
Colaborarea ISM cu organizaţiile 
pentru protecţia consumatorilor. 
 
Implementarea practicilor 
europene 



Cele mai frecvente probleme menționate de consumatori  
la nivel european (Viena Workshop) 

Produsele fabricate în China 
Securitatea jucăriilor 
Practicile neloiale ale vânzătorilor 
Etichetarea incorectă 
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Barierele ce împiedică implicarea 
consumatorilor în activitatea de 
standardizare: 
▸Lips a unor reprezentanți potriviți 
▸Lips a de comunicare dintre ONS  ș i 
organizațiile res pons abile de protecția 
cons umatorilor  
▸Res urs e financiare limitate 
▸Cons umatorii nu cunos c beneficiile 
s tandardelor ș i nu s unt conș tienți de prezența 
aces tora în viața de zi cu zi 



“ 

” 

„Consumatorii sunt una dintre cele mai importante 
părți interesate vizate de standarde, în special în ceea 
ce privește bunurile și serviciile destinate consumului 
de către aceștia. Prin urmare, este esențial ca 
reprezentanții consumatorilor să participe la procesul 
de elaborare a standardelor pentru produsele și 
serviciile pe care le consumă." 

Declarația ISO/IEC privind participarea consumatorilor la 
activitatea de standardizare 



Organizații internaționale de standardizare 
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4 organizații care elaborează standarde ce vizează 
protecția consumatorilor 

ISO  
(Organizația 

Internațională de 
Standardizare) 

Restul 
produselor și 

serviciilor 

IEC  
(Comisia 

Electrotehnică de 
Standardizare) 

Domeniul 
echipamentelor 

electrice 

ITU  
(Uniunea 

Internațională a 
Telecomunicațiilor) 
Echipamentele de 

telecomunicații 
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CODEX Comisia Codex Alimentarius  (domeniul alimentar) 



Implicarea organizațiilor pentru protecția consumatorilor 
în procesul de elaborare a standardelor  

Elaborarea unui 
standard ale cărui 
cerințe ar putea 
influența negativ 
anumite aspecte ce 
vizează viața și 
sănătatea 
consumatorilor; 

Elaborarea unui 
s tandard pentru un 
subiect care 
prezintă un nivel 
sporit de risc 
pentru viața 
cons umatorilor; 

Elaborarea unui 
s tandard pentru un 
subiect care are o 
prioritate sporită 
pentru organizația 
res pons abilă de 
protecția 
cons umatorilor.  
 

6 



Rolul organizațiilor pentru protecția consumatorilor în  
procesul de elaborare a standardelor 
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Utilizarea informațiilor 
recepționate din: 

Reclamațiile consumatorilor 

Prejudiciile declarate 

Notificările privind retragerea unor 
produse de pe piață 

Supravegherea pieței 

Forumurile internaționale: ISO 
COPOLCO 

Forumurile regionale: COPANT, 
ARSO, ASEAN, EU (ANEC) 

Rezultate: 

Standarde noi elaborate 

Standarde existente revizuite 

Stabilirea conformității 
obligatorii cu anumite cerințe  

Noi domenii de lucru 



Așteptările consumatorilor: produse și servicii 
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• Protecția sănătății și securității 
• Performanța produselor 
• Protecția mediului și sustenabilitate 
• Ușor de utilizat 
• Compatibilitatea între produse (interoperabilitatea)  
• Informații transparente despre produse/servicii, etichetarea 

corectă 
• Protecție împotriva înșelăciunilor 
• Concurență loială și prețuri competitive  
• Posibilitatea de a redresa 
• Coerență în furnizarea de servicii 
• Oferirea drepturilor egale grupului de consumatori vulnerabili 



Ce necesități au consumatorii? 

Acces  
(Posibilitatea de a beneficia de 
produse și servicii de înaltă 
calitate) 
SM SR EN 15733:2012  Servicii 
ale agenților imobiliari. Cerinţe 
referitoare la pres tarea s erviciilor 
agenţilor imobiliari 
 
S M EN IS O 17100:2015 S ervicii 
de traducere. Cerinţe pentru 
s erviciile de traducere 
 
 

Incluzivitate  
(Protejarea consumatorilor 
vulnerabili și dezavantajați) 
S M EN IS O 10535:2015  
Elevatoare pentru trans ferul 
pers oanelor cu dizabilităţi. 
Cerinţe ş i metode de încercare 
 
S M IS O 21542:2016  Cons trucţii 
imobiliare. Acces ibilitate ş i 
utilizabilitate a mediului de 
cons trucţie 
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S M S R EN 1143-1:2016 Unităţi 
de depozitare de s ecuritate. 
Cerinţe, clas ificare ş i metode de 
încercare pentru determinarea 
rezis tenţei la efracţie. Partea 1: 
S eifuri, s eifuri pentru AT M, uş i de 
tezaur ş i camere de tezaur 

Siguranță  
(protejarea sănătății și 
securității oamenilor) 
S M S R EN IS O 22000:2006 
S is teme de management al 
s iguranţei alimentelor. Cerinţe 
pentru orice organizaţie din 
lanţul alimentar 
 
OHS AS  18001:2007 S is temul de 
Management al S ănătății ș i 
S ecurității Ocupaționale  
 
S M CEI 62151:2015 S ecuritatea 
echipamentului conectat electric 
la o reţea de telecomunicaţii 
 



Ce necesități au consumatorii? 

Protejarea 
intereselor 
economice  
(securizarea datelor, evitarea 
riscurilor) 
SM SR ISO/ CEI 7813:2013 
Cartele de identificare. Cartele 
pentru tranzacţii financiare 
 
S M S R IS O/CEI 27001:2016 
T ehnologia informaţiei. T ehnici 
de s ecuritate. S is teme de 
management al s ecurităţii 
informaţiei. Cerinţe 
 
 

Informare  
(accesul la informații corecte 
despre produse ce ar duce la 
alegeri informate) 
 
S M S R 13454:2001 Produs e 
biologice. Ghid de producere, 
proces are, etichetare ş i 
comercializare a produs elor 
agroalimentare biologice 
 
S M S R IS O 7176-15:2012 Fotolii 
rulante. Partea 15: Cerinţe de 
prezentare a informaţiilor, 
documentaţie şi etichetare 
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Educație  
(furnizarea unor competențe și 
calif icări recunoscute la nivel 
internațional) 
IS O/IWA 2: S is tem de 
management al calității – Linii 
directoare pentru aplicarea IS O 
9001:2000 în ins tituțiile de 
învățământ (IS O 21001) 
 
S M IS O 29990:2016 S ervicii de 
ins truire pentru educaţie ş i 
pregătire nonformale. Cerinţe de 
bază pentru pres tatorii de 
s ervicii 
 
S M IS O 29991:2016 S ervicii de 
ins truire a limbilor s trăine în 
afara educaţiei formale. Cerinţe 



Ce necesități au consumatorii? 

E-comerțul  
(asigurarea unei protecții egale 
a consumatorilor ce beneficiază 
atât de  comerțul online cât și 
off line) 
ISO 9564-4:2016 Servicii 
financiare. Managementul și 
securitatea numărului de 
identificare personală (PIN). 
Partea 4: Cerințe pentru 
utilizarea PIN-ului în comerțul 
electronic, pentru tranzacții, 
achitare 
 
 
 

Redresare 
ISO 10393 Rechemarea 
produselor de consum. Linii 
directoare pentru furnizori 
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ISO 14452 Servicii de facturare 
în rețea. Cerințe 
 
ISO 10008:2013 
Managementul calităţii. 
Satisfacţia clientului. Linii 
directoare pentru tranzacţii 
comerciale electronice de tipul 
de la afacere la consumator 
 



Impactul participării organizațiilor de protecția 
consumatorilor în activitatea de standardizare 

Studiu efectuat de ANEC  
în 2014 
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SM EN 13869:2016 
Brichete. Cerinţele referitoare la brichete pentru siguranţa copiilor. 
Cerinţe de s ecuritate ş i metode de încercare 

SM EN 14682:2016 
S ecuritatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane ş i 
cordoane glis ante pentru îmbrăcămintea copiilor. 
S pecificaţii 
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Studiu de caz Bosnia 

▸SM SR EN 771-1:2013 Specificaţii ale elementelor 
pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de 
argilă ars ă 

 
▸Standard de firmă 
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Aspecte importante pentru consumatori 
Noi probleme ce vor fi soluționate prin standarde 
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• ISO/TC 290 Online reputation 
• Necesitatea reducerii riscului apariției unor 

catastrofe 
• Comerțul transfrontalier de bunuri second-hand 
• Trasabilitatea în lanțul de aprovizionare 
•  Supravegherea pieței, contrafacerea 
•  Rețelele de telefonie mobilă, E-comerțul 
•  Tehnologiile inteligente 
•  Rețelele de socializare 



Comitetul ISO/ COPOLCO politica privind protecția 
consumatorilor 

Standarde publicate 
▸ ISO 10377 Siguranța produselor de consum. Linii directoare pentru 

furnizori 
 

▸ ISO 10393 Rechemarea produselor de consum. Linii directoare 
pentru furnizori 
 

▸ ISO 26000 Linii directoare privind responsabilitatea socială 
 

▸ IS O/TS  20245 Comerțul transfrontalier de bunuri second-hand 
 

▸ IS O 14452 Servicii de facturare în rețea. Cerințe 
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Comitetul ISO/ COPOLCO politica privind protecția 
consumatorilor 

Standarde publicate 
Satisfacția clientului 
▸ ISO 10001 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare 

pentru coduri de conduită în organizaţii 
 

▸ ISO 10002 Managementul calităţii. Satis facţia clientului. Linii directoare 
pentru tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor 
 

▸ ISO 10003 Managementul calităţii. Satis facţia clientului. Linii directoare 
pentru s oluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor 

  
▸ ISO 10008 Managementul calităţii. Satis facţia clientului. Linii directoare 

privind tranzacțiile comerciale electronice bus ines s -cons umatori 
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Comitetul ISO/ COPOLCO politica privind protecția 
consumatorilor 
▸ ISO 18295 Centre de contact cu clienții. Partea 1: Cerințe pentru 

centrele de contact cu clienții 
 

▸ ISO 50007 Evaluarea și îmbunătățirea serviciilor energetice pentru 
utilizatori 
 

▸ ISO 21041 Linii directoare privind tarifarea unitară 
 

▸ IS O 22059 Linii directoare privind garanțiile de cons um  
 
În proces de lucru     
▸ Cerințe pentru soluționarea aspectelor privind contrafacerea și 

fraudele în produsele de consum 
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Mulțumesc pentru 
atenție! 
Întrebări ? 
Mai multe detalii la adresa de e-mail 
aurica.butnari@standard.md  

mailto:aurica.butnari@standard.md
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