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Prefață 
Scopul acestui document este de a furniza experților implicați în activitatea comitetelor tehnice 
(CT) și a comitetelor de proiect (CP) linii directoare privind activitatea de standardizare. Acest 
ghid descrie într-un mod simplificat, cu limbaj clar, specificul activității de standardizare, precum 
și care sunt aspectele necesare a fi luate în considerare la elaborarea standardelor. Prin 
urmare, prezentul document poate fi util în mod special experților și/sau membrilor observatori 
care participă pentru prima dată la activitatea de standardizare la nivel european. 

Dat fiind faptul că prezentul ghid este destinat utilizării de către cei care participă în cadrul CT 
sau CP, accentul este pus în special pe tipurile de documente care pot fi elaborate de către 
aceste comitete. Alte tipuri de documente publicate de CEN sunt prezentate mai succint.

Informații detaliate despre normele și procedurile Comitetului European de Standardizare 
(CEN) pot fi consultate în CEN Business Operations Support System (BOSS). BOSS 
reprezintă o sursă de referință on-line pentru toate regulile operaționale ale sistemului CEN.

CEN BOSS poate fi consultat on-line (www.cen.eu/boss). 

III

http://www.cen.eu/boss


1

Introducere 

Ce este CEN? 
Comitetul European de Standardizare este organismul european de standardizare care 
elaborează standarde în toate sectoarele economice, cu excepţia domeniului telecomunicaţiilor 
(Institutul European de Standardizare în Telecomunicații, ETSI) şi al electrotehnicii (Comitetul 
European de Standardizare în Electrotehnică, CENELEC). 

Membrii CEN sînt organismele naţionale de standardizare (ONS) din 27 ţări ale Uniunii Europene 
(UE), Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia, precum și 3 ţări membre ale 
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (Islanda, Norvegia şi Elveţia).

Pe lîngă membrii cu drepturi depline ai CEN există şi 7 membri asociaţi, care sînt organizații ce 
reprezintă interesele părţilor interesate din diferite sectoare de activitate (construcţii, industria 
chimică etc.), consumatori, IMM-uri, sindicate, precum și organizații pentru protecția mediului. 
Membrii asociaţi CEN pot participa în calitate de membri observatori în activitatea comitetelor 
tehnice şi a comitetelor de proiect CEN.
În afară de categoriile de membru menționate mai sus, CEN oferă posibilitatea organismelor de 
standardizare din ţările vecine ale UE să participe la activitatea de standardizare cu statut de 
membru afiliat.

Totodată, ONS-urile din alte ţări care sunt membre al Organizaţiei Internaţionale de 
Standardizare (ISO) de asemenea pot să se implice în activităţile CEN cu statut de 
organism de standardizare partener.

Mai multe informații:

• Membri cu drepturi depline (www.cen.eu/CEN/members);
• Membri asociați (www.cen.eu/go/associates);
• Membri afiliați (www.cen.eu/go/affiliates);
• Organisme de standardizare partenere (www.cen.eu/go/PSBs).

Ce este un standard? 
Conform standardului european EN 45020:2006 (Ghid ISO/IEC 2:2004), standardul reprezintă un 
document stabilit prin consens şi aprobat de către un organism recunoscut, care prevede, pentru 
utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici referitoare la diverse activităţi sau 
rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. 

Standardele pot include cerinţe şi/sau recomandări pentru diverse produse, procese, sisteme sau 
servicii. De asemenea, standardele pot descrie metode de încercare sau de măsurare, sau să 
ofere informații referitoare la terminologia generală pentru anumite domenii specifice.. 

Reieşind din cele expuse, mai jos sunt prezentate cîteva exemple de standarde 
existente: 

EN 13306:2010 Mentenanţă. Terminologia mentenanţei;

EN 14804:2005 Organizatori de sejururi sau stagii lingvistice. Cerinţe;

EN 14056:2003 Mobilier de laborator. Recomandări pentru proiectare şi instalare;

http://www.cen.eu/CEN/members
http://www.cen.eu/CEN/aboutus/cennetwork/associates/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/CEN/aboutus/cennetwork/affiliates/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/AboutUs/CENnetwork/PSBs/Pages/default.aspx
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EN 913:2008 Echipamente de gimnastică. Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare. 

Lista standardelor publicate şi a standardelor în curs de elaborare pot fi găsite pe site-ul oficial al 
CEN (www.cen.eu/esearch).

Sînt standardele obligatorii? 
Aplicarea standardelor, spre deosebire de legislaţie, este voluntară, cu excepţia cazurilor cînd 
cadrul normativ prevede aplicarea standardului sau cînd la acesta se face referire în cadrul unui 
contract.

Cadrul legal poate face referire la standarde ca mijloc de respectare a cerințelor de reglementare. 
Acest lucru înseamnă că respectarea prevederilor standardului este recunoscută ca o posibilă 
modalitate de îndeplinire a cerințelor de reglementare. Totodată, pot fi alese alte metode de a 
demonstra conformitatea cu aceste prevederi, dar cei care utilizează standardele obțin prezumția 
de conformitate cu cerințele legale.

Odată ratificat de către CEN, standardul european (EN) trebuie să fie adoptat de către membrii 
CEN ca standard naţional, iar standardele naţionale conflictuale trebuie să fie anulate.

Care sînt beneficiile standardelor? 

Standardele contribuie la: 

 Îmbunătățirea competitivităţii, sporirea eficienţei şi facilitarea inovaţiei. Standardele pot stabili 
un punct de referință față de care întreprinderile pot măsura calitatea și performanța propriilor 
servicii/produse sau a serviciilor/produselor pe care le achiziționează. De asemenea, standardele 
pot fi utilizate pentru promovarea noilor tehnologii și a bunelor practici, contribuind la diseminarea 
inovației și a cunoștințelor în cadrul pieței;

 Promovarea interoperabilității produselor şi serviciilor; 

 Creşterea siguranţei produselor, promovarea protecţiei sănătăţii şi a mediului înconjurător;

 Eliminarea barierelor tehnice din calea comerţului;

 Oferirea suportului întreprinderilor în ceea ce ține de respectarea obligațiilor legale existente (a 
se vedea mai sus). 

Cum îşi gestionează CEN activităţile tehnice? 

Activitatea tehnică se desfășoară sub coordonarea generală al Consiliului Tehnic CEN (Technical 
Board). Consiliului Tehnic este responsabil de înfiinţarea diverselor CT şi CP, de monitorizarea 
activităţilor acestora, precum și de stabilirea cerințelor privind elaborarea standardelor europene. 

Comitetele tehnice sînt create de către Consiliul Tehnic CEN în scopul elaborării standardelor 
europene sau a altor documente normative referitoare la diverse sectoare industriale sau domenii 
înguste adaptate nevoilor specifice din acest sector. În cazul în care este necesară elaborarea 
unui număr limitat de standarde (spre exemplu: 2 sau 3) pentru un anumit subiect într-un domeniu 
nou, poate fi creat un CP în schimbul unui CT. 

http://esearch.cen.eu/esearch/
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CP activează în mod similar ca şi CT, doar că acestea nu sînt autorizate să includă sarcini noi de 
lucru în programul lor şi sunt desfiinţate imediat după ce au finalizat activităţile de standardizare 
în scopul cărora au fost înfiinţate. CT pot crea unul sau mai multe grupuri de lucru în vederea 
îndeplinirii anumitor sarcini specifice sau a elaborării unui proiect de standard.

În afară de aceasta, în unele domenii (spre exemplu: construcţii, managementul energetic etc.) 
pot fi create forumuri industriale. Forumurile industriale coordonează activităţile într-un singur 
domeniu, oferind consultanţă atît Consiliului Tehnic CEN, cît şi comitetelor tehnice cu privire la 
aspectele legate de domeniul respectiv.

Etapele de luare a deciziilor la nivel tehnic 

Ce fel de documente sînt elaborate de către CEN? 
Documentele elaborate de către CT şi CP 
Pe lîngă standardele europene (EN), comitetele tehnice şi comitetele de proiect pot, de 
asemenea, elabora specificaţii tehnice (ST) şi rapoarte tehnice (RT). Toate aceste documente 
sunt aplicate voluntar.
Standarde europene (EN). ONS-urile se angajează să adopte standardele europene în calitate 
de standarde naţionale şi să anuleze standardele naţionale conflictuale. Elaborarea standardelor 
europene include faza de anchetă publică, urmată de aprobarea standardului prin desfăşurarea 
unei proceduri de vot cu participarea membrilor CEN. Există o înțelegere între CEN şi membrii săi 
de a nu publica standarde naţionale care abordează acelaşi subiecte ca standardele europene. 
Această prevedere intră în vigoare îndată ce sînt inițiate lucrările asupra unui standard EN la nivel 
european, fiind cunoscută sub denumirea de „standstill”.

Specificaţiile tehnice (TS) pot fi elaborate atunci cînd nu există o necesitate imediată sau un 
consens suficient pentru un anumit standard EN, sau în cazul în care tehnologia nu este suficient 
de „matură" și este încă „în curs de dezvoltare". Membrii CEN anunţă despre existenţa 
specificaţiilor  tehnice  în  acelaşi  mod  ca  şi cazul  standardelor  europene, le  pun  la  dispoziţia
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părţilor interesate, însă cei din urmă nu sunt obligaţi să le adopte în calitate de naţionale şi să 
retragă standardele naţionale conflictuale.

Rapoartele tehnice (TR) sunt documente ce conţin material informativ cum ar fi: datele unui 
studiu, descrieri referitoare la stadiul actual al tehnologiei asupra unui anumit subiect, informaţii 
despre activităţile altor organisme etc., care nu sînt potrivite pentru a fi publicate ca standarde 
europene sau ca specificaţii tehnice. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele 
caracteristici, precum și o comparație între diverse documente care pot fi elaborate de către 
comitetele tehnice şi comitetele de proiect.  

EN ST RT 
Nu NuStandstill  

Ancheta publică 

Da

Da (5 luni) Nu Nu 

Aprobare Membri cu drepturi depline ai 
CEN printr-un vot ponderat 

Membri cu drepturi depline ai 
CEN printr-un vot ponderat

Membri cu drepturi depline ai CEN 
prin vot cu majoritate simplă 

Retragerea 
standardelor 
naţionale conflictuale Da Nu Nu 

Revizuirea Revizuirea standardelor într-un 
interval ce nu depăşeşte 5 ani, 
începînd cu data punerii la 
dispoziția părților interesate a 
standardului EN

Revizuirea după 3 ani. 

Revizuirea în intervale de cel 
mult 3 ani, începînd cu data 
punerii la dispoziția părților 
interesate a ST. 

Este recomandat ca 
revizuirea să se 
efectueze regulat. Fără 
limită a duratei de viață

Acorduri ale grupurilor de lucru CEN 

Un acord al grupului de lucru CEN (CWA) este un document elaborat şi aprobat de către un grup 
de lucru CEN, ci nu de către un CT sau un CP. Atelierele de lucru CEN sînt deschise pentru 
participarea directă a tuturor părţilor interesate; principiul participării nu este bazat pe delegaţiile 
naţionale, cum are loc în cazul CT şi CP. Totodată, în cadrul atelierului pot să participe atît 
membri CEN, cît şi alte părţi interesate care nu sunt rezidenți UE.

CWA au fost introduse pentru prima dată în activitatea CEN pentru a satisface necesitățile din 
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor de a elabora documente de consens la nivel 
european, acum însă acestea sînt disponibile pentru toate domeniile CEN.

Acordurile grupului de lucru CEN sînt aprobate de către membrii participanţi ai grupului de lucru.  
Aceste documente nu au statut de standarde europene, astfel, membrii CEN nu au obligația de a 
le adopta  în calitate de naţionale, iar standardele naţionale sau specificațiile tehnice conflictuale 
pot să continue să existe.

 Mai multe informații:
 Tipuri de documente elaborate de CEN (http://www.cen.eu/CEN/PRODUCTS) 

http://www.cen.eu/CEN/PRODUCTS
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Cum sînt elaborate standardele? 

Cine elaborează standardele CEN? 
Standardele nu sunt elaborate de către ONS-uri, dar de către experți ce au experiența necesară 
într-un domeniu specific acoperit de standardul respectiv. Rolul ONS-urilor este de a facilita acest 
proces. Elaborarea standardelor este atribuția CT sau CP. Experții se pot implica în activitatea 
unui CT sau CP prin intermediul ONS-ului din țara lor; aceștia pot fi părți interesate ce reprezintă 
interesele asociațiilor profesionale, autorități guvernamentale, mediul academic, organisme de 
certificare, consumatori etc.

Membrii CEN nominalizează membrii delegației (care, de regulă, nu depășește mai mult de 3 
persoane) pentru a reprezenta poziția naţională, cu scopul de a ajunge la un consens cu privire la 
elaborarea unui standard la nivel european. Membrii CEN asigură faptul că experții delegați 
transmit punctul de vedere național, care ține cont de toate interesele părților interesate la nivel 
național. 

Atribuțiile secretariatului CT/CP sînt exercitate de către un membru al CEN. Secretarul CT este 
responsabil de gestionarea şedinţelor CT, în particular în ceea ce ține de convocarea ședințelor, 
asigurarea faptului că toate documentele necesare pentru desfăşurarea activităţilor CT (agenda, 
invitațiile ș.a.) sunt distribuite la timp etc. Totodată, secretarul înregistrează principalele decizii ale 
comitetului, ulterior acesta întocmeşte procesele verbale şi le difuzează membrilor CT.

Preşedintele CT/CP conduce şedinţele comitetului avînd o poziţie total imparţială. Prin urmare, 
președintele asigură realizarea consensului în cadrul dezbaterilor, astfel încît toate punctele de 
vedere exprimate să fie luate în considerare. 

Totodată, CT pot institui grupuri de lucru în scopul realizării anumitor sarcini specifice, cum ar fi – 
elaborarea unui proiect de standard.

Membrii asociați CEN pot participa în cadrul CT/CP în calitate de observatori, avînd posibilitatea 
de a-și exprima opiniile sau de a înainta comentariile sale referitoare la proiectul standardului, dar 
neavînd drept de vot. De asemenea, asociațiile europene pot solicita să se afilieze la un CT sau 
CP specific, iar odată ce sunt acceptați – să participe la activitatea acestora în calitate de 
observatori. 

Mai mult decît atît, ONS-urile sau reprezentanții companiilor din țările care nu sunt membri CEN 
au posibilitatea de a participa în activitățile tehnice ale CT/CP, în temeiul unor condiții bine 
definite.
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Participarea la activitatea comitetelor tehnice şi a comitetelor de proiect europene 

Prima sarcină a unui CT nou format este să elaboreze un plan de afaceri. Obiectivul principal al 
planului de afaceri este de a oferi părţilor interesate o imagine de ansamblu clară a celor mai 
importante tendințe în mediul de afaceri, precum și tendințele tehnologice, de mediu și sociale 
care sunt abordate în cadrul comitetului.  De asemenea, planul de afaceri stabileşte priorităţile şi 
planul de lucru al CT.

În ceea ce privește comitetul de proiect, de regulă, nu este necesară elaborarea unui plan de 
afaceri, însă acesta trebuie să convină asupra unui program de lucru, care trebuie să fie aprobat 
de către Consiliul Tehnic CEN.

Mai multe informații:
 Atribuțiile și funcționarea unui CT (www.cen.eu/go/tcs);
 Atribuțiile și funcționarea unui CP  (www.cen.eu/go/projectcommittee); 
 Colaborarea cu un CT sau CP (www.cen.eu/go/tclo); 
 Planul de afaceri al unui CT  (www.cen.eu/go/tcbp); 
 Participarea experților din țările care nu sunt membre ale CEN (www.cen.eu/go/participation). 

http://www.cen.eu/boss/organization/profiles%20-%20index/technical%20committee/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/boss/organization/profiles%20-%20index/project%20committee/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/boss/organization/profiles%20-%20index/technical%20committee%20liaison%20organization/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/boss/supporting/guidance%20documents/gd%20-%20bp%20of%20a%20tc/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/boss/supporting/Guidance%20documents/GD%20-%20Participation%20in%20TC%20meetings%20of%20countries%20outside%20CEN/Pages/default.aspx
mailto:federations@cencenelec.eu
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Care sunt etapele de elaborare a unui standard? 
Odată ce propunerea de elaborare a unui nou standard a fost acceptată, aceasta urmează a fi 
distribuită unui CT ori CP. În cazul în care nu există un CT/CP în domeniu respectiv, se creează 
unul nou. Documentele CEN sînt elaborate în conformitate cu unele cerințe stricte astfel încît să 
se asigure că acestea reflectă valorile de deschidere, transparenţă şi consens. Etapele de 
elaborare a documentelor CEN diferă puțin în funcție de faptul dacă se dorește elaborarea unui 
standard european, a unei specificații tehnice sau a unui raport tehnic. 

Standarde europene (EN) 
Inițial, CT/CP va elabora proiectul de standard. Astfel, pentru a asigura elaborarea proiectului în 
termene restrînse, este necesară înfiinţarea unui grup de lucru – în cazul unui CT.

Odată ce procesul de elaborare a proiectului de standard este încheiat, este necesară inițierea 
unei anchete publice. Aceasta reprezintă o etapă cheie pentru asigurarea transparenţei şi 
acceptabilității standardului. 

Comentariile primite în timpul consultării publice urmează a fi examinate de către CT/CP, după 
care proiectul standardului va fi modificat în conformitate cu deciziile luate de CT/CP. De 
asemenea, va fi elaborat un raport care va include motivațiile pentru comentariile care nu au fost 
acceptate. După ce au fost introduse toate modificările, proiectul de standard final este supus 
votului formal. Acesta reprezintă un vot ponderat al tuturor ONS-urilor care sunt membre ale 
CEN.

Elaborarea standardului european (EN) 

Specificaţii tehnice (ST) şi rapoarte tehnice (RT) 

CT/CP va elabora un proiect de ST sau RT. Astfel, pentru a asigura elaborarea proiectului în 
termene restrînse, este necesară înfiinţarea unui grup de lucru – în cazul unui CT. 

După ce proiectul documentului a fost elaborat, CT/CP va aproba ST sau RT; în cazul ST - prin 
vot ponderat, iar în cazul RT - prin votul majorităţii simple a membrilor cu drepturi depline ai CEN.  
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Votarea asupra proiectului poate avea loc în cadrul unei ședințe, iar în cazul în care toate 
documentele relevante trebuie să fie transmise cel puţin cu trei luni în avans - votarea va avea 
loc prin corespondență.

Elaborarea unei ST sau a unui RT 

Mai multe informații:
  Ancheta publică  ( www.cen.eu/go/enquiry);
  Votul formal asupra unui standard european  (www.cen.eu/goformalvote); 

  Stabilirea „greutății votului” membrilor CEN în cazul votului ponderat (www.cen.eu/go/WeightedVote); 
 Elaborarea specificației tehnice (www.cen.eu/go/specs);
 Elaborarea raportului tehnic  (www.cen.eu/go/tech_reports).

Cît timp durează procedura de elaborarea a unui standard? 

În vederea elaborării standardelor în termene acceptabile în funcţie de cerințele pieţii şi, în 
acelaşi timp, pentru a asigura alocarea timpului necesar pentru consultare şi stabilirea 
consensului, standardele europene sînt elaborate într-un interval de timp de maxim 3 ani. În 
cazul unei ST sau a unui RT, termenul maxim pentru elaborare este de 21 luni și jumătate. 
Această perioadă începe imediat după ce CT/CP sau Consiliul Tehnic CEN au luat decizia de a 
înregistra proiectul de standard.

În graficul de mai jos este ilustrată perioada de timp alocată pentru fiecare etapă de elaborare a 
unui standard european, a unei ST sau a unui RT. 

http://www.cen.eu/boss/Production/Dev/EN/formalvote/Pages/default.aspx
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Services/Education/Handsonguides/WeightVotes.pdf
http://www.cen.eu/boss/Production/Dev/TS/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/boss/Production/Dev/TR/Pages/default.aspx
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Termenele pentru elaborarea unui standard european
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Termenele pentru elaborarea unei ST sau a unui RT

Cum procedăm în cazul cînd nu ne încadrăm în perioada de timp alocată 
elaborării documentelor normative? 

Proiectele de documente înregistrate care nu se încadrează în perioada de timp stabilită sînt 
automat şterse din programul de lucru al CEN. Pentru a evita acest lucru, în cazul proiectelor de 
documente înregistrate, CT/CP au posibilitatea de a depune o cerere cu privire la prelungirea 
termenului de elaborare a documentului de pînă la 9 luni, numită „perioada de toleranţă”.

În unele cazuri specifice, spre exemplu: atunci cînd nu există documente de referinţă disponibile 
şi activităţile de elaborare trebuie înceapă de la 0, este necesar de a întreprinde activități de 
cercetare înainte de a începe elaborarea standardului, dat fiind faptul că resursele din cadrul CT 
sunt limitate; astfel, există posibilitatea de a înregistra un proiect de document preliminar. 

Astfel, în cazul proiectelor de documente preliminare, CT/CP pot iniţia elaborarea standardului 
fără a ține cont de perioada de 3 ani. Odată ce proiectul documentului este definitivat sau CT 
este sigur că va reuși să finalizeze proiectul într-o perioadă de timp definită, acesta transferă 
proiectul la programul său de lucru curent. Termenul de trei ani va începe odată cu transferarea 
proiectului de document la programul de lucru al CT. 
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Cooperează CEN cu alte organizaţii de standardizare? 

La nivel european 
CEN se angajează să asigure un set coerent de standarde şi specificaţii europene. Prin urmare, 
cooperarea între organismele europene de standardizare este esenţială. În acest sens, CEN a 
semnat un acord de colaborare cu două organizaţii care activează la nivel european: CENELEC, 
ce îşi desfăşoară activitatea în vederea elaborării standardelor în domeniul electrotehnic şi ETSI, 
care elaborează standarde în domeniul telecomunicaţiilor.
Scopul acestui acord este de a coordona activităţile în domeniul standardizării a celor trei 
organizaţii. Astfel, acordul prevede ca CT-urile, CP-urile sau grupurile de lucru ale oricărei 
organizaţii să poată stabili relaţii de colaborare cu alte organisme similare, acestea din urmă 
avînd dreptul să participe la ședințe, fără drept de vot.

De asemenea, există posibilitatea de a înfiinţa în comun grupuri de lucru sau CT cu activitatea 
focusată pe soluționarea unor probleme specifice, de interes comun, care afectează domeniile de 
activitate a două sau chiar a tuturor trei organizații europene. Spre exemplu, în domeniul 
managementului energetic sunt înfiinţate mai multe CT CEN/CENELEC.

La nivel internaţional 
Obiectivul primordial al CEN este de a elabora şi adopta standarde europene care sunt în 
concordanţă cu standardele internaţionale şi sunt relevante la nivel mondial. În acest context, 
CEN a încheiat un acord de colaborare cu omologul său la nivel internaţional - Organizaţia 
Internaţională de Standardizare (ISO). Acest document este cunoscut sub numele de „Acordul de 
la Viena”. Scopul acestuia este de a coordona activitatea de standardizare la nivel european şi 
internaţional, precum şi de a optimiza utilizarea resurselor disponibile în beneficiul părţilor 
interesate implicate în activitatea ambelor organizaţii. 
Acordul prevede mai multe segmente de cooperare între ISO şi CEN. Astfel, relaţiile de 
cooperare între organizații pot avea loc prin schimburi de corespondenţă între CT/CP ale ISO şi 
CEN, prin participarea la diferite şedinţe sau prin adoptarea unuia şi aceluiaşi text atît pentru 
standardele europene, cît şi pentru cele internaţionale (ISO), fiind posibile următoarele opţiuni:

 Adoptarea de către CEN a unui standard ISO disponibil; 
 Adoptarea de către ISO a unui standard european (EN) disponibil; 
 Elaborarea unui standard comun sub gestiunea uneia dintre organizaţii, ţinînd cont de o 

procedură paralelă de aprobare ISO/CEN. 
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Elaborarea standardelor în paralel în baza acordului de la Viena. 

Mai multe informaţii:

 Acordul de la Viena – linii directoare privind punerea în aplicare a acestuia şi întrebări 
frecvente  (www.cen.eu/go/va) 

http://www.cen.eu/boss/supporting/Reference%20documents/cooperation/Pages/default.aspx
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Elaborarea standardelor 

Cum sînt elaborate standardele? 

Scopul standardelor europene este de a stabili cerinţe clare şi lipsite de ambiguitate care 
contribuie la facilitarea comerţului şi a comunicării. În acest scop, standardele europene trebuie să 
fie suficient de detaliate, luînd în considerare domeniul de aplicare a acestora, trebuie să ia în 
considerare nivelul de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică, trebuie să fie elaborate ţinînd cont de 
necesitățile utilizatorilor şi consumatorilor finali, precum şi să fie clar înţelese de utilizatorii calificaţi 
care nu au fost implicaţi în activitatea de elaborare a standardului.

Pentru elaborarea unui proiect de standard pot fi utilizate mai multe surse, inclusiv: standarde 
naționale, rezultate a diferitor lucrări de cercetare etc. În cazul surselor protejate prin dreptul de 
autor, dacă o persoană aduce o contribuție semnificativă la elaborarea standardului CEN, 
incluzînd în acesta informaţii protejate prin dreptul de autor, atunci acesta trebuie să declare acest 
fapt CEN, pentru ca CEN să poată să obțină permisiunea de a utiliza materialele protejate prin 
drept de autor.

În plus, elaborarea de standarde presupune luarea în considerare a unor cerințe bine stabilite, 
care sunt stipulate în Partea a 3-a a Regulamentului Intern CEN/CENELEC. Aceste norme se 
referă la mai multe aspecte, cum ar fi: cerințele privind structura, terminologia utilizată, figuri etc. 
Deși la prima vedere aceste măsuri par a fi restrictive, în practică, ele conferă claritate și precizie, 
ceea ce este puțin probabil să fie atins în orice alt mod. Spre exemplu: este foarte benefic de a 
face o diferenţă între cerinţele esenţiale (acele activităţi care necesită a fi întreprinse pentru a 
asigura conformitatea cu cerinţele standardului) şi liniile directoare care sînt oferite cu titlu de 
informare. Astfel, există o serie de forme verbale care trebuie să fie utilizate la elaborarea 
standardelor:

„Trebuie” este folosit pentru a exprima o cerință a unui standard. În cazul în care se solicită 
conformarea cu prevederile standardului, îndeplinirea tuturor cerinţelor care încep cu „trebuie” este 
obligatorie.

Exemple: „Timpul de tranzit a unei trimiteri poștale trebuie să fie măsurat în unități de zile și exprimate ca (J + n) de zile"; 
„Toate sarcinile trebuie să fie documentate". 

„Ar trebui” este utilizat  pentru a exprima recomandări

Exemplu: „Măsurile de îngrijire ar trebui să fie luate după preparare, pentru a preveni contaminarea. Dacă are loc 
contaminarea [...]".

„Poate” indică faptul că: 

* se oferă anumite permisiuni
Exemplu: „O conexiune poate avea mai multe canale”.

* este descrisă  o posibilitate
Exemplu: „Acest produs poate fi supus condițiilor climaterice exterioare".

Mai multe informații: 
• Partea a 3-a a Regulamentului Intern CEN/CENELEC (www.cen.eu/go/IR3);
• Dreptul de autor (www.cen.eu/go/Copyright).

http://wwftp/ftp.cen.eu/BOSS/Reference_Documents/IR/CEN_CLC/IR3_E_F_D.pdf
http://www.cen.eu/boss/supporting/Guidance%20documents/copyright/Pages/default.aspx
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Care este structura unui standard? 

Un standard cuprinde cel puțin următoarele elemente: 

 Titlu;

 Prefața; 
 Domeniul de aplicare, care definește subiectul standardului și domeniile în care poate fi aplicat 

standardul, domeniile în care standardul nu poate fi aplicat, tipul documentului 
(specificație, metodă de testare, linii directoare etc.);

 Principalele prevederi ale standardului (recomandările, metoda de măsurare, cerințe etc.). 

De asemenea, dacă este necesar, în standard pot fi incluse și alte compartimente: 

 O introducere, în care este explicat, spre exemplu, care este scopul elaborării standardului și 
de ce este util; 

 Referințe normative, care fac trimiteri la alte documente (în special la standarde europene, 
internaționale (ISO sau IEC) sau la alte standarde) care sunt indispensabile pentru aplicarea 
standardului. Numărul de referințe normative se va limita la un minimum necesar, totodată, acestea 
trebuie să fie disponibile la momentul publicării standardului; 

 Termeni și definiții – care oferă definițiile necesare pentru înțelegerea termenilor care sunt 
utilizați în textul standardului. 

 Anexe, care pot fi: 

• Normative, care sunt o parte integrantă a standardului;

• Informative, care conține informații/exemple suplimentare pentru o mai bună înțelegere a
standardului, dar nu sunt indispensabile pentru aplicarea standardului. Caracterul normativ
sau informativ al unei anexe trebuie să fie specificat.

 Bibliografie. 
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Exemplu: Structura standardului european EN 15038 Translation services – Service 
requirements

Cum pot fi integrate aspectele de mediu și alte aspecte în textul 
standardului? 

Produsele și serviciile pot avea un impact asupra mediului înconjurător. Luînd în considerare 
aspectele de mediu în standardele europene, standardizarea poate aduce o contribuție 
pozitivă la dezvoltarea durabilă.
În anul 1999, CEN a creat un serviciu de asistență în domeniul mediului (EHD), care are ca 
scop oferirea asistenței necesare comitetelor tehnice CEN în scopul integrării acestor aspecte 
în standardele europene.
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Astfel, EHD pune la dispoziție un cadru normativ în domeniul mediului, ce include un set de 
instrumente pentru experții implicați în elaborarea standardelor și include diverse informații, 
instruiri, exemple și îndrumări referitoare la modul în care trebuie luate în considerare 
aspectele de mediu în standardele europene.
Totodată, CEN a elaborat o serie de ghiduri pentru a ajuta elaboratorii de standarde să ia în 
considerare diverse aspecte, cum ar fi: aspecte de mediul, siguranță sau necesitățile 
persoanelor cu dezabilități.

Mai multe informații: 

 Pagina web a EHD (www.cen.eu/CEN/services/ehd); 

 Ghidul 4 al CEN: Ghid pentru abordarea problemelor de mediu în standarde aplicabile 
produselor (www.cen.eu/go/guide4);

 Ghidul 6 al CEN/CENELEC: Linii directoare pentru elaboratorii de standarde privind abordarea 
necesităților persoanelor în vîrstă și a persoanelor cu handicap  (www.cen.eu/go/guide6);

 Ghidul 14 al CEN/CENELEC: Linii directoare privind adorarea în cadrul standardelor a 
aspectelor ce țin de securitatea copiilor  (www.cen.eu/go/guide14);

 Ghidul 11 al CEN/CENELEC: Informații despre produs relevante pentru consumatori. Linii 
directoare pentru elaboratorii de standarde (www.cen.eu/go/guide11).

http://www.cen.eu/CEN/services/ehd/Pages/default.aspx
ftp://ftp.cen.eu/BOSS/Reference_Documents/Guides/CEN/CEN_4.pdf
ftp://ftp.cen.eu/BOSS/Reference_Documents/Guides/CEN_CLC/CEN_CLC_6.pdf
ftp://ftp.cen.eu/BOSS/Reference_Documents/Guides/CEN_CLC/CEN_CLC_14.pdf
ftp://ftp.cen.eu/BOSS/Reference_Documents/Guides/CEN_CLC/CEN_CLC_11.pdf
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