatea de a urmări lucrările de 

standardizare încă de la primele etape și șansa de a vă spune 

puctul de vedere în comentariile naționale. Vă puteți implica în 

activitatea comitetelor tehnice oglindă prin intermediul 

organismelor naționale de standardizare. 

• Devenind delegat într-un comitet tehnic 

– În calitate de delegat, dvs. reprezentați comitetul tehnic 

oglindă de la nivel național și, prin urmare, țara în cadrul 

comitetului tehnic european sau internațional. 

 
 
 

26     În unele țări se percepe o taxă pentru participare. 

27     www.cencenelec.eu, www.iso.org, www.iec.ch. 

http://www.cencenelec.eu/
http://www.iso.org/
http://www.iec.ch/
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• Devenind membru în grupurile de lucru 

– Fiind membru într-un grup de lucru, puteți lua parte la 

elaborarea conținutului unui standard. Membrii grupurilor de 

lucru, de asemenea, analizează observațiile adunate de la 

fiecare țară participantă în cadrul anchetelor publice și iau 

decizii cu privire la efectuarea eventualelor modificări. 

Grupurile de lucru pot colabora prin intermediul organismelor 

naționale de standardizare. 

• Lăsînd comentarii la etapa de anchetă publică 

– Toate proiectele de standarde trebuie să treacă printr-o 

anchetă publică, în cadrul căreia oricine care este interesat 

de acest subiect poate aproba/respinge proiectul conținutului 

de standard prin comentarii tehnice și/sau editoriale. 

 
 

 
O singură persoană poate avea roluri diferite în comitete și grupuri de 

lucru. Vă prezentăm mai jos cîteva exemple de roluri-cheie: 

 
Expert 

Expertul este o persoană delegată ca membru al unui grup de lucru sau al 

unui comitet tehnic de către organizația națională de standardizare. Un 

expert participă la procesul tehnic de elaborare a standardelor. 

 
Organizator al unui grup de lucru 

Este persoana responsabilă de administrarea unui grup de lucru, 

pregătirea aranjamentelor pentru ședințe, activînd în calitate de 

moderator al ședințelor și fiind responsabil de distribuirea 

documentelor. Sarcina acestuia este de a ajuta experții să găsească 

consens privind diferite subiecte. El/ea, de asemenea, raportează 

comitetului tehnic cu privire la activitatea realizată. 

 
Delegat 

Un delegat este nominalizat de către o organizație națională de 

standardizare, pe care acesta o reprezintă la ședințele comitetului tehnic. 

Delegatul participă la crearea unui consens multinațional și la luarea 

deciziilor în calitate de reprezentant al propriei țări. Pe lîngă rolul de expert, 

delegatul mai comentează unele aspecte în funcție de punctul de vedere 

predominant din țara care o reprezintă. 
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Președinte CT 

Președintele comitetului tehnic are responsabilitatea generală de a coordona 

activitatea comitetului. Acesta trebuie să ia în considerare în mod egal toate 

punctele de vedere ale membrilor, atunci cînd încearcă să obțină consensul 

tuturor părților interesate. Președintele CT este o persoană nominalizată de 

către secretariatul comitetului, de multe ori acesta provenind din țara care deține 

secretariatul28. 

 
Secretarul CT 

Secretarul CT este persoana responsabilă de lucrul administrativ al 

comitetului tehnic. Împreună cu președintele CT acesta urmărește ca 

lucrările comitetului să se desfășoare în conformitate cu normele în vigoare. 

De fapt, secretarul CT trebuie să acționeze într-un mod neutru, fără a ține 

cont de punctele de vedere naționale. 
 

 
 
 

Cum sînt structurate standardele? 

 
O caracteristică importantă a standardelor de jure este că toate sînt 

structurate în același mod, ceea ce contribuie la facilitarea creării unei 

imagini de ansamblu despre standard sau la găsirea unor informații 

specifice în el (de exemplu, referințele normative, o listă de standarde de 

care trebuie de ținut cont la utilizarea standardului). Dacă sînteți familiari  

cu această structură, veți fi capabili să înțelegeți și să utilizați standardul 

mai repede — evitînd irosirea timpului la citirea standardelor care nu sînt 

relevante pentru dvs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28       Secretariat: Fiecare comitet tehnic are un secretariat responsabil pentru activitatea 

administrativă și progresul general al standardelor. 
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Tabelul 4: Structura unui standard 29

Tipul elementului Aranjarea                                                        elementelor a    în document

Informații preliminare

Pagina de titlu

Cuprins

Preambul

Introducere

Normativ general

Titlu

Domeniu de aplicare

Referințe normative

Normativ tehnic

Termeni și definiții
Simboluri și termeni abreviați ...
Anexă normativă

Informații suplimentare Anexă informativă

Normativ tehnic Anexă normativă

Informații suplimentare
Bibiografie

Indexuri

a  Element scris cu bold = element obligatoriu; element vertical = element normativ;  
element scris cu italic = element informativ.

29 Regulamentele interne ale  CEN-CENELEC, partea 3, pag. 17.
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Tabelul 5: Elementele unui standard de jure. 
 

 

Pagina de titlu Pagina de titlu conține titlul și numărul documentului. 

Dacă CEN sau CENELEC adoptă un standard ISO sau 

IEC, atunci se adaugă suplimentar o pagină de titlu 

EN, care să conțină această informație. Același lucru 

este valabil pentru pagina de titlu națională. În mod 

similar, în cazul în care standardul este un standard 

european și/sau internațional adoptat la nivel național, 

informațiile se menționează pe pagina de titlu 

națională. 

Dacă standardul european este identic cu standardul 

internațional, titlul rămîne același. În cazul standardelor 

naționale, pe pagina de titlu poate apărea o traducere 

a titlului în limba națională. 

Cuprins Tabelul cu titluri este intitulat „Cuprins” și enumeră 

clauzele și anexele (împreună cu statutul lor în 

paranteze), bibliografia, indexurile, figurile și tabelele. 

Preambul Preambulul conține următoarea informație: 

• denumirea și numărul comitetului care a 

elaborat documentul; 

• informații cu privire la aprobarea documentului; 

• data limită pînă la care standardul EN trebuie să 

fie implementat la nivel național prin publicarea 

unui standard național identic sau prin 

reproducerea versiunii oficiale și data limită pînă 

la care trebuie să fie anulate standardele 

naționale conflictuale cu standardul EN. 
 

Acesta mai include, după caz: 

• o specificare a modificărilor tehnice semnificative din 

     orice ediție anterioară a documentului; 

• o indicație cu privire la orice altă organizație 

internațională care a contribuit la elaborarea 

documentului; 

• o specificare a faptului că documentul anulează și 
înlocuiește alte documente în totalitate sau parțial; 

• legătura prezentului document cu alte documente; 

• legătura dintre standard și documentele legislative 
europene. 

 

Preambulul nu trebuie să conțină cerințe, recomandări, 
figuri sau tabele. 
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Introducere Introducerea oferă informații specifice despre conținutul 
tehnic al documentului și scopul elaborării acestuia, 
precum și unele informații rezumative care contribuie la 
înțelegerea conținutului standardului. 

Introducerea nu trebuie să conțină cerințe. 

Domeniu de 
aplicare 

Domeniul de aplicare definește obiectul documentului 
și aspectele pe care le acoperă. Acesta indică limitele 
de aplicabilitate ale documentului. Domeniul de 
aplicare nu trebuie să conțină cerințe. 

Domeniul de aplicare trebuie să fie suficient, astfel încît să 
poată fi folosit ca rezumat în scopuri bibliografice. 

Referințe 

normative 

Referințele normative oferă o listă a documentelor la 
care se face referire în standard și care sînt 
indispensabile pentru implementarea documentului. 

Termeni și 

definiții 

Acest element conține definițiile care sînt necesare 
pentru înțelegerea unor termeni utilizați în standard. 

Simboluri și 

termeni 

abreviați 

Acest element oferă o listă de simboluri și termeni 

abreviați necesari pentru înțelegerea documentului. 

Corpul 

documentului 

Acest element conține cerințele, specificările și/sau 

recomandările prezentate în standard, inclusiv 

a) toate caracteristicile relevante pentru produse, 

procese sau servicii care fac obiectul 

documentului; 

b) valorile limită cerute ale caracteristicilor 

cuantificabile; 

c) pentru fiecare cerință, fie o referire la metoda de 

testare pentru determinarea sau verificarea 

valorilor caracteristicii, sau metoda de testare în 

sine. 

 

În plus, elementele tehnice includ, după caz, specificații 

pentru prelevarea de probe; metode de încercare; 

clasificare, denumire și codificare; marcare, etichetare 

și ambalare. 

Se face o distincție clară între cerințe, specificări și 

recomandări. 
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Anexe 

normative  

Anexele normative oferă clauze suplimentare la cele 

din corpul documentului. Statutul unei anexe normative 

se specifică clar în cuprins și sub titlul anexei. 

Anexe 

informative  

Anexele informative oferă informații suplimentare cu 

scopul de a contribui la înțelegerea sau utilizarea 

documentului. Acestea nu trebuie să conțină cerințe. 

Statutul unei anexe informative se specifică clar în 

cuprins și sub titlul anexei. 

 
 

Pentru informații mai detaliate, a se vedea Regulamentul intern al CEN-

CENELEC Partea 3: Reguli privind structura și redactarea publicațiilor 

CEN-CENELEC. 
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Standardele și alte documente normative 
 

Standardele sînt cele mai cunoscute documente normative, însă pe lîngă 

acestea mai există, de asemenea, și alte documente. Diferite documente 

au statuturi și procese de elaborare diferite.  

 

Mai jos sînt prezentate unele dintre cele mai frecvent întîlnite tipuri de 

documente normative și abrevierile lor. Pentru o listă mai detaliată, a se 

vedea anexa A: Descriere detaliată a procesului de standardizare la CEN. 

 

 
Standard european 

EN 

Standard elaborat sau adoptat de către CEN, CENELEC și ETSI care 

are obligația de a fi implementat ca standard național identic și impune 

anularea standardelor naționale conflictuale. 
 

 

 
Standard internațional 

ISO 

Standard internațional elaborat sau adoptat de către ISO. 
 
 

IEC 

Standard internațional elaborat sau adoptat de către IEC. 
 
 

EN ISO 

Standard internațional care a fost adoptat de către CEN sau CENELEC, 

ce are obligația de a fi implementat în țările membre ale UE ca standard 

național identic și impune anularea standardelor naționale conflictuale.  

 

 
Specificație tehnică 

TS 

Document elaborat sau adoptat de către CEN, CENELEC, ETSI, ISO 

sau IEC, pentru care există o eventuală posibilitate de a semna un 

acord prin care să devină standard european, dar pentru care, în 

prezent: 

• sprijinul necesar pentru aprobare în calitate de standard 
european nu a putut fi obținut; 
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• există dubii cu privire la obținerea consensului; 
 

• subiectul abordat este încă în curs de dezvoltare tehnică; 
 

• există un alt motiv care împiedică publicarea imediată a acestuia 

în calitate de standard european. 
 
 
 

Raport tehnic 

TR 

Document elaborat sau adoptat de către CEN, CENELEC, ISO sau IEC, 

care conține material informativ ce nu corespunde cerințelor pentru a fi 

publicat în calitate de standard european sau specificație tehnică . 
 

 
Ghid 

Document publicat de către CEN, CENELEC, ISO sau IEC, care specifică 

reguli, linii directoare, îndrumări sau recomandări cu privire la 

standardizarea europeană. 

 

 
Acorduri ale grupului de lucru CEN/CENELEC  

CWA 

Acordurile CEN-CENELEC sînt documente elaborate în cadrul unui grup de 

lucru, care prezintă consensul unor persoane şi organizaţii responsabile de 

conţinutul documentului. 
 

 
Amendamente și erate 

Standardele, de asemenea, pot conține amendamente și erate care 

modifică sau corectează textul acestuia, înainte de efectuarea unei 

revizuiri complete. 
 

 
 
 

Cum se numerotează standardele? 

 
Fiecărui standard i se atribuie un număr de identificare de către 

secretariatul organizațiilor europene sau internaționale de standardizare. 

Literele de identificare ne indică organizația de standardizare care a 

elaborat standardul. 
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Numărul de identificare se poate referi la diferite părți ale unui standard, 

de exemplu, standardele EN 71-1, 71-2, 71-3 etc. sînt toate părți ale 

standardului EN 71 Siguranța jucăriilor. Seriilor de standarde deseori li 

se atribuie numere consecutive, de exemplu, seria EN ISO 14000 

managementul mediului. Cu toate acestea, nu toate numerele 

consecutive sînt legate între ele. Verificați întotdeauna titlul standardului 

pentru a vă asigura că aveți standardul solicitat. 

 
Abrevierea EN reprezintă un standard european publicat de către CEN, 

CENELEC și ETSI. Standardele publicate de ISO au prefixul ISO. Codul 

de referință EN ISO ne indică faptul că standardul a fost implementat 

atît de CEN, cît și de ISO. Standardele publicate de IEC au prefixul IEC. 

 
Pe lîngă prefixul EN sau EN ISO fiecărui standard european i se atribuie 

un prefix național, la momentul în care o organizație națională de 

standardizare îl implementează. Iată cîteva exemple: DIN, BS, DS. Un 

standard cu indicativul „DIN EN ISO” se referă la un standard              

EN ISO, care a fost pus în aplicare în Germania de către Deutsches 

Institut für Normung, DIN. 
 

 
 
 

Cum se intitulează standardele? 

 
Titlul standardului indică subiectul documentului, fără detalii inutile. 

Orice date suplimentare trebuie să fie prezentate în domeniul de 

aplicare. Titlul în mod normal conține un element principal, care 

determină subiectul tratat în document. În cazul în care standardul 

cuprinde numai unul sau cîteva aspecte ale subiectului în cauză, un 

element complementar poate specifica mai îngust subiectul. Elementele 

titlului pot apărea ca un singur titlu, sau elementul complementar poate 

identifica o parte dintr-o serie de standarde. 
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Prefix 

European 

  

 

  
 Element 

principal 

 

  
 Element 

complementar 
 

 

 

Figura 7: Modul de atribuire a indicativului standardelor. 
 
 

Prefix național 
(de ex. BG, DS, SFS, DIN 

etc) 

Prefix 
internațional 
(de ex. ISO/IEC) 

Numărul 

standardului 

Anul 
publicării 

 
 
 

BS EN ISO 13590:2003 
Nave mici – Schi jeturi – Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor 

 

 

Element 
introductiv 
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Anexa A: Descrierea detaliată a procesului de standardizare 

la CEN 
 

 
 
 

CEN 

Etapa preliminară 

PWI 

Teme de lucru preliminare 

Un comitet poate accepta orice temă de lucru ca 

pe o temă de lucru preliminară, dacă domeniul de 

lucru nu este suficient de pregătit pentru 

activitatea de standardizare sau subiectul 

urmează a fi transmis unui grup de lucru pentru 

pregătire înainte de a trece la următoarele etape. 

Etapa propunere 

NWIP 

Propuneri de noi 

teme de lucru 

Toți membrii pot propune o temă nouă de lucru. De 

asemenea, comitetele tehnice ale CEN și CENELEC, 

Consiliul Tehnic al CEN (BT), Comisia Europeană, 

Secretariatul AELS și alte cîteva organizații pot face 

propuneri pentru un nou standard. Comitetul tehnic ia 

decizia dacă propunerile pot fi acceptate și realizate. 

O propunere poate fi aprobată după ce este supusă 

votului oficial, astfel cel puțin cinci organisme 

membre trebuie să fie pro pentru a întreprinde 

lucrările necesare la elaborarea unui standard. 

 
Comitetul tehnic stabilește grupul de lucru care 

va elabora standardul. Timpul maxim pentru 

elaborarea standardului este de trei (3) ani. 

Proiectare 

WD 

Proiect de lucru 

Membrii grupului de lucru sînt experți delegați de 

către organismele naționale de standardizare. 

Un proiect de standard are una sau mai multe 

versiuni înainte de a ajunge la conținutul tehnic 

prezentat în faza de propunere. În cazul în care 

grupul de lucru ajunge la un consens cu privire la 

conținutul proiectului de standard, acesta este 

trimis pentru analiză comitetului tehnic și Centrului 

de Management al CEN-CENELEC, care 

finalizează proiectul de standard, transformîndu-l 

în proiect de lucru. 
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Ancheta publică                

prEN 

Proiectul de standard 

european 

Fiecare organism membru plasează proiectul 

de standard pentru comentarii publice în propria 

lor țară, în așa-zisa anchetă publică. Scopul 

este de a obține cît mai multe comentarii 

posibile. Avizul fiecărui stat membru este 

elaborat prin consens într-un comitet național 

oglindă sau în baza anchetei publice. 

 
Etapa de anchetă este bazată pe votare, în care 

membrii votează pentru „da”, „nu” sau „se abțin”. 

Aprobarea anchetei necesită 71% de voturi 

pozitive și o majoritate simplă. 

 
Comitetul tehnic sau grupul de lucru analizează 

comentariile și elaborează un proiect de standard 

final. 

Votul oficial (opțional) 

FprEN 

Proiectul final al 

standardului european 

În cazul în care condițiile de acceptare sînt 

îndeplinite în ancheta publică, comitetul tehnic 

poate decide să publice standardul, fără ca acesta 

să treacă prin vot oficial. 

 
Votul oficial se realizează prin votarea de către 

membri prin „da”, „nu” sau „se abțin”. 

Publicare                                   

EN 

Standard european 

Centrul de Management al CEN-CENELEC 
pregătește conținutul final al standardului EN în 
limba engleză. Standardul este adoptat în țările 
membre ca standard național identic și, prin urmare, 
standardele naționale conflictuale se anulează. 
Organismele membre decid dacă standardul trebuie 
sau nu tradus în limba națională. 

Revizuirea standardului Standardul este valid o perioadă de 5 ani. În 

această perioadă el este revizuit, ceea ce 

înseamnă că este evaluat dacă rămîne în 

continuare actual și necesar. Dacă nu este 

necesară revizuirea, se confirmă actual pentru 

încă o perioadă de 5 ani. Un standard, de 

asemenea, poate fi anulat fără a fi înlocuit cu un 

nou standard. Mai mult decît atît, un standard 

poate fi modificat prin erată sau amendament. 
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Subiecte de discuție 
 

Vă propunem mai jos cîteva sugestii pentru discuții sau analize. Acestea pot fi 

tratate în timpul orelor de clasă, în grupuri sau pot fi utilizate ca idei pentru 

studii viitoare. 

 
1. Care sînt aspectele pozitive ale procesului de elaborare a 

standardelor, acesta fiind deschis pentru toată lumea? Există aspecte 
negative? 

 
2. Cum poate fi asigurată participarea egală a tuturor părților interesate 

în activitatea de standardizare? 
 

3. Procesul de standardizare este deschis pentru toți
30

, însă în ce 

măsură este deschis acesta în realitate? Ce puteți spune despre 

aspectele etice ale implicării tuturor părților interesate în procesul 

derulării anchetei publice, care a fost creată pentru a asigura 

deschiderea și dialogul cu privire la standarde. Este procesul suficient 

de deschis și incluziv din punct de vedere etic? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Uneori se percepe o taxă de participare în funcție de categoria de afaceri în care se 

încadrează organizația națională de standardizare. 
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Capitolul 4

Standardele și reglementările tehnice 
– care este legătura dintre ele
și cum acestea interacționează ?
Dina Simunic  
Profesor la Universitatea din Zagreb
Facultatea de Inginerie Electrică și Calculatoare
Zagreb, Croația
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Capitolul de față prezintă legătura dintre reglementări și standarde. Acesta 

stabilește definițiile de bază și subliniază interacțiunea dintre ele. Capitolul 

se focusează asupra reglementărilor și standardelor din Uniunea 

Europeană. 

 

 
Definiții 

Ghidul 2:2004 ISO/IEC „Standardizarea și activitățile conexe — Vocabular 

general” definește reglementarea ca document care oferă reguli legislative 

obligatorii. Reglementările
31

 sînt adoptate de către o autoritate și, în general, 

sînt obligatorii. Aceasta înseamnă că reglementarea definește ceea ce 

trebuie sau nu de făcut pentru a fi conform. Mai mult decît atît, de obicei, 

există un mecanism, ce prevede sancțiuni pentru cei care nu se 

conformează. 

 
Standardele sînt documente voluntare bazate pe rezultatele consolidate ale 

științei, tehnologiei și experienței; nu există nici o obligație de a le aplica sau 

de a fi în conformitate cu ele și nici sancțiuni pentru nerespectarea lor. 

Singura excepție existentă în cazul standardelor, este atunci cînd acestea 

sînt menționate sau impuse de reglementări. Standardele se încadrează în 

una din cele două categorii. Un standard de jure este un document, stabilit 

prin consens și aprobat de un organism recunoscut. Un standard de facto nu 

este aprobat de un organism recunoscut, dar este un acord în cadrul unei 

organizații sau între două sau mai multe organizații (a se vedea capitolul 1: 

Ce este un standard?, pentru o definiție completă). Acest capitol se va 

focusa pe standardele de jure; ele fiind tipul de standarde cel mai frecvent 

utilizate în cadrul reglementărilor. 

 

 
Interacțiunea dintre reglementări și standarde 

Reglementările constituie instrumente obligatorii stabilite fie de guvernele 

naționale, fie de către Parlamentul/Consiliul European, spre a defini 

contextul minim legal pentru buna funcționare a societății. Standardele sînt 

instrumente voluntare pentru facilitarea afacerilor și sînt elaborate de către 

organizațiile de standardizare, care pot avea caracter național, regional 

(european) sau internațional. Unul dintre punctele forte ale standardelor este 

că toate părțile interesate relevante de pe piață pot fi implicate în elaborarea 

lor. 

 

 
31     În prezentul capitol, „reglementarea” este considerată a fi orice act juridic, cum ar fi 

Regulamentul și Directiva UE. 
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Aceasta înseamnă că standardele sînt mult mai ușor de adaptat la tendințele 

tehnologice și la toate modificările și actualizările necesare, decît 

reglementările naționale sau regulamentele și directivele UE. 
 

 
 
 

Acordul OMC 
 

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este o organizație internațională la 

nivel mondial care se ocupă cu stabilirea normelor de comerț între națiuni, în 

scopul de a obține o lume mai prosperă din punct de vedere economic. OMC 

funcționează ca un sistem comercial multilateral prin intermediul acordurilor 

OMC. Acțiunile OMC se bazează pe consensul tuturor țărilor membre și sînt 

ratificate de către membrii parlamentului. 

Acordurile OMC sînt contracte care definesc comerțul internațional cu garanții 

ale drepturilor comerciale importante pentru țările membre și beneficiile tuturor 

celor implicați. 
 

 
Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului (Acordul TBT)

32
 

promovează comerțul liber și evitarea oricăror bariere tehnice, prin definirea 

clară a standardelor voluntare și reglementărilor obligatorii care stabilesc 

cerințele tehnice (în continuare — reglementări tehnice). Anexa 1.1 a Acordului 

TBT definește „reglementarea tehnică”, ca fiind un „document care stabilește 

caracteristicile produsului sau proceselor lor conexe și metodele de producție, 

inclusiv dispozițiile administrative aplicabile, a căror respectare este 

obligatorie. Acesta, de asemenea, poate include sau se poate referi exclusiv 

la terminologie, simboluri, ambalare, marcare și cerințele de etichetare care 

se aplică unui produs, proces sau metodă de producere.” O măsură este o 

reglementare tehnică dacă: (1) se aplică unui „produs identificabil sau unui 

grup de produse”; (2) stabilește caracteristicile produsului, procesele lui 

conexe sau metodele de producere, inclusiv dispozițiile administrative 

aplicabile; (3) este obligatorie. Conform Acordului TBT al OMC, reglementările 

tehnice trebuie să se bazeze pe standarde internaționale. Țările au dreptul de 

a stabili protecție la nivelurile la care consideră necesar și nu ar trebui să fie 

împiedicate să ia măsuri. Se recomandă ca guvernele să reglementeze numai 

în cazurile în care este necesar de făcut acest lucru. 
 

 
 

32     Acordul TBT, OMC, Runda Uruguay, 1995. https://www.wto.org/english/docs_e/ 

legal_e/legal_e.htm 

http://www.wto.org/english/docs_e/
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Standardele joacă un rol important și sînt necesare ca instrumente 

bazate pe piață. Ele, de asemenea, sînt importante în oferirea suportului 

politicilor publice și legislației obligatorii prin: 

• Autoreglementare, unde nu există nici o intervenție de 

reglementare din partea guvernului. Agenții comerciali aplică 

această abordare pentru a agrea în mod voluntar conformitatea cu 

anumite standarde. 

• Recunoașterea, că autoritățile de reglementare au încredere în 

companii, bazîndu-se pe demonstrarea conformității cu 

standardele. 

• Co-reglementare, unde guvernele stabilesc cerințele legale la cel 

mai înalt nivel și permit pieței să ofere soluții tehnice în standarde. 
 
 
 

Noua abordare și marcajul CE 
 

Noua abordare europeană a armonizării tehnice a fost introdusă în 1985 

(Rezoluția Consiliului 85C 136/0133), pentru a permite crearea Pieței 

unice în cadrul UE. Schimbarea a fost bazată pe contribuția comună a 

măsurilor legislative și de standardizare; aceasta este o inițiativă de co-

reglementare, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană emite cereri de 

standardizare către organizațiile europene de standardizare (CEN, 

CENELEC și ETSI). Misiunea Noii abordări este de a utiliza așa-numitele 

directive-cadru, care nu reglementează detaliat la nivel tehnic, dar descriu 

cerințele esențiale, cum ar fi securitatea, sănătatea sau protecția mediului. 

Cerințele esențiale sînt descrise relativ într-un mod general în directive și 

apoi detaliate în așa-numitele standarde armonizate. Aderarea la aceste 

standarde armonizate este o modalitate de a se conforma directivelor și, 

astfel, de a avea acces la Piața unică. Standardele europene au contribuit 

în mod semnificativ la succesul UE de a asigura libera circulație între 

statele membre și de a elimina barierele tehnice din calea comerțului. 

 
 
 

 
33  EUR-Lex – Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării 

tehnice și a standardelor http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 

CELEX:31985Y0604(01). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri
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Figura 8: Noua abordare. 

 
 
 

După cum am menționat mai sus, primul pas în Noua abordare este 

directiva-cadru. Prima directivă, care a constituit școala Noii abordări a fost 

Directiva privind joasa tensiune din anul 1973 (Directiva 73/23 CEE). Scopul 

directivei privind joasa tensiune constă în faptul că toate dispozitivele de 

joasă tensiune (între 50 și 1 000 volți CA) trebuie să fie sigure de utilizat. 

Așa cum directiva se referă la un grup foarte vast de dispozitive și produse, 

era evident că nu se putea reglementa acest fapt direct de legislație. Prin 

urmare, directiva descrie doar cerințele esențiale pentru siguranță. 

 
Următorul pas în această inițiativă de co-reglementare este pregătirea 

cererilor de standardizare (de asemenea, cunoscute sub numele de 

mandate) de către Comisia Europeană către organizațiile europene de 

standardizare, pentru a elabora și adopta standarde europene în suportul 

politicilor și legislației europene. O cerere de standardizare este o „fișă a 

postului”, care prevede modul în care organizația de standardizare ar trebui 

să pună în aplicare cerințele esențiale din directivă într-un număr de 

standarde pentru diferite tipuri de produse. Cererea de standardizare este 

parte a procesului politic, dar, de asemenea, este și tranziția la un proces 

dictat de piață, tehnic. Pentru a intra în vigoare, cererea de standardizare 

este acceptată de către organizațiile de standardizare relevante, care se 

angajează să elaboreze standardele într-un anumit interval de timp. 

Organizațiile europene de standardizare sînt organizații independente și, 

prin urmare, au dreptul de a refuza orice cerere de standardizare, dacă 

acestea consideră că standardele nu pot fi elaborate. În cazul directivei 

privind joasa tensiune, CENELEC a acceptat cererea de standardizare și a 

emis standardele relevante. 
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După acceptarea cererii de standardizare, se elaborează un program de 

standardizare, precum și standarde armonizate, care sînt supuse anchetei 

publice, urmată de votul final al organizațiilor naționale de standardizare (a 

se vedea capitolul 3: Cum sînt elaborate și structurate standardele, pentru 

o descriere a procesului). 

 
Un standard armonizat este un standard european elaborat de o 

organizație europeană de standardizare recunoscută: CEN, CENELEC, 

ETSI sau a fost elaborat ca rezultat al unei cereri de standardizare din 

partea Comisiei Europene către una din aceste organizații. 

 
În prezent, CEN și CENELEC au peste 4 000 de standarde armonizate, 

care oferă suport reglementărilor europene. Aceasta reprezintă 

aproximativ 19% din numărul total de standarde europene ale CEN și 

CENELEC34. 

 
Toate standardele armonizate ale Noii abordări trebuie să indice clar 

modul în care ele interacționează cu directiva (ele) relevantă (e) prin 

intermediul unei anexe informative (denumită în mod obișnuit „Anexa 

ZA” sau „Anexa ZZ”), care descrie relația dintre conținutul standardului și 

cerințele directivei relevante. 

 
Pentru toate cererile de standardizare, Comisia Europeană numește 

unul sau mai mulți consultanți care evaluează dacă standardele 

îndeplinesc solicitarea din cererea de standardizare și detaliile din 

cerințele directivei. 

 
Listele tuturor standardelor armonizate sînt publicate în Jurnalul Oficial al 

UE. Atît directivele Noii abordări, cît și listele de standarde armonizate 

pot fi găsite pe site-ul web al Comisiei Europene pentru Noua 

abordare
35

. Odată ce referința unui standard armonizat este publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conformitatea cu standardul poate 

aduce o prezumție de conformitate cu orice cerință legală relevantă. În 

Jurnalul Oficial, de asemenea, este publicată data încetării prezumției de 

conformitate a standardului înlocuit. Această dată marchează sfîrșitul 

perioadei în care atît versiunea veche, cît și cea nouă a standardului pot 

fi utilizate pentru a solicita prezumția de conformitate. 

 

 
34    CEN CENELEC Statistical Pack 2015 Q1. 

35    Noua abordare. Standardizarea în cadrul pieței interne. http://www.newapproach.org/ 

http://www.newapproach.org/
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După această dată, prezumția de conformitate nu mai poate fi solicitată 

pentru un produs fabricat în conformitate cu vechea versiune a 

standardului. Standardele europene, chiar și cele elaborate în baza unei 

cereri de standardizare pentru legislația europeană, sînt voluntare36. 

 
Una dintre măsurile referitoare la implementarea Pieței unice este 

introducerea marcajului CE. Literele „CE” reprezintă abrevierea textului 

francez „Conformité Européenne”, care înseamnă „conformitate 

europeană”. „Marcajul CE” a fost introdus prin Directiva 93/68/EEC
37

 în 

anul 1993 și de atunci este termenul oficial pentru marcajul de 

conformitate obligatoriu. Acesta este format din logo-ul CE și patru cifre 

digitale ale numărului de identificare al organismului notificat implicat în 

procedura de evaluare a conformității. Producătorul aplică marcajul CE 

după efectuarea unei evaluări de conformitate, crearea unui dosar tehnic 

și semnarea unei declarații de conformitate CE. Această documentație 

trebuie să fie pusă la dispoziția autorităților, la cerere. Marcajul CE 

reprezintă declarația că produsul este evaluat înainte de a fi plasat pe 

piață și îndeplinește cerințele esențiale ale legislației europene în 

domeniul sănătății, siguranței și protecției mediului, denumite în practică 

„directivele produsului”. 

 
Marcajul CE al unui produs indică oficialilor de la guvern că produsul 

poate fi plasat legal pe piață în țara lor și permite retragerea oricăror 

produse neconforme de către autoritățile vamale/de control și cumpărători. 

Acesta, de asemenea, reprezintă pașaportul produsului, deoarece asigură 

libera circulație a produsului în cadrul AELS și pe Piața unică a Uniunii 

Europene (UE). 

 
Ultima verigă din lanț este controlul produselor introduse pe piață referitor 

la conformitatea cu standardele armonizate. Această sarcină este 

efectuată de către autoritățile naționale și constă în prelevarea de probe a 

produselor plasate pe piață și verificarea acestora dacă sînt conforme. Cu 

toate acestea, în practică, gradul de control al pieței variază mult în funcție 

de statele membre și regiune. 

 
 

36     Pentru informații suplimentare despre Noua abordare vă rugăm să consultați Ghidul Albastru: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326 

37    EUR-Lex – Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 http://eur-lex.europa.eu/ 

legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31993L0068 

http://ec.europa/
http://eur-lex.europa.eu/
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Rolul standardelor în suportul reglementărilor tehnice 
 

Utilizarea standardelor ca instrument în suportul reglementărilor tehnice 

are atît puncte forte, cît și puncte slabe. Cu toate acestea, sistemul dat 

poate fi, în general, considerat a fi unul fiabil și eficient, care a reușit să 

asigure implementarea unui număr de directive importante în Europa. 

Fără un sistem ca cel al Noii abordări, este foarte puțin probabil că Piața 

unică ar putea să funcționeze așa cum se întîmplă astăzi. 

 
Printre punctele forte ale Noii abordări este separarea nivelurilor politice 

și tehnice de reglementare, care ar permite experților tehnici din 

companii și organizații să specifice detaliile standardelor. Această 

separare permite o bază mult mai largă de expertiză, care sporește 

nivelul de competență. 

 
Deși standardizarea poate fi considerată a fi un proces nu din cele mai 

rapide, viteza acestuia este destul de mare, în comparație cu legislația 

tradițională, care s-a dovedit a fi anterior extrem de lentă. Drept exemplu 

poate fi considerat domeniul siguranța mașinilor, unde organizațiile de 

standardizare au reușit să revizuiască mai mult de 700 standarde 

armonizate care susțin directiva Mașini în mai puțin de doi ani . 

 
Un al treilea punct forte este cooperarea dintre sistemul european și 

internațional de standardizare. CEN și CENELEC au acorduri de colaborare 

cu organizațiile internaționale de standardizare ISO și IEC, ceea ce permite 

standardelor să ofere suport legislației europene pentru a obține 

recunoașterea la nivel mondial. Acest lucru poate fi observat în special în 

domeniul electrotehnicii, unde aproximativ 77% din standardele CENELEC 

sînt identice cu sau (ușor) modificate față de standardele internaționale 

IEC38. 

 
Procesul cererii de standardizare poate fi văzut ca un punct slab al 

sistemului, deoarece acesta nu este încă optimizat în ceea ce privește 

viteza, calitatea și participarea. În plus, pe lîngă faptul că procesul este, de 

obicei destul de lung, el rămîne o provocare de a face cererile de 

standardizare suficient de precise, ceea ce înseamnă că anumite părți ale 

procesului politic au fost transferate în activitatea tehnică.  

 

 
38    CEN CENELEC Statistical Pack 2015 Q1. 
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Cu toate acestea, provocarea dată a fost redusă considerabil încă de la 

prima generație a Directivelor Noii abordări. 

 

Un alt punct slab poate fi întîlnit la supravegherea pieței menționate mai sus, 

care într-un anumit număr de state membre ale UE este departe de a fi 

suficient de eficace. În care standardele pot constitui baza pentru marcajul 

CE, instrumentul de supraveghere a pieței a fost creat pentru a asigura că 

numai acele produse care sînt conforme standardelor au marcajul CE. În 

directivele europene, cererile de standardizare și standardele, precum și 

supravegherea pieței intră în atribuția autorităților din statele membre. Din 

cauza diferitelor niveluri de supraveghere a pieței din statele membre, 

încrederea în marcajul CE ar putea fi în cele din urmă subminată. 

 

Cu toate acestea, în pofida acestor deficiențe, concluzia generală este că 

sistemul european de standardizare și Noua abordare constituie un 

instrument foarte eficient pentru a asigura diseminarea unor cerințe comune 

pentru calitate, siguranță, sănătate și mediu pe Piața unică europeană. Prin 

urmare, standardele continuă să fie un element-cheie în reglementarea 

europeană. 
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Subiecte de discuție 
 

Vă propunem mai jos cîteva sugestii pentru discuții sau analize. Acestea pot fi 

tratate în timpul orelor de clasă, în grupuri sau pot fi utilizate ca idei pentru 

studii viitoare. 

 
1. Care sînt avantajele și dezavantajele Noii abordări? Ar fi putut acest 

lucru fi realizat în mod diferit? 
 

2. Cum oferă suport standardele Acordului OMC privind barierele 

tehnice în calea comerțului (Acordul TBT)? 



89 
 

 





Capitolul 5

Standardele și inovația

Newell Hampson-Jones 
Reprezentantul sectorului educație 
Institutul Britanic de Standardizare, MB



 

 



93 

Introducere 

Cunoștintele pot proveni din surse diferite. De la titlurile de pe tabloide, pînă 

la textul din cărți, încrederea este un factor important care trebuie luat în 

considerare atunci cînd sînteți influențați de ceea ce citiți. Așa cum a fost 

specificat anterior în acest ghid, standardele sînt întocmite de către experți 

din industrie și practicieni ce îmbină și transmit cunoștințele lor de valoare, 

pentru a crea practici acceptate în industria în care activează. Acest proces 

de transmitere a cunoștințelor îi face pe mulți să considere standardele drept 

o sursă de încredere și de valoare. În prezentul capitol vom încerca să 

demonstrăm că standardele pot oferi suport inovării. 

Standardele participă la inovare prin diferite moduri. În domeniul noilor 

tehnologii, în special, standardele sînt un instrument esențial ce permite 

noilor idei să prindă rădăcini și să progreseze. 

Contribuția de bază a standardelor constă în faptul că acestea stabilesc pe o 

nouă piață un limbaj comun, în baza căruia acea piață va activa. Acest lucru 

permite inovatorilor care lucrează la aceeași tehnologie în diferite organizații 

și locații să comunice cu încredere, în special despre subiectul comun 

cercetat, fără a fi împiedicați de necesitatea de a pierde timp și efort, 

stabilind subiectul pus în discuție. Natura colaborării cadrului standardelor 

stabilește un anumit nivel al terenului de activitate care, la rîndul lui, permite 

inovatorilor să se concentreze pe găsirea unor modalități de diferențiere a 

produselor și serviciilor lor. 

Exploatarea comercială a ideilor inovatoare este, de asemenea, facilitată de 

standarde, care oferă o bază pentru diseminarea informațiilor și un cadru 

acceptat în care brevetele poate fi aplicat. Acesta reduce interesele 

patrimoniale nejustificate și barierele tehnice în calea comerțului, în același 

timp asigurînd o platformă de interoperabilitate pe care se pot construi 

tehnologii emergente. Utilizarea cadrului standardelor permite companiilor 

inovatoare să mărească viteza cu care acestea pot plasa produsele pe 

piață. 

Obținerea acceptării pe piață a unei tehnologii emergente poate fi un proces 

dificil. Utilizarea standardelor are un impact semnificativ în facilitarea acestui 

proces, permițînd investitorilor să înțeleagă ce implică investițiile lor 

potențiale, iar companiilor și producătorilor să descrie produsele și serviciile 

lor din perspectiva comercializării. 



94  

 

Mai mult decît atît, independența unei organizații naționale de standardizare și 

a procesului ei de elaborare a standardelor — și, implicit, libertatea din partea 

unor anumite tendințe comerciale — poate fi critică în obținerea acceptării de 

către public a noilor tehnologii. 

 
În cele din urmă, standardele pot spori calitatea și garanta sănătatea, 

siguranța și alte aspecte cruciale pentru dezvoltarea unor piețe viabile de 

tehnologii noi. Acest lucru poate fi vital pentru încurajarea guvernului să 

promoveze și să utilizeze produse și servicii inovatoare în procesul de 

achiziție. Standardele permit guvernului, industriei, precum și publicului să 

cunoască în mod clar care sînt acele produse și servicii și modul în care 

acestea pot fi testate și evaluate în comparative unele cu altele, precum și cu 

produsele existente în ceea ce privește calitatea și siguranța. 
 

 
 
 

Standardele oferă suport cercetării inovatoare 
 

Standardele se pot integra perfect în procesele de cercetare pentru a susține 

activitatea și consolida fiabilitatea. Blind și Gauch (2007) au studiat modul în 

care standardele se pot integra în procesul de cercetare și cartografia unde 

anumite standarde ar putea face o diferență pozitivă la anumite etape ale 

procesului, așa cum ne demonstrează diagrama de mai jos. 
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Figura 9: Standardele în procesul de cercetare și inovare     

(Blind & Gauch 2007). 
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Blind și Gauch au constatat că diferite tipuri de standarde au diferite roluri, 

aducînd diverse beneficii procesului. După cum este prezentat în figura 8 de 

mai sus, diferitele tipuri de standarde se pot intersecta în orice punct al 

procesului de cercetare. Atunci cînd un standard se intersectează, diagrama 

de mai sus arată o celulă „s”. Pentru ca cercetarea de bază să poată progresa 

pînă la o cercetare strategică, standardele de terminologie trebuie să asigure 

faptul că ideile sînt transmise în mod corect, avînd o industrie recunoscută în 

termeni și definiții. La standardele de măsurare și testare trebuie să se facă 

referință, înainte ca orice activitate de cercetare să fie aplicată pentru a 

consolida legitimitatea oricăror rezultate constatate, precum și pentru a 

asigura efectuarea corectă a testărilor în scopul obținerii celor mai precise 

rezultate. Odată ce cercetarea aplicată este completă și sînt create modele 

prototip sau alte elemente experimentale, standardele de interfață sporesc 

șansele de succes cînd utilizatorul testează. În cele din urmă, referirea la 

standardele de compatibilitate și de calitate înainte ca produsul final să fie 

terminat și plasat pe piață, poate spori șansele unei inovații care 

interacționează cu orice produse complementare sau instrumente care ar 

îmbunătăți, mări accesibilitatea la unele domenii mai specializate ale pieței și 

ar asigura fiabilitatea producerii unui produs final consistent pentru a fi plasat 

pe piață. 
 

 
 
 

Standardele oferă suport produselor inovatoare 
 

Într-un articol din RTC Magazine, apărut în anul 2011, despre compania IBM, 

Martin Bakal a analizat modul în care standardul IEC 62304 Software pentru 

dispozitive medicale. Procesele ciclului de viaţă ale software-ului a afectat 

munca companiei IBM în industria dispozitivelor medicale. Bakal subliniază 

importanța standardelor, precizînd: 

 
„Prin aplicarea celor mai bune practici ale liniilor directoare și 

automatizarea proceselor, companiile au o nouă oportunitate să-și 

îmbunătățească obiectivele de afaceri fundamentale, în timp ce obțin 

rapid aprobările de reglementare.” (Bakal 2011). 
 

 
Bakal a utilizat „diagrama standard V”, pe care o puteți vedea mai jos, pentru 

a prezenta ciclurile de viață ale dispozitivelor hardware și software în 

industrie, ce țin de etapele tipice pentru analiză, proiectare, implementare și 

testare. 
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Figura 10: Etapele tipice propuse de Bakal, pe care atît echipa software, 

cît și cea hardware le utilizează pentru analiză, proiectare, implementare 

și testare (Bakal 2011). 
 

 
 

Această diagramă specială, la fel ca și modelul de cercetare al lui Blind 

& Gauch, a fost creată pentru a stabili anumite criterii, însă este 

deschisă pentru a fi adaptată într-un mod care poate contribui la 

demonstrarea faptului cum pot fi utilizate standardele la proiectarea și 

ingineria oricărei inovații. Combinîndu-le pe ambele, se crează ciclul 

Inovare/Standardizare, mai jos, care prezintă relația dintre standarde și 

procesul de inovare, arătînd modul în care standardele pot fi mai 

degrabă un catalizator, decît un inhibitor al inovării. 
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Figura 11: Ciclul Inovare/Standardizare (Hampson-Jones 2011). 
 
 

Etapa conceptului se bazează doar pe apariția unor idei inovatoare. 

Odată ce se elaborează conceptul, cerințele și arhitectura trebuie să fie 

detaliate, astfel încît alte persoane să-și poată crea o imagine de 

ansamblu. În primul rînd, standardele de terminologie trebuie să fie 

utilizate pentru a comunica în mod eficient viziunea, iar odată ce prima 

versiune brută a proiectului este scrisă — urmează să fie utilizate 

standardele de măsurare la etapa proiectării detaliate. 

În orice proiect, o greșeală la măsurare ar putea fi dezastruoasă, mai ales în 

proiectele mari, cum ar fi poduri sau clădiri publice. Standardele de proiectare 

pentru proiectele inginerești sînt foarte importante, în deosebi, la această 

etapă. 

 
Odată ce proiectul a ajuns la etapa de implementare sau realizare fizică, 

sînt importante standardele de interfață din același motiv pentru care 

acestea sînt la etapa cercetării, însă și mai important — standardele, care 

sînt specifice pentru industrie, vor fi, de asemenea, esențiale. 
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Pot fi identificate standarde pentru o serie de domenii specifice, cum ar fi 

ingineria civilă, agricultura și produsele alimentare, tehnologia informației. 

Identificarea standardelor care vor afecta în mod special proiectarea și 

implementarea unui proiect, precum și stabilirea celor care nu sînt atît de 

necesare, ar putea fi la fel de importantă ca și inovarea în sine. O greșeală 

comisă ar putea încetini procesul de creare, reduce posibilitatea de 

plasare pe piață a inovației sau eșuarea, în general, a acesteia. 

 
După cum vedeți în figura 10, testarea produsului necesită respectarea 

standardelor relevante pentru a asigura succesul, iar utilizarea 

standardelor de compatibilitate — pentru a integra inovația cu tehnologiile 

existente, făcînd produsul mai ușor de utilizat de către un public mai larg. 

După ce produsul a fost lansat, standardele de calitate pot asigura că 

există sisteme implementate care mențin calitatea și continuitatea 

produselor fabricate. Aceste standarde pot atenua riscul de a eșua, care 

ar putea dăuna utilizatorilor sau restricționa succesul pe termen lung al 

inovației. 

 
În unele cazuri, un proiect sau un produs inovator ar putea inspira 

elaborarea unui nou standard, atunci cînd și alte părți din industrie vor 

constata avantajele acestuia. Prin urmare, dacă inovația devine 

încorporată în industrie și validată ca fiind una de succes, se purcede la 

elaborarea unui nou standard. Acest lucru ar putea, la rîndul său, să fie un 

catalizator care să inspire noi idei și concepte, repetînd procesul de 

inovare. 

 
Modul în care un standard este elaborat, are un impact major asupra 

interacțiunii dintre standard și inovare. Unele standarde sînt descriptive, 

iar altele se bazează pe performanță. 

 
Un standard ce se bazează pe performanță stabilește performanța sau 

obiectivul care trebuie atins fără a prescrie modul în care acesta urmează 

să fie realizat. O clauză prescriptivă stabilește o specificație concretă 

pentru conformitate. 

 
Standardele ce se bazează pe performanță sînt adesea asociate cu 

inovația, deoarece acestea stabilesc obiective pentru rezultatul unui proces 

sau utilizarea unui anumit produs, în loc de a oferi reguli stricte pentru 

procesul sau produsul în sine. Prin urmare, rămîne la latitudinea 

producătorului de a decide modul de realizare a obiectivelor standardului. 

Obiectivele unui standard bazat pe performanță ar putea fi, de exemplu, 

atingerea unui anumit nivel de curățenie într-un spital sau calitatea unui 

produs, așa cum aceasta este percepută de către o anumită piață. 
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Cu toate acestea, standardele prescriptive au, de asemenea, un rol 

important în inovație, deoarece ele oferă un cadru de lucru pentru inovație. 

Un exemplu de standard prescriptiv care a contribuit la un număr mare de 

inovații este standardul pentru stick-ul USB. Dimensiunea stick-ului USB 

este prescrisă în standard, însă dimensiunile celuilalt capăt sînt stabilite de 

producător. În acest caz compatibilitatea este crucială pentru un producător 

dacă dorește să intre pe piață, prin urmare, el trebuie să dezvolte inovațiile, 

bazîndu-se pe standardul existent pentru stick-ul USB. 
 

 
 

Tabelul 6: Relația dintre inovație și standardele prescriptive și cele de 

performanță. 

 
 Prescriptive De performanță 

Oportunitate • Oferă o platformă 

pentru măsurarea 

și încurajarea 

inovației prin 

furnizarea de grile, 

metode de 

măsurare, 

compatibilitate și 

reducere a 

varietății  

• Permite modalități 

alternative pentru 

a obține același 

rezultat 

Provocare • Inflexibile 

• Nu se permite 

context diferit 

• Poate crea 
incertitudine 

 

Luînd în considerare faptul că standardele prescriptive și cele bazate 

pe performanță influențează inovația în diferite moduri, este important 

să se țină cont de motivele elaborării standardului, la proiectarea lui, 

pentru a se asigura că este elaborat în mod corect și este benefic. 
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Contextul european 
 

Organismele de standardizare din întreaga lume țin cont de modul în 

care acestea se angajează cu comunitățile lor de inovare să abordeze 

inovarea. În Uniunea Europeană, standardele au fost identificate ca 

elemente-cheie pentru dezvoltarea tehnologiilor în programul Orizont 

2020
39

, prin comunicatele emise de Direcția Generală a Comisiei 

Europene pentru cercetare și inovare, acestea sînt, de asemenea, 

recunoscute prin importanța ce o au la colaborarea la nivel internațional 

și implicarea întreprinderilor mici și mijlocii (Technopolis 2012). 

 
Un studiu recent solicitat de organizațiile europene de standardizare 

CEN și CENELEC a demonstrat modul în care standardizarea contribuie 

la inovare în proiecte de cercetare finanțate la nivel european. Studiul a 

fost condus de Technopolis Group, o companie de consultanță și 

cercetare, care a analizat modul în care diferite proiecte de cercetare 

includ standardizarea și beneficiile aduse de aceasta în urma utilizării 

standardelor. 

 

Mai mult decît atît, au fost identificate șase studii de caz ca „povești de 

succes” (producere, energie, mediu, IT, securitate și transport), în care 

standardizarea a jucat un rol-cheie în depășirea tuturor obstacolelor 

întîlnite în proiectele de cercetare europene. 

 
Organizațiile europene de standardizare CEN și CENELEC au fost recent 

modelate după felul în care sistemul european de standardizare în ansamblu 

răspunde necesității de a sprijini inovarea prin standarde. Aceasta a implicat 

dezvoltarea unei „abordări integrate”, pentru standarde și inovare (adică o 

imagine de ansamblu a modului în care standardele interacționează cu 

activitatea de cercetare și inovare), precum și crearea unei rețele de puncte 

de contact naționale responsabile de standarde și inovare în cadrul fiecărui 

stat membru al CEN și CENELEC40. 

 
 
 
 
 
 
 
 

39    Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cuprinzînd 

aproximativ 80 de milioane de euro din fondurile disponibile pe perioada de 7 ani (2014 — 
2020). 

40  http://www.cencenelec.eu/research 

http://www.cencenelec.eu/research
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Contextul național 
 

Organizațiile naționale de standardizare se vor angaja împreună cu 

guvernul, industria și părțile interesate să asigure suportul standardelor în 

inovare. Un exemplu este Marea Britanie, unde au existat o mulțime de idei 

cu privire la rolul standardelor în economie. În raportul său din anul 2012 

„Nici o piatră neîntoarsă: în obținerea progresului economic”, fostul 

vicepremier al Marii Britanii Lord Heseltine a făcut 89 de recomandări pentru 

guvern. Numărul 44 a fost: 

 
„Institutul Britanic de Standardizare, Consiliul strategiei tehnologiei și 

Consiliile de cercetare din Marea Britanie trebuie să lucreze împreună 

pentru a asigura ca noile standarde să fie elaborate din timp în 

procesul de dezvoltare a noilor tehnologii.” (Heseltine 2012). 
 

 
 

Raportul a continuat cu sublinierea importanței standardelor în suportul 

inovației: 

 

„Standardele joacă un rol vital în aducerea noilor idei mai rapid pe 

piață. Ele sînt ingredientele de neprețuit care stau la baza difuzării 

tuturor tehnologiilor în curs de dezvoltare. Ele prezintă o formă de 

cunoaștere — ce stabilește o cale de urmat pentru noile tehnologii, 

acestea fiind în curs de elaborare.” (Heseltine, 2012). 
 

 
 

Acesta este unul dintre cele mai recente rapoarte dintr-o serie de rapoarte 

guvernamentale care au identificat potențialul standardelor în suportul 

inovației, inclusiv Raportul pe inovație publicat de (pe atunci) Departamentul 

pentru Comerț și Industrie (DTI) în decembrie 2003, precum și revizuirea 

ulterioară publicată de organizația succesoare DTI, Departamentul pentru 

afaceri, inovare și competențe (BIS) în decembrie 2010. 

 
Standardele joacă un rol-cheie în stimularea inovației și crearea bunăstării. 

Utilizarea lor în timp util, bazată pe consens, asigură cunoștințele de 

pionierat ce pot fi introduse pe piață. Conform recomandărilor lui Lord 

Heseltine, acest lucru este favorizat de utilizarea timpurie sau crearea unor 

standarde, de care beneficiază întreprinderile din Marea Britanie și economia 

națională. 
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O viziune contradictorie 

 
Unii consideră că rolul standardelor în procesul de inovare are și dezavantaje. 

Anumite critici se axează pe modul de selectare a membrilor comitetelor 

tehnice care au dreptul de elaborare a standardelor; este oare acest proces 

destul de accesibil pentru a funcționa? În menținerea unei baze de părți 

interesate diverse, Orviska, Nemec și Hudson notează că există dificultăți, 

care pot fi greu de administrat în practică și de influențat direcția de lucru: 

 
„Există, totuși, probleme cu privire la modul în care o singură persoană 

poate reprezenta eficient unele grupuri atît de disparate, cum ar fi 

„consumatorii” sau „IMM-urile” (Hudson & Orviska, 2011). Consumatorii 

din mediul rural, de exemplu, au preocupări și atitudini diferite față de 

cei din mediul urban, precum și tinerii față de cei mai în vîrstă, oamenii 

educați față de cei mai puțin educați.” (Orviska, Nemec și Hudson, 2013). 
 

 
 

A fost depus un mare efort la nivel național, regional (Europa) și internațional 

pentru a aborda aceste preocupări și au fost întreprinse măsuri importante 

pentru a face procesul mai accesibil. În mod alternativ, criticii au remarcat 

viteza cu care standardele pot fi elaborate, acestea amplasîndu-se în spatele 

inovației căreia au menirea de a-i oferi suport riscînd să fie depășite în 

momentul în care sînt publicate. Prin urmare, acesta este un domeniu prioritar 

pentru organizațiile de standardizare, la toate nivelurile, cu toate acestea, 

Orviska, Nemec și Hudson au evidențiat dificultatea în rezolvarea eficientă a 

acestor două critici: 

 
„Cele două obiective, „viteza” și „sporirea implicării părților interesate”, 

nu sînt doar extinse, dar, de asemenea, se află în situație de conflict. 

Pot fi implementate unele modificări, care ar contribui la realizarea unui 

singur obiectiv, fără a afecta în mod negativ pe celălalt. Dar punctul 

fundamental constă în faptul că, avînd un cadru de lucru, creșterea 

numărului de participanți la elaborarea standardelor va încetini în mod 

aproape inevitabil procesul, în special în cazul în care noii participanți 

vor avea preferințe substanțial diferite față de cele deja existente.”  

(Orviska, Nemec și Hudson 2013). 
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Nu există răspunsuri simple în ceea ce privește perfecționarea procesului de 

standardizare și a sistemului de standardizare în general. Consolidarea 

activității de standardizare este, de asemenea, una dintre cele mai mari puncte 

slabe ale sistemului: un standard este la fel de puternic ca și comitetul și 

membrii acestuia care l-au elaborat. Totodată, din această persepectivă, după 

cum arată și studiile de caz din prezentul capitol
41

, este clar că standardizarea 

joacă un rol important, chiar vital, în sprijinirea și protejarea procesului de 

inovare atît la nivel internațional, național, cît și la nivel individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 Studiile de caz sînt prezentate în anexa B: Standardele oferă suport inovației, Studii de 
caz. 
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Subiecte de discuție 
 

Vă propunem mai jos cîteva sugestii pentru discuții sau analize. Acestea 

pot fi tratate în timpul orelor de clasă, în grupuri sau pot fi utilizate ca idei 

pentru studii viitoare. 

 
1. Un standard constă din mai multe elemente (de exemplu, 

tabele cu toleranțe sau valori care urmează să fie puse în 

formule matematice). Discutați sau analizați modul în care 

aceste elemente pot influența inovația — atît în sens negativ, 

cît și pozitiv. 
 

 
2. Conținutul standardelor poate fi întocmit în diferite moduri. 

Cum ar trebui acesta să fie formulat pentru a stimula cel mai 

bine inovația? (Sugestie: de exemplu, „prescriptiv” și „de 

performanță”). 

– Care este avantajul de a formula conținutul și cerințele de 
performanță? 

 

– Este oare important ca în unele cazuri să avem cerințe 
prescriptive? Specificați prin cîteva exemple? 

 

 
3. Utilizînd ciclul Inovare/Standardizare din Figura 10, vă 

propunem să veniți cu propria idee de creare a unui produs 

inovator. Pornind de la această idee, identificați standardele 

care ar putea, în mod direct sau indirect, să vă afecteze 

dezvoltarea produsului la următoarele etape de producere: 

concept, proiectare, producere, testare, lansare și menținere. 
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Anexa B — Standardele oferă suport inovației, studii de caz 
 

Există multe exemple practice despre modul în care standardizarea 

oferă suport procesului de inovare. Mai jos vă prezentăm trei studii de 

caz în care standardele și elaborarea strategică a standardelor s-au 

dovedit a fi un catalizator pentru succesul noilor tehnologii. 
 

 
 
 

Studiu de caz — Date biometrice 

Date biometrice 

Un sistem biometric permite recunoașterea automată a persoanelor în baza 

caracteristicilor lor biologice (de exemplu, amprente, geometria feței, 

modelul irisului), precum și caracteristicile lor comportamentale (de 

exemplu, modul în care cineva iși face semnătura, și nu felul în care aceasta 

arată). 

 
Partea standardului ISO/IEC 19794-6 pentru schimbul de date 

biometrice, privind modelul irisului, a fost revizuită în anul 2011, în 

scopul de a oferi o explicație clară a modului cum pot fi produse imagini 

în mai multe formate, inclusiv un nou format foarte comprimat.  

 
Cel mai mare proiect privind datele biometrice din lume 

Recent, standardul revizuit a contribuit la realizarea celui mai mare proiect ce 

ține de datele biometrice din lume. 

 
Începînd cu anul 2011 acesta a ajutat Autoritatea de identificare unică 

din India (UIDAI) să înceapă procesul de scanare a modelelor irisului, 

amprentelor și imaginilor faciale ale tuturor 1,24 de miliarde de locuitori 

din India, ca parte a unui sistem numeric de identificare național numit 

Aadhaar, care (conform UIDAI) încearcă să „ofere săracilor o 

identitate”, astfel încît aceștia să poată profita de toate beneficiile pe 

care le au și să se bucure de o mai mare incluziune socială. 

 
Pînă în prezent, mai mult de 400 milioane de cetățeni din India au avut 

modele de iris stocate în formate specificate de standard. În fiecare zi 

alte milioane sînt adăugate în aproximativ 36 000 stații de înregistrare la 

nivel național, care sînt gestionate de 83 de agenții. 
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Limitarea lățimii de bandă 

Ca parte a sistemului numeric de identificare național, imaginile irisului 

sînt transmise pentru autentificare din diverse locații (inclusiv zonele 

rurale izolate) către o bază de date centrală prin canale cu lățime de 

bandă foarte limitată, ceea ce însemnă că este necesară transmiterea 

imaginilor digitale în dimensiuni destul de mici, care necesită 

semnificativ mai mult timp pentru a fi procesate. 

 
Cu toate acestea, cercetările efectuate la Universitatea Cambridge au 

arătat că, prin pre-procesarea adecvată, imaginile irisului pot fi comprimate 

la mai puțin de 1% din dimensiunea inițială, rămînînd utilizabilă la o 

dimensiune de numai 2 000 biți. 

Autentificarea imediată 

În mai 2013, UIDAI a confirmat implementarea cu succes a standardului 

revizuit cu privire la formatul de imagine foarte comprimat în studii de teren 

pe scară largă, ceea ce a dus la autentificarea on-line cu succes a unei 

cifre impresionante de 99,13% (în comparație cu 99,30% pentru imaginile 

necomprimate). 

 
Acest lucru a avut un beneficiu suplimentar neplanificat, prin faptul că 

permitea comercianților din mediul rural să utilizeze casele de marcat în 

numerar în calitate de serviciu ATM la distanță, care oferă autentificarea 

imediată și contratransferul on-line în contul bancar al comerciantului, ceea 

ce înseamnă că localnicii nu mai trebuiau să facă călătorii lungi în oraș 

pentru a merge la bancă. 
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Studiu de caz — Prelucrare biologică 

Prelucrare biologică 

Biologia sintetică și terapia cu celule/medicina regenerativă au fost ambele 

identificate de către fostul ministru al științei David Willetts și universitățile din 

Marea Britanie ca fiind una dintre cele „Opt Mari Tehnologii", cărora Marea 

Britanie trebuie să le acorde prioritate și în care guvernul trebuie să 

investească mai mult de 600 milioane £. O parte din această investiție a fost 

utilizată în activitatea Organismului Britanic de Standardizare pentru a elabora 

standardele care ar putea contribui la crearea unor industrii noi, inovatoare. 

 
Biologia sintetică 

Biologia sintetică se referă la proiectarea și crearea componentelor, 

dispozitivelor și sistemelor biologice. Terapia cu celule/medicina regenerativă 

înseamnă înlocuirea sau regenerarea celulelor, țesuturilor sau organelor 

umane pentru a restabili sau stabili funcționarea normală a organismului. O 

provocare-cheie este de a stabili modul în care standardele pot oferi suport 

inovației și pot contribui la dezvoltarea acesteia. 
 

Avînd sediul la Colegiul Regal din Londra și fiind finanțat de către 

organizațiile din Marea Britanie, precum Consiliul de cercetare a științelor 

fizice și inginerești, Cercetarea științelor biologice și biotehnologice și 

Innovate UK, SynBiCite este un nou Centru de Cunoaștere și Inovare, creat 

pentru a îmbunătăți capacitatea Marii Britanii de a pune în aplicare domeniul 

biologiei sintetice în curs de dezvoltare și de a oferi o punte de legătură 

între mediul academic și industrie. 
 

În parteneriat cu Innovate UK, organismul național de standardizare din Marea 

Britanie, BSI, a colaborat cu SynBiCite pentru a elabora o strategie privind 

participarea standardelor la accelerarea dezvoltării tehnologice a biologiei 

sintetice și sporirii șanselor de succes ale acesteia, urmărind contribuția părților 

interesate din Marea Britanie la atingerea unui consens în ceea ce privește 

direcția corectă ce trebuie de urmat pentru standardizarea terapiei cu celule. 
 

Centrul va deveni o resursă națională ce implică cercetători din alte 17 

universități și instituții academice din Marea Britanie, precum și 13 

parteneri din industrie, inclusiv sectorul de cercetare al Microsoft, Shell și 

GlaxoSmithKline. Standardele elaborate în acest domeniu ar putea juca un 

rol-cheie în permiterea diferitelor organizații de a lucra în parteneriat, 

precum și în asigurarea interoperabilității între tehnologiile dezvoltate în 

domeniul biologiei sintetice. 
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Terapia cu celule 

În ultimii ani, BSI a colaborat cu baze de cercetare, mediul academic, 

organismele de reglementare și alte organizații din sectorul public și privat 

din Marea Britanie, pentru a înțelege mai bine provocările cu care se 

confruntă cei implicați în domeniul terapiei cu celule/medicinei regenerative. 

 
Organismul de standardizare a furnizat documente, precum linii 

directoare, coduri de bune practici și, în final, standarde oficiale, ca 

răspuns la nevoile părților interesate. Exemplele includ PAS
42

 84: 2012 

Terapia cu celule și medicina regenerativă. Acesta este un glosar, 

elaborat pentru a încuraja utilizarea unor termeni și definiții comune în 

cadrul domeniului medicinii regenerative. 

 
Începînd cu anul 2013, BSI a colaborat cu Cell Therapy Catapult, un centru 

din Londra, avînd la bază excelența pentru medicina regenerativă, care a fost 

creat de Innovate UK în 2012. Acesta a fost creat cu scopul de a servi drept 

catalizator pentru dezvoltarea, furnizarea și comercializarea de terapii cu 

celule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42   PAS – Specificație disponibilă public. 
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Studiu de caz — Orașe inteligente 

Orașe inteligente 

Orașele inteligente ale viitorului vor utiliza tehnologii de captare a datelor 

și de comunicare, pentru a furniza servicii de înaltă calitate cetățenilor. 

Abordarea inteligentă a transportului, utilităților publice și managementul 

deșeurilor ar putea transforma eficiența și durabilitatea comunităților 

urbane, ceea ce ar duce la reducerea semnificativă a costurilor de 

furnizare a serviciilor și a emisiilor de carbon. 

 
În realitate, însă, ce vor face orașele inteligente atît de diferite, cum vor 

îmbunătăți tehnologiile minore viața oamenilor și ce rol vor avea 

standardele? 

 
Drumurile 

Sistemele de circulație inteligente vor regla mai bine fluxul de trafic. 

Avertismentele în timp real în ceea ce privește străzile cu ambuteiaje vor 

permite șoferilor să găsească rute alternative, reducînd astfel 

ambuteiajele. 

 
Vehiculele 

Vor exista autobuze pe bază de hidrogen și mașini electrice (sprijinite de 

punctele de încărcare de pe stradă). Mașinile cu autoconducere vor fi 

capabile să identifice locurile de parcare disponibile. 

 
Clădirile 

Vor fi construite conform standardelor stricte de mediu și extrem de 
eficiente energetic. Emisiile de dioxid de carbon vor fi reduse la minimum. 

 
Iluminatul stradal 

Luminile orașului gestionate în mod dinamic vor reduce consumul de 
energie. 

 

Casele 

Aerul condiționat, încălzirea, iluminatul, aparatele vor putea fi gestionate 

prin intermediul telefonului mobil. Aparatele ecologice vor permite 

monitorizarea zilnică a consumului de energie. Deșeurile solide vor fi 

eliminate prin rețele de conducte. 

 

Transportul 

Opțiunile de transport ecologic vor fi favorizate, spre exemplu, mersul pe 

jos sau cu bicicleta. Transport public va fi ultra-eficient și durabil, mult mai 

bine integrat. Taxa de călătorie va putea fi achitată prin smartphone. 
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Deșeurile 

Pubelele inteligente vor transmite notificări în mod automat furnizorilor  de 

servicii de eliminare a deșeurilor, cînd acestea vor fi pline. 

 
Apa 

Consumul de apă va fi mult mai eficient. Apa reziduală (de exemplu, 

deșeurile de la chiuvete, dușuri și băi) va fi reciclată pentru reutilizare. Va fi 

mai ușor pentru autoritățile municipale să detecteze scurgerile de apă și să 

optimizeze irigarea parcurilor. 

 
Electricitatea 

Rețeaua inteligentă folosește tehnologia informației și comunicațiilor pentru 

colectarea informațiilor despre comportamentul consumatorilor pentru a 

îmbunătăți eficiența, fiabilitatea și durabilitatea producerii și furnizării 

energiei electrice. 

 
Cumpărăturile 

Tehnologia NFC va permite achitarea prin telefon la magazine, restaurante, 

cafenele, muzee, galerii etc. Informarea despre ofertele speciale relevate se 

va efectua prin intermediul telefonului, în timp ce vă plimbați prin magazin. 

 
Sănătatea 

Furnizarea de servicii de sănătate și informarea despre acestea se vor 

realiza prin intermediul tehnologiilor de telecomunicații. Date le cu privire la 

starea de sănătate a pacienților vor fi generate de senzori fără fir, instalați în 

casa acestora. 

 
WiFi 

Internetul de mare viteză va fi disponibil în locuri publice în întreg orașul 

inteligent. Ecranele electronice vor oferi, de asemenea, informații despre 

vreme, trafic, transport, sănătate, turism, divertisment etc. 

 
Ce rol vor avea standardele? 

Tehnologiile orașului inteligent, bazate pe infrastructură digitală și servicii 

digitale, eventual oferă o modalitate mai bună și mai eficientă de a 

monitoriza și de a gestiona resursele în orașe. 
 

Abordarea inteligentă a transportului, utilităților și a managementului 

deșeurilor ar putea transforma eficiența și durabilitatea comunităților urbane, 

reducînd semnificativ costurile și emisiile de carbon. Orașele inteligente ale 

viitorului vor fi, de asemenea, mult mai atractive pentru cetățeni și 

întreprinderi, iar acestea vor contribui la obținerea unei creșteri economice și 

a prosperității. 
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Însă construirea orașelor inteligente va fi posibilă doar dacă tehnologiile vor 

funcționa în armonie (adică „interopera”), iar datele vor fi transmise cu 

succes între infrastructură, sisteme și servicii. Nu este suficientă doar 

posibilitatea de a capta informațiile, ci și de a asigura distribuirea acestora. 

Aceasta este etapa în care standardele vor avea o contribuție semnificativă. 

 
Complexitatea unui oraș inteligent va necesita, de asemenea, linii 

directoare, specificații tehnice și de măsurare pentru a sprijini 

colaborarea dintre autoritățile municipale, sectorul privat și cetățeni. 

Standardele pot accelera implementarea soluțiilor orașului inteligent, 

oferind în același timp asigurarea cetățenilor că riscurile legate de 

securitatea informațiilor, protecția datelor și a vieții private sînt 

gestionate în mod corespunzător. 



În fiecare moment din viața ta ești înconjurat de standarde. Chiar și atunci 
cînd dormi, te afli în contact cu un număr mare de standarde, cum ar fi cele 
pentru dimensiunea patului, lenjeriei de pat, lămpilor, detectoarelor de fum, 
perdelelor etc. De fapt, standardele influențează viața de zi cu zi a fiecărui 
cetățean, deoarece ele există într-o gamă largă de domenii (cum ar fi 
construcții, produse alimentare, jucării, clădiri, mașini, sănătate, mediu, 
servicii etc.) și acoperă multe niveluri (de exemplu, siguranță, management, 
testare, compatibilitate etc.). 

Importanța standardelor face vitală necesitatea ca fiecare dintre noi să 
posede unele cunoștințe despre standarde și standardizare. Unii au nevoie 
doar de o înțelegere generală a naturii standardelor, în timp ce alții au 
nevoie de cunoștințe aprofundate privind modul de evoluție a 
standardizării și standardelor, influența lor asupra pieței, cum să 
implementeze standardele într-o afacere sau cum să obțină cît mai multe 
beneficii în urma implementării acestora. Importanța standardelor vă 
oferă responsabilitatea de a vă defini nivelul de implicare în procesul de 
standardizare. Ce cunoștințe sînt relevante pentru dvs.? 

Această publicație vă ghidează prin lumea construită pe standarde. Vă 
prezintă subiecte, cum ar fi noțiunea de standard, care sînt beneficiile, cine 
elaborează un standard, cum trebuie citit un standard, ce reprezintă 
marcajul CE, care este legătura dintre standard și reglementări și cum 
acestea oferă suport inovației? 

În ajutorul prezentului ghid, puteți găsi și alte materiale didactice, cum ar fi 
prezentări power point și teste cu variante multiple de răspuns pe site-ul 
www.ds.dk/education. 
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