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Despre noi 

 
• Institutul de Standardizare din 

Moldova (ISM) este instituție publică 
• Subordinată Ministerului  Economiei  
• A fost fondată în Aprilie 2013. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Pentru a diminua sau a exclude orice confuzie, ISM reamintește că este o entitate care se ocupă strict de adoptarea standardelor europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, de înregistrarea și coordonarea activităților comitetelor tehnice de standardizare, de asigurarea participării organismului național de standardizare la activitatea de standardizare europeană, internațională și interstatală, gestionarea Fondului Național de Standarde, publicarea Buletinului de Standardizare etc.Concomitent, aducem la cunoștință că ISM nu efectuează funcția de control, nu efectuează verificări metrologice, testări agroalimentare, testări industriale, nu emite certificate de etalonare și măsurare și  certificate de acreditare.



Despre noi 
Printre principalele atribuţii ale INS sunt:  
•aprobarea standardelor moldovenești;  
•adoptarea standardelor europene şi 
internaţionale în calitate de standarde 
moldovenești; 
•confirmarea, modificarea şi anularea 
standardelor moldovenești în procesul 
examinării periodice. 



 

Выступающий
Заметки для презентации
Standarde omniprezente Exemple :- USD, MDL, EUR - Codul valutelor- Hîrtie format A4- Cablu USB pentru camera foto- Mărimea 40 la cămașă- Card bancar



Ce este un standard? 

• ”Standard - document, stabilit prin 
consens şi aprobat de un organism 
recunoscut, care furnizează, pentru 
utilizări comune şi repetate, reguli sau 
caracteristici pentru activităţi sau 
rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad 
optim de ordine într-un context dat”. 

Выступающий
Заметки для презентации
EN 45020 Standardizarea şi activităţile conexe  – Vocabular generalStandard - un document tehnic de natură voluntară, stabilit prin consens de către părțile interesate, pentru a soluționa o problemă comună reală sau potențială.



Ce sunt standardele 

• Standardele sunt dictate de piață şi 
necesitățile părților interesate sunt 
prioritare.  

 

• Standardele iau în considerare obiectivele 
de interes public și se elaborează în bază 
de consens (prin Comitete Tehnice).  

Выступающий
Заметки для презентации
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.



Categoriile standardelor  

• standarde de terminologie 
• standarde de metode de încercări 
• standarde de produse 
• standarde de performanță 
• standarde de servicii 
• standarde ale sistemelor de managment  

Выступающий
Заметки для презентации
standarde de terminologie, de exemplu termeni și defniții pentru diferite domenii (mobilă)standarde de metode de încercări, de exemplu analiza microbiologică a unui produs  standarde de produse, de exemplu materiale de construcții, lifturi etc.standarde de performanță, de exemplu performanță energetică, ergonomie standarde de servicii, curatatorii, administrarea hotelurilor, transporturi, lntretinerea vehiculelor, telecomunicatii, asigurare, banci, comert. standarde ale sistemelor de managment, de exemplu ISO 9001 (SM SR EN ISO 9001:2015 ) Sisteme de management al calităţii. Cerinţe



Cine elaborează standarde 

• Standardele sunt elaborate de către 
comitete tehnice create pe domenii de 
activitate.  

Exemplu:  

• CT 47 Lapte și produse lactate 
• CEN/TC 302 Milk and milk products  
• МТК 532 Молоко и продукты 

переработки молока 
• ISO/TC 34/SC 5 Milk and milk products 

Выступающий
Заметки для презентации
Standardele naționale, inclusiv cele conexe, pentru produse, servicii sau procese și metode de fabricare se elaboreaza, de regula, de catre comitetele tehnice de standardizare specializate In domeniile respective de activitate, In baza programelor de standardizare, coordonate și actualizate de catre organismul national de standardizare, cu participarea autoritatilor de reglementare interesate. 



Cine poate fi membru al CT 
• producători 
• vînzători, utilizatori 
• instituţii de cercetare-dezvoltare, de proiectare, de 

învăţămînt 
• laboratoare de încercări 
• organisme de certificare 
• asociaţii sau organizaţii profesionale 
• asociaţii de consumatori 
• autorităţi de supraveghere a pieţe 

Выступающий
Заметки для презентации
Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a părţilor interesate în domeniul respectiv, după caz: producători, vînzători, utilizatori, asociaţii de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), instituţii de cercetare-dezvoltare, de proiectare, de învăţămînt, laboratoare de încercări, organisme de certificare, asociaţii sau organizaţii profesionale, asociaţii de consumatori,  autorităţi de supraveghere a pieţei, precum şi autorităţile de reglementare a domeniului respectiv.



Dreptul de autor 
Art. 16 al Legii nr. 20 din din   

04.03.2016  cu privire la standardizarea naţională 

• Dreptul de autor asupra standardelor 
moldovenești aparţine ONS 

• Se difuzează prin comercializare  
• Nu se publică în acces liber     
• Reproducerea integrală sau parţială este 

interzisă  

Выступающий
Заметки для презентации
Dreptul de autor asupra standardelor moldovenești aparţine organismului naţional de standardizare.Standardele moldovenești, inclusiv cele la care se fac referinţe în actele normative, sînt disponibile publicului prin comercializarea acestora. �    (6) Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea şi difuzarea standardelor moldovenești, se admit numai dacă există acordul scris în prealabil al organismului naţional de standardizare.



Statutul standardului  

 
 

• Voluntare  
• obligatorii (prin referințe în legislație) 



Statutul standardului  

voluntar  
• Organizaţia Mondială a Comerţului (Codul 

de bună practică pentru elaborarea, 
adoptarea și aplicarea standardelor) 

• Uniunea Europeană (Rezoluția Consiliului 
din 7 mai 1985 privind noua abordare a 
armonizării tehnice a standardelor (85/C 
136/01)) 

Выступающий
Заметки для презентации
Caracterul voluntar al standardelor este abordat atît de Organizaţia Mondială a Comerţului, fiind menționată în Codul de bună practică pentru elaborarea, adoptarea și aplicarea standardelor, cît și de Uniunea Europeană în Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind noua abordare a armonizării tehnice a standardelor (85/C 136/01).



Statutul standardului  

Voluntar 
în art. 14 al Legii nr. 20 din din  04.03.2016  cu privire la 

standardizarea naţională. 

 
Aplicarea standardelor moldovenești, cu 

excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2) şi (3), 
are caracter voluntar.  

     

Выступающий
Заметки для презентации
Totodată, la nivel național conceptul aplicării voluntare a standardelor este stipulat în art. 14 al Legii nr. 20 din 4.03.2016  cu privire la standardizare.



Statutul standardului  
Obligatoriu: 

în art. 14 al Legii nr. 20 din din  04.03.2016  cu privire la standardizarea 
naţională. 

 
(2) Aplicarea unui standard moldovenesc poate deveni obligatorie, în 
totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul ţării sau pe plan local, numai 
printr-un act normativ în care se face referinţă directă la acest 
standard, în cazul în care considerentele de ordin public, de protecţie 
a vieţii, a sănătăţii şi a securităţii oamenilor, a mediului şi a intereselor 
consumatorilor fac necesară o astfel de măsură. 
 
(3) Aplicarea unui standard moldovenesc poate deveni obligatorie 
pentru părţile care declară conformitatea cu acest standard printr-
un contract, marcă, declaraţie, certificat sau orice altă formă.  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Aplicarea unui standard moldovenesc poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul ţării sau pe plan local, numai printr-un act normativ în care se face referinţă directă la acest standard, în cazul în care considerentele de ordin public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a securităţii oamenilor, a mediului şi a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură.�    (3) Aplicarea unui standard moldovenesc poate deveni obligatorie pentru părţile care declară conformitatea cu acest standard printr-un contract, marcă, declaraţie, certificat sau orice altă formă. 



Reglementări tehnice și 
standarde 

 
• Reglementări – documente care conțn reguli cu 

caracter obligatoriu şi care sunt adoptate de către 
autorități;  

 
• Standarde – documente cu caracter voluntar elaborate 

prin consens de către părțile interesate;  

Выступающий
Заметки для презентации
Reglementările pot fi sub formă de legi, hotărîri de guvern sau ordine departamentale/ale ministerelor. Ex. - Legea nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului;- Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 21.02.2014 cu privire la securitatea maşinilor industriale;- Ordinul MAIA nr. 171 din 14.07.2006 cu privire la condiţiile pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete.



Reglementări tehnice și 
standarde 

 
 

Referințe la standarde: 
 

 directe    indirecte. 
 

     
referinţă la standarde în acte legislative și 
normative conform căreia singurul mijloc 
de a satisface condiţiile respective dintr-un 
act normativ este de a fi în conformitate cu 
standardele citate ca referinţă 

referinţă la standarde în acte legislative și 
normative conform căreia unul dintre 
mijloacele de a satisface condiţiile 
respective dintr-un act normativ este de a 
fi în conformitate cu aceste standarde 

Выступающий
Заметки для презентации
Reglementările pot stabili condiţii tehnice, fie în mod direct/expres, fie prin referire la un standard.  În reglementări există referințe directe și referințe indirecte la standarde.referinţă directă la standarde – referinţă la standarde în acte legislative și normative conform căreia singurul mijloc de a satisface condiţiile respective dintr-un act normativ este de a fi în conformitate cu standardele citate ca referinţă; �  referinţă indirectă la standarde – referinţă la standarde în acte legislative și normative conform căreia unul dintre mijloacele de a satisface condiţiile respective dintr-un act normativ este de a fi în conformitate cu aceste standarde; �  referinţă datată la standarde – referinţă la standarde în acte legislative și normative prin identificarea unuia sau mai multor standarde specifice în aşa fel încît revizuirile ulterioare ale acestor standarde să fie aplicabile doar în cazul modificării actului normativ; �   referinţă nedatată la standarde – referinţă la standarde în acte legislative și normative prin identificarea unuia sau mai multor standarde specifice în aşa fel încît revizuirile ulterioare ale acestor standarde să fie aplicabile fără a se impune necesitatea modificării actului normativ; 



Cîte standarde sunt adoptate? 

 
 
   25056  

Total standarde adoptate ca standarde moldovenești 



Cîte standarde sunt adoptate? 

 
 
   2936  

Standarde internaționale (ISO, IEC) adoptate ca standarde moldovenești 



Cîte standarde sunt adoptate? 

 
 
   6113  

Standarde interstatale (GOST) adoptate ca standarde moldovenești 



Cîte standarde sunt adoptate? 

 
 
   359  

Standarde ale altor țări adoptate ca standarde moldovenești 



Cîte standarde sunt adoptate? 

 
 
   159  

Standarde moldovenești originale (SM) 



Cîte standarde sunt adoptate? 

 
 
   15489  

Standarde europene (EN) adoptate ca standarde moldovenești 

Выступающий
Заметки для презентации
La moment sunt adoptate în calitate de standarde moldovenești 15489 standarde europene. Însa marea parte acestor standarde rămîn a fi doar adoptate, aplicarea lor la nivel național are un șir de impedimente, precum:



Acordul de Asociere UE-RM 
 

Art. 173 alin. (5) lit. (a) 
„În vederea integrării sistemului său de standardizare, 

Republica Moldova va transpune în mod progresiv întreg 
corpul de standarde europene (EN) ca standarde 

naţionale” 
 



Acordul de Asociere UE-RM 
 

Art. 173 alin. (5) lit. (b) 

„Republica Moldova, simultan cu această transpunere, va 
anula standardele naţionale conflictuale cu standardele 

europene” 
 



Cîte standarde sunt adoptate? 

 
 
   15489  

Standarde europene (EN) adoptate ca standarde moldovenești 

Выступающий
Заметки для презентации
La moment sunt adoptate în calitate de standarde moldovenești 15489 standarde europene. Însa marea parte acestor standarde rămîn a fi doar adoptate, aplicarea lor la nivel național are un șir de impedimente, precum:



De ce nu se aplica standardele 
europene? 

• pentru a aplica un standard european sunt necesare 
cunoștințe și instruiri speciale; 

• implementarea standardului necesită investiții în 
echipamente și tehnologii noi; 

• mai mult de 50% din standarde sunt în limba engleză 
sau franceză; 

• părerea greșită precum că anularea unui standard 
GOST conflictual ar împiedica exportul spre statele CSI; 

• familiaritatea cu standardele GOST și ”respingerea” 
standardelor europene de către utilizatorii standardelor 
(autorități, producători, OEC, laboratoare de încercări). 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Însa marea parte acestor standarde rămîn a fi doar adoptate, aplicarea lor la nivel național are un șir de impedimente, precum:-	pentru a aplica un standard european sunt necesare cunoștințe și instruiri speciale;-	implementarea standardului necesită investiții în echipamente și tehnologii noi;-	mai mult de 50% din standarde sunt în limba engleză sau franceză;-	familiaritatea cu standardele GOST și ”respingerea” standardelor europene de către utilizatorii standardelor (autorități, producători, OEC, laboratoare de încercări);-	părerea greșită precum că anularea unui standard GOST conflictual ar împiedica exportul spre statele CSI.Aici este important să înțelegem faptul că standardele GOST, fiind elaborate în perioada economiei planificate, nu mai corespund nivelului de organizare a industriei și a relațiilor economice proprii unei economii de piață, după cum sunt standardele europene și internaționale. 



Beneficii 
• utilizarea standardelor europene este o cheie de succes 

(nu doar de acces) pe piața comunitară cu 500 
milioane de consumatori, recunoscute și aplicate în 33 
de țări europene; 

• accesul la cele mai recente cunoștințe și la cele mai 
inovatoare soluții; 

• standardele europene reflectă cel mai actual stadiu al 
tehnicii și poartă cunoștințele acumulate prin 
participarea celor mai bune companii europene; 

Выступающий
Заметки для презентации
Avînd în vedere faptul că la elaborarea standardelor europene participă producătorii, asociații, autorități europeni, aplicarea acestora oferă utilizatorilor următoarele beneficii:utilizarea standardelor europene este o cheie de succes (nu doar de acces) pe piața comunitară cu 500 milioane de consumatori, recunoscute și aplicate în 33 de țări europene (multe standarde europene sunt identice cu standardele internaţionale, şi prin aceasta se extinde magnitudinea pieţelor de desfacere;);accesul la cele mai recente cunoștințe și la cele mai inovatoare soluții;standardele europene reflectă cel mai actual stadiu al tehnicii și poartă cunoștințele acumulate prin participarea celor mai bune companii europene;



Beneficii 
• companiile care aplică cunoștințele din standardele 

europene au șanse considerabil mai mari de a deveni 
mai competitive pe piața atît locală, cît și europeană; 

• referințele la standarde europene oferă poziții egale în 
dialogul cu potențialii clienți din UE și sporesc 
imaginea companiei; 

• utilizarea standardelor europene deschide oportunități 
de investiții, creînd mediu tehnic uniform cu cel de pe 
piața UE.; 

• produsele fabricate în conformitate cu standardele 
europene armonizate beneficiază de o prezumție de 
conformitate cu cerințele esențiale din reglementările 
tehnice naționale, care la rîndul său preiau 
regulamentele și directivele europene corespunzătoare. 

Выступающий
Заметки для презентации
 Un utilizator este liber să aleagă versiunea preferată a standardului în dependență de viziunile privind dezvoltarea sa. Astfel, de ex. un producător poate alege să fie competitiv și să participe în relațiile moderne pe piață prin implementarea standardelor actuale sau poate alege să își păstreze practicile tehnologice tradiționale, învechite și depășite, utilizînd standarde care nu mai reflectă stadiul tehnicii, adică standarde GOST, doar că acestea nu îi mai conferă poziții competitive pe piață și nu îi oferă oportunități de export și avantaje în fața produselor fabricate conform standardelor actuale.Este de menționat, însă că trecerea la standardele europene este inevitabilă și investițiile necesare pentru implementarea acestora este investiție în propria afacere, investiții în maturitatea și competitivitatea întreprinderii, care la rîndul său va deschide noi piețe, va cuceri noi clienți. 



Vă mulţumesc pentru atenţie! 
  
 
 
Tatiana CROTIC  
Şef Departament Standardizare, 
Institutul Naţional de Standardizare 
Tel: 022 905 302 
Email: tatiana.crotic@standard.md  
www.standard.md 
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