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 Această prezentare a fost elaborată de către Comisia Electrotehnică 
Internațională (IEC) pentru a facilita o mai bună înțelegere a 
standardelor internaționale de către studenții care își fac studiile în 
domeniul ingineriei (tehnologii electrice, electronice și conexe) în cadrul 
universităților din întreaga lume. 

 
 Standardele reprezintă unele dintre cele mai importante instrumente de 

management concepute vreodată, care trebuie să fie studiate cu atenție 
ce către ingineri atunci cînd proiectează, testează sau certifică 
produsele, precum și cînd gestionează sistemul tehnologic. 

Introducere  



 În lumea de astăzi a dezvoltării continue a tehnologiilor globale, este de o 
importanță crucială ca inginerii să aibă cunoștințe de bază despre 
standardele în domeniul ingineriei și procesul internațional de standardizare. 

 
 De fapt, această prezentare a fost elaborată deoarece tot mai multe facultăți 

de inginerie a universităților din întreaga lume acordă o atenție sporită 
integrării standardelor în domeniul ingineriei în curriculum-ul de învățămînt. 
În unele dintre aceste facultăți deja se predau cursuri privind standardele în 
domeniul ingineriei. Alte universități încă mai lucrează asupra utilizării 
tehnologiilor informaționale pentru mediul on-line în vederea facilitării 
dezvoltării programelor pentru cursurile în care se vor aborda aspecte 
referitoare la importanța standardelor în domeniul ingineriei. 

Introducere (continuare)  



 „Standardele, într-un mod sau altul, au susţinut întotdeauna mediul de 
afaceri şi comerțul. Standardele, inclusiv codurile de bună practică, 
ghidurile, precum şi standarde formale, facilitează interschimbabilitatea și 
contribuie la diminuarea costurilor prin asigurarea utilizării unor specificații și 
metode comune. 
 

De asemenea, standardele pot contribui la deschiderea piețelor, crearea de noi 
sectoare industriale și valorificarea potențialului noilor tehnologii. 
 
Standardele reprezintă atît de des o parte din rutina de zi cu zi, încît deja le 
utilizăm fără a fi conștienți de acest fapt și fără a ne gîndi la modul în care 
acestea au fost elaborate sau ce beneficii ne oferă”. 
 
[Cadrul Național Strategic privind Standardizarea al Marii Britanii, pag. 2 
(2003) http://www.nssf.info/FinalDocument.pdf]  

 
 

Standardele influențează tot ceea ce 
facem 
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 Standardele au existat cu mii de ani în urmă, spre exemplu: primele drumuri 
europene de lungă distanță au fost construite de Imperiul Roman pentru 
beneficiul legiunilor lor. Lățimea drumurilor create de carele romane a fost 
utilizată drept punct de referință de către alte vagoane, iar mai tîrziu 
aceasta a devenit un indicator pentru stabilirea primelor linii de cale ferată 
(1.44m). 

 
 Standardele sunt printre cele mai importante pietre de temelie pentru toate 

economiile naționale și pentru comerțul internațional. 
 
 Standardele oferă diverse beneficii cum ar fi: asigurarea exactității 

măsurărilor; reducerea costurilor; îmbunătăţirea performanţelor produselor; 
creșterea calității; asigurarea uniformității, interoperabilității și 
funcționalității etc. Totodată, standardele furnizează metode de îmbunătăţire 
a sănătății, a siguranţei, a mediului înconjurător, a comunicațiilor, a 
concurenţei şi a comerţului internaţional, contribuind la îmbunătățirea 
calității vieții. 
 
 
 

Semnificaţia istorică a  standardelor 



 „Nu putem permite ca standardele să fie „luate de bun”. Societatea și 
mediul de afaceri care utilizează standardele se schimbă rapid. Comerțul 
global presupune faptul că produsele de astăzi sunt fabricate din 
componente provenite din întreaga lume, care trebuie să fie interoperabile 
și să poată fi utilizate în mod corespunzător.  

 
Ciclul de viaţă al produselor este din ce în ce mai scurt, iar ritmul de 
dezvoltare tehnologică se accelerează… Astfel, în acest mediu dinamic, 
capacitatea de a valorifica beneficiile standardelor este o sursă de avantaj 
competitiv.” 

 
[Cadrul Național Strategic privind Standardizarea al Marii Britanii (Aprilie, 2003), 
pag. 2 http://www.nssf.info/FinalDocument.pdf]    
 

Avantajul competitiv 
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 Standardele internaționale reprezintă „blocuri de construcții” economice și 
tehnologice de bază, fiind similare cu ADN-ul deoarece că ele au un impact 
asupra tuturor activităților noastre. Se estimează că la momentul actual, în 
întreaga lume, există cca 500 000 standarde care sprijină piața mondială. 
[http://www.thinkstandards.net/benefits.htm]     
 

 În anul 1999, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a 
publicat un raport în care a fost estimată valoarea standardelor și a 
reglementărilor tehnice care influențează direct asupra comerțului mondial 
(în proporție de 80%), care a constituit mai mult de 4 trilioane de dolari 
americani. 

 
[vezi Raportul OECD referitor la Reforma privind activitatea de reglementare și 
standardizare internațională, pagina 4;  
http://www.oecd.org/dataoecd/33/19/1955309.pdf]  
 

 

Valoarea standardelor internaționale 
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 În anul 2000,  în cadrul unei analize economice sponsorizată de 
Institutul German de Standardizare (DIN), autoritățile guvernamentale 
germane și sectorul privat au estimat că activitatea de standardizare are 
o valoare economică anuală de cel puțin 1% din produsul intern brut al 
ţării. 

 
[vezi Beneficiile economice ale standardizării, pag. 28 
http://www.normung.din.de/sixcms_upload/media/1350/engl_zusammenfa
ssung.pdf] 

 
 
 

 
 

Valoarea standardelor internaționale 
(continuare) 



 Standardele IEC pentru produsele din domeniul electricităţii și electronicii 
facilitează comerţul mondial prin eliminarea baierelor tehnice, care 
contribuie la deschiderea noilor pieţe de desfacere şi  creşterea economică. 
 

 Standardele IEC au o importanţă vitală, deoarece reprezintă esenţa 
Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerţului.  Membrii IEC şi 
ai OMC recunosc în mod explicit că standardele internaţionale au un rol 
esenţial în dezvoltarea comerţului internaţional. 
 

 Standardele IEC oferă linii directoare pentru diverse sectoare și domenii de 
activitate, inclusiv: activități de proiectare, îmbunătățirea calității, asigurarea 
interoperabilității,  eficientizarea proceselor de producție. În același timp, 
standardele internaționale IEC contribuie la îmbunătățirea calității vieții prin 
asigurarea siguranței, a sănătății umane și protecția mediului înconjurător.  

Standardele internaționale IEC 



 Standardele internaționale sunt importante pentru punerea în aplicare 
corectă a Acordului OMC privind barierele tehnice din calea comerțului 
(OMC BTC), precum și pentru funcţionarea sistemului comercial global. 
 

 În anul 2000, Comitetul BTC al OMC a adoptat o listă de șase principii 
care trebuie respectate de către toate organismele internaţionale de 
standardizare, şi anume: transparenţă, deschidere, imparţialitate şi 
consens, relevanţă şi eficienţă, coerenţă şi dezvoltare. 
 

[A doua revizuire trienală a OMC BTC (Noiembrie, 2000); 
http://www.standards.org.au/newsroom/tgs/2001-04/trade/trade.htm] 

 

Organizaţia Mondială a Comerţului 



 Procesul de elaborare a unui standard internațional este un proces 
multidimensional, care presupune interacțiunea dintre mai multe 
domenii, cum ar fi: ingineria, tehnologia, știința, managementul calităţii, 
economia, comerțul, politici publice și dreptul. 

 
 Elaborarea unui standard internațional necesită asigurarea unui echilibru 

adecvat, care să reprezinte pozițiile tuturor părților interesate relevante, 
în vederea atingerii scopurilor standardului internațional. 

 

Aspectele procesului de dezvoltare 



 Procesul de analiză  şi pregătire este necesar pentru asigurarea elaborării cu succes a 
standardelor internaţionale, care include următoarele etape: 

 
 Revizuirea tuturor standardelor existente în domeniul în care se dorește elaborarea 

unui nou standard și asigurarea faptului că prevederile acestora nu se contrapun. 
 
 Revizuirea politicilor, legilor şi a reglementărilor tehnice existente, acolo unde este 

necesar; 
 
 Revizuirea unor aspecte specifice, cum ar fi: sănătatea, siguranța, mediul înconjurător, 

precum și aspecte legate de comerț și concurență, acolo unde este necesar; 
 
 Elaborarea unui program de dezvoltare realist și 
 
 Asigurarea disponibilității unor resurse suficiente, necesare pentru asigurarea 

desfășurării procesului de elaborare a standardului.  

Analiză și pregătire 



 Procesul de elaborare a standardelor internaţionale implică unele 
consecinţe. Deși standardele internaționale sunt standarde voluntare bazate 
pe consens, care sunt elaborate în cadrul unui sistem transparent de control 
și echilibru a tuturor propunerilor, aceste standarde pot avea consecințe 
economice enorme reflectate atît în cadrul piețelor naționale în parte, cît și 
în cadrul piețelor internaționale. 

 
 Astfel, participarea cît mai largă la procesul de elaborare a standardelor 

internaționale este esențială pentru asigurarea faptului că toate aspectele 
sunt evaluate în mod corespunzător și corect și sunt discutate şi soluționate. 
 

 Este necesar ca standardele internaţionale să se bazeze pe concepte de 
performanţă ori de cîte ori este posibil, să consolideze relațiile comerciale 
mondiale și concurența, precum și să fie bazate pe un puternic consens 
între toate națiunile lumii. 

Consecințele elaborării  
standardelor internaționale 



 Deci, valoarea strategică a standardelor internaționale este determinată 
de organizații, industrii și națiuni individuale. 
 

 Lecțiile desprinse din istorie sunt clare. Participarea tuturor actorilor de 
pe piață la elaborarea standardelor internaționale, fie aceștia organizații 
de stat, reprezentanții mediului de afaceri sau autorități   
guvernamentale - este esențială pentru asigurarea unui viitor luminos și 
plin de oportunități a acestora. 

Valoarea strategică a  
sandardelor internaţionale 



 IEC oferă o valoare strategică și economică semnificativă membrilor săi, 
spre exemplu: 

 
 Acces la pieţele mondiale; 
 Acces la surse de informaţii strategice privind evoluţia pieţei şi progresul 

tehnic actual; 
 Acces la parteneri strategici potențiali; 
 Oportunități semnificative de reducere a costurilor și de îmbunătățire a 

performanței;  
 Oportunități semnificative de consolidare a comerţul naţional, regional şi 

internaţional; 
 Oportunități semnificative de îndeplinire a cerințelor de evaluare şi 

certificare a conformităţii. 
 

[Vezi http://www.iec.ch/benefits/worldsays/worldsays_entry.htm]   

Perspective IEC privind valoarea 
standardelor 
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 „Fără standardele IEC, noi nu am fi putut activa.”  
Kamal Gad, preşedinte ABB (Egypt) 

 
 „În prezent, standardele reprezintă niște instrumente puternice atît 

pentru a consolida comerțul între națiuni, cît şi pentru a-l diminua, în 
acest context, companiile care doresc să supraviețuiască trebuie să 
participe activ la procesul de elaborare a standardelor la toate nivelurile.” 

Circuit Breakers Industries (Africa de Sud) 
 

 „Dacă nu aș fi fost implicat în procesul de elaborare a acestui standard 
internațional, compania Clipsal ar fi plasat pe piaţă un produs care ar fi 
fost lipsit de relevanță”. 

Tan Boo Chong, Manager-inginer, Clipsal industries (Singapore) 
 

Accesul la piețele globale 



 Participarea la activitățile comitetelor tehnice IEC este o decizie 
strategică importantă. Participarea la activitatea comitetelor tehnice de 
elaborare a noilor standarde facilitează în mod semnificativ o mai bună 
înțelegere a aspectelor tehnologice actuale și viitoare. 
 

 „Ar fi o catastrofă" dacă Imetec nu ar fi fost implicat direct în procesul 
de elaborare a standardelor pentru că noi am fi activat fără să 
cunoaștem tendințele de viitor. 

 
Arturo Morgandi, Manager de cercetare și dezvoltare, Imetec (Italia) 

 

Acces la informaţii strategice 



 Este în interesul companiei Siemens și a tuturor actorilor majori să 
implice cît mai multe părți interesate în procesul de standardizare, în 
special întreprinderile mici și mijlocii, deoarece acestea reprezintă 
furnizorii ale căror produse au o pondere de peste jumătate din cifra de 
afaceri anuală a companiei  Siemens. „Tot mai mult, standardele IEC 
reprezintă unele dintre criterii stabilite pentru inițierea relațiilor cu 
potențialii parteneri… deoarece avem responsabilități legate de 
compatibilitate față de clienții noștri.”  

 
Guido Gürtler, Manager General, Standardizare și reglementare tehnică, Siemens 

(Germania) 

Acces la parteneri strategici 



 „Fără standardele IEC, compania Schneider Electric ar fi devenit mai mult 
„reactivă” decît „strategică”, iar costurile ar fi crescut.” 
 

Claude, Ricaud, vicepreşedintele Cercetare și dezvoltare, Schneider Electric (Franţa) 
 

 Am supraviețuit unei crize economice în Argentina „pentru că am putut exporta 
în continuare produsele noastre în alte țări și pentru că produsele noastre au 
corespuns în totalitate cerinţelor  pieţei mondiale”. 
 

Higino Ridolfi, Preşedinte, Automacion Micromecanica, Grupo, Micro (Argentina) 
 

 IEC oferă companiei Rockwell Automation informații referitoare la tendințele 
globale, pe baza cărora designerii companiei își desfășoară activitatea.  
 

Pip Pearce, Vicepreşedinte, Promovarea standardelor la nivel global, Rockwell Automation (SUA) 
 

Reducerea costurilor și  
îmbunătățirea performanței 



 Sistemul comercial global se bazează în mare parte pe managementul 
consensului, și anume, capacitatea națiunilor de a ajunge la un acord 
substanțial. 
 

 Oportunitatea de a participa la activitatea globală de standardizare este 
absolut necesară pentru acele companii care intenționează să 
supraviețuiască. 
 

 „În prezent, lumea a devenit o piaţă globală, în cadrul căreia companiile 
precum Corning şi alte companii trebuie să se conformeze acestui „bazar 
comercial" al informațiilor, specificațiilor și al metodelor de testare în vederea 
atingerii unui consens, fără de care este imposibilă mișcarea înainte.”  
 

Robert B. Brown, Vicepreşedinte, Fibre Optice, Corning 
 
 

Obținerea consensului 



 
 Cea mai mare parte a activităţii de standardizare are loc în cadrul 

comitetelor tehnice. Astfel, calitate de  membru internațional al IEC 
oferă acces experților din cadrul organizaţiilor, autorităților 
guvernamentale și comitetelor tehnice naționale de standardizare din 
întreaga lume. 
 

 Așadar, principiile fiabile și bine definite sunt esenţiale pentru elaborarea 
standardelor internaţionale bazate pe consens, cum ar fi: corectitudine, 
deschidere, transparenţă şi asigurarea faptului că opiniile tuturor 
părților interesate sunt luate în considerare. 
 

 Standardele internaţionale bazate pe consens propuse sunt publicate în 
vederea revizuirii publice, cu posibilitatea înaintării comentariilor.  
 

Procedura de elaborare a standardelor 



 Etapa preliminară. Planificarea viitoarelor proiecte de standarde, care de obicei sunt determinate de 
necesitățile și circumstanțele pieței. 
 

 Etapa de înaintare a propunerilor. De obicei, propunerile sunt înaintate de către un comitet tehnic 
naţional. 
 

 Etapa de pregătire. Pregătirea proiectului de standard. 
 

 Etapa de difuzare a proiectului către comitete. Difuzarea proiectului de standard tuturor 
comitetelor tehnice naționale de standardizare pentru comentare. 
 

 Desfășurarea anchetei. Proiectul de standard în două limbi este difuzat tuturor comitetelor tehnice 
naţionale pentru vot (5 luni). Versiunea revizuită este transmisă Oficiului Central al IEC în vederea 
pregătirii proiectui final de standard internațional (FDIS). 
 

 Etapa de aprobare. FDIS este transmis tuturor comitetelor tehnice naţionale pentru votare (două 
luni). Publicarea urmează aprobarea finală. 

 

Procedurile de elaborare a standardelor IEC pot fi consultate aici:  
http://www.iec.ch/ourwork/stages-e.htm.  

Procedurile de elaborare a 
standardelor IEC 
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    Valoare                  Valoare preconizată 
 
 
 

Timp 
 
 
 

 
 
    Investiție 

Valoarea preconizată a unui standard 



 Deși structura unui standard poate varia în funcție de diferite 
circumstanțe, următoarele componente sînt tipice: 
 Domeniul de aplicare; 
 Referințe normative; 
 Definiţii; 
 Simboluri;  
 Metode de încercare; 
 Criterii de acceptare; 
 Data intrării în vigoare. 
 

 De obicei, standardele internaționale sunt susținute de un program de 
evaluare a conformității. 
 

Structura standardelor 



 
 Pentru a facilita revizuirea standardelor internaționale, IEC a oferit un 

exemplu de standard: standardul international IEC 61400 - 11 pentru 
sisteme de generatoare și turbine eoliene, Partea 11: Tehnici de 
masurare a zgomotului. 

 
 Atunci cînd revizuiți slide-rile 24-30 și 34, vă rugăm să faceți trimiteri la 

standardul internațional IEC 61400-11. 

 

Exemple de standarde IEC 



 
 Domeniul de aplicare al unui standard specifică produsele pentru care 

acesta se va aplica, precum și alte aspecte conexe. 
 

 Atrageți atenţia dacă domeniul de aplicare al standardului acoperă toate 
produsele dintr-un anumit grup de produse cu aceleași specificaţii 
tehnice, sau se limitează doar la unele aspecte specifice, cum ar fi: 
emisiile de zgomot. 

Domeniul de aplicare 



 Se întîmplă frecvent ca în textul standardelor internaționale bazate pe 
consens să se facă referire la alte standarde. 
 

 Este necesar să se stabilească dacă alte standarde sînt indispensabile 
pentru punerea în aplicare a standardelui internațional în cauză. 

 
 

Referințe normative 



 Definițiile au scopul de a descrie toate cuvintele sau termeni unici utilizați 
în cadrul standardului. Atrageți atenția dacă toate definițiile relevante 
(spre exemplu: proiectul de design) sunt specificate în cadrul 
standardului internațional. 

Definiții 



 Utilizarea simbolurilor este un aspect comun aproape pentru toate 
standardele. 

 
 De reținut că simbolurile reprezintă o formă a limbajului universal, 

utilizarea cărora este deosebit de bine-venită în cadrul tuturor 
standardelor internaționale. 

Simboluri 



 Metodele de încercare stabilesc modul în care o tehnologie va fi 
evaluată. Acestea variază în funcție de complexitatea standardului. 

 
 O metodă de încercare poate fi stabilită pe baza condițiilor de laborator 

sau făcînd o simulare a condițiilor din lumea reală în cea mai mare 
măsură posibilă, sau o combinație a celor două. 

 

Metode de încercări 



 Criteriile de acceptare determină nivel acceptabil de performanță al 
produselor. 
 

 De obicei, criteriile de acceptare sunt definite în două moduri: criterii de 
proiectare (o soluție tehnică specifică) sau criterii de performanță (spre 
exemplu: stabilirea unor valori maxime sau minime). În general, în 
politicile publice se acordă preferință utilizării unor criterii de 
performanță, deoarece acestea oferă o mai mare flexibilitate și o mai 
vastă aplicare a standardului. 
 

 Criteriile de acceptare, de obicei, fac referire la diverse aspecte, cum ar 
fi: sănătatea, securitatea, energia şi mediul înconjurător. 
 

Criterii de acceptare 



 Cînd de fapt un standard intra în vigoare? Depinde… 
 

 Data intrării în vigoare a unui standard bazat pe consens poate fi stabilită de 
către o companie, de un grup industrial, de un laborator de testare, de un 
comitet tehnic naţional de standardizare, de o autoritate guvernamentală 
sau poate fi stipulată în însuși corpul standardului. 
 

 De reținut că stabilirea datei de intrare în vigoare a unui standard  este o 
decizie importantă care poate avea consecințe asupra pieței, cum ar fi: 
potențialele efecte asupra concurenței. 
 

 Politica IEC cu privire la stabilirea datei intrării în vigoare a standardelor este 
de a permite unui comitet tehnic național sau unei autorități 
guvernamentale să ia hotărîrea cea mai potrivită necesităților țării în cauză. 
 

Data intrării în vigoare a standardului 



 
 Standardele sunt instrumente vitale utilizate în industrie și comerț, 

deoarece acestea promovează buna înțelegere între cumpărători și 
vînzători și fac posibile tranzacțiile comerciale reciproc avantajoase. 
Cumpărătorii nu pot de fiecare dată să evalueze specificațiile și 
caracteristicile produselor, prin controlul acestora sau chiar din 
experiența anterioară. De aceea, oferirea informațiilor referitoare la 
conformitatea (sau necorespunderea) caracteristicilor unui produs cu 
specificațiile unui anumit standard poate reprezenta o metodă eficientă 
de furnizare a informațiilor privind siguranța și conformitatea produsului, 
care sunt necesare cumpărătorului.  

Evaluarea conformității 



 Cei care se bazează pe rezultatele evaluării conformității trebuie să 
cunoască și să înțeleagă tipurile activității de evaluare a conformității 
care au fost incluse în acest proces. Activitatea de evaluare a 
conformității, de obicei, include: activități de control și testare; 
acreditarea laboratorului; programe de certificare şi acreditarea lor; 
evaluarea/înregistrarea sistemului de management și acreditarea, 
precum și recunoașterea competenței programelor de acreditare. 
 

 Termenul de „inspecţie” este definit în Ghidul 2 al ISO/IEC ca „evaluarea 
conformităţii prin observare și, unde este cazul, însoțită de activități de 
măsurare și testare sau de activități de măsurare a debitelor.”  
 

Evaluarea conformității  
(continuare) 



 
 Obiectivul evaluării conformității IEC este „Un standard, un test, o marcă (dacă 

este cazul).„ 
 

 Sistemul IECEE de evaluare a conformității și certificare a echipamentelor 
electrice 
 Schema CB pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de testare pentru 

echipamentele electrice. 
 Schema CB-FCS pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de evaluare 

a conformității pentru siguranța echipamentelor electrice. 
 

 Sistemul IECQ de evaluare a calității pentru componente electronice. 
 

 Sistemul IECEx de certificare a conformității cu standardele pentru echipamente 
electrice pentru medii explozive. 
 

 O prezentare generală a IEC privind schemele de evaluare a conformității este 
disponibilă online: http://www.iec.ch/conformity/ca_entry.htm.  

Scheme de evaluare a conformităţii 
IEC 



Standardele internaționale bazate pe consens și standardele 
guvernamentale pot fi comparate în funcție de procesul de dezvoltare, data 
intrării în vigoare și respectarea conformității cu prevederile acestora. 

 
 Procesul de elaborare a standardelor internaționale bazate pe consens 

este un proces voluntar inițiat de către organizațiile din sectorul privat. 
 

o Procesul de dezvoltare a standardelor guvernamentale este inițiat de 
către parlament și este pus în aplicare de către un departament sau o 
agenție guvernamentală. 
 

Standardele internaţionale bazate pe consens 
şi standardele guvernamentale 



 Standardele bazate pe consens au, de obicei, o dată a intrării în vigoare care 
depinde de cerinţele pieţii. 
 

o Data intrării în vigoare a standardelor guvernamentale este specifică unui 
standard. 

 
 Conformitatea cu prevederile standardelor internaţionale bazate pe consens, de 

obicei, depinde de cerinţele pieţii. Totuși, trebuie de reținut că nerespectarea 
standardelor bazate pe consens care fac referire la aspecte legate de sănătate, 
securitate și mediu înconjurător – pot avea urmări negative.        
 

o Respectarea standardelor guvernamentale este, de obicei, impusă prin aplicarea 
sancțiunilor civile sau penale.  

Standardele internaţionale bazate pe consens 
şi standardele guvernamentale 

(continuare) 



 
 Se întîmplă frecvent ca un departament sau o agenție guvernamentală 

să includă prin referire, în întregime sau parțial, un standard 
internațional bazat pe consens în cadrul unui standard guvernamental. 
 

 Din punct de vedere strategic, la elaborarea unui standard internaţional 
de consens ar trebui să ia în considerare posibilitatea ca acesta să fie 
încorporat într-un standard guvernamental. 
 

Referirea la alte standarde în cadrul 
standardelor guvernamentale 



 Standardele din domeniul ingineriei și tehnologiei reprezintă importate 
„blocuri de construcții” pentru comerțul internațional. 
 

 În secolul XXI, este important ca studenții care își fac studiile în domeniul 
ingineriei să aibă bună înțelegere și să perceapă standardelor de inginerie ca 
importante instrumente globale de inginerie, care pot fi utilizate pentru a 
îmbunătăți în mod semnificativ calitatea vieții pentru toată lumea de pe 
planetă. 
 

 Colaboratorii IEC speră că această prezentare va contribui la utilizarea 
sporită a standardelor internaționale în domeniul ingineriei în cadrul 
curriculum-urilor de învățămînt a facultăților de inginerie din toată lumea. 
 

Instrumente globale de inginerie 
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