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Bune practici privind implementarea standardelor 



Agenda Prezentării 
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Istorie 

Istoria dezvoltării standardizării 

 

Studiu de caz  

Analiza beneficiilor menționate prin prisma S.A ”Efes 

Vitanta Moldova Brewery” 

Concluzii 

Formularea concluziilor finale 

Recomandări 

Depistarea  lacunelor în procesul de 

standardizare al Republicii Moldova  

Ce sunt standardele? 

Ce reprezintă un standard?,  

Beneficii 

Analiza beneficiilor aduse de 

standarde pe planul economic, 

ecologic, legislativ, social și 

inovațional 

 



  

Ce sunt 

standardele? 



Ce reprezintă standardizarea? 
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Standardizarea este o activitatea specifica prin care se elaborează norme, ansambluri de norme, prescripții sau prevederi, care servesc 

drept instrument de reglementare a relațiilor între persoane, organizații, state și sisteme de ajustoare a proceselor și rezultatelor 

activității acestora 

1600000 

21544 

200 

140 

State 

Peste 140 de state posedă organe competente pentru 

instituirea și adoptarea standardelor 

Organizații 

Peste 200 de organizații internaționale pentru 

implementarea standardelor 

Standarde ISO 

În decursul anilor, organizația ISO  a completat o gamă 

de peste 21500  de standarde. 

Certificări 

Numai în 2016 au avut lor în jur de 1.600.000 de 

certificări ISO  



  

Istoric 



Istoric 
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Elemente tipizate cu caracter standardizat 

se aplicau uneltelor de muncă, armelor de 

luptă, construcțiilor. 

Etapa timpurie 
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Sfera de aplicare a standardelor a fost 

lărgită. Standardele capătă 3 funcții 

primordiale : economică, socială, 

informațională. 

Etapa de dezvoltare 

Procesul standardizării devine unul esențial, 

de mare importanță. Iau naștere 

organizațiile de implementare a 

standardelor (CEN, ISA,CEN, ISO,CEI)  

Etapa de centralizare 

1 

3 



Beneficiile  

 

I-Perspectivă 

economică 
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Exemplul Marii Britanii 

Studiul ”Contribuția Economică a Standardelor pentru 

Economia Marii Britanii”- CEBR 

O recentă analiză descriptivă a contribuției standardelor asupra businessului și economiei britanice, susține 

aportul remarcabil pe care îl au standardele asupra dezvoltării statului 

+37% 

Productivitatea 

muncii 
+28% 

Produsul Intern Brut 

+ 6.9 mld. lire sterline 

Veniturile companiilor 



Avantajele economice ale standardelor 
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La nivel de întreprindere 

Reducerea costurile de tranzacție 

Minimizarea riscurilor la care se 

expune întreprinderea 

Luarea calitativă a deciziilor = > 

eficientizarea conducerii  întreprinderii 

Îmbunătățirea calității produselor și 

serviciilor => Îmbunătățirea reputației 

companiei 

Care ar fi avantajele 

implementării 

standardelor la nivel 

de întreprindere 



  

Beneficiile 

 

II-Perspectivă 

ecologică 



Standardele ce se referă la protecția mediului 
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Sisteme de management 

al mediului 

Sustenabilitatea lucrărilor 

de construcții 
Aerul ambiental Testarea Emisiunilor 

de gaze 

Măsuri de precauție 

privind poluarea solului 
Energie sustenabilă Responsabilitate 

socială 
ECOS 



Exemple concrete 

12 

În decursul a 18 luni de la implementarea 

standardelor de sustenabilitate, compania a 

redus cu 50 % consumul de energie utilizat 

pentru fabricarea produselor. 

TC Industries of Europe 

În urma implementării standardelor, consumul 

de apă pentru producerea băuturilor a fost 

redus cu 20% 

Tata Global Beverages 



  

Beneficiile 

III-Stat 

Standardele susțin 

dezvoltarea politicilor 

publice 

Standardele contribuie la 

înlăturarea barierelor de 

comerț 

Standardele contribuie la 

reducerea costurilor 

pentru reînnoirea cadrelor 

de reglementare 



Beneficiile 
IV-Consumatori 
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1.Protecția sănătății 

2.Protecția mediului înconjurător 

3.Asigurarea transparenței informației de pe ambalaj 

4.Protecția împotriva afirmațiilor false 

5.Consecvența serviciilor de distribuție 

6.Conveniența produselor pentru grupurile vulnerabile 
 

 

1.ISO 8317 

 

 

2.ISO 10002 

 

 

3.ISO2012 

 

4.CAN/ULC-S531 

 

 

                 5.CAN/ULC-S572-10 



Beneficiile 
V- Inovația 
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Cu ajutorul standardelor se minimizează 

duplicările în timpul cercetărilor 

Eficientizarea cercetărilor 

Acestea încurajează schimbul de experiență și 

informații între state 

Standardele  creează un 

cadru comun de inovare 

Standardele contribuie la maximizarea abilității 

unui produs de a fi utilizat în asociere cu alte 

produse, astfel căpătând noi caracteristici. 

Dezvoltarea produselor 



Efes Vitanta Moldova 

Brewery 

 

Studiu de caz 

Este cel mai mare 

producător de bere 

din Republica 

Moldova, care 

controlează mai mult 

de 70% din piața 

națională de bere 



Laboratorul Efes 

Cum se efectuează procesul de testare în 

laboratorul Efes? 

 ISO 17025- Competențe De testare și calibrare a laboratoarelor 

(2010) 

 ISO 9001 – Managementul Calității (2007) 

 HACCP/ISO 22000 – Siguranța alimentelor (2010) 

 OHSAS 18000 – Sănătatea și securitatea locurilor de muncă 

(2012) 

 GOST 12786-80 –Metodologia selectării probelor 
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 4000 de senzori urmăresc starea produselor de la prima etapă 

 Sunt efectuate peste 1500 de teste pentru stabilirea calității 

produselor 

 Procesul de fabricare este supus controlului 1500 de parametri 

ai calității 

Care standarde stau la baza testării și 

fabricării produselor? 



DistincTii 

1. Свято Пива 2016 

Berea Kozel brună a fost distinsă cu Marele Premiu; 

Berea Herrenhoiser a fost premiat cu medalia de aur; 

Berea Kozel Lager a primit medalia de argint. 
 

2.International Monde Selection 2010 

Berea Chișinău a obținut Medalia de aur 
 

3.Marca Comercială a anului 2012 

Premiul Mare - ”Mercuriul de Aur” 
 



ISO 14000 

ISO 5001 

ISO 14064 

1.Implementarea unui sistem special de tratare a 

apelor reziduale 

2.Efes- semnatar al Pactului UNGC 

3.Reducerea emisiunilor de CO2 

4.Colectarea ambalajelor PET 

5.Instalarea dispozitivelor de restabilire a calității 

aerului 



Responsabilitatea socială 
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1.Efes Vitanta Moldova Brewery implementează proiecte cu privire la 

consumul precaut al băuturilor alcoolice 

2.Compania susține producătorii autohtoni din industria textilă 

(sponsor ”Din Inimă” 

3.2013-Partener general al Echipei Naționale de Fotbal 

4.Instalarea lăzilor de colectare a deșeurilor reciclabile 

5.Împreună cu Teatrul Eugen Ionesco, Efes Vitanta Moldova prezintă 

Festivalul Artelor Scenice la Chișinău 

Contribuie la imaginea companiei 



Concluzii 
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Compania are acces 

ușor la investiții 

străine 

Sporirea 

competitivității 

Îmbunătățirea 

calității produselor 

și serviciilor 

Creșterea potențialului 

de dezvoltare 
Lărgirea piețelor 

de desfacere 

Adoptarea de 

noi standarde 


