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Despre IEC și ISO 
IEC și ISO sînt organizații independente non-
guvernamentale și nonprofit, care elaborează și 
publică standarde internaționale bazate pe consens. 
Membrii celor două organizații fac parte din organizații 
guvernamentale, instituții din sectorul privat și public-
privat. În fiecare organizație există un singur membru 
din fiecare țară recunoscută de către ONU, indiferent cît 
de mare sau mică este, aceasta are drept de vot și poate 
să-și exprime opinia asupra standardelor internaționale 
IEC și ISO. Propunerile parvenite din partea unei țări 
referitor la standardele internaționale IEC și ISO nu 
exprimă neapărat poziția autorităților guvernamentale, 
dar neapărat trebuie să reflecte poziția tuturor părților 
interesate la nivel național, inclusiv a experților care 
activează în cadul aurorităților guvernamentale. IEC și 
ISO promovează comerțul mondial și creșterea 
economică și încurajează dezvoltarea unor sisteme, 
produse și servicii sigure, eficiente și ecologice.
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Prefață 

Această broșură a fost elaborată de IEC și ISO pentru a ajuta 
factorii de decizie politică să înțeleagă și să utilizeze beneficiile 
implementării standardelor internaționale IEC și ISO în scopul 
susținerii inițiativelor politicilor publice. Acest fapt presupune 
atît referirea la standardele internaționale ISO și IEC în acte 
legislative și reglementări, cît și utilizarea acestora în vederea 
susținerii acțiunilor sau deciziilor de politici publice. 

Un alt obiectiv al acestei broșuri este de a îmbunătăți relațiile 
de colaborare între organizațiile care elaborează standarde și 
factorii de decizie politică. Acolo unde există un înalt grad de 
implicare a elaboratorilor de standarde și a factorilor de decizie 
politică – există sinergii excelente (atît din punct de vedere 
financiar, cît și din alte considerente). Implicîndu-se în acest 
proces, factorii de decizie politică sînt informați despre (și pot 
aduce contribuții la) activitățile de standardizare internațională 
recente, pe care le consideră utile pentru atingerea unor 
obiective politice. De asemenea, implicarea factorilor de decizie 
politică contribuie la asigurarea faptului că standardele 
internaționale ISO sau IEC completează eforturile autorităților 
guvernamentale. 

ISO și IEC își propun drept scop să sporească vizibilitatea 
standardelor internaționale în rîndul factorilor de decizie privind 
politicile publice și să asigure faptul că standardele internaționale 
abordează nevoile și preocupările acestora. 
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Standardele internaționale elaborate de IEC și ISO sînt voluntare. 
Avînd în vedere că standardele internaționale nu au ca scop 
stabilirea sau modificarea politicilor publice, a reglementărilor sau a 
agendelor sociale sau politice, acestea cu siguranță pot oferi suport 
valoros implementării politicilor publice



  În același timp, elaboratorii de standarde pot primi un feedback 
important referitor la dificultățile întîmpinate de factorii de decizie 
politică atunci cînd utilizează standardele, precum și informații utile 
referitoare la provocările asociate politicilor publice, care pot fi 
depășite prin intermediul elaborării noilor standarde internaționale. 
Acest document oferă factorilor de decizie politică informații 
necesare pentru inițierea dialogului cu organismele naționale de 
standardizare, cărora le pot adresa întrebări referitoare la necesitățile 
lor particulare (sau referitoare la circumstanțe specifice). Avînd în 
vedere cele menționate mai sus, ISO și IEC invită factorii de decizie 
politică să inițieze un dialog cu organismele naționale de 
standardizare din țara lor, și viceversa. Listele membrilor ISO și IEC 
pot fi accesate urmărind link-urile www.iec.ch/members și 
www.iso.org/iso/iso_members respectiv. 

Notă privind terminologia: În acest document, standardele 
internaționale elaborate de ISO și IEC sînt numite „standarde 
internaționale”. Altele, mult mai generale, se referă la „standarde” 
conform definiției stipulate în Ghidul ISO/IEC 2 Standardizarea și 
activitățile asociate – vocabular general.
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Introducere 

Ce este un standard internațional IEC și ISO? 

  Un standard internațional IEC sau ISO reprezintă un consens 
obținut la nivel global asupra unui anumit aspect sau pentru o soluție 
anumită. Acestea furnizează cerințe, specificații, linii directoare sau 
caracteristici care pot fi utilizate în mod consecvent pentru 
asigurarea faptului că materialele, produsele, procesele sau serviciile 
sînt sigure și sînt adaptate scopului pentru care au fost dezvoltate. 
Standardele internaționale oferă răspunsuri de ordin strategic pentru 
mediul de afaceri în încercarea lor de a reduce costurile, a crește 
productivitatea, a avea acces la noi piețe, precum și de a desfășura 
comerțul la nivel global în condiții mai libere și mai echitabile. De 
asemenea, acestea înglobează practici sau proceduri acceptate la nivel 
global, bazîndu-se pe experiența tuturor părților interesate. Ori de 
cîte ori este posibil, standardele internaționale IEC sau ISO sînt 
exprimate mai degrabă în termeni de performanță, decît în 
caracteristici descriptive sau de proiectare. 

Cum pot fi utile standardele internaționale  pentru 
factorii de decizie  în ceea ce ține de politicile publice

  Deseori, standardele internaționale și politicile publice au aceleași 
obiective, spre exemplu, creșterea competitivității și eficienței 
economice și facilitarea comerțului internațional. Standardele 
internaționale sînt instrumente utile pentru factorii de decizie 
politică din multe considerente.

  Î n primul rînd, utilizarea standardelor internaționale ISO sau IEC 
este în concordanță cu obligațiile țărilor care sînt membre ale OMC 
în ceea ce privește reducerea barierelor tehnice în calea comerțului.

  Î n lumea globalizată de azi, în care politicile publice nu mai pot fi 
elaborate în mod izolat, standardele internaționale oferă, de 
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asemenea, și mijloacele de comunicare și cooperare dincolo de 
granițe, ceea ce le face din ce în ce mai utile pentru setul de 
instrumente al factorilor de decizie politică.
 Astfel, utilizînd standardele internaționale, factorii de decizie 
politică pot fi siguri că îndeplinesc aceste obligații, precum și că 
standardele pe care le utilizează sînt relevante la nivel global1).

În al doilea rînd, standardele internaționale, prin însăși natura lor, 
reprezintă instrumente importante pentru autoritățile 
guvernamentale, avînd în vedere efectele pe care utilizarea lor le 
poate produce asupra produselor, serviciilor și a calității vieții.

ȚARA A 
Produsele și serviciile mele 

corespund cerințelor 
standardului X. Eu vreau să le 

plasez  pe piața din țara B 

ȚARA B 

▸ Costuri surpriză 

▸ Pierderea 
economiilor 
de scară 

▸ Costuri de informare 

▸ Costuri de evaluare  
a conformității 

Este o propunere 
interesantă, dar noi 

acceptăm doar 
produsele și serviciile 

care corespund Y! 

Figura 1 – Standardele internaționale contribuie la eliminarea 
barierelor din calea comerțului.

1) Anexa 4 și paragraful 20 al celei de-a doua revizuiri treniale a Acordului TBT/OMC.
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  Aceste efecte sînt evidente, fie că standardele internaționale sînt 
implementate de sectorul privat, fie de sectorul public. În sectorul privat, 
acestea creează stimulente pentru actorii de pe piață să urmeze practicile 
acceptate la nivel internațional prin aplicarea unei presiuni concurențiale 
(permițînd în același timp o concurență loială) și, de asemenea, 
încurajează inovarea și creșterea economică prin promovarea dezvoltării 
tehnologice. În sectorul public, acestea asigură o mai mare transparență și 
o concurență loială în domeniul achizițiilor publice și oferă cerințe 
esențiale pentru mediul industrial prin referirea la acestea în cadrul 
reglementărilor și a actelor legislative. În ambele contexte, standardele 
internaționale reprezintă instrumente eficiente și rentabile – ele pot oferi 
cerințe detaliate privind siguranța și performanța, care sînt stipulate în 
reglementări sau în legislație, fară a le face inutil de lungi sau să le 
complice cu informații tehnice. 

  În al treilea rînd, există o serie de paralele importante între bunele 
practici de elaborare a politicilor și bunele practici de standardizare, 
care a condus la faptul ca utilizarea și referirea la standarde să devină 
considerate a fi părți integrante ale bunelor practici de reglementare și 
ale unei bune guvernări publice. Spre exemplu, caracteristicile comune 
ale bunelor practici de elaborare a politicilor și a bunelor practici de 
standardizare includ: deschiderea, transparența, eficacitatea, relevanța 
globală, consensul și contribuția experților; criteriul-cheie pentru 
ambele fiind că politicile/standardele răspund unei necesități verificate. 
Asigurarea implicării părților interesate este, de asemenea, o parte 
importantă a bunelor practici de elaborare a politicilor. IEC și ISO 
subliniază relevanța implicării părților interesate și cred că este 
important ca părțile interesate să poată să-ți exprime nevoile lor în 
inițiativele de elaborare a standardelor legate de politicile publice. 
Standardele internaționale IEC sau ISO deja au implicat în acest proces 
diverse părți interesate, inclusiv: autorități guvernamentale, agenți 
economici și consumatori, mai mult, acest fapt poate contribui la 
garantarea unui nivel ridicat de acceptare a  politicilor sau a legislației.
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Bunele practici de 
elaborare a politicilor 

Bunele practici în 
standardizare 

Transparența

Eficiența

Eficacitatea 

Claritatea 

Echitatea

Transparența

Sinceritatea 

Imparțialitatea 
și consens 

Eficacitatea 
și relevanța 

Coerența 

 Dimensiunea de 
elaborare

Figura 2 – Caracteristicile comune ale bunelor practici de elaborare a politicilor și a 
bunelor practici de standardizare.
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1  Beneficiile utilizării și referirii
la standardele internaționale
IEC și ISO în documentele  de 
politici publice

Factorii de decizie politică au mai multe opțiuni atunci cînd caută o 
soluție pentru o anumită problemă de ordin public. Ei au posibilitatea de 
a elabora propriile linii directoare („in-house”), care pot fi ulterior 
reflectate în politici. Cu toate acestea, asemenea opțiune poate fi foarte 
costisitoare din punct de vedere al resurselor de timp și financiare, 
precum și a experienței necesare, de asemenea, acesta poate crea din 
greșeală bariere în calea comerțului, avînd în vedere faptul că utilizarea 
propriilor soluții de către o țară ar putea restricționa în mod eficient 
accesul la piețele sale. În același timp, factorii de decizie politică ar putea 
opta pentru utilizarea standardelor internaționale, fapt ce ar contribui la 
reducerea resurselor necesare de bani și timp. Desigur, standardele 
internaționale ISO și IEC nu sînt unicele standarde din care ei pot alege. 
În această lucrare sînt prezentate beneficiile utilizării standardelor 
internaționale ISO și IEC.

1.1 Procesul de elaborare a 
      standardelor IEC și ISO

 Standardele internaționale ISO și IEC sînt elaborate prin 
intermediul unui proces care pune accent pe incluziune și este 
receptiv la schimbările dinamice.

Standardele internaționale sînt elaborate prin implicarea 
diverselor părți interesate, ceea ce asigură faptul că o gamă largă 
de opinii tehnice sînt reprezentate, inclusiv cele ce fac referire la 
aspecte sociale sau economice. De la nivel național parvin 
diferite perspective, printr-o rețea de legături și relații de 
cooperare cu organizațiile guvernamentale și 
nonguvernamentale internaționale. Din cauza acestui proces 
robust, standardele internaționale ISO și IEC reflectă un „dublu 
strat” al consensului – între experții din rîndul actorilor de pe 
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piață la etapele de elaborare a standardelor și între țări la etapa de votare și 
comentare asupra standardelor.
  Avînd în vedere că necesitățile părților interesate evoluează, procesele ISO 
și IEC sînt, de asemenea, îmbunătățite, fiind în mod constant revizuite 
pentru a fi mai simple și mai eficiente pentru cei care sînt implicați în 
elaborarea standardelor, timpul de elaborare fiind redus în vederea 
asigurării că standardele pot fi accesibile utilizatorilor cît mai curînd, fiind 
relevante la nivel global atît pentru sectorul public, cît și pentru cel privat și 
fiind în același timp în concordanță cu cele șase principii de bază ale 
Acordului TBT/OMC, referitoare la elaborarea standardelor internaționale 
(a se vedea compartimentul 2).

1.2 Brandurile IEC și ISO 
 asigură fiabilitatea și inspiră încredere 

IEC a fost fondat în anul 1906, iar ISO în anul 1947. Astfel, ambele 
organizații au o lungă istorie de elaborare a standardelor 
internaționale, brandurile lor fiind recunoscute în multe țări din 
întreaga lume, iar pentru utilizatorii de standarde și consumatori logo-
urile IEC și ISO înseamnă calitate, fiabilitate, încredere și siguranță. 

Mai jos sînt prezentate cîteva motive de ce acest sentiment de 
siguranță și încredere este binemeritat: 

• IEC și ISO elaborează standarde internaționale doar în cazul în
care există o necesitate de piață la nivel internațional;

• Procedurile stabilite sînt implementate pentru a asigura faptul că
miile de standarde disponibile evită suprapunerea și nu sînt
conflictuale unele cu altele;

• Procesul de elaborare a standardelor internaționale ISO și IEC este 
disponibil tuturor părților interesate relevante, permițîndu-le să 
participe la discuții și să influențeze rezultatele finale.  Avînd în 
vedere că sursele de finanțare a acestora provin din taxele achitate de
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membrii naționali și din vînzările de standarde, IEC și ISO pot 
menține costurile reduse de participare pentru părțile interesate (nici 
de la organizații nu sînt percepute taxe de participare la activitățile de 
standardizare). Aceasta favorizează o implicare mai largă și atenuează 
orice risc de influență nedorită asociată cu sponsorizarea sau 
finanțarea directă de la părțile externe; 

• Utilizatorii de standarde pot avea încrederea că standardele

internaționale conțin informații veridice și sînt actuale. Revizuirea 
regulară și, dacă este necesară, revizuirea înainte de termenul 
limită a standarelor asigură faptul că ele evoluează odată cu stadiul 
tehnici într-un anumit domeniu.

  Pentru factorii de decizie politică, în special, există un motiv în plus 
să aibă încredere în standardele internaționale IEC și ISO. Pentru a 
asigura că standardele internaționale IEC și ISO pot fi utilizate în mod 
eficient de către factorii de decizie politică, membrii IEC și ISO sînt 
responsabili de asigurarea faptului că autoritățile lor  guvernamentale, 
inclusiv cele responsabile de comerț, cunosc despre portofoliul de 
standarde al IEC și ISO, sînt informați despre faptul că IEC și ISO 
elaborează standarde internaționale și sînt implicate în procesul de 
elaborare a acestora, dacă  este cazul. Mai mult decît atît, atunci cînd 
se anticipează că standardele internaționale IEC sau ISO vor susține o 
inițiativă a politicilor publice, relația dintre standard(standarde) și 
inițiativa politicilor publice (inițiativele politicilorpublice) ar trebui să 
fie clar înțeleasă de toate părțile interesate, iar participarea 
autorităților publice la procesul de elaborare a standardelor ar trebui 
să aibă loc încă de la etapele incipiente2).

2) ISO a stabilit un set de proceduri pentru comitetele sale tehnice de standardizare legate de sau care 
sprijină inițiativele politicilor publice. Aceste principii sînt stipulate în Anexa SO Suplimentului 
ISO Consolidat la Directivele ISO/IEC Partea 1 www.iso.org/sites/directives/
directives.html#toc_marker-79.
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1.3  Participarea la nivel 
      mondial și aplicabilitatea

  Standardele internaționale elaborate de IEC și ISO au 
avantajul unei acoperiri geografice largi, avînd în 
vedere faptul că au membri din țări din întreaga lume, 
acoperind aproape 97% din populația lumii. Membrii 
IEC și ISO au oportunitatea de a alege la care comitete 
tehnice doresc să participe sau la elaborarea cărui 
standard doresc să se implice, avînd în vedere 
interesele lor naționale. De asemenea, IEC, ISO și 
membrii acestora încurajează activ implicarea țărilor 
în curs de dezvoltare, conlucrînd cu acestea în vederea 
sporirii capacității lor de a participa la procesele de 
elaborare a standardelor și îmbunătățirii gradului de 
conștientizare a beneficiilor standardelor 
internaționale, precum și în vederea susținerii acestora 
să adopte și să utilizeze standardele internaționale pe 
teritoriul țării lor. Multe țări și companii din întreaga 
lume aleg să recunoască, să accepte și să pună în 
aplicare standardele inetrnaționale IEC și ISO, 
considerîndu-le utile pentru scopurile lor comerciale 
sau naționale. Acest fapt face standardele 
internaționale IEC și ISO aplicabile la nivel global în 
scopuri comerciale.
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1.4  Beneficiile adiționale ale utilizării 
 standardelor IEC și ISO 

Standardele 
internaționale IEC și ISO :

▸ oferă același nivel de protecție a consumatorului, fie că 
sînt aplicate într-o țară cu economie dezvoltată sau în 
curs de dezvoltare; 

▸fac posibilă utilizarea și furnizarea produselor pe 
diferite piețe, reducînd ineficiențele de pe piață, 
facilitînd conformitatea cu reglementările și 
îmbunătățind oportunitățile de acces la noi piețe 
pentru întreprinderile mici;

▸reflectă cele mai bune practici la nivel global și servesc 
drept instrumente pentru diseminarea noilor tehnologii și a 
practicilor inovatoare;

▸pot deveni standarde naționale (cu sau fără 
modificări) în urma desfășurării unei anchete publice, 
ceea ce poate reduce necesitatea factorilor de decizie 
politică de a organiza consultări suplimentare atunci 
cînd se face referire la standardele naționale în 
politici;
▸sînt utilizate pentru evaluarea conformității cu 
scopul de a spori încrederea în produse, sisteme, 
procese, servicii sau personal. 
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2  Comerțul mondial și
 standardele 
 internaționale 

  Unul dintre cele mai importante beneficii ale standardelor este 
faptul că acestea facilitează comerțul. Organizația Mondială a 
Comerțului (OMC) este organizația interguvernamentală care 
stabilește o serie de norme la nivel global referitoare la comerțul 
între națiuni. Acordul său privind barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT/OMC) a fost elaborat pentru a asigura faptul că 
reglementările naționale, standardele și procedurile privind 
evaluarea conformității nu creează obstacole inutile în calea 
comerțului internațional3). Una dintre modalitățile de a asigura 
acest lucru este de a promova armonizarea – care presupune 
stabilirea, recunoașterea și aplicarea unor măsuri comune de către 
diferiți membri ai OMC. În acest context, în Acordul TBT/OMC 
este recunoscută contribuția pe care standardele internaționale o 
pot avea asupra îmbunătățirii eficienței producției și a comerțului 
internațional.

3) Pentru mai multe informații accesați: www.wto.org/english/res_e/publications_e/tbttotrade_e.pdf

De asemenea, standardele internaționale au fost abordate în alte domenii de activitate ale OMC: comerțul 
cu servicii (GATS), siguranța alimentară (SPS) și comerțul și mediul (CTE). Mai multe informații despre 
fiecare dintre acestea pot fi consultate pe site-ul OMC: www.wto.org 
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Utilizarea standardelor internaționale poate juca un rol-cheie 
în armonizarea reglementărilor. Acest lucru este exprimat, în 
special, în două cerințe ale Acordului TBT/OMC4):

• Membrii OMC trebuie să utilizeze ghidurile, reglementările și
standardele internaționale, sau părți ale acestora, în cazul în
care ele există, ca bază pentru reglementările naționale tehnice
și pentru procedurile de evaluare a conformității;

• Membrii OMC trebuie să se implice activ, în limita resurselor
lor, în procesul de elaborare a ghidurilor, recomandărilor și
standardelor internaționale, prin participarea la activitățile
organizațiilor internaționale de standardizare.

4) Acordul privind barierele tehnice în calea comerţului: Articolul 2 Elaborarea, adoptarea și aplicarea 
reglementărilor tehnice de către instituțiile guvernului de stat ș i Articolul 5 Procedurile de evaluare a 
conformității aplicate de către instituțiile guvernului central
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   Membrii OMC din cadrul Comitetului TBT – organismele OMC care au 
sarcina de a pune în aplicare acordul TBT – au convenit asupra a șase 
principii de bază care ghidează activitatea de elaborare a standardelor 
internaționale: transparența, deschiderea, imparțialitatea și consensul, 
eficacitatea și relevanța, coerența, precum și abordarea preocupărilor 
țărilor în curs de dezvoltare5). Acest set de principii este completat de către 
procedurile stabilite în Anexa 3 a Acordului TBT/OMC Codul bunelor 
practici pentru elaborarea, adoptarea și aplicarea standardelor6).

  Faptul că IEC și ISO respectă aceste șase principii și că majoritatea 
membrilor IEC și ISO respectă prevederile Codului bunelor practici,  
implică faptul că factorii de decizie politică pot avea încrederea că utilizînd 
standardele internaționale în suportul inițiativelor poiticilor sale publice ei 
nu crează bariere tehnice inutile în calea comerțului. 

5) Cea de-a doua revizuire trenială a operării și punerii în aplicare a Acordului TBT/OMC, Anexa 4 
Deciziile comitetului privind principiile elaborării standardelor internaționale, a ghidurilor și a 
reglementărilor, Articolul 2 și 5 și Anexa 3 a Acordului G/TBT/9, 13 noiembrie 2000

6) Anexa 3 a Acordului TBT/OMC Codul bunelor practici pentru elaborarea, adoptarea și aplicarea 
standardelor (www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#annexIII) 
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3  Cum pot fi utilizate 
standardele IEC și ISO în 
vederea susținerii 
politicilor publice? 

 În acest document, vom defini termenul de „politici publice” ca 
orice acțiuni întreprinse de autoritățile guvernamentale pentru a 
aborda problemele publice. Aceste acțiuni se bazează pe un 
sistem de valori și norme care pot fi legislative sau nonlegislative 
– standardele internaționale IEC și ISO pot fi utilizate în suportul 
oricăror din aceste acțiuni (a se vedea Tabelul 1).

Acțiuni legislative 
▸ Legi (acte legislative ale Parlamentului); 
▸ Reglementări tehnice (care susțin 

cerințele în legi) spre exemplu, cu privire la 
responsabilitățile publice, cum ar fi: siguranța, 
securitatea, sănătatea, protecția socială sau a 
mediului;

▸ Alte acțiuni includ: norme, avize, ordine,
determinări și mandate. 

Acțiuni nonlegislative 
▸ Priorități  de finanțare; 
▸Sisteme de stimulare;
▸Campanii de conștientizare; 
▸ Achiziții publice; 
▸Coduri de conduită.

Tabelul 1 – Exemple de tipuri de inițiative politice unde standardele 
internaționale ISO și IEC pot asigura suport.

Deseori, cînd oamenii se gîndesc la standarde și politicile publice, ei, 
în primul rînd, se gîndesc la utilizarea și referirea la standarde în 
reglementările tehnice (spre exemplu, în suportul acțiunilor legislative). 
Acesta este într-adevăr unul dintre principalele moduri în care 
standardele sînt utilizate de factorii de decizie politică și noi vom aborda 
diverse aspecte privind modalitățile de utilizare și referire la standarde 
în reglementările tehnice în compartimentul 4. Cu toate acestea, 
standardele internaționale IEC și ISO pot sprijini, de asemenea, 
inițiativele politicii de stat dincolo de legislație. 

Mai jos sînt prezentate cîteva exemple de standarde internaționale 
utilizate cu succes pentru a sprijini acțiunile nonlegislative:



Figura 3 – Standardele internaționale pot oferi sprijin pentru mai multe 
tipuri de acțiuni politice.

 ▸  În cadrul Conferinței Globale privind Accesul la Energie în 
Mediul Rural, organizată de către DESA (Departamentul pentru 
afaceri economice și sociale) al ONU, în colaborare cu ONU-
Energie, UNECE (  Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru 
Europa) și ONU-SE4ALL în Addis Abeba, Etiopia, în perioada 4 – 6 
decembrie 2013, a fost făcută recomandarea ca „Standardele tehnice 
privind furnizarea de servicii legate de energie și sistemele de energie 
adecvate pentru zonele rurale – să fie elaborate pentru a asigura 
calitatea și eficiența”. Aceasta subliniază necesitatea unui angajament 
al IEC în ceea ce privește de suportul inițiativei SE4ALL prin 
facilitarea accesului la standardele în domeniul energiei durabile 
pentru diverse părți interesate din țările în curs de dezvoltare. IEC 
oferă acces la seria de specificații tehnice IEC 62257, inclusiv la IEC 
TS 62257-9-2 – o publicație privind o selecție de seturi autonome de 
iluminat pentru electrificarea rurală, precum și la standardele 
internaționale IEC, la care se face referire în această serie. 
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▸ În strategia reînnoită a Uniunii Europene pentru anii 2011-2014 
privind Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor ( RSI), 
Comisia Europeană a declarat că va ține cont de standardul ISO 
26000 Ghid pentru responsabilitate socială în propriile sale 
operațiuni și a invitat toate întreprinderile mari europene să țină 
seama de acest standard privind responsabilitatea socială (sau alte 
două documente de orientare bazate pe principii) atunci cînd 
concep abordările sale privind RSI.  

▸ Autoritățile guvernamentale din Canada oferă granturi pentru 
organizațiile industriale care adoptă sistemele și procesele de 
îmbunătățire a performanței energetice. Finanțarea acoperă costurile 
privind activitățile de acreditare, inclusiv: stabilirea unui nivel de 
referință al energiei, evaluarea consumului de energie, monitorizarea și 
raportarea performanței energetice, stabilirea onorariilor plătite și 
formarea profesională (50% din costurile eligibile sînt destinate  
250 000 CAD (dolari canadieni)  în ceea ce privește de finanțarea 
nerambursabilă). Pentru a fi eligibile, companiile trebuie să 
implementeze standardul internațional ISO 50001 Sisteme de 
management al energiei și să prezinte planul de îmbunătățire a 
performanței energetice autorității canadiene Natural Resources Canada 
(NR CAN).  
   De asemenea, standardele internaționale pot susține factorii 
de decizie politică și contractanții lor principali să alinieze 
sistemele lor de achiziții publice cu cele mai bune practici 
internaționale și să le facă corecte, echitabile, transparente, 
competitive și rentabile.

 Achizițiile publice reprezintă niște procese prin care sînt create, 
administrate și îndeplinite contractele. Aceasta include toate etapele 
începînd cu identificarea procesului sau produsului care urmează a fi 
achiziționat și solicitarea și evaluarea ofertelor de licitație, pînă la 
acordarea și administrarea contractelor și confirmarea cu cerințele 
stabilite. Avînd în vedere că autoritățile guvernamentale reprezintă niște 
cumpărători importanți de bunuri și servicii, utilizarea standardelor 
internaționale în procesele de achiziții publice este un instrument 
important pentru factorii de decizie politică pentru promovarea unor 
scopuri politice specifice sau utilizarea anumitor cerințe în cadrul unei 
economii.

7) Ceilalți reprezintă: Pactul Global al Națiunilor Unite și Liniile directoare ale OCDE pentru 
întreprinderile multinaționale. Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Strategia reînnoită a Uniunii 
Europene pentru anii 2011-2014 privind Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor
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Mai jos sînt redate cîteva exemple ale utilizării standardelor 
în suportul politicilor publice: 

▸ „Politica de bază pentru promovarea achizițiilor de produse și 
servicii ecologice”, aprobată de autoritățile guvernamentale din 
Japonia, a fost elaborată cu scopul de a promova achizițiile publice 
cuprinzătoare și planificate de materiale, componente, produse și 
servicii cu impact redus asupra mediului de către autorități 
guvernamentale, întreprinderi și cetățeni. Această politică definește 
267 de elemente ca bunuri ecologice, astfel, conform datelor din 
anul 2014, 72 de standarde JIS (inclusiv cele care adoptă standardele 
internaționale IEC și ISO ca naționale pe teritoriul Japoniei) fac 
referire la metode de încercare și furnizează cerințe pentru produse.

▸ Consiliul Australian privind Construcțiile și Achizițiile 
(APCC) reprezintă o instituție de bază, al cărei membri sînt 
responsabili pentru achizițiile, activitățile de construcții și 
politica de gestionare a activelor autorităților  



guvernamentale de stat și teritoriale australiene și ale autorităților 
guvernamentale ale Noii Zeilande. 

▸ Un grup tehnic sub egida APCC coordonează un program de 
aspecte tehnice relevante pentru achizițiile publice în infrastructură, 
inclusiv specificațiile tehnice. Aceste specificații sînt elaborate pentru 
a fi utilizate de către agențiile guvernamentale din Australia și sînt 
considerate specificații prioritare pentru a garanta siguranța și 
longevitatea infrastructurii publice. Specificațiile date sînt utilizate pe 
scară largă pe întreg teritoriul Australiei și fac referire la standardele 
internaționale ISO și ISO/IEC, precum și la alte standarde (a se vedea 
www.apcc.gov.au). Prin specificarea acestor standarde, sînt create 
condițiile necesare pentru alte contracte privind construcțiile în 
sectorul public și privat de a descrie produsele care corespund acestor 
specificații, promovînd astfel utilizarea standardelor.

▸ În anul 2013, APCC a elaborat documentul Notă practică privind 
achizițiile durabile,  care oferă linii directoare pas cu pas și 
recomandări practice privind integrarea obiectivelor de 
durabilitate în procesele de achiziții. Acest ghid face referire la 
standarde internaționale, cum ar fi: ISO 9001 Managementul 
calității,  ISO 31000 Managementul riscului,  ISO 26000 
Responsabilitatea socială,  ISO 14000 Managementul mediului ș i 
multe altele.
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4  Metode de utilizare și 
referire la standardele ISO 
și IEC în vederea susținerii 
politicilor publice

4.1  Aspecte generale 

Odată ce decizia privind utilizarea unui standard internațional 
IEC sau ISO în suportul politicilor publice a fost luată, este necesar 
de ales cea mai potrivită metodă de referire la acesta în textul legal. 
Astfel, se conturează cîteva metode frecvent utilizate de referire la 
standardele internaționale IEC sau ISO în cadrul reglementărilor. 
Aceste metode sînt accesibile activităților de reglementare la nivel 
național, regional sau internațional.

Principalele considerente pentru factorii de decizie sînt: 

• Utilizarea standardelor ar trebui să fie obligatorie (oferind o
unică soluție) sau voluntară (oferind o soluție posibilă)?

• Ce nivel de control ar trebui să fie pus în aplicare pentru a
asigura faptul că standardul este potrivit pentru utilizarea
destinată și abordează necesitățile prestabilite?

• Referința se va face la întregul corp al standardului sau doar la
unele părți ale acestuia (anumite clauze sau subclauze)?

• Cum va fi menținută politica actuală în cazul în care standardele
internaționale ISO și IEC sînt revizuite?

4.2  Referințe directe la standarde 

Referințele directe înseamnă că referințele la un standard specific 
este citat în mod direct într-un text juridic, folosind numărul de 
identificare și titlul. Această metodă este des utilizată în  cazul în 
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care se dorește ca standardul să fie obligatoriu, astfel, va fi 
necesară o formulare atentă în cazul în care elaboratorii 
reglementării au ca scop ca standardul internațional IEC sau ISO 
să rămînă voluntar (cu alte cuvinte, conformarea cu cerințele 
acestui standard să fie una din metodele de respectare a 
reglementării).

Prin utilizarea referințelor la standarde de acest gen, 
autoritățile de reglementare evită reproducerea textului 
standardului în textul legal, dar și necesitatea de a obține 
permisiunea de utilizare a drepturilor de autor (a se vedea 
compartimentul 6). Un alt avantaj este faptul că se poate face 
referire la anumite părți, sau chiar la unele clauze unice din 
cadrul standardului, în cazul în care doar o mică parte a unui 
standard sprijină scopul regulamentului. Există două tipuri de 
referințe directe: datate și nedatate.

4.2.1 Referințe directe datate  

  Referințele directe datate la standarde presupun indicarea titlului și 

indicativului standardului, împreună cu data publicării acestuia.  
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  Acest lucru înseamnă că se utilizează doar o anumită ediție a unui 
standard. La rîndul său, asemenea fapt poate contribui la oferirea unei 
certitudini legale prin indicarea soluției tehnice exacte care poate fi 
utilizată pentru asigurarea conformării cu reglementarea. O astfel de 
certitudine juridică poate oferi o asigurare autorităților de 
reglementare și o claritate celor care trebuie să se conformeze unei 
asemenea legi. Însă, este cel mai restrictiv tip de referință și este 
utilizat atunci cînd obiectivele sau viitoarele modificări ale unui 
standard anumit sînt incerte.

  După cum a fost menționat anterior, standardele internaționale 
IEC și ISO sînt revizuite în mod regulat pentru a asigura faptul că 
acestea reflectă evoluțiile tehnologice curente. De aceea, este 
important ca atunci cînd se utilizează referințele datate în 
reglementări, orice revizuire sau modificare a standardelor 
internaționale IEC sau ISO să fie luată în considerare de către 
autoritatea de reglementare relevantă. Asfel, textul legal va trebui să 
fie modificat în conformitate cu revizuirile sau modificările 
standardului.

Referințele la clauze, subclauze, tabele, figuri sau anexe specifice 
trebuie să fie datate, deoarece orice modificare sau revizuire a 
standardului ar putea conduce la modificarea numerotării interne a 
acestuia. Î n domeniile de activitate în care există o dezvoltare 
tehnică continuă și rapidă și, prin urmare, o dezvoltare rapidă 
similară a standardelor, referințele directe datate din reglementări ar 
putea deveni depășite. Alte tipuri de referințe la standarde pot fi 
potrivite în astfel de cazuri. În timp ce edițiile complet noi ale 
standardelor (cu noi date) vor necesita de fiecare dată modificarea 
textului legal, modificările la standarde ar putea fi abordate prin 
adăugarea unui enunț „conform modificării” după referința din 
textul legal.

Exemplu:
 ▸ Sistemul de management al securității informației trebuie să fie conform 
standardului ISO/IEC XXXX:2013 Titlu 

    Exemplu: 
▸ Sistemul de management al securității informației trebuie să fie conform 
standardului ISO/IEC XXXX:2013 (conform modificării) Titlu 
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4.2.2  Referințe directe nedatate 

În cazul utilizării unei referințe nedatate, în cadrul reglementării 
sînt menționate doar numărul și titlul unui anumit standard, fără a 
fi indicată data. Prin urmare, acest tip de referințe este mai flexibil. 
În cazul revizuirii unui anumit standard, reglementarea în sine nu 
trebuie să fie adaptată, iar referința corespunde în mod automat 
ultimei ediții a standardului și, prin urmare, celor mai bune practici 
acceptate la nivel global în cadrul sectorului dat. Cu alte cuvinte, 
reglementarea permite utilizarea edițiilor revizuite ale aceluiași 
standard.

Cu toate acestea, utilizarea referințelor nedatate nu este posibilă 
în cazul în care se face referire la anumite clauze sau subclauze, 
tabele, figuri sau anexe ale unui standard. În aceste cazuri, 
referințele trebuie de fiecare dată să fie datate (a se vedea 
compartimentul 4.2.1). 

Referitor la referințele datate, trebuie de menționat că toate 
modificările sau revizuirile standardului trebuie să fie urmărite. În 
astfel de cazuri, autoritățile de reglemenatre ar putea adăuga 
enunțul „ultima ediție a”, cu scopul de a le permite să răspundă 
rapid și ușor la modificări tehnice. 

Exemplu: 
▸ Sistemul de management al securității informației trebuie să fie conform 
standardului ISO/IEC XXXX Titlu  

4.3  Referințe indirecte la         
standardele I EC și ISO 

Referințele indirecte presupun recunoașterea și înregistrarea 
standardelor în cadrul unei surse de informații oficiale externe textului 
reglementării. În acest mod, o listă a standardelor considerate potrivite de 
către autoritatea de reglementare este compilată și publicată printr-un 
proces oficial care include și controale de reglementare. Dacă un standard 
este revizuit sau modificat, nu este necesar de făcut nici o modificare la 
textul legal, ci doar la listă. Lista standardelor poate include și informații 
privind data publicării standardelor, astfel încît să se asigure securitatea 
juridică a unei referințe datate și indicînd dacă o anumită ediție este 
valabilă.
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O astfel de listă a referințelor trebuie să fie actualizată în 
permanență și să fie ușor accesibilă utilizatorilor prin 
intermediul site-urilor sau cu ajutorul altor instrumente. Acest 
model a fost aplicat în țările europene, fiind menționat ca „Noua 
Abordare” (a se vedea www.newapproach.org). 

Exemplu: 
▸ În cazul în care un produs respectă cerințele unui standard internațional 
IEC sau ISO, al cărui număr de referință a fost publicat (aici se face referire la 
lista oficială relevantă), atunci părțile interesate relevante trebuie să respecte 
cerințele legii date.

Exemplu: 
▸  Se prezumă că un produs este sigur, în ceea ce privește riscurile vizate, în 
cazul în care respectă cerințele unui standard internațional IEC sau ISO, 
precum și referințele la care au fost publicate (aici se face referire la lista 
oficială relevantă).

http://www.newapproach.org/


luate în considerare atunci  
cînd utilizați standardele ISO 
și IEC în vederea suportului 
politicilor publice 

5  Alte aspecte necesare a de a fi 

5.1 Asigurarea nedelegării 
     responsabilității legislative

Utilizarea standardelor internaționale IEC sau ISO în suportul 
reglementărilor tehnice nu implică faptul că autoritățile de reglemnetare 
deleagă responsabilitatea altor părți interesate. Autoritățile de 
reglementare pot schimba sau actualiza legislația în orice moment sau 
pot să excludă o referință în cazul în care standardul își pierde 
valabilitatea pentru legislația relevantă. Referirea la standardele 
internaționale IEC sau ISO în cadrul reglementărilor tehnice presupune 
faptul că autoritățile de reglementare beneficiază de consensul existent la 
nivel internațional.

Procesele IEC și ISO beneficiază de o gamă largă de competențe, toate 
standardele fiind supuse consultărilor publice la nivel național pentru o 
anumită perioadă de timp, înainte de a fi publicate. Aceasta contribuie la 
asigurarea faptului că ele oferă soluții viabile care reprezintă rezultatul unei 
consultări ample. Cu toate acestea, cînd un standard urmează a fi utilizat în 
suportul reglementărilor tehnice, autoritățile de reglementare trebuie să se 
asigure că standardul ales corespunde scopurilor reglementării tehnice. 
Aceasta va depinde în special de riscurile asociate produsului, situația la nivel 
național/regional și scopul reglementării tehnice.



5.2 Proceduri de întreținere 
Comitetele tehnice IEC și ISO își mențin standardele actuale, în scopul 

reflectării celor mai bune practici în domeniu. Astfel, comitetele tehnice 
revizuie periodic standardele în vederea asigurării faptului că acestea sînt 
actuale și sînt într-un pas cu ultimele evoluții tehnologice.

Factorii de decizie politică pot elabora proceduri care îi va ajuta să 
monitorizeze statutul standardelor, la care se face referire în cadrul 
politicilor. Această monitorizare poate presupune evaluarea 
modificărilor, actualizărilor și retragerilor, ceea ce va facilita luarea de 
decizii corespunzătoare de către autoritățile de reglementare. Există 
diferite modalități, prin intermediul cărora factorii de decizie politică 
pot rămîne mereu informați privind aceste modificări, spre exemplu, 
participarea la activitățile comitetelor tehnice relevante sau încheierea 
unor acorduri cu membrii naționali ai IEC sau ISO relevanți. 

5.3 Evaluarea conformității 
Evaluarea conformității reprezintă o modalitate a determinării dacă 
produsul, serviciul, procesul, sistemul sau persoana îndeplinește 
anumite cerințe. În funcție de tipul de sistem de produse (sau de 
persoană) și criteriile examinate, factorii de decizie politică și autoritățile 
de reglementare relevante pot solicita ca procedurile de evaluare a 
conformității să fie efectuate de către furnizor, achizitor, autoritatea de 
reglementare sau de către un organism independent de evaluare a 
conformității. În cadrul politicilor publice poate fi specificat care dintre 
aceste părți va efectua activitățile de evaluare a conformității, în funcție 
de nivelul de risc implicat. Evaluarea conformității poate include 
certificarea, inspecția și/sau testarea unui sistem de produse sau a unei 
persoane. 

Activitatea de evaluare a confomității poate căpăta diferite forme: 

• Evaluarea conformității „prima parte”: are loc atunci cînd o persoană 
sau o organizație care oferă un anumit produs întocmește o declarație de 
conformitate a furnizorului (uneori numită „declarație pe propria 
răspundere”), sprijinită de rezultatele testelor efectuate în laboratorul 
propriu sau în alte laboratoare, care testează produsele furnizorului 
conform standardelor stipulate.
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• Evaluarea conformității „a doua parte”: are loc atunci cînd o persoană 
sau o organizație care are un interes de utilizare, cum ar fi o entitate 
de achiziții publice, participă la testare sau efectuează alte verificări 
asupra standardelor direct, fie pe un prototip sau prin supravegherea 
pieței, sau ambele. 

• Evaluarea conformității „a treia parte”: are loc atunci cînd un 
organism independent de evaluare a conformității certifică, 
inspectează și/sau testează unele produse sau sisteme conform unor 
anumite standarde. Rezultatele reprezintă proprietatea organismului 
de evaluare a conformității și a furnizorului. Cu toate acestea, 
rezultatele pot fi furnizate unei autorități competente de către furnizor, 
dacă este necesar.

În unele cazuri, factorii de decizie politică își exprimă dorința de a 
avea un nivel de încredere mai ridicat în rezultatele evaluării 
conformității. Acest lucru poate presupune că competențele 
organismului de evaluare a conformității trebuie să fie oficial 
recunoscute. Unul din mijloacele de demonstrare a acestor 
capacități este acreditarea de către un organism de acreditare 
independent – deseori desemnat de către autoritățile 
guvernamentale. 

O autoritate de reglementare poate fi considerată „a treia parte” 
atunci cînd aceasta desfășoară activități de evaluare a conformității, 
sau poate delega activitatea de evaluare a conformității unui terț 
independent. Este recomandat ca autoritățile de reglementare care 
activează ca „a treia parte” să utilizeze standardul ISO/CASCO 
relevant pentru o activitate specifică de evaluare a conformității. O 
opțiune alternativă este de a face referire la sistemele de evaluare a 
conformității la nivel mondial (în domeniul industriei auto, 
alimentare, feroviare și electrotehnice), care asigură:

• coerența practicilor de testare și certificare;
• coerența informațiilor privind statutul evaluării conformității și a altor 

informații conexe;
• diminuarea resurselor financiare și de timp necesare pentru a pătrunde pe 

noi piețe;
30 – Utilizarea și referintețe la standardele IEC și ISO 



• faptul că țările cu economii mai mici au acces 
la cele mai recente evoluții, eliminînd sarcina 
financiară de a obține aprobări locale pentru 
activitatea furnizorilor care au luat decizia 
comercială de a aproviziona o piață cu cerere 
limitată.

Un exemplu de utilizare a acestei 
abordări vine de la Cadrul de 
Reglementare Comun al UNECE pentru 
echipamentele utilizate în medii cu o 
atmosferă explozivă8), care recomandă ca 
autoritățile de reglementare să utilizeze 
standardele internaționale IEC și ISO 
sprijinite de sisteme de evaluare a 
conformității, cum ar fi IECEx. Astfel de 
abordări ajută autoritățile de 
reglementare să evite costurile de 
stabilire și menținere a propriilor sisteme 
de evaluare a conformității. În același 
timp, multe dintre aceste sisteme 
internaționale de evaluare a 
conformității prevăd implicarea părților 
interesate, inclusiv a factorilor de decizie 
politică, în activitățile lor de zi cu zi. IEC 
operează cu patru sisteme de evaluare a 
conformității, fiecare acoperind un 
anumit segment al electrotehnologiei 
(IECEE pentru echipamente electrice și 
electronice, IECEx pentru atmosfere 
explozive, IECQ pentru componente 
electronice și IECRE pentru energia 
regenerabilă). 

8) www.iec.ch/about/brochures/pdf/
conformity_assessment/
A_Common_Regulatory_Framework_for_Equipme 
nt_Used_in_Environments_with_an_Explosive_Atm osphere.pdf

http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/conformity_assessment/A_Common_Regulatory_Framework_for_Equipment_Used_in_Environments_with_an_Explosive_Atmosphere.pdf
http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/conformity_assessment/A_Common_Regulatory_Framework_for_Equipment_Used_in_Environments_with_an_Explosive_Atmosphere.pdf
http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/conformity_assessment/A_Common_Regulatory_Framework_for_Equipment_Used_in_Environments_with_an_Explosive_Atmosphere.pdf
http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/conformity_assessment/A_Common_Regulatory_Framework_for_Equipment_Used_in_Environments_with_an_Explosive_Atmosphere.pdf


  Mai multe informații privind aceste sisteme pot fi consultate urmărind 
link-ul: www.iec.ch/conformity/. 

IEC și ISO au elaborat o serie de standarde și ghiduri (Setul de 
instrumente ISO/CASCO) pentru a asigura comparabilitatea 
internațională și credibilitatea evaluării conformității. Criteriile 
voluntare conținute în aceste documente reprezintă un consens 
internațional asupra bunelor practici referitoare la evaluarea 
conformității. Prin utilizarea acestor documente poate fi promovată 
compatibilitatea internațională, iar barierele tehnice în calea 
comerțului pot fi depășite.

Autoritățile de reglementare care trebuie să includă cerințele privind 
evaluarea conformității în textele reglementărilor tehnice pot utiliza 
aceste documente ca elemente pentru cerințele specifice stipulate în 
aceste regulamente. Comitetul ISO pentru evaluarea conformitatii 
(ISO/CASCO) a elaborat un instrument online, care prezintă 
elementele de bază ale evaluării conformității și setul de instrumente al 
ISO/CASCO și explică de ce și în ce mod rezultatele evaluării 
conformității pot fi utilizate de către autoritățile de reglementare. 
Acest instrument include o listă a documentelor comune privind 
activitatea de evaluare a conformității ISO/IEC și exemple concrete, în 
care este prezentat modul în care acestea au fost utilizate în diverse 
domenii. Pentru accesarea instrumentului online utmăriți link-ul 
www.iso.org/cascoregulators. Următorul link oferă informații 
suplimentare și o listă completă și permanent actualizată a 
documentelor privind evaluarea conformității: www.iso.org/iso/casco. 

5.4 Supravegherea pieței 
Supravegherea pieței este o componentă-cheie a infrastructurii 

calității și a siguranței unei țări. Aceasta poate fi realizată prin 
intermediul evaluării pînă la introducerea pe piață și a sistemelor de 
aprobare sau prin intermediul programelor de supraveghere după 
introducerea pe piață. Standardele internaționale IEC sau ISO pot 
contribui la facilitarea supravegherii pieței prin oferirea unui set 
comun și binecunoscut de cerințe, care sînt cunoscute tuturor 
participanților la piață.
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Prin intermediul evaluării pînă la introducerea pe piață, factorii de decizie 
politică au oportunitatea de a evalua în prealabil datele furnizate de partea 
responsabilă de produs și să determine dacă acesta corespunde sau nu 
cerințelor standardului sau procedurilor de evaluare a conformității, la care 
se face referire în cadrul reglementării. 
Supravegherea pieței după introducerea pe piață poate fi realizată printr-o 
varietate de mecanisme, printre acestea pot fi enumerate următoarele:

• acțiuni corective pentru produsele neconforme.

• inspecția și testarea produselor de pe piață;

• inspecția marcajelor necesare a fi aplicate pe produse și/sau pe
documentele însoțitoare;

• validarea procedurilor de evaluare a conformității de către 
furnizor;

• verificarea sistemelor de calitate privind procesele de fabricație 
ale furnizorului;

• examinarea evidențelor electronice și ale celor pe suport de
hîrtie ale furnizorului;

• raportarea obligatorie a incidentelor adverse ale
autorităților de reglementare;

Unele sisteme internaționale de evaluare a conformității includ 
o componentă privind supravegherea pieței fie prin prelevarea de
probe direct de pe piață sau prin intermediul supravegherii la 
punctul de lansare a produselor furnizorilor. ISO a elaborat un 
ghid privind bunele practici referitoare la supravegherea pieței, 
care este accesibil pe site-ul oficial al ISO.
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6    Accesibilitatea 
standardelor 
internaționale IEC și ISO 

Transparența reprezintă un principiu-cheie atît pentru bunele practici 
de elaborare a politicilor, cît și pentru bunele practici de standardizare, 
care presupune că conținutul actelor legislative și al reglementărilor, 
care poate include referințe la standarde, ar trebui să fie ușor accesibil. 
Acest principiu este pe larg acceptat de către IEC, ISO și membrii 
acestora, fiind stipulat în Acordul TBT/OMC și în Decizia Comisiei 
Europene din 2002 privind principiile elaborării standardelor 
internaționale, a ghidurilor și a recomandărilor. 

Cu toate acestea, caracteristica „a fi ușor accesibil” nu implică faptul 
că standardele ar trebui să fie puse la dispoziție în mod gratuit. Mai mult 
decît atît, IEC și ISO mențin și urmăresc respectarea drepturilor lor de 
autor asupra standardelor internaționale în permanență.

În conformitate cu modelul de business al IEC și ISO, vînzarea 
standardelor garantează că sistemul este finanțat în mod echitabil, astfel, 
utilizatorul care dorește să beneficieze de un standard achită pentru a-l 
utiliza. Acest model de finanțare menține costurile minime de 
participare, permite implicarea largă a părților interesate și, nu în 
ultimul rînd, asigură faptul că standardele sînt elaborate într-un mediu 
neutru, fără o influență nejustificată de la sponsori individuali. IEC și 
ISO caută în permanență motode de a îmbunătăți accesul la standarde, 
asigurînd faptul că costurile aferente elaborării lor pot fi recuperate. 
Aceste costuri sînt enumerate mai jos. 

6.1  Costurile de elaborare a standardelor 
Standardele internaționale IEC și ISO au o valoare adăugată unică. Această 
valoare provine din experiența îndelungată a celor două organizații în ceea 
privește atingerea unui consens la nivel internațional, precum și din natura 
transparentă și extrem de cuprinzătoare a proceselor de elaborare a 
standardelor lor. Membrii IEC și ISO din întreaga lume mobilizează părțile 
interesate relevante din țările respective și organizează anchete publice 
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pentru a asigura primirea unui feedback atît de la sectorul 
public, cît și de la cel privat, fiind o precondiție a publicării.  
Cu toate acestea, ca orice produs care are o valoare, există 
costuri legate de elaborarea standardelor. Aceste costuri sînt 
constituite din trei elemente:

• Primul – costuri legate de timp, deplasări și alte cheltuieli ale 
miilor de experți care activează în cadrul comitetelor tehnice. 
Aceste costuri sînt acoperite de către organizația, în cadrul 
căreia este angajat expertul sau de către însuși expertul.

• Al doilea – costuri legate de gestionarea secretariatelor 
comitetelor tehnice, găzduirea întrunirilor, susținerea 
infrastructurii naționale referitor la activitatea în mediul fizic și 
electronic, colectarea opiniilor părților interesate la nivel 
național, organizarea anchetelor publice, coordonarea și 
prezentarea pozițiilor naționale și distribuirea standardelor 
publicate. Aceste costuri sînt acoperite de către membrii IEC și 
ISO, care pot fi finanțați din bugetul de stat, din resurse 
proprii, sau o combinare a acestora.
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• Al treilea – costurile suportate de către Oficiul Central IEC
(IEC/CO) și Secretariatul Central ISO (ISO/CS) pentru
menținerea infrastructurii sofisticate de management de
program, distribuirea documentelor și a instrumentelor
necesare gestionării comitetelor, activitățile legate de
coordonare și votare, precum și pentru furnizarea informațiilor
și a expertizei procedurale, editoriale și de publicare experților
comitetelor tehnice și membrilor săi naționali. Aceste costuri
sînt acoperite de către IEC/CO și ISO/CS din taxele achitate de
membrii lor (care le acordă dreptul de a participa la activitatea
de standardizare internațională și de a utiliza, adopta la nvel
național și a vinde standardele internaționale) și din venitul din
vînzările de standarde.

Prin vînzarea standardelor atît IEC și ISO, cît și membrii lor 
naționali pot să-și acopere o mare parte din costurile suportate.
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7   Politici naționale privind
utilizarea standardelor  în vederea 
suportului politicilor publice

 Avînd în vedere că beneficiile utilizării standardelor au devenit 
tot mai răspîndite, marile economii ale lumii au elaborat politici 
privind încurajarea activă a implementării standardelor. 

  În unele țări, standardele internaționale IEC și ISO pot fi utilizate 
sau să facă referință la regulamente și alte tipuri de documente 
politice, bazată pe o evaluare și are necesitatea ca aceasta să fie 
recunoscută ca standard național în țara respectivă. Cu toate 
acestea, adoptarea standardelor în alte țări sau regiuni poate fi un 
element important și necesar pentru utilizarea standardelor 
internaționale IEC sau ISO. Ce este comun pentru ambele 
abordări, este că standardele internaționale IEC și ISO au fost 
evaluate și judecate de către părțile interesate la nivel național 
pentru a se potrivi nevoilor și scopurilor din țara sau regiunea 
respectivă. 

7.1 Adoptarea standardelor la nivel național și
regional  

Standardele internaționale IEC și ISO, fiind documente 
independente (cu denumirea IEC și ISO), pot fi oficial adoptate 
ca naționale sau regionale, adăugîndu-li-se denumiri combinate 
cu referințele IEC sau ISO9). Standardele naționale sau regionale 
care adoptă standardele internaționale IEC sau ISO pot fi supuse 
unor consultări la nivel național sau regional.

Exemplu : 

IEC 60601-1, Aparate eletromedicale. Este: 
▸  adoptat ca EN 60601-1 în Europa; 

9) A se vedea Ghidul ISO/IEC 21-1 Adoptarea la nivel național sau regional a standardelor 
internaționale și a altor documente internaționale. Partea 1: Adoptarea standardelro internaționale

Utilizarea și referințele la standardele IEC și ISO – 37 



▸ adoptat ca KS C IEC 60601-1 în Coreea; 
▸ adoptat ca  ГОСТ МЭК 60601-1 în Rusia; 
▸ adoptat ca ANSI/AAMI 60601-1 în Statele Unite ale Americii. 

ISO 14971 Dispozitive medicale. Aplicarea managementului 
riscului la dispozitive medicale. Este:

▸ adoptat ca  ANSI/AAMI/ISO 14971 în Statele Unite ale Americii;
▸ adoptat ca EN ISO 14971 în Europa;
▸ adoptat ca JIS T 14971 în Japonia.

7.2 Exemple de politici naționale 

Brazilia 

Activitatea de reglementare în Brazilia cîndva a fost un domeniu 
exclusiv guvernamental, văzut ca o modalitate de a impune schimbări 
de comportament asupra sectorului privat prin măsuri obligatorii de 
către autoritățile guvernamentale. Cu toate acestea, pe parcursul 
ultimilor decenii au fost înregistrate schimbări majore ale acestei 
abordări, astfel, o mare varietate a părților interesate din afara 
sectorului public acum au un rol în activitatea de reglementare. 
Activitățile de standardizare și de evaluare a conformității desfășurate 
de către sectorul privat sînt în prezent recunoscute de autoritățile de 
reglementare drept instrumente utile, iar adoptarea documentelor 
normative – drept o alternativă care oferă o modalitate eficientă de a 
atinge obiectivele politice.

Mai multe detalii privind politicile naționale descrise succint în următoarele pagini, 
inclusiv și multe alte exemple de referințe la standardele internaționale IEC și ISO în 

politicile publice, pot fi consultate accesînd link-ul www.iso.org/sites/policy/
national_examples.html.
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În Brazilia, standardele sînt percepute ca instrumente importante 
pentru susținerea legislației în multe domenii de activitate și la toate 
nivelurile de guvernare. În multe cazuri, standardele sînt 
încorporate în întregime în textul reglementărilor tehnice și au 
aceeași importanță ca și legislația. Agenția Braziliană privind 
Petrolul, Gazele Naturale și Biocombustibilii (ANP) utilizează 
standardele în scopul susținerii reglementărilor în domeniu, în 
special în ceea ce privește de extracția petrolului, transportul și 
siguranța operațiunilor. Standardele tehnice sînt, de semenea, pe 
larg utilizate de către Institutul Național de Metrologie, Calitate și 
Tehnologie (INMETRO) ca bază pentru elaborarea reglementărilor 
tehnice în domeniu referitoare la produse de îngrijire a sănătății, 
adaptoare pentru cabluri, fișe și prize electrice, căști pentru șoferii și 
pasagerii motocicletelor și multe alte produse și procese privind 
securitatea.

În plus, mai există multe alte exemple de standarde care servesc ca 
bază pentru reglementările tehnice în Brazilia, cum ar fi cele 
referitoare la: asistența medicală, emisiile poluante ale vehiculelor, 
performanța aparatelor de uz casnic etc.

Reglementarea

Instrução Normativa DC/ANVISA nº3 de 21/06/2011 – stabilește 
lista standardelor tehnice, ale căror cerințe trebuie să fie respectate 
pentru certificarea conformității în cadrul Sistemului Brazilian de 
Evaluare a Conformității (SBAC), sisteme de echipamente supuse 
Supravegherii Sănătății în conformitate cu Rezoluția DC/ANVISA 
nr. 27 din 2011.

Extras din reglementarea tehnică 

„[…] Echivalentul acestui standard în cadrul IEC fiind IEC 60601-1 Ed. 
3.0.b Aparate electromedicale. Partea 1: Cerințe generale de securitate și 
criterii de performanță esențiale poate fi acceptat în cadrul procesului de 
certificare, înlocuind versiunea standardului brazilian în vigoare. […]” 
Standardele conținute în seria ABNT NBR IEC 60601, precum și 
modificările acestora, vor deveni obligatorii pentru toate echipamentele sub 
regimul Supravegherii Sănătății care fac parte din domeniile de aplicare 
respective, luînd în considerare situațiile ulterioare.
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Canada 
În conformitate cu Directiva privind managementul de reglementare 

elaborată de autoritățile guvernamentale ale Canadei, departamentele 
guvernamentale federale și agențiile sînt responsabile de evaluarea eficienței și 
a caracterului potrivit al instrumentelor rugulatorii și nonregulatorii, utilizate 
pentru atingerea obiectivelor politicilor publice.Ca parte a procesului de 
alegere a celor mai eficiente metode de soluționare a unor probleme publice, 
departamentele federale și agențiile canadiene trebuie:

•

•

să ia în considerare posibilele alternative ale reglementărilor, inclusiv: 

standardele voluntare, dezvăluirile de informații și liniile directoare, precum și 
dacă rezultatele sau abordările bazate pe performanță ar fi potrivite;

 să utilizeze întregul text sau doar unele părți ale standardelor naționale sau 

internaționale, precum și ale ghidurilor și recomandărilor – ca bază pentru 

reglementările tehnice și procedurile de evaluare a conformității în cazul în care 

acestea pot contribui la atingerea obietivelor politice stabilite. La standardele 

internaționale IEC și ISO se poate face referire în cadrul reglementărilor 
canadiene, fără a fi nevoie de a le adopta în calitate de standarde naționale. 

Reglementarea
Reglementarea privind produsele ecologice, 2009 (SOR/2009-176) Agenția 
Canadiană pentru Inspecție Alimentară (ACIA) 

Extras din  reglementarea tehnică 

s.9 (1): În conformitate cu secțiunea (2), la recomandarea făcută într-un raport
al organismului de evaluare a conformității, Agenția trebuie să suspende 
acreditarea unui organism de certificare în cazul în care organismul de 
certificare nu a respectat oricare dintre prevederile legii, reglementării sau 
standardului ISO/IEC 17065. 



China 

Una dintre principalele forme de 
reglementare tehnică din China 
este utilizarea standardelor 
obligatorii. În legea privind 
activitatea de standardizare a 

Republicii Populare Chineze este 
stipulat că unele standarde, cum ar 
fi cele privind produsele 
farmaceutice, asigurarea sănătății și 
securității la locul de muncă, 
industria transporturlor, protecția 
mediului și industria construcțiilor 
(dacă numim doar cîteva), pot 
deveni obligatorii în funcție de 
riscul asociat produsului sau 
activității. Astfel, aceste standarde

Reglementarea 
Legea privind siguranța de producere a Republicii Populare Chineze

Extras din reglementarea tehnică – referință indirectă

Capitolul II, Clauza 29: la proiectarea, fabricarea, instalarea, 
utilizarea, testarea și  inspecția, întreținerea și renovarea
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pot căpăta caracteristicile reglementărilor tehnice. În plus, utilizarea 
standardelor devine obligatorie, dacă la ele fac referire în cadrul 
documentelor de reglementare, cum ar fi: textele legislative și 
reglementările departamentale. Atunci cînd se face o alegere a 
standardelor necesare a fi utilizate, trebuie să se aplice principiile 
Acordului TBT/OMC. Acest lucru înseamnă că dacă un standard 
internațional este disponibil și este considerat a fi potrivit pentru 
situația din China, se vor face eforturi pentru a adopta standardul 
internațional. La momentul elaborării acestei broșuri, aproximativ 
74% din standardele chineze au fost elaborate pe baza standardelor 
internaționale.



echipamentelor de siguranță trebuie să se respecte cerințele 
standardelor naționale sau industriale. 

Reglementarea 

Decretul Administrației Statului privind protecția muncii al Republicii 
Polulare Chineze Metode de implementare referitoare la licențele de 
producție privind siguranța referitor la fabricarea focurilor de artificii și 
activitatea întreprinderilor producătoare de petarde.

Extras din reglementarea tehnică – referință directă 
Clauza 11: varietatea, categoria, nivelul, caietul de sarcini, 
calitatea, ambalarea și marcarea produselor întreprinderilor 
trebuie să fie conforme cu prevederile standardelor naționale și 
a standardelor industriale, cum ar fi siguranța și calitatea 
focurilor de artificii (GB10631).

Europa (Uniunea Europeană) 
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  Activitatea de standardizare europeană este o parte integrantă 
a pieței unice a Uniunii Europene și este privită ca un 
instrument de creștere a competitivității întreprinderilor și de 
eliminare a barierelor tehnice în calea comerțului la nivel 
internațional. Uniunea Europeană utilizează standardele atît în 
suportul legislației, cît și a politicilor. Implementarea 
standardelor reprezintă o parte a unui model de co-
reglementare, cunoscut din anii 1980 ca „Noua Abordare” 
privind armonizarea tehnică. Aceasta a fost actualizată și 
redenumită în „noul cadru legislativ” din 2008.
 Comisia Europeană solicită organizațiilor europene de 
standardizare: Comitetului European de Standardizare (CEN), 
Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică 
(CENELEC) și Institutului European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI) să elaboreze și să adopte standarde 
europene denumite în continuare „standarde armonizate” prin 
emiterea unei cereri de standardizare („mandat”). Politicile 
promovate de organizațiile europene de standardizare presupun 
promovarea utilizării standardelor internaționale (cum ar fi 
standardele IEC, ISO și ITU) ori de cîte ori este posibil.  



 Ca rezultat, peste 70% din portofoliul de standarde armonizate al 
CENELEC sînt identice sau au la bază standardele I EC și peste 32% din 
portofoliul de standarde armonizate al CEN sînt identice cu standardele 
ISO.
  D upă ce referințele sînt publicate, produsele fabricate în conformitate cu 
standardul armonizat beneficiază  de o prezumție de conformitate cu 
cerințele esențiale relevante ale legislației. Prezumția de conformitate 
reprezintă un element crucial în  această abordare de co-reglementare, care 
leagă interesul public (spre exemplu, protecția sănătății publice, garantarea 
siguranței, protecția consumatorilor și a mediului înconjurător) și 
interesele mediului de afaceri. Totuși, producătorii au libertatea de a alege 
orice altă soluție tehnică care poate demonstra conformitatea cu cerințele 
esențiale ale legii, atîta timp, cît aceasta respectă  modelul corespunzător de 
evaluare a conformității. Prin urmare, conformarea cu cerințele 
standardelor este voluntară, chiar dacă utilizarea acestora oferă  multiple 
beneficii legate de simplitatea operațiunilor și eficiența costurilor.

Reglementarea
Directiva 2009/48/EC Siguranța jucăriilor (Notă: acesta este un exemplu 
al unei „Directive Europene de Nouă Abordare”, care respectă cerințele 
noului cadru legislativ).

Extras din reglementarea tehnică 
   În Articolul 13 al Directivei este stipulat că: „Jucăriile care respectă 
cerințele unor standarde armonizate sau a unor părți ale acestora, 
referințele cărora au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, se consideră a fi în conformitate cu (cerințele esențiale ale 
Directivei)”. Lista standardelor armonizate care a fost publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este disponibilă prin intermediul 
bazei de date a standardelor armonizate (HAS), a se vedea, spre exemplu, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/harmonised-
standards/toys/index_en.htm 
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Japonia 

Autoritățile 
guvernamentale ale 
Japoniei încurajează 
referirea la standardele  

industriale japoneze voluntare (JIS) în cazul în care pentru atingerea 
obiectivelor politice este nevoie de standarde tehnice. Multe 
standarde internaționale IEC și ISO sînt adoptate în calitate de 
standarde japoneze înainte de a face referire la acestea, dar se pot 
face și referințe directe la standardele internaționale IEC și ISO.

  În  ultimii ani, un număr impunător de standarde sînt implementate, așa cum 
tot mai multe reglementări includ cerințe bazate pe performanță. În  Legea 
privind standarizarea industrială este stipulat că standardele JIS trebuie să fie 
implementate atunci cînd autoritățile guvernamentale naționale și autoritățile 
locale stabilesc standarde tehnice legate de minerit și de procesul de fabricare 
sau atunci cînd acestea stabilesc specificații pentru achizițiile lor.

Fiind membri ai OMC, autoritățile guvernamentale din Japonia 
lucrează asupra armonizării standardelor JIS cu standardele 
internaționale corespunzătoare. Din peste 10 000 standarde JIS 
existente, 5 700 au standarde internaționale corespunzătoare și 5 600 
din acestea au fost armonizate cu standardele lor corespunzătoare la 
nivel internațional.

Reglementarea

Legea privind securitatea materialelor și aparatelor electrice - Cerințe tehnice în 
conformitate cu prevederile Ordonanței ministeriale care specifică cerințele 
tehnice ale materialelor și aparatelor electrice.

Extras din reglementarea tehnică 

Standardele armonizate sînt stipulate în Anexa Tabelul 12 din 
Interpretarea Ordonanței ministeriale care specifică standardele tehnice 
privind materialele și aparatele electrice, precum și cerințele tehnice 
care se aplică fiecărui produs (a se vedea Tabelul 2).
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Cerințe tehnice pentru aparate și materiale electrice 

Numărul

J60068-2-2 

(H14)

J60068-2-3 
(H14) 

Proceduri de evaluare a
 impactului asupra 
mediului. Partea 2: 
Încercări. Încercarea B: 
Căldură uscată

JIS C 0021:1995

Corespondent cu IEC 
60068-2-21974), 
Amendament nr. 2 
(1994)

Proceduri de evaluare a 
impactului asupra 
mediului. Partea 2: 
Încercări. Încercarea C: 
Căldură umedă, starea de 
echilibru 

JIS C 0022:1987
Corespondent cu 
IEC 60068-2-3 
(1969)

Tabelul 2 – AnexaTabelul 12 din Interpretarea Ordonanței ministeriale 
care specifică standardele tehnice privind materialele și aparatele electrice.

Mexic 

Legea federală privind standardiarea și metrologia este piatra de 
temelie a sistelului de standardizare și evaluare a conformității din 
Mexic, care oferă linii directoare privind elaborarea standardelor 
mexicane obligatorii (NOM), standardelor mexicane (NMX) și a 
standardelor de referință (NRF).

La nivel federal, în Articolul 55 se menționează că „fără a 
încălca dispozițiile legilor relevante, bunurile sau serviciile 
achiziționate, sau închiriate, precum și agențiile și entitățile 
contractate ale guverului federal, trebuie să respecte prevederile 
standardelor mexicane obligatorii ș i, după caz – prevederile 
standardelor mexicane, iar în lipsa acestora – prevederile 
standardelor internaționale.”

În multe cazuri, standardele NOM sînt identice sau se bazează 
pe standardele internaționale, spre exemplu:

NOM-001-SEDE-2012, I nstalații electrice (utilizare) 

Acest standard NOM este echivalent cu Partea 1 a standardului 
internațional IEC 60364 Instalații electrice în construcții, Partea 1: 
Domeniul de aplicare, obiectivul și principiile fundamentale, care se referă 
la principiile fundamentale de securitate. Aproximativ 30 de standarde 
mexicane pentru produsele electrice adoptă standarde internaționale 
IEC.
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Notă



NOM-003-SCFI-2000 Specificații privind produsele electrice 

Acest standard este echivalent cu standardul internațional IEC 
60335-1 și IEC 60745-1 prin intermediul standardelor mexicane 
NMX-J-521/1-ANCE; NMXJ-524/1-ANCE; NMX-J-508-ANCE și 
NMX-J-515-ANCE, care au fost elaborate în baza specificațiilor și 
metodelor de testare, stipulate în aceste standarde internaționale.

Printre alte exemple ale standardelor naționale care adoptă 
standarde internaționale pot fi enumerate:

NMX-J-618/3-ANCE-2011 

NMX-J-618/3-ANCE-2011 Fotovoltaice (PV) – modulul privind 
calificări pentru siguranță. Partea 3: Cerințe pentru modulele 
fotovoltaice subtiri de film ( thin-film) – calificări de proiectare. 
Acest standard este identic (IDT) cu standardul internațional IEC 
61646, Ediția 2.0 (2008-05).

NMX-J-618/4-ANCE-2011 

NMX-J-618/4-ANCE-2011 Fotovoltaice (PV) – modulul privind calificări 
pentru siguranță. Partea 4: Cerințe pentru module fotovoltaice (PV) cu 
siliciu cristalin pentru aplicaţii terestre – calificări de proiectare. Acest 
standard este identic (IDT) cu standardul internațional IEC 61215, Ediția 
2.0 (2005-04).



Africa de Sud 

Elaborarea standardelor naționale voluntare în Africa de Sud este 
realizată de către Biroul Sud-African de Standarde (SABS), care este 
organismul național de standardizare din țară, avînd la baza 
activității sale Legea Standardelor (Legea 8 din 2008). În Africa de 
Sud, orice legislator are dreptul de a include orice standard național 
în legislație, în orice termeni și condiții pentru care optează 
(standardele internaționale IEC și ISO trebuie să fie adoptate în 
calitate de standarde naționale înainte de a se face referire la 
acestea). În mod normal, legislatorul respectiv va consulta SABS 
privind implicațiile posibile și va include standardele în 
reglementare doar cu scopul de a asigura conformitatea cu 
prevederile standardelor la momentul utilizării unui produs.10)

Standardele naționale, fiind deja disponibile, sînt de multe ori 
alegerea cea mai convenabilă pentru legislatori ca bază pentru 
elaborarea reglementării; ele pot fi ușor modificate pentru a ține 
pasul cu tehnologia (prin procese desfășurate la nivel național) și au 
avantajul de a reprezenta un consens național deja stabilit între 
experți cu privire la nivelul de corespundere cu scopul stabilit (în 
cazul unui produs fizic). Cel mai frecvent, un standard național 
furnizează cerințe tehnice pentru o marfă, iar actele administrative 
sînt prezentate în regulament. Legislatorii sînt liberi să aleagă în ce 
condiții vor reglementa aspectele privind o marfă, să prescrie 
dispoziții corespunzătoare de evaluare a conformității și, dacă este 
necesar, să solicite respectarea prevederilor standardelor naționale, 
la care se face referire. Ulterior, reglementarea va fi publicată de 
departamentul guvernamental corespunzător în condițiile unui act 
existent al Parlamentului.

10) Reglementarea în care sînt făcute referințe la standarde se aplică produselor la momentul vînzării 
acestora prin intermediul specificațiilor indispensabile, care sînt obligatorii, după cum sugerează și 
denumirea acestora. Un standard național voluntar poate deveni act legislativ în conformitate cu Legea 
Standardelor.
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Reglementarea 
Legea privind serviciile de apă nr. 108 din 1997 Reglementările din 
secțiunile 9 (1) și 73 (1) (j) – Reglementarea 8 „Utilizarea 
efluenților”, subreglementarea 8 (3).

Extras din reglementarea tehnică

8 (3) „O notă stipulată în subreglementarea (2) trebuie să fie 
tradusă în mai mult de o limbă oficială și trebuie să includă 
semnul simbolic PV5 pentru apă nepotabilă, cum este descris în 
SANS 1186 Semne simbolice de siguranță. Partea 1: Standarde, 
semne și cerințe generale”.

Statele Unite ale Americii 

Statele Unite ale Americii consideră standardele factori 
fundamentali în economia națiunii și instrumente importante 
pentru comerțul mondial. Responsabilitatea pentru coordonarea 
sistemului de standarde din sectorul privat din SUA îi revine 
Institutului Naţional American de Standarde (ANSI). ANSI deține 
secretariatul membrului IEC din SUA și este membru cu drepturi 
depline al ISO. Politica de stat cu privire la utilizarea standardelor și 
evaluarea conformității este descrisă în anumite dispoziții-cheie ale 
Legii Naționale privind Transferul Tehnologic și Progresul 
(NTTAA) (Dreptul Public 104-113), semnată la începutul anului 
1996. În NTTAA este specificat că:

• toate agențiile și departamentele federale trebuie să utilizeze 
standardele tehnice voluntare bazate pe consens, care sînt elaborate sau 
adoptate de organismele de standardizare, utilizînd aceste standarde ca 
mijloc de atingere a obiectivelor politice stabilite de agenții sau 
departamente, cu excepția cazurilor în care o astfel de utilizare ar fi în 
contradicție cu legislația în vigoare sau ar fi imposibilă;

• agențiile și departamentele federale trebuie să se consulte cu sectorul 
privat, organizațiile de voluntariat și organismele de standardizare și, 
atunci cînd o astfel de participare este în interesul public și 
corespunde misiunilor, priorităților și resurselor financiare ale 
agențiilor și departamentelor guvernamentale, trebuie să se implice în 
elaborarea standardelor tehnice împreună cu aceste entități.
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Biroul pentru Management și Buget (OMB) Circulara A-119 
Participarea entităților federale la elaborarea și implementarea 
standardelor tehnice voluntare bazate pe consens, precum și la 
activitățile de evaluare a conformității oferă agențiilor federale linii 
directoare referitoare la modul de implementare a acestor cerințe în 
NTTAA.

Cataloagele complete de standarde internaționale IEC și ISO pot fi 
utilizate sau menționate în reglementări de către autoritățile 
guvernamentale federale din SUA, dacă se consideră necesar. 
Deciziile privind cele mai potrivite standarde pentru a fi utilizate de 
către autoritățile guvernamentale din SUA sînt lăsate la latitudinea 
agențiilor individuale, deși tendințele recente indică faptul că la 
standardele tehnice voluntare bazate pe consens, atît la cele 
naționale, cît și la cele internaționale, sînt făcute referințe de către 
agențiile și autoritățile de reglementare din SUA. De asemenea, 
încrederea autorităților guvernamentale din SUA în standardele 
tehnice voluntare bazate pe consens în contextul activităților de 
achiziții a crescut.

Reglementarea 

46 CFR 111.105 - 11 Titlul 46 – Transporturi. Capitolul I - Garda de Coastă, 
Departamentul pentru Securitate Internă - Partea 111 Sisteme electrice - 
Cerințe generale, Subcapitolul 111.105 - Locuri periculoase, Sec. 111.105-11 
Sisteme de siguranță intrinsecă. Sec. 111.105-11 Sisteme de siguranță 
intrinsecă.
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Extras din reglementarea tehnică 

(a) Pentru ca fiecare sistem stipulat în 
acest subcapitol să fie cu siguranță 
intrinsecă, acestea trebuie să utilizeze 
componente aprobate care respectă 
cerințele UL 913 sau ale IEC 60079-11 
(ambele incluse prin trimiteri, a se 
vedea 46 CFR 110.10-1).

Reglementarea 
10 CFR 73.26 Comisia de Reglementări 
Nucleare – Partea 73: Protecția fizică a 
plantelor și a materialelor – Sec. 73.26, 
Transportul sistemelor fizice de 
protecție, precum și a subsistemelor, 
componentelor și procedurilor.

Extras din reglementarea tehnică 

(l)Transportul pe mare. (1) Transportările 
trebuie să aibă loc doar pe containere-nave. 
Standardul ANSI MH5.1 (1971) și 
standardul (ISO) 1496 (1978) au fost 
aprobate pentru a fi încorporate prin 
referință de către Directorul Registrului 
Federal. O copie a fiecăruia dintre aceste 
standarde este disponibilă pentru verificare 
la sediul Bibliotecii NRC: 11545 Rockville 
Pike, Rockville, Maryland 20852-2738. 
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8 Exemple de standarde 
IEC și ISO utilizate pentru a 
susține politicile publice în 
diferite sectoare  

În unele sectoare există suficienți factori motivanți pentru autoritățile 
guvernamentale, autoritățile de reglementare și în unele cazuri – pentru 
producători și alte părți interesate, de a avea o colaborare la nivel internațional, 
referitoare la promovarea cooperării în ceea ce privește de activitatea de 
reglementare. Acest lucru are loc din cauza, spre exemplu, a volumului mare de 
comerț care se desfășoară la nivel internațional într-un anumit sector. Principiile 
convenite în acordurile internaționale rezultate sînt încorporate în legile și 
reglementările naționale adoptate de părțile acordurilor. Multe dintre exemplele 
prezentate pe site-urile, la care se face referire mai sus, se rezumă la utilizarea 
standardelor internaționale IEC și ISO în suportul activității de reglementare la 
nivel internațional, precum și a altor activități politice.

Exemplele sînt disponibile pentru următoarele sectoare:

• Motoare electrice (IEC)
• Managementul energiei (ISO)
• Managementul de mediu. Schimbările climatice (ISO)
• Produse alimentare (ISO)

• Medicina de laborator (ISO)

• Dispozitive medicale (IEC/ISO)

• Transformatoare de putere medie (IEC)

•

•

• Căi ferate(IEC/ISO)
• Vehicule rutiere (IEC/ISO)

• Nave și tehnologie maritimă (IEC/ISO)

• Putere în modul standby (IEC)

• Televiziune (IEC)

• Transportul de mărfuri periculoase (ISO).
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S e r v i cii    ra d i o     (IEC/ISO)



Suplimentar exemplelor prezentate în prezenta broșură, alte 
exemple, grupate pe sectoare, sînt disponibile online pentru 
consultare la adresele web: 
▸www.iec.ch/perspectives/government/sectors/ 
▸www.iso.org/policy
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9  Concluzii 

Factorii de decizie politică pot să utilizeze standardele 
internaționale IEC și ISO în diferite moduri, obținînd numeroase 
beneficii. Spre exemplu, standardele internaționale IEC și ISO 
susțin comerțul și pot fi utilizate ca bază pentru reglementările 
tehnice, fără a crea bariere tehnice inutile în calea comerțului; 
acestea sînt larg recunoscute în întreaga lume și oferă aceleași 
beneficii, fie că sînt aplicate într-o țară cu economie dezvoltată sau 
în curs de dezvoltare. Există un portofoliu complet de diferite 
tipuri de standarde internaționale IEC și ISO oferite, acestea 
acoperind toate subiectele, începînd cu specificații pentru produse 
și pînă la proceduri de gestionare.

Factorii de decizie politică pot opta pentru diverse modalități de 
referire la standardele internaționale IEC și ISO și să decidă pentru 
ei înșiși modul potrivit de utilizare și de evaluare a conformității 
care trebuie aplicată. Acest lucru asigură faptul că ei își păstrează 
controlul complet asupra cerințelor legale. Participarea factorilor 
de decizie politică la procesul de elaborare a standardelor poate lua 
duferite forme, începînd cu schimbul de informații de bază ca un 
mijloc de evidențiere a priorităților lor și pînă la participarea în 
calitate de membru al delegației la întrunirile IEC și ISO. Astfel de 
implicări promovează colaborarea și comunicarea între factorii de 
decizie politică și reprezentanții nivelurilor tehnice. Publicarea 
acestui document de către IEC și ISO are scopul de a susține 
factorii de decizie politică care optează pentru utilizarea 
standardelor internaționale în suportul activității lor sau pentru cei 
care sînt interesați în a afla mai multe.
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