
Valoarea strategică a standardelor 

Studiu de caz în baza SA "Orhei-Vit"  

Elaboratori: 

Grăjdian Irina 

Fulga Inga 



Această prezentare conține 

plasare de produse 



Scopul și obiectivele studiului 

 . 

 

• stimularea gradului de 
conștientizare a 
importanței 
standardelor în 
promovarea 
dezvoltării economice 

sigure și durabile. 



Standardele sunt peste tot 

 

standardele produse 

echipamente 
industriale 

servicii 

management 

ș.a. 





     De la naştere și pînă la moarte, viaţa noastră  s-a 

umplut de standarde.Acestea se găsesc în fiecare 

aspect al vieții moderne.  
      Asfel, potrivit standardelor noi : ne naştem, ne 

vaccinăm, ne jucăm, ne hrănim, ne îmbrăcăm, 

studiem, muncim, etc. 
 
 

         Fără standarde, navele s-ar scufunda, 

avioanele ar cadea, produsele alimentare ar 

fi periculoase pentru viața oamenilor și în 

general ar domina  haosul. 
 



Orhei–vit – cel mai mare producător de 

fructe/legume conservate 



Despre companie 

1945 - deschiderea 
unei hale de 
producerea 
conservelor in orasul 
Orhei 

linia a doua de 
producție a fost pusă în 
funcțiune , ă a fost 
creat departamentul 
aspetic pentru 
depozitarea sucurilor 

Anii ’80 – înființarea 
unei infrastructuri 
moderne,  

1994 – 

privatizarea 

companiei, 

Prezent- deține 2 
fabrici moderne în 
orașele Orhei și Cău
șeni 



Oferta de produse 
• sucuri 

• nectar 

• pireuri 

• nectaruri 

• Dulcețuri 

• Gemuri  

• conserve 

peste 150 de 
articole 



 
Rolul standardelor în companie 

Standardele „guvernează” începând cu cele mai 
mici detalii. 

 

 

SM ISO 9058:2014 

Recipiente din sticlă. 

Toleranţe standard pentru 

butelii 

http://estandard.md/Standard/SearchResult
http://estandard.md/Standard/SearchResult
http://estandard.md/Standard/SearchResult


 

SM SR EN 340:2010 

 Îmbrăcăminte de protecţie. 

Cerinţe generale 



Angajamentele R. Moldova față de UE în 
domeniul standardizării în contextul semnării 

acordului de asociere 

Anularea standardelor conflictuale 

                                              Adoptarea standardelor  EN 



Certificarea produsului 
 

 

Certificarea este garanția independentă a 

conformitatii unui sistem de managment, unui 

produs sau unui serviciu  ca acesta 

îndeplinește cerințele stabilite de standardele 

normative aplicabile 



Sisteme de management 
la companie 

Sistem de management al calității 

 

 

 

 

 

Sistem de management al siguranței alimentului 

 



Beneficiile implimentării 
sistemelor de management 



Beneficiile implimentării sistemelor de 
management pentru Orhei-vit 

1. Noi piețe de desfacere 

Export în peste 25 de țări 

70% 

30% 

export piața internă 





Beneficiile implimentării sistemelor de 
management pentru Orhei-vit 

2. Sporirea competitivității și recunoaștere 
internațională 

3. O mai bună măsurare a performanţelor 

Participarea la diferite expozitii prestigioase de produse 
alimentare si bauturi, cum ar fi Alimentaria Barcelona si 
SIAL Paris, ANUGA Koln si PRODEXPO Moscova a adus 
companiei inalte distinctii. In rezultatul auditului 
international S.A. "Orhei-Vit" i-a fost oferit certificatul, ce 
atesta implementarea si dezvoltarea sistemului de 
control al calitatii in conformitate cu cerintele 
standardului de management in domeniul sigurantei 
alimentelor ISO 22000.  



Standul Orhei-Vit la expozitia internationala 

Anuga 2013, Germania 

 



Beneficiile implimentării sistemelor 

de management pentru Orhei-vit 
• Îmbunătăţirea productivităţii şi eficienţei 

• Cifra de afaceri a companiei depășește 21 de 
milioane de dolari. In fiecare an, compania 
investeste milioane de dolari in dezvoltare. 



Beneficiile implimentării sistemelor de 

management pentru Orhei-vit 
Utilizarea rațională a resurselor și reducerea costurilor 
fabricării 

Exemplu: se utilizează sâmburii fructelor  și rumeguș 
de mere la cazane cu biomasă 



Concluzii 
• Standardele faciliteaza libera circulatie a produselor pe o piata internationala 

prin încurajarea interoperabilitatii și comparabilitatea produselor și a 
serviciilor.  

• *Acest proces contribuie la competitivitatea organizatiilor și permit o anumita 
rationalizare a productiei din cadrul afacerilor.  

• Standardizarea metodelor de organizare de asemenea, cunoscute sub numele 
de standardizarea sistemelor de management permit organismelor publice, 
cât și private de a avea cele mai bune practici pentru a-și optimiza resursele 
umane, materiale și financiare și sa fie mai eficiente.  

• Prin urmare, îmbunatatirea calitatii, sigurantei și a managementului mediului 
de standarde ofera instumentele metodologice necesare pentru îmbunatatirea 

eficientei organizatiilor. 



Recomandări  

1. Încurajarea producătorilor autohtoni de fructe și 
legume , ținând cont că compania produce și sucuri 
din fructe exotice  (concentrate importate) 

2. Orientarea preponderentă față de noi piețe de desfacere,  luând 

în considerare că Federaţia Rusă a decis să interzică din 21 iulie 

2014, importul de fructe şi legume din Republica Moldova.  

 

 




