
 

 
Nr. 80   HOTĂRÎRE 
din 06.05.2015   

mun. Chișinău   

    Cu privire la constituirea unui comitet 
tehnic de proiect 

  

 

 

Reieșind din angajamentele asumate prin Acordul de Asociere cu Uniunea 
Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, reieșind din prevederile 
planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (Hotărîrea Guvernului nr. 808 
din 07.10.2014), în temeiul art. 7 alin. (3) al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu 
privire la standardizare cu toate modificările şi completările ulterioare, în contextul 
prevederilor pct. 4.1.4 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi 
metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de 
standardizare”, ținînd cont de adresarea nr. 18 din 23.03.2015 a S.R.L. „Mobila-
Test”, care deține secretariatul comitetului tehnic CT 14 „Mobilier și produse de lemn, 
furnir și elemente”, Institutul Naţional de Standardizare 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 
1. Se constituie Comitetul tehnic de standardizare CT 37 „Comitet de proiect – 
Mobilier” (în continuare CT 37) prin fuziune cu comitetul tehnic CT 14 „Mobilier și 
produse de lemn, furnir și elemente”, în componenţă, conform anexei. 
 
2. CT 37 va identifica paşii necesari și termenele pentru aplicarea efectivă a 
standardelor europene şi internaţionale în domeniul mobilier, urmînd a fi anulate 
standardele GOST în acest domeniu. 
 
3. CT 37 format se va ghida de prevederile Liniilor directorii privind identificarea şi 
anularea standardelor naţionale conflictuale cu standardele europene. 
 
 
 
 
Iurii SOCOL, 
Director 
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Anexă 
la hotărîrea Institutului Național 

de Standardizare 

nr. 80 din 06.05.2015 
 

 

LISTA 

membrilor CT 37 „Comitet de proiect – Mobilier” 

 

Preşedinte 

- Mihail Pidpenco – inspector principal în direcția control produse industriale și servicii, „Agenţia 

pentru Protecția Consumatorilor”; 
 

Secretar 

- Angela Hîncu – specialist principal, „Institutul Naţional de Standardizare”; 
 

Reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare 

- Angela Hîncu – specialist principal, „Institutul Naţional de Standardizare”; 

 

Membrii: 

- Liliana Mamaliga – consultant superior, Direcția politici investiționale și competitivitate, 

Ministerul Economiei; 

- Valeriu Peredelcu – medic igienist, „Centrul Naţional de Sănătate Publică”; 

- Nila Savciuc – director, „Exmobila” S.R.L.; 

- Nelli Rotaru – inginer – proiectant, „Confort” S.R.L.; 

- Serghei Garabagiu – manager marketing, „Stejaur” S.A. 

 


