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lntroducere 

Acest ghid reprezinta o sursa de 
informare pentru membrii 
comitetelor tehnice de 
standardizare, precum ~i pentru 
potentialii membri din diverse 
domenii, inclusiv: producatori, 
reprezentanti ai asociatiilor de 
consumatori, institutii publice, 
autoritati de reglementare, mediul 
academic ~i alte parti interesate 
care doresc nemijlocit sa se implice 
in activitatea de standardizare. 

Prezentul ghid ofera o viziune clara 
asupra organizarii activitatii 
comitetelor tehnice de 
standardizare din Republica 
Moldova. 

Prin intermediul acestui ghid 
persoanele interesate vor afla care 
este structura unui comitet tehnic, 
care sunt obligatiile ~i drepturile 
membrilor comitetelor tehnice, 
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precum ~i care sunt etapele de 
elaborare ~i adoptare a 
standardelor moldovene~ti, 
europene ~i internationale. 

in acest context. speram ca veti 
gasi importanta aceasta bro~ura ~i 
veti fi motivati sa participati in 
activitatea de standardizare, 
deoarece devenind membru al unui 
comitet tehnic de standardizare 
veti putea cunoa~te din timp ce 
standarde vor fi elaborate ~i 
revizuite Ia nivel national, european 
~i international, veti avea 
posibilitatea sa veniti cu anumite 
modificari in textul standardului, 
veti putea identifica care sunt 
cerintele clientilor, veti putea 
cola bora ~i mentine contact cu 
speciali~ti din domeniul specific 
activitatii dvs. atat din tara, cat ~i 
din strainatate in scopul de a 
efectua schimb de experienta. 

[II Aspecte generale despre activitatea 
de standardizare 

lnstitutul de Standardizare din Moldova (ISM) este o institutie publica, in subordinea 
Ministerului Economiei ?i are drept scop realizarea politicii nationale in domeniul 
standardizarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire Ia 
standardizarea nationala. 

ISM i?i desfa?oara activitatea in calitate de organism national de standardizare (ONS) 
Ia nivel national ?i colaboreaza cu organizatiile de standardizare europene: CEN, 
CENELEC ETSI internationale: ISO, IEC. ITU si interstatale: EASC. IRSA, in scopul de a 
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prezenta interesele nationale. 

Standardizarea este activitatea prin care se stabilesc prevederile destinate unei 
utilizari comune, prin care se urmare?te obtinerea unui grad optim de ordine intr-un 
anum it context. Aceasta activitate consta din elaborarea ?i punerea in aplicare a 
standardelor. 

Standardul reprezinta un document. de natura voluntara, elaborat de partile 
interesate, pentru a solutiona o problema com una, care afecteaza aceste parti. 
Standardele sunt un limbaj tehnic pentru comunicare intre producatori, furnizori, 
consumatori ?i autoritati. 

Caracteristicile unui standard: raspuns Ia o intrebare, detin informatii utile, sunt creatii 
colective ?i sunt initiate de industrie/piatalparti interesate. 

Jndiferent de nivelulla care se desfa~oara activitatea de standardizarea, trebuie 
sa fie respectate urmatoarele principii: 

Transparenfa consta in comunicarea tuturor partilor interesate despre proiectele in 
faza de initiere (proiect de standard, crearea unui comitet tehnic, anularea unui 
standard). lnformatiile din domeniul standardizarii trebuie sa fie U?Or accesibile, fiind 
facute public pe pagina web a ONS in compartimentul .. Buletinul de Standardizare': 

Consensu/ reprezinta acordul general al majoritatii partilor interesate, caracterizat 
prin absenta unei opozitii sustinute fata de un anumit aspect esential al subiectului de 
standardizare, luand in considerare punctul de vedere al fiecarei parti interesate ?i 
apropierea eventualelor pozitii divergente. 

Oeschiderea - toate partile interesate au dreptul sa participe ?i sa contribuie Ia 
elaborarea standardelor. Mai mult decat atat, standardele ar 
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trebui sa posede 0 aplicabilitate larga ?i 
sa corespunda necesitatilor partilor 
interesate. 

Coerenta - standardele nu trebuie sa 
se contr~zica lntre ele ?i trebuie sa fie 
concise, clare, fara ambiguitati ?i U?or 
de utilizat. 

Aplicarea voluntara - standardele 
sunt voluntare, procedurile de 
elaborare a lor asigurand o legitimitate 
democratica. 

Standardele sunt elaborate In cadrul 
comitetelor tehnice. 

~ Ce este un comitet tehnic? 

Comitetul tehnic este o structura de lucru a organizatiilor de standardizare. Acesta 
reprezinta un grup de speciali?ti dintr-un anumit domeniu, care desfa?oara 
activitatea de standardizare, fara personalitate juridica. Participarea In cadrul 
comitetului tehnic este deschisa pentru toate partile interesate. 

Un comitet tehnic este constituit Ia initiativa partilor interesate din economia 
nationala, atunci cand se dore?te participarea In procesele de standardizare 
internationala sau europeana, sau cand se stabile?te oportunitatea elaborarii 
standardelor moldovene?ti lntr-un domeniu care nu apartine nici unui comitet 
tehnic national existent. 

La stabilirea componentei comitetului tehnic se urmare?te reprezentarea 
echilibrata a tuturor partilor interesate din domeniul respectiv: producatori, asociatii 
de consumatori, mediul universitar, autoritati de reglementare ?i organizatii 
guvernamentale. 

Organismul national de standardizare asista ?i intermediaza initiativele ?i discutiile 
privind crearea unui comitet tehnic. 
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SJ Procedura de creare a unui comitet tehnic 

Orice parte interesata poate sa vina cu 
initiativa de constituire a unui comitet 
tehnic de standardizare.ln acest caz, 
partea interesata care initiaza 
constituirea unui comitet tehnic trebuie 
sa prezinte ONS o nota de fundamentare, 
argumentand necesitatea de constituire. 
Mai apoi se examineaza propunerea, ?i In 
cazul acceptarii propunerii, ONS publica 
pe pagina web oficiala un anunt despre 
initierea constituirii unui comitet tehnic ?i 
invitatia de participare a partilor 
interesate. 

ONS acumuleaza setul de documente 
necesare In conformitate cu Regulile de 
standardizare nationale 
RS 8:2016 Reguli de constituire ~i 
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funcfionare a comitetelor tehnice 
nafionale, dupa care se organizeaza 
?edinta de constituire a comitetului 
tehnic de standardizare. 

Constituirea comitetului se aproba prin 
hotararea ONS. 

Un comitet tehnic este identificat 
printr-un indicativ, care include simbolul 
,,SMICT; numarul de lnregistrare ?i 
denumirea lui. De exemplu: 
ISM/CT 32 11Biocombustibili solizi'~ 
ISM/CT32. 



D Structura unui comitet tehnic 

Pre~edinte 

Schema 1: Structura comitetelor tehnice nationale de standardizare 

Structura ?i modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare sunt stabilite 
In Regulile de standardizare nationale RS 8:2016 Reguli de constituire ?i functionare a 
comitetelor tehnice nationale. 

Membrul comitetului tehnic 

Membrul comitetului tehnic este persoanajuridica, In calitatea sa de parte interesata In 
lucrarile de standardizare, care lndepline?te conditiile formale de lnregistrare. 
Reprezentarea In cadrul comitetului tehnic a fiecarei parti interesate se realizeaza prin 
intermediul unui singur specialist. 

Secretarul comitetului tehnic 

Secretariatul unui comitet tehnic de standardizare este asigurat de catre 
reprezentantul organismului national de standardizare. 
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Secretarul comitetului tehnic convoaca ?i pregate?te ?edintele comitetului tehnic, 
pregate?te ?i difuzeaza membrilor comitetului tehnic documentele de lucru, participa 
Ia stabilirea programului de standardizare al comitetului tehnic si colaboreaza cu 
pre?edintele pentru respectarea acestora. ' 

Pre~edintele comitetului tehnic 

Pre?edintele unui comitet tehnic conduce ?edintele comitetului, avand o pozitie 
impartiala ?i deschisa. Pre?edintele coordoneaza activitatea comitetului tehnic, In 
colaborare cu secretarul, pentru lncadrarea lucrarilor In programul ?i termenele 
stabilite ?i asigura transparenta procesului decizional, prin formularea clara a 
hotararilor adoptate In cadrul ?edintelor, care trebuie consemnate In procesul-verbal. 

Alegerea pre?edintelui se face prin votul majoritar al membrilor prezentL Pre?edintele 
este desemnat pentru o perioada de trei ani ?i poate fi reales din nou pentru un alt 
mandat consecutiv, de trei ani. 

Activitatea comitetelor tehnice 

Activitatea unui comitet tehnic se desfa?oara conform unui plan anual de activitate, In 
care pot fi incluse: 

1 )propunerile de adoptare In calitate de standarde moldovene?ti a standardelor 
europene ?i internationale; 

2)propunerile de elaborare a proiectelor standardelor moldovene?ti originale, In cazul 
In care nu exista standarde europene sau internationale corespunzatoare; 

3)propuneri de anulare a standardelor moldovene?ti conflictuale cu standardele 
europene ?i internationale. 

Comitetele tehnice l?i desfa?oara activitatea sub forma de ?edinte sau prin 
corespondenta. 

~edintele comitetelor tehnice, de regula, se desfa?oara Ia sediul entitatii care detine 
secretariatul comitetului. Rezultatele ?edintelor comitetelor tehnice se lnregistreaza 
lntr-un proces-verbal, care se semneaza de catre pre?edintele ?i secretarul comitetului 
tehnic. 
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~ Ce drepturi am eu fiind membru 
a/ comitetului tehnic? 

Membrul unui comitet tehnic are urmatoarele drepturi: 

• sa lnainteze propuneri de teme noi de standardizare sau referitor Ia 
modificarea/revizuirea standardelor moldovene?ti existente; 
• sa solicite toate informatiile referitoare Ia activitatea comitetului tehnic; 
• sa primeasca pentru examinare proiectele de standarde; 
• sa lnainteze propuneri privind standardele care urmeaza a fi anulate. 

Jl Ce obligatii am eu fiind membru 
a/ comitetului tehnic? 

Membrul unui comitet tehnic are urmatoarele obligatii: 

• sa participe permanent ?i activ Ia ?edintele ?i Ia lucrarile desfa?urate de 
comitetul tehnic; 
• sa examineze proiectele de standarde ?i sa prezinte opinia; 
• sa prezinte ?i sa sustina, In cadrul comitetului tehnic, pozitia organizatiei pe care 
o reprezinta; 
• sa informeze entitatea pe care o reprezinta despre lucrarile din cadrul 
comitetului tehnic. 

rJ Unde gasesc proiectele de standarde? 

Documentele de lucru sunt transmise de catre secretar prin e-mail fiecarui membru al 
comitetului tehniclnainte de ?edinta, pentru a analiza ?i a veni cu unele propuneri 
privind continutul documentelor. 
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n Etapele de elaborare a standardelor moldovene~ti 
In procesul de elaborare a standardelor moldovene?ti, membrii comitetelor tehnice 
trebuie sa tina cont de urmatoarele etape: 

Anteproiectul standardului 
moldovenesc 

Aceasta etapa consta In identificarea unei 
noi teme pentru elaborarea unui nou 
standard, care ar prezenta interes pentru 
partile interesate ?i desemnarea unui 
grup de lucru format din membrii 
comitetului tehnic care elaboreaza 
anteproiectul standardului. Anteproiectul 
unui standard moldovean poate fi 
elaborat de unul din membrii comitetului 
tehnic. 

Dupa desemnarea grupului de lucru, 
secretarul comitetului tehnic transmite 
anteproiectul definitivat, lmpreuna cu 
nota de fundamentare, tuturor membrilor 
comitetului tehnic spre examinare. La 
aceasta etapa anteproiectul devine 
proiect pentru comitet. 

Anteproiectul este transmis tuturor 
membrilor comitetului tehnic pentru a fi 
examinat. Fiecare membru al comitetului 
tehnic trebuie sa lntocmeasca un aviz cu 
observatii asupra anteproiectului, dupa 
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care II transmite secretarului 
comitetului tehnic In term en de 30 zile 
calendaristice din ziua primirii 
anteproiectului. Secretarul comitetului 
tehnic, In comun cu elaboratorul, 
lntocme?te o sinteza a observatiilor 
primite In termen ce nu va depa?i 15 
zile. 

Concluziile privind observatiile Ia 
anteproiectul standardului se expun 
pentru fiecare observatie, cu utilizarea 
sintagmelor: 

, Se accepta" -In cazul cand 
observatiile se accepta integral; 

, Discutie In ?edinW' -In cazul cand 
observatiile necesita discutii ?i 
clarificari In cadrul ?edintei comitetului 
tehnic; 

, Se resping" - In cazul cand 
observatiile contravin legislatiei In 
vigoare, nu se refera Ia subiect, 
depa?esc obiectul de standardizare al 
proiectului standardului discutat. 

Proiectul pentru comitet, care 
reprezinta anteproiectul cu toate 
observatiile primite de Ia membri, 
asupra caruia s-a ajuns Ia un consens 
In cadrul comitetului tehnic, este 
lnaintat catre ONS ca proiect pentru 
ancheta publica. 



Proiectul pentru comitet este supus 
anchetei publice, care dureaza nu mai 
putin de 60 de zile de Ia data publicarii 
notificarii. Notificarea privind initierea 
etapei anchetei publice a proiectului se 
lntocme?te ?i se publica In ,Buletinul de 
Standardizare': In baza demersului 
comitetului tehnic. 

In perioada anchetei publice, toate 
observatiile proiectului se transmit 
secretarului comitetului tehnic. La 
aceasta etapa sunt analizate ?i discutate 
observatiile asupra proiectului 
standardului. Daca In urma observatiilor, 
rezultate din ancheta publica, sunt 
propuse modificari importante In 
proiectul standardului, comitetul tehnic 
poate lua decizia ca proiectul modificat 
sa fie supus unei noi anchete publice. 

Proiectul modificat In baza obiectiilor ?i 
propunerilor primite In perioada 
anchetei publice ?i asupra caruia s-a 
ajuns Ia un consens In cadrul comitetului 
tehnic, se considera proiect de standard. 

Proiectul de standard se transmite In 
format de hartie ?i In versiune electronica 
de catre secretarul comitetului tehnic 
spre aprobare In adresa ONS, lmpreuna 
cu urmatoarele documente In original: 

./ scrisoarea de lnsotire; 

./ nota de fundamentare; 

./ sinteza observatiilor de Ia etapa 
proiect pentru ancheta publica ?i 
scrisorile conform carora a fost lntocmita 
sinteza observatiilor; 
./ procesul-verbal al ?edintei 
comitetului tehnic referitor Ia examinarea 
redactiei finale a proiectului standardului. 

Textul proiectului de standard trebuie sa 
fie semnat de pre?edintele ?i secretarul 
comitetului tehnic. 

Aprobarea proiectului de standard se 
efectueaza de catre directorul ONS, 
dupa lnlaturarea tuturor 
neconformitatilor ?i introducerea 
tuturor propunerilor. Standardele 
moldovene?ti sunt aprobate pe un 
termen nelimitat. lnformatia referitor 
Ia standardele aprobate ?i data 
aprobarii standardelor se publica In 
,Buletinul de Standardizare': 

Dupa aprobare, standardele se publica 
pentru a fi disponibile partilor 
interesate. 

D Metodele de adoptare a standardelor europene ~; 
internationale 

Adoptarea standardelor europene, 
internationale se efectueaza prin 
urmatoarele metode: traducerii, 
reproducerii versiunii oficiale ~i 
confirmarii adoptarii. 

Adoptarea prin metoda traducerii 
reprezinta preluarea integrala prin 
traducere In limba de stat a unei versiuni 
a standardului european, international. 
Este important ca sa fie pastrata 
uniformitatea continutului tehnic a 
standardului ?i a formei de prezentare a 
ambelor documente. 
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Adoptarea prin metoda reproducerii 
versiunii oficiale reprezinta preluarea 
versiunii oficiale (engleza, franceza sau 
germana) a standardului european, 
international In limba originalului. 

Adoptarea prin metoda confirmarii 
adoptarii se efectueaza prin 
publicarea unei note de confirm are In 
,Buletinul de Standardizare" al ONS. 
Nota de confirmare a adoptarii trebuie 
sa cantina urmatoarele informatii: 

./ indicativul ?i titlul standardului 
moldovean, indicativul; 
./ anul publicarii ?i titlul standardului 
european/international adoptat In 
versiunea originala; 
./ indicativul standardului lnlocuit ?i 
numarul hotararii de aprobare a 
standardului. 



m:J Dreptul de autor asupra standardelor 

Standardele sunt protejate de dreptul de autor conform aliniatului 2 al Legii nr. 20 din 4 
martie 2016 cu privire Ia standardizarea nationala. 

lnainte de fiecare ?edinta secretarul comitetului tehnic difuzeaza proiectele de 
documente membrilor comitetului tehnic ?i pre?edintelui. Membrii comitetului tehnic 
sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiei obtinute pe parcursul activitatii, 
precum ?i dreptul de autor asupra standardelor. 

Astfel, difuzarea tuturor documentelor de lucru se realizeaza numai cu aplicarea 
elementelor de securitate stabilite de ISM. 

De aceea este strict interzis ca documentele de lucru sa fie aduse Ia cuno?tinta 
publicului sau utilizate In alte scopuri decat pentru lucrarile comitetului tehnic respectiv. 

[II Participarea organismului national de 
standardizare Ia activitatea de standardizare 
Ia nivel international, european ~i interstatal 

Procesul de standardizare trebuie sa fie coerent ?i sa se bazeze pe cooperare dintre 
organismele de standardizare ?i coordonarea lucrarilor de standardizare Ia nivel 
national, european, international ?i interstatale, astfellncat sa se previna elaborarea de 
standarde conflictuale asupra acelora?i tematici. 

ONS coopereaza cu organizatiile de standardizare Ia nivel international: Organizatia 
lnternationala de Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnica lnternationala (IEC), 
Uniunea lnternationala a Telecomunicatiilor (ITU). 

La nivel european: Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de 
Standardizare In Electrotehnica (CENELEC), lnstitutul European de Standardizare In 
Telecomunicatii (ETSI). 

La nivel regional: Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie ?i Certificare 
(EASC) ?i Asociatia lnterregionala de Standardizare (IRSA). 
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Cooperare internationala 

/SO este o organizatie internationala, nonguvernamentala responsabila de 
elaborarea standardelor internationale pentru produse ?i servicii. 
Standardele elaborate de aceasta au abrevierea ISO. 

ISO are drept obiective: asigurarea calitatii, securitatii ecologice, sigurantei, economiei, 
fiabilitatii, compatibilitatii, interoperabilitatii, eficientei, eficacitatii, precum ?i a altar 
caracteristici esentiale; de asemenea, standardele ISO faciliteaza comertul ?i 
accelereaza transferul tehnologic. 

Ill IEC este o organizatie nonguvernamentala, internationala responsabila de 
elaborarea standardelor In domeniul electrotehnic, au abrevierea IEC. 

ObiectivuiiEC este deservirea pietelor globale ?i societatii prin activitatile sale de 
standardizare ?i evaluare a conformitatii In domeniul electric ?i electronic. IEC 
promoveaza comertul mondial ?i dezvoltarea economica, lncurajand crearea 
produselor, sistemelor ?i serviciilor sigure, eficiente ?i cu un impact redus asupra 
mediului lnconjurator. 

ITU este agentia Natiunilor Unite specializata In elaborarea standardelor In 
domeniul informatiei ?i comunicatiilor. 

Printre obiectivele ITU se numara ?i elaborarea standardelor ITU, numite recomandari, 
care sunt fundamentale pentru operarea corecta a retelelor tehnologiei informatiei ?i 
comunicatiilor atat Ia nivel national, cat ?i Ia nivel mondial. 
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Cooperare europeana 

CEN este organizatia europeana de standardizare responsabila de 
elaborarea ?i adoptarea standardelor europene In toate domeniile de 
activitate economica, cu exceptia electrotehnicii ?i telecomunicatiilor. 

CEN are obiectivul de a sustine economia europeana In cadrul comertului global, 
pentru bunastarea cetatenilor europeni concomitent cu protejarea mediului 
lnconjurator. 

CENELEC este organizatia europeana responsabila de elaborarea 
standardelor In domeniul electrotehnic. 

CENELEC are drept obiectiv de a facilita comertullntre state prin lnlaturarea barierelor 
tehnice, de a favoriza crearea unor noi piete, precum ?i de a reduce costurile ?i 
dezvoltarea Pietei Europene. 

World Class Standards 

ETSI este o organizatie europeana de standardizare responsabila de 
elaborarea standardelor aplicabile Ia nivel global pentru domeniul 
tehnologiei informatiei ?i comunicatiilor. 

Obiectivul ETSI este elaborarea ?i mentinerea standardelor tehnice inovative ?ide 
calitate In domeniul tehnologiei informatiei ?i comunicatiilor prin utilizarea 
metodologiilor ?i proceselor moderne. 

Standardele elaborate de CEN ?i CENELEC au abrevierea EN, iar cele elaborate de ETSI, 
au abrevierea ETSI. 
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Cooperare regionala 

EASC este o organizatie interstatala a Comunitatii Statelor lndependente, 
efectueaza coordonarea activitatii de standardizare interstatala, adopta 
decizii In promovarea politicii In domeniul standardizarii, metrologiei ?i 
certificarii. 

Printre obiectivele de baza ale activitatii EASC In domeniul standardizarii se numara 
elaborarea documentelor normative de standardizare; crearea, pastrarea ?i 
gestionarea fondului interstatal de standarde ?i furnizarea acestor standarde 
membrilor EASC; coordonarea lucrarilor de elaborare a standardelor interstatale ?i 
cooperarea internationala In domeniul standardizarii. Rezultatul activitatii EASC sunt 
standardele GOST. 

IRSA areca obiectiv cooperarea In domeniul standardizarii ?i domeniilor 
conexe lntre membrii IRSA pentru facilitarea comertului ?i pentru 
dezvoltarea cooperarii In domeniul ?tiintific, tehnic ?i economic; 
cooperarea In scopul stabilirii principalelor directii In problemele aplicarii 

standardelor ISO, IE[, CEN ?i CENELEC, cu referire Ia protectia sanatatii oamenilor, 
securitatea produselor, siguranta mediului lnconjurator, asigurarea drepturilor 
consumatorilor etc. precum ?i cooperarea In domeniul instruirilor. 

ONS, In calitate de membru al organizatiilor sus-mentionate, are obligatia sa respecte 
regulile ?i procedurile stabilite de acestea. 

Participand Ia activitatile de standardizare internationala, europeana ?i interstatala, 
expertii din diferite domenii de activitate au posibilitatea de a veni cu propuneri ?i idei Ia 
standardele nou-elaborate, pe langa faptul ca au posibilitatea de a prelua cele mai 
bune practici sub forma de standarde deja elaborate. 
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Referinte Ia materialele informationale pentru 
membrii comitetelor tehnice 

Membrii comitetelor tehnice pot accesa ?i vizualiza diverse materiale informationale 
privind activitatea de standardizare elaborate de: 

ISM http:#standard.md/lib.php?l=ro&idc=212&t=/Biblioteca-on-line/Pentru-experti 
CEN ELEC https:#www.cenelec.eu/membersandexpertslresourcearealmanuals.html 
I EC http:#www.iec.ch/standardsdevlresourcesl 
ISO http:#www.iso.org/isolmv_iso_job.pdt 
http:#www.iso.org/iso/how-to-write-standards.pdf 

De asemenea, pentru a fi Ia curent cu toate noutatile In domeniul standardizarii, 
puteti accesa link-urile organizatiilor de standardizare europene, internationale ?i 
interstatale: 

CEN 
CENELEC 
ETSI 
ISO 
IEC 
ITU 
EASC 

www.cen.eu 
www.cencenelec.eu 
www.etsi.org 
www.iso.org 
www.iec.org 
www.itu.int 
www.easc.org.by 
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ancheta publica a unui standard: acordarea unei perioade de timp 
suficiente pentru examinarea unui standard sau proiect de standard de ditre 
partile interesate care pot prezenta observatii ?i propuneri scrise pe marginea 
acestora in scopul stabilirii consensului. 

document de standardizare: orice specificatie tehnica, alta dedit un 
standard, adoptata de un organism de standardizare pentru aplicare repetata sau 
continua ?i a carei respectare nu este obligatorie. 

organism de standardizare: organism care desfa?oara activitate de 
standardizare, recunoscut Ia nivel national, regional sau international, ?i care are 
ca funqie principala, in conformitate cu statutul sau, elaborarea ?i aprobarea sau 
adoptarea de standarde ce sunt puse Ia dispozitia publicului. 

organism national de standardizare: organism de standardizare 
recunoscut Ia nivelul Republicii Moldova, imputernicit sa devina membru national 
in organizatiile internationale ?i regionale de standardizare corespunzatoare. 

parte interesata: persoana fizica sau juridica, inclusiv autoritate publica, care 
are un interes sau o preocupare in activitatea de standardizare, ?i anume: 
producatori, asociatii de consumatori, asociatii sau organizatii patronale sau 
sindicale, intreprinderi micro, mici ?i mijlocii, institutii de invatamant, de 
proiectare, de cercetare, laboratoare de incercari, organisme de certificare, 
autoritati de supraveghere a pietei ?i alte persoane juridice ?i fizice interesate. 

proiect de standard: document ce contine specificatii tehnice referitoare Ia 
un subiect dat, care poate fi adoptat in conformitate cu regulile de standardizare 
nationala, textul acestuia fiind rezultatul lucrarilor pregatitoare, ?i care se 
distribuie in scopul prezentarii observatiilor ?i propunerilor sau supunerii anchetei 
publice. 

standard: specificatie tehnica stabilita prin consens, adoptata de un organism 
de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, a carei 
respectare nu este obligatorie. 
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standard moldovenesc: standard aprobat sau adoptat de organismul national de 
standardizare din Republica Moldova. 

standard european: standard adoptat de o organizatie europeana de 
standardizare. 

standard international: standard adoptat de o organizatie internationala de 
standardizare. 

standard interstata/: standard adoptat de catre Consiliul Euro-Asiatic de 
Standardizare, Metrologie ?i Certificare. 

standardizare: activitate specifica desfa?urata de un organism de standardizare 
recunoscut, prin care sunt elaborate, aprobate, adoptate, revizuite, modificate ?i 
anulate standarde ?i alte documente de standardizare. 

ibliografie 

1. Legea nr.20 din 04.03.2016 cu privire Ia standardizarea nationala 
2. RS 8:2016 Reguli de constituire ?i functionare a comitetelor tehnice 
nationale 
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