
 ISOș i vehiculele rutiere

Standardele ISO asigură securitatea, calitatea, eficienţa și eficacitatea 
vehiculelor rutiere,  precum și diminuarea efectelor negative asupra 
mediului ambiant provocat de acestea. 

Standardele ISO oferă  beneficii producătorilor și partenerilor din 
lanțul de aprovizionare, autorităților de reglementare și autorităților 
din domeniul sănătății, proprietarilor de vehicule și șoferilor, 
precum și tuturor utilizatorilor de drumuri, inclusiv pietonilor. 

Standardele ISO împărtășesc tehnologia de ultimă oră și bunele 
practici sectorului auto din întreaga lume.

Standardele ISO contribuie la îmbunătățirea situației actuale prin 
integrarea vehiculelor rutiere în cadrul infrastructurii tehnologiei 
informației și a comunicațiilor. 

Standardele ISO „pregătesc terenul” pentru viitor prin 
elaborarea terminologiei, a cerințelor de mediu și a celor 
referitoare la securitate pentru noile soluții de alimentare cu 
combustibil a vehiculelor rutiere. 

Standardele internaționale și inovarea în domeniul auto



ISO la nivel mondial 

Oricine care a condus un 
vehicul rutier aproape de 
orice marcă, aproape   
oriunde în lume, a          
beneficiat, în mod direct, 
de standardul ISO 2575, 
care oferă simboluri bine 
cunoscute pentru 
panelurile de control și 
indicatoare, pe care 
sîntem obișnuiți să le 
vedem pe tabloul de 
bord.  

Copiii sînt pe primul loc 

Sistemul de fixare ISOFIX 
permite instalarea  simplă 
și sigură a scaunelor de 
mașină pentru copii, 
datorită standardului 
internațional ISO 29061. 

ISO – ce reprezintă, ce realizează?

ISO (Organizația Internațională de 
Standardizare) reprezintă cea mai mare  
organizație elaboratoare de standarde  
internaționale voluntare din lume, care 
oferă beneficii mediului de afaceri, 
autorităților și societății în ansamblu. ISO 
este o rețea formată din organisme 
naționale de standardizare din 163 de țări. 
Standardele ISO au un impact pozitiv 
asupra vieții. Ele asigură caracteristici 
esențiale precum: calitatea, ecologia, 
securitatea,  fiabilitatea, compatibilitatea, 
interoperabilitatea, eficienţa şi 
eficacitatea - la un cost redus. Acestea 
facilitează comerțul, diseminează 
cunoștințele și promovează progresul 
tehnologic și bunele practici de 
management.

 

De ce standardele ISO contează?

Cine beneficiază de standardele ISO?
• Producătorii

standardele ISO oferă specificații privind 
siguranța, calitatea, performanța și impactul 
asupra mediului.  
• Actorii din lanțurile de aprovizionare
standardele ISO oferă cerințe armonizate care 
contribuie la externalizarea resurselor, 
asigurarea concurenței loiale, implicarea părților 
interesate din țările în curs de dezvoltare, avînd 
aceleași „condiții de concurență echitabile”, 
precum și la reducerea costurilor prin facilitarea 
licitațiilor competitive. 
• Autoritățile de reglementare

standardele ISO asigură o bază tehnică (care este 
actualizată și îmbunătățită în mod regulat) 
pentru normele legislative privind aspecte cum 
ar fi: siguranța și poluarea mediului ambiant. 
• Consumatorii
standardele ISO fac mai simplă și mai sigură 
conducerea vehiculelor rutiere, totodată, 
asigurînd securitatea pasagerilor (în special a 
copiilor) și pietonilor și minimizînd costurile 
pentru procurarea vehiculelor rutiere. 

În mod evident, cu o cifră estimativă de peste 
un miliard de vehicule rutiere utilizate în 
întreaga lume, dacă în sectorul auto sînt 
aplicate cele mai recente standarde pentru 
diverse aspecte, cum ar fi: siguranța, 
impactul asupra mediului și cerințe pentru 
partenerii din lanțurile de aprovizionare, 
acest fapt poate avea un impact considerabil 
asupra celor trei dimensiuni ale dezvoltării 
durabile – socială, de mediu și economică. 

Importanța acestei provocări este reflectată în 
soluțiile oferite de ISO. Din cele aproape       
19 500 standarde internaționale ISO aplicate în 
diverse domenii de activitate, aproape 900 au 
fost elaborate pentru vehiculele rutiere și  
tehnologiile asociate acestora.

• Sectorul de cercetare și dezvoltare

standardele ISO facilitează inovarea și 
implementarea noilor tehnologii prin oferirea 
unei terminologii armonizate la nivel global și 
facilitează stabilirea unui consens privind 
aspectele referitoare la sănătate, siguranță, 
mediu ambiant și altele. 



Specificul standardelor ISO 
Valorile globale pe care le împărtășim cu toții, așa 
ca securitatea, trebuie să fie individualizate pentru 
produsul sau sistemul în cauză. Spre exemplu, 
cerințele de securitate privind scaunele pentru 
copii diferă de automobilele care se alimentează 
de la surse electrice și pentru cele care sînt 
alimentate cu combustibili gazoși. Activitatea ISO 
constă în elaborarea specificațiilor și stabilirea  
cerințelor și a bunelor practici, bazîndu-se pe cele 
mai recente evoluții tehnologice, preluate de la 
experții internaționali din mediul de afaceri din 
cadrul sectorului auto, împreună cu reprezentanți 
ai autorităților, mediului științific, consumatori, 
precum și alte părți interesate. În final, 
standardele internaționale ISO reprezintă un 
consens al părților interesate la nivel 
internațional, privind nivelul tehnic actual adaptat 
la un proces bazat pe revizuire și îmbunătățire 
continuă. 

Ce aspecte acoperă standardele ISO? 
Standardele ISO pentru vehiculele rutiere acoperă 
toate aspectele legate de securitate, ergonomie, 
performanță, metode de testare, mediul ambiant și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare. Cea mai 
mare parte a activității ISO în domeniul respectiv 
este realizată în cadrul comitetului tehnic ISO/TC 22 
Vehicule rutiere, care a elaborat pînă în prezent peste 
700 standarde și actualizări. Printre acestea se 
enumeră standarde privind aspecte de bază, cum ar 
fi: roți, sisteme de frînare și sistemul de control al 
stabilității, dar și standarde privind protecția față de 
accidente, sisteme de siguranță pentru copii și 
aspecte ergonomice. Numeroase standarde vizează 
îmbunătățirea compatibilității, interschimbabilității 
și a sistemelor de securitate sau furnizarea cerințelor 
referitoare la armonizarea procedurilor de testare 
necesare evaluării performanței. Aceste standarde se 
referă la vehiculele rutiere, de la motorete și 
automobile, pînă la autovehicule de mare tonaj. 
Douăzeci și șase de țări participă la elaborarea 
standardelor în cadrul acestui comitet tehnic, alături 
de alți 41 de membri observatori. Alți colaboratori 
sînt asociațiile din sectorul auto și organizații 
internaționale, astfel ca Organizația Mondială a 
Sănătății. 

Vehiculele rutiere au integrate tot mai 
frecvent sisteme și rețele care se bazează pe 
tehnologii informaționale și de comunicații, 
prezentînd diferite obiective cum sînt 
siguranța, controlul traficului, navigația, 
strîngerea taxelor și identificarea. 
Capacitățile comunicațiilor din ziua de azi oferă 
posibilitatea ca vehiculele să prevadă și să evite 
coliziunile, să transmită coordonatele locației 
serviciilor de urgență în cazul unui accident, să 
parcurgă cel mai scurt drum către destinație, să 
se folosească de cele mai noi rapoarte asupra 
traficului, să identifice cel mai apropiat loc de 
parcare disponibil, să își reducă la minim 
emisiile de carbon și să aibă acces la comunicații 
multimedia.
Comitetul tehnic ISO/TC 204 Sisteme 
Inteligente de Transport ocupă un loc 
primordial în acest domeniu. Pînă în prezent, 
acesta a elaborat peste 190 standarde și 
actualizări. La lucrările acestuia participă 
douăzeci și șase de țări, alături de alți 24 de 
membri observatori. Comitetul tehnic ISO/TC 
31 Anvelope, jante și supape a elaborat 77 de 
standarde și actualizări. La lucrările acestuia 
participă douăzeci și unu de țări participă alături 
de alți 26 de membri observatori. 
Specificația tehnică ISO/TS 16949 a devenit 
punctul global de referință pentru 
managementul calității utilizat de furnizorii 
auto.  Evaluarea conformității avînd la bază 
ISO/TS 16949 este adeseori solicitată 
producătorilor de automobile ca o condiție de 
participare la licitații în lanțurile de 
aprovizionare globale. Pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie 2010, cel puțin 43 946 de certificate 
ISO/TS 16949:2002 au fost emise în 84 de ţări, 
ceea ce reprezintă o creștere cu 7 %. Acest 
document a fost elaborat de comitetului 
tehnic ISO/TC 176 Managementul calităţii şi 
asigurarea calităţii. 
Standardul internațional ISO 39001 Sisteme de 
management al siguranței traficului rutier, 
care a fost elaborat de către comitetul de 
proiect al ISO, ISO/PC 241 Sisteme de 
management al siguranței traficului rutier,  
este considerat de mulți o contribuție majoră la 
Decada Acțiunii pentru Siguranța Rutieră 
2011-2020, campanie inițiată de Organizația 
Națiunilor Unite. Totodată, standardele 
privind siguranța rutieră sînt elaborate de alte 
comitete tehnice ISO, spre exemplu, pentru a 
face traversarea străzii mai sigură pentru 
persoanele cu dizabilități. 

WorldSID 
– un manechin
inteligent 

Seria de standarde 
ISO 15830 oferă 
industriei auto cel mai 
avansat test de 
siguranță umană 
pentru îmbunătățirea 
design-ului 
autovehiculelor și 
creșterea siguranței 
pasagerilor. WorldSID 
(Manechin universal 
pentru testarea 
impactului lateral) a 
fost elaborat pentru 
a permite existența 
unui singur sistem de 
testare, acceptat la 
nivel mondial, utilizat 
pentru testarea 
impactului lateral, 
fiind în conformitate 
cu diverse 
reglementări la nivel 
mondial.
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ISO și viitorul – deja acum

Standardele ISO privind sistemele de alimentare 
alternativă, la moment în curs de elaborare, vor 
contribui la diminuarea poluării și vor contribui 
la eficientizarea luptei contra schimbărilor 
climatice. Printre ele se numară standarde pentru 
vehiculele propulsate electric și pentru vehiculele 
care se alimentează cu combustibili gazoși, 
precum și pentru infrastructura necesară pentru 
întreținerea lor. Pentru a pregăti viitorul 
vehiculelor rutiere, ISO activează în strînsă 
colaborare cu partenerii săi din cadrul Asociației 
Mondiale a Standardelor (WSC), Comisia 
Electrotehnică Internațională (IEC) și Uniunea 
Internațională pentru Telecomunicații (ITU). Spre 
exemplu, în martie 2012, la Salonul Auto 
International de la Geneva, Elveția, cele trei 
organizații au găzduit cea de-a șaptea ediție a 
atelierului Fully Networked Car ce a avut ca temă 
mașina viitorului și standardele internaționale 
necesare dezvoltării acestui proiect.

Resursele ISO
Pagina web a ISO (în engleză și franceză, parțial 
în rusă, iar unele publicații – chiar și în alte 
limbi) www.iso.org 

Revista ISO Focus+ 
(10 ediții anual în engleză și franceză) 
www.iso.org/iso/iso-focus-plus 
Video ISO  
www.youtube.com/PlanetISO 
Twitter 
www.twitter.com/isostandards 
Facebook 
www.facebook.com/isostandards 
GooglePlus 
www.iso.org/gplus 

Contactați membrul ISO din țara dumneavoastră
www.iso.org/isomembers  

Membrul ISO din Republica Moldova: 

www.standard.md
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