
Aprobată prin Ordinul INS  

nr. ___29________  

din _01_ __iulie_ 2015 

 

Procedura de identificare şi anulare a standardelor GOST depăşite 
1. Prevederi de fond 

Republica Moldova, în pofida evoluțiilor majore recente de apropiere de modelul european de 
standardizare, mai deține în moștenire un număr mare de standarde (circa 13200 la situația 
15.05.2015) ale fostei Uniuni Sovietice (URSS), adoptate ca standarde moldovene prin metoda de 
ratificare1. 

Sistemul de standardizare al fostei URSS a derivat şi a fost construit reieşind din principiile economiei 
planificate, care constituia baza statului sovietic. Standardele URSS erau elaborate de instituții de stat 
specializate şi erau aprobate de Comitetul de Stat pentru Standardizare2. Sistemul de standardizare al 
URSS era o proiecție a politicii industriale de stat3. Standardele în URSS aveau natură de act normativ 
obligatoriu, iar nerespectarea acestora era urmărită și pedepsită administrativ și penal4. 

Standardele sovietice prevedeau aspecte care, în condițiile actuale, se autoreglementează prin 
mecanismele de piață – cererea și oferta de produs și comportamentul rațional al utilizatorilor. Aceste 
standarde prevăd foarte multe aspecte prescriptive legate de materie primă, compoziție, construcție, 
dimensiuni etc., aspecte care lipsesc în standardele internaționale sau europene, deoarece acestea din 
urmă se elaborează în baza principiului performanței produselor. 

 

Mai mult ca atît, prin cerințele descrise în standardele URSS se urmărea asigurarea durabilității, 
capacității de păstrare (”сохраняемость”), capacității de instalare (”монтажепригодность”), 
capacității de reparație (”ремонтопригодность”) și alte cerințe tehnice improprii unei economii 
orientate spre consumator. Aceste aspecte aveau importanță deosebită deoarece derivau din doctrina 
militară a URSS – păstrarea capacității de apărare a țării. Astfel, produsele civile deseori erau privite ca 
avînd destinație dublă – constituiau rezerve strategice și puteau în orice moment să fie utilizate în 
scopuri militare și acestea formau Rezerva de stat5 (”Госрезерв СССР”). 

 

1 Hotarîrea Departamentului "Moldova-Standard" Nr. 9-ST din 03.03.1992 
2 Постановление Совета Министров СССР от 9 декабря 1968 г. N 956 об утверждении Положения о Комитете стандартов, мер и 
измерительных приборов при Совете Министров СССР 
3 Постановление Совета Министров СССР от 11 января 1965 г. №16 "Об улучшении работы по стандартизации в стране" 
4 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 г. "Об ответственности за выпуск недоброкачественной и некомплектной 
продукции и за несоблюдение стандартов промышленными предприятиями": 1. Установить, что выпуск недоброкачественной или 
некомплектной промышленной продукции и выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов является противогосударственным 
преступлением, равносильным вредительству. 2. За выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за выпуск продукции с 
нарушением обязательных стандартов - директоров, главных инженеров и начальников отделов технического контроля промышленных 
предприятий предавать суду и по приговору суда подвергать тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет. 3. Поручить Прокурору СССР 
обеспечить неуклонное проведение в жизнь настоящего Указа. 
5 http://gosrezerv-nn.ru 

                                                 



Astfel, standardele GOST prevedeau multe aspecte care astăzi nu mai sînt actuale reieșind din 
realitățile economice și geopolitice. 

 

La fel, standardele sovietice prevedeau o serie de aspecte administrative de inițiere și organizare a 
producerii6, de aprobare a unor etape intermediare de producere, control de stat al calității7,8,9 de 
către organele de control (”Госприемка”), documente comerciale de însoțire și livrare. Astăzi, foarte 
multe aspecte administrative sînt fie depășite și irelevante, fie sînt deja prevăzute prin acte normative 
(legi, hotărîri de guvern, ordine ale autorităților). 

 

Standardele au o influență majoră asupra proceselor industriale și economice. Astfel, acestea au impact 
și asupra competitivității economiei naționale a unui stat. Este evident că întregul corp de standarde ale 
URSS preluat de statele CSI și-a găsit reflexia și a influențat economiile sale naționale. Istoria ne-a 
demonstrat lipsa fezabilității și eficienței modelului economiei planificate care era aplicat în URSS. 
Astfel, majoritatea standardelor elaborate și aprobate în perioada economiei planifcate, poartă în sine 
amprenta acelui model de organizare a relațiilor economice și a proceselor industriale.  

Astfel este necesar să se identifice dacă anumite standarde GOST mai sînt relevante economiei 
naţionale şi au aplicabilitate practică; prin aplicabilitate practică se înţelege inclusiv, dar nu limitat, 
utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, 
drept referinţă pentru produsele finite, pentru efectuarea încercărilor de laborator, drept referinţe în 
contractele semnate între părţi sau în caietele de sarcini pentru licitaţii etc.  

2. Scopul procedurii 
Scopul procedurii este descrirea etapelor necesare identificării, argumentării, anunțării anchetei 
publice și anulării standardelor de categoria GOST învechite și depășite tehnologic. 

3. Domeniul de aplicare 
Procedura descrisă se aplică standardelor de categoria GOST, în special celor emise pînă în anul 1992 și 
declarate ca standarde naționale prin metoda ratificării. 

4. Descrierea procedurii  
4.1 Criterii de selectare 

Fiecare angajat, căruia i-a fost pus în sarcină, examinează întreaga bază de date a standardelor GOST, 
pentru a identifica standardele care se încadrează în următoarelor criterii: 

- Au fost elaborate mai mult de 10 ani în urmă; 
- Se referă la produse sau domenii care fizic nu există în Republica Moldova (de ex. standarde de 

țin de oceane, zone arctice, extragerea minereurilor de wolfram etc.); 
- Se referă la produse sau domenii depășite tehnologic și științific (de ex. casetofoane, discuri 

pentru aparate de telefon, benzi perforate pentru înregistrarea informației etc.; 

6 ГОСТ 15.000-82 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения 
7 Постановление Совета Министров СССР от 28 сентября 1983 г. N 936 "О государственном надзоре за стандартами и средствами 
измерений в СССР". 
8 Постановление Совета Министров СССР от 12 мая 1986 г. N 542 „Об утверждении Положения о государственной приемке 
продукции в объединениях и на предприятиях” 
9 Р 50-110-89 "Приемочный контроль качества продукции. Основные положения" Государственный комитет СССР по стандартам 

                                                 



- Se referă la proceduri interne ale întreprinderilor, care actualmente sînt acoperite de 
procedurile de management al calității sau de administrare a afacerii (de ex. procedura de 
lansare a producerii, atestarea produselor etc.); 

- Descriu proceduri administrative care actualmente nu mai există sau legislația în vigoare 
prevede alte proceduri, precum și prevăd anumite aspecte care reies din sistemele de stat care 
funcționau la acel moment (”госприемка”, ”нормоконтроль” etc.); 

- Prevăd cerințe pentru produsele exportate din URSS spre alte state (seria ГОСТ … Е); 
- Prevăd desene tehnice necesare producerii și asamblării unor echipamente care astăzi sînt 

depășite moral și devansate de produse similare fabricate de țările dezvoltate și importate în 
Republica Moldova; 

- Alte situații nedefinite mai sus, dar care prin natura lor au impact negativ sau de stagnare 
asupra competitivității întreprinderilor naționale, crează bariere comerțului internațional și 
investițiilor străine în Republica Moldova, precum și nu corelează cu realizările moderne ale 
ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei. 

4.2 Etapa de identificare  

4.2.1 În cazul în care un standard satisface cel puțin unul din criteriile de la pct. 4.1, acesta este extras 
într-o listă aparte. 

4.2.2 Listele se întocmesc individual de către fiecare angajat, care a fost însărcinat cu acest rol, se 
semnează și se prezintă șefului Sectorului de Standardizare (forma de prezentare – conform Anexei A). 

4.2.3 La această etapă se verifică dacă standardul identificat nu este deja în altă anchetă publică. 
4.2.4 Listele se semnează de către autor, se avizează de către șeful Sectorului standardizare, se 
coordonează de șeful Departamentului standardizare și se acceptă spre publicare de către Directorul 
INS. 

4.3 Etapa de anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor 
depășite 

4.3.1 Listele de standarde aflate sub anchetă publică de anulare se plasează pe pagina 
web www.standard.md la categoria corespunzătoare. 

4.3.2 Ancheta publică, de regulă, durează nu mai puţin de 60 de zile de la data publicării. 
4.3.3 Pentru a lărgi cercul de părți informate, Departamentul standardizare, anunță de fiecare dată 
autoritățile de reglementare vizate despre existența anchetei publice. 

4.3.4 Orice persoană fizică sau juridică interesată poate lua cunoştinţă cu listele de standarde şi poate 
prezenta în scris observaţiile sale pe marginea problemei (anularea/menținerea în vigoare a 
standardului).  

4.3.5 Propunerile înaintate privind anularea sau menținerea în vigoare a unor standarde din liste 
trebuie să fie concrete și argumentate. Observațiile se prezintă după modelul conform Anexei B. 

4.3.6 În cazul în care va considera necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, 
solicitantul trebuie să prezinte detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele 
industriale sau economice de la utilizarea acestuia. 

4.4 Etapa de anulare a standardelor depășite 

4.4.1 La expirarea termenului de 60 de zile, propunerile parvenite asupra listelor standardelor 
depășite sînt supuse examinării.  

4.4.2 Se analizează solicitările părților interesate cu privire la anularea/menținerea în vigoare a 
standardelor. 

http://www.standard.md/


4.4.3 În cazul solicitărilor cu privire la menținerea în vigoare a unor standarde, în baza argumentărilor 
prezentate Departamentul standardizare ia decizia cu privire la excluderea standardelor date din lista 
standardelor propuse spre anulare. 

4.4.4 Lista finală se prezintă spre anulare prin Hotărîre a Directorului INS. 
4.4.5 La momentul anulării se mai acordă utilizatorilor un termen de 6 luni, de regulă, pentru 
informare și decizie de tranziție. În cazuri bine argumentate, poate fi acordat un termen mai mare de 6 
luni, dar care nu va depăși 12 luni. 

4.4.6 Persoana responsabilă de procesul de anulare formează dosarul Hotărîrii de anulare, care 
cuprinde: 

- lista inițială coordonată și acceptată spre publicare de către Directorul INS; 

- anunțul tipărit de pe pagina web care să conțină lista integrală a standardelor prezentate. 

- demersul în adresa autorității de reglementare; 

- avizele care au parvenit, dacă există; 

- alte documente relevante procesului; 

- Hotărîrea INS de anulare cu lista finală. 

4.4.7 Informația despre anularea standarelor se introduce în modul stabilit în baza de date a 
standardelor naționale. 
 

5. Statutul standardelor după anulare 
5.1.1  La anularea aplicării unui standard GOST, standardul doar își pierde statutul de standard 
moldovean în vigoare și textul acestuia este păstrat în continuare în Fondul Național de Standarde al 
INS.  

5.1.2 Acest standard poate fi utilizat drept referință în contractele comerciale pentru export în statele 
în care aceste standarde se aplică10. În această modalitate, un standard GOST, aplicarea cărui a fost 
anulată în Republica Moldova, poate fi utilizat pentru fabricarea produselor pentru exportul pe o piață 
pe care standardul dat este valabil. Aplicabilitatea standardului este alimentată de prevederile 
contractelor comerciale privind fabricarea și/sau livrarea produsului dat. 

5.1.3 Un standard fiind înlocuit cu o altă versiune sau chiar fiind anulat fără înlocuire, poate fi aplicat 
în continuare la decizia autorităţii de reglementare care consideră necesar un termen de adaptare sau 
din alte considerente.  

  

10 GOST 1.2-2009 „Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены”, pct. 4.10 

                                                 



Anexa A  

 

Model de anunţ de anchetă publică 
asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale  

adoptate prin metoda de ratificare 
  
 

Publicarea aprobată 
Iurii SOCOL, 
Director INS 
_________________________ 
„ ______” ____________ 2015 
 
Coordonat 
Lilian BOSTAN 
Şef Departament standardizare INS 
_________________________  
„ ______” ____________ 2015 

 
PUBLICARE PE PAGINA WEB OFICIALĂ A INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE 
WWW.STANDARD.MD, CATEGORIA „BULETIN DE STANDARDIZARE”, SUBCATEGORIA „PROPUNERI 
DE ANULARE” 
 
TEXTUL ANUNŢULUI 
 

 
Anunţ de anchetă publică 

asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale  
adoptate prin metoda de ratificare 

 
Institutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a iniţiat anularea 
aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.  
 
Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanţei industriale pentru economie, lipsa semnificaţiei 
pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic. 
 
După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde al INS şi este disponibil pentru 
consultare. 
 
Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pînă la data 
de 99.99.9999, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. 
 
În cazul în care se va considera necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, solicitantul trebuie să prezinte 
detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. 
 
 Indicativul Titlul standardului 

1.  GOST 1111-11 Titlu 1 

2.  GOST 2222-22 Titlu 2 

 
  

http://www.standard.md/


Anexa B 

 

Model de tabel  
pentru prezentarea observațiilor la  

propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale GOST 
 

  
 

Observații  
la propunerea de anulare a standardelor GOST  
plasate în anchetă publică 

 
Denumirea entității care prezintă 
observația: 
 

 

Adresa juridică a entității care 
prezintă observația: 
 

 

Data publicării anunțului de 
anchetă publică privind propunerea 
de anulare: 
 

 

Indicativul și titlul standardului 
pentru care se prezintă observația:  
 

 

Descrierea utilității practice a 
standardului: 
 

 

Descrierea avantajelor industriale 
sau economice de la utilizarea 
standardului: 
 

 

Alte observații sau argumente: 
 
 

 

 
 
Nume, prenume: _________________________ 
 
Data: ”_______” _________________________ 
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