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Introducere

Avînd în vedere alegerea și aspirațiile europene ale Republicii Moldova, integrarea europeană 
reprezintă nu doar un vector al politicii interne și externe, ci şi o forţă majoră de coeziune politică 
şi socială. Astfel, la data de 27 iunie 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uni
unea Europeană. În contextul procesului de integrare europeană, Republica Moldova are obligația de 
a transpune legislația națională și standardele europene. Deocamdată procesul de implementare a 
standardelor europene este în derulare, principalele sectoare industriale fiind în continuare dominate 
de standardele GOST create în anii ’70 și ’80 și care nu mai reflectă realitățile din ziua de azi în ceea ce 
privește progresul tehnic și practicile administrative.

Una din constrîngerile principale în procesul de implementare a standardelor europene se rezumă 
la interesul scăzut al sectorului privat privind activitatea de standardizare, luînd în considerare faptul 
că implementarea cu succes a standardelor europene nu este posibilă decît prin implicarea activă 
a părților interesate, inclusiv a mediului de afaceri. Totodată, aplicarea standardelor poate fi costisi
toare, dat fiind faptul că sectorul privat nu dispune de expertiza tehnică necesară. Un alt factor care 
subminează procesul de implementare a standardelor europene, este orientarea exporturilor către 
țările CSI în care predomină standardele GOST.

Dat fiind faptul că la momentul de față tot mai multe exporturi sunt reorientate spre Uniunea Europeană 
și standardele europene în sine prezintă avantaje economice considerabile, proiectul „Informarea pu
blicului și părților interesate despre standardele europene adoptate în cadrul ACLAC” abordează o 
temă foarte actuală. Scopul ghidului este de a explica în termeni clari care este importanța standarde
lor eu ropene, cît și care sînt avantajele lor. Acest ghid este un instrument de sensibilizare a mediului 
de afaceri, a societății civile și a mediului academic cu privire la valoarea adăugată a implementării 
standardelor euro pene. De asemenea, vor fi explicate beneficiile deschiderii către piața europeană și 
beneficiile pentru consumatori în ceea ce privește calitatea produselor și serviciilor.

Ce sunt standardele?

La momentul de față, tot mai multe exporturi 
sunt reorientate spre Uniunea Europeană.
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Standardele reprezintă documente care definsec criterii de calitate pentru produse şi servicii, precum şi 
pentru activitatea de producere. Acestea sînt documente coerente şi consecvente, elaborate în cadrul 
comitetelor tehnice care sunt coordonate de către organismul național de standardizare şi asigură 
depăşirea barierelor tehnice dintre diferitele domenii de activitate şi diferite politici comerciale.

Scopul standardelor este de a optimiza producția, de a aplica pe larg bunele practici dintrun do
meniu, de a servi interesul public și de a promova cooperarea internațională. Standardele europene 
există practic în toate domeniile economice, în total fiind aproximativ aproximativ 57.000 (standarde 
europene elaborate de CEN, CENELEC și ETSI).

Ce categorii și cîte standarde sînt 
valabile pe teritoriul Republicii 
Moldova?”

În prezent, în Republica Moldova există 27.243 standarde 
naționale în vigoare dintre care: 7.367 europene, 2.253 
internaționale, 16.954 GOST, 441 prelu ate de la alte state 
și 228 originale.

Gradul de implementare a 
standardelor europene și 
internaționale

Gradul de implementare a standardelor euro
pene și internaționale reprezintă ponderea stan
dardelor europene și internaţionale din numărul 
total de standarde moldovene în vigoare. Actual
mente, această pondere reprezintă 35,3% din to
talul de 27.243 standarde naționale din care 9.620 
sunt standarde europene și internaționale. Com

parativ cu alte state, în care acest indicator este de:

- 9,2% în Rusia (din totalul de 27.412 standarde naționale, 2.521 sunt standarde europene și 
internaționale)

- 10,1% în Republica Belarus (din totalul de 28.170 standarde naționale, 2.862 sunt standarde eu
ropene și internaționale)

- 23,1% în Ucraina (din totalul de 27.494 de standarde naționale, 6.360 sunt standarde europene și 
internaționale)

- 74% în Marea Britanie.2



Care este vîrsta medie a standardelor ?

Vîrsta medie a standardelor este un indicator foarte important, deoarece, pe de o parte, el reflectă nive
lul de progres tehnologic al economiei, în general, şi a industriei, în special, iar în al doilea rînd, stan
dardele sunt supuse examinărilor periodice pentru a reflecta cele mai recente practici și cunoștințe.

Vîrsta medie a standardelor interstatale GOST, adoptate ca standarde moldovene, este de 31 de ani, pe 
cînd vîrsta medie a standardelor europene este de 7 ani.

Dezavantajele standardelor GOST

a Au fost elaborate pentru o economie planificată și nu sunt eficiente în economia de piață. 

a Au fost elaborate doar de structurile statale și aplicarea acestora a fost impusã de stat.

a Lipsă de eficiență  parametrii standardelor GOST sunt foarte detaliați privind multe aspecte 
de materie primă, compoziție, construcție, dimensiuni – limitează inovarea și implementarea noilor 
tehnologii și materiale. 

a Pentru multe materiale și tehnologii moderne nu există standarde GOST. 

a Multe standarde GOST nu sunt armonizate cu standardele europene și creeaza bariere tehnice 
în calea comerțului.

a Standardele GOST nu răspund suficient progresului tehnologic.

Standardele GOST au fost elaborate pentru o economie 
planificată și nu sînt eficiente în economia de piață.
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Ce avantaje ne va aduce implementarea standardelor   
europene și internaționale?

Standardele europene și internaționale vor fi implementate de agenții economici și e important ca ei 
să cunoască ce beneficii economice pot avea dacă le folosesc.

Acordul de Asociere semnat de Republica Moldova cu UE prevede implementarea standardelor UE, 
ceea ce va permite producătorilor moldoveni să exporte fără restriciții produsele lor pe Piața Europeană. 
Avînd aceleași standarde, asigurăm comparabilitatea produselor, totodată obținînd accesul la o piață 
de 500 milioane de consumatori. Standardele în vigoare ce sunt în conflict cu cele europene vor fi 
eliminate.

Standardele asigură sănătatea și securitatea întregii societăți, precum și protecția mediului ambiant. 
Standardele specifică cerinţe care contribuie la asigurarea condiţiilor de lucru favorabile și nepericu
loase și a securităţii muncii în vederea prevenirii şi evitării accidentelor. Totodată, standardele ajută 
la prevenirea plasării pe piață a produselor periculoase, sigurînd astfel sănătatea și securitatea con
sumatorilor. În același timp, aplicarea standardelor contribuie la funcţionarea corectă a deşeurilor şi 
la reducerea poluării. În acest mod, unele standarde europene (numite „standarde armonizate”) per
mit companiilor să se asigure că produsele fabricate corespund prevederilor directivelor europene 
specifice sau reglementărilor în vigoare. Cei care implementează aceste standarde beneficiază de 
„prezumția de conformitate” cu cerințele legale relevante.

Vom avea acces la piața europeană numai   
dacă calitatea produselor moldovene va fi 

comparabilă cu cea a produselor UE.
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1.Barierele tehnice în calea comerțului vor înceta să existe ca 
urmare a implementării standardelor europene.

Ce sunt barierele tehnice în calea comerțului? 

Barierele tehnice în calea comerțului reprezintă diferenţa dintre cerinţele reglementărilor teh
nice, standardelor şi procedurilor de evaluare a conformităţii naţionale şi ale celor utilizate în prac
tica internaţională sau nerecunoaşterea lor, fapt ce implică, în comparaţie cu practica comercială 
obişnuită, cheltuieli suplimentare de mijloace şi/sau de timp pentru comercializarea produselor pe 
piaţa naţională şi cea mondială.

Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind barierele tehnice în calea comerțului, conferă 
standardizării un rol primordial în eliminarea acestora, care contribuie la creșterea fluxului comercial. 
Formarea Pieței Unice Europene s a realizat treptat, iar obiectivul principal al acestei piețe este de 
a elimina barierele tehnice în calea comerțului. Prin urmare, odată cu eliminarea barierelor tehnice, 
companiile exportatoare de produse și servicii șiau sporit nivelul de încredere între statele membre 
ale UE.

2.Utilizarea standardelor europene susţine legislaţia.

Acordul de Asociere a RM cu UE presupune instituirea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (ZLSAC) dintre RM și UE. Instituirea ZLSAC va contribui la dezvoltarea economică a țării și 
la modernizarea relațiilor comerciale prin excluderea taxelor vamale (atît de import, cît și de export). 
Acordul prevede armonizarea legislației naționale cu legislația europeană, în vederea eliminării bari
erelor tehnice în calea comerțului cu produse și servicii. Astfel, toate aceste reforme sînt orientate în 
special spre asigurarea unor condiții necesare pentru alinierea la standardele europene. Implementa
rea standardelor europene este o condiție necesară pentru integrarea RM în UE.

Acordul UERM stabilește condiții și termeni exacți de realizare ai activităților necesare pentru inte
grarea economică și asocierea politică a RM cu UE. În acest context, trebuie de menționat că Repu–
blica Moldova are obligația de a transpune în mod progresiv standardele europene (EN) ca standarde 
naţionale, utilizarea voluntară a cărora va oferi prezumţia de conformitate cu legislaţia Uniunii Euro
pene transpusă în legislaţia RM.

Piața Europeană Unică funcționează  
armonios datorită faptului că toate țările 
membre au adoptat aceleași standarde 
care au devenit norme europene.
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3. Competitivitatea e cheia succesului pentru industrie și 
business: care e rolul standardelor?

Asociația de Standardizare din România, bazîndu-se pe experiența României, ajunge la următoarele 
concluzii privind adoptarea standardelor europene și internaționale:

a Utilizarea standardelor simplifică procesul de negociere a contractelor comerciale, întrucît 
cerințele față de produse pot fi apreciate conform standardelor, și acest fapt, oferă o certitudine 
părților contractante.

a Standardele facilitează transferul tehnologic rapid către mediul de afaceri. Astfel, sistemul eu
ropean de standardizare oferă o platformă de încredere pentru elaborarea și dezvoltarea produselor 
inovatoare. Cooperarea strînsă între cele trei organizațiile europene de standardizare (CEN, CENELEC și 
ETSI) asigură acoperirea tuturor sectoarelor economice și oferă oportunitatea de a extinde activitatea 
de standardizare și în alte domenii. Astfel, standardele care furnizează soluții inovatoare contribuie la 
sporirea competitivității întreprinderilor, oferă noi oportunități de export și creștere economică, prin 
urmare, contribuie la creşterea economică a țărilor europene.[1]

Într-un studiu realizat la solicitarea Comisiei Europene, sunt menționate o serie de beneficii și 
oportunități pentru IMM-urile care implementează standarde europene. Prin urmare, standardele 
europene:

a Contribuie la reducerea costurilor de producție și realizarea de economii.

a Sporesc competitivitatea întreprinderii.

a Facilitează deschiderea noilor piețe de desfacere pentru produsele și serviciile întreprinderii.

a Asigură desfășurarea eficientă a operațiunilor economice.

a Oferă noi oportunități de afaceri. 

a Facilitează obținerea unei imagini coerente în fața consumatorilor și sporirea încrederii și 
satisfacției acestora prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, ceea ce condiționează 
creșterea volumului vînzărilor[2]. 

aContribuie la recunoașterea și consolidarea întreprinderii atît la nivel național, cît și 
internațional.

a Facilitează utilizarea unui limbaj comun, propriu sectorului industrial.

a Ajută la dezvoltarea și prosperarea întreprinderii.

a Standardele contribuie la crearea unui mecanism de piață mai eficient oferind posibilitatea de 
a alege între furnizori, cu condiția că aceștia din urmă au implementat standardele.
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„Standardele europene facilitează promovarea companiilor la nivel european, oferind un limbaj unic 
pentru industrie, definind criterii de calitate pentru produse și servicii, precum și pentru activitatea 
de producere. În același timp, implementarea standardelor europene de către IMMuri, oferă acestora 
posibilitatea de a fi competitive în raport cu întreprinderile mari, asigurînduși în acest mod, accesul 
pe noi piețe de desfacere.”
 
Potrivit unui studiu realizat de Institutul German de Standardizare (DIN) din anul 2011, în Ger-
mania au fost identificate următoarele avantaje economice în urma implementării standardelor 
europene:

aCreșterea PIB-ului economic cu 0,7 - 0,8%. Drept rezultat, beneficiul economic al implementării 
standardelor europene în Germania este estimat la 16,77 miliarde euro anual.

aScăderea numărului de accidente la locul de muncă și a bolilor profesionale, totodată, la 
micșorarea costurilor de asigurare medicală [4].

În aceeași ordine de idei, conform studiului Institutului Britanic de Standardizare (BSI), aplicarea 
standardelor europene în Marea Britanie contribuie la un aport anual de 2,5 miliarde de lire sterline, şi 
conduce la o creștere a productivității muncii cu 13%.

Suplimentar, implementarea standardelor europene oferă beneficii economice și altor țări din afara 
statelor membre ale UE, cum ar fi spre exemplu, Australia, unde este înregistrată o creștere economică 
de 0,17% a PIBului.

Utilizînd standardele ÎMM-urile pot concura 
pe picior de egalitate cu marile întreprinderi 
și pot avea succes pe noi piețe de desfacere.
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4. Bunăstare și dezvoltare prin standarde?

Utilizarea standardelor europene oferă avantaje importante pentru dezvoltarea economică a țării[4].

Astfel, standardele europene:

a Contribuie la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite pe piață. Standardele europene 
oferă linii directoare care, dacă sînt corect aplicate, asigură faptul că produsul sau serviciul va satisface 
o serie de caracteristici specifice de calitate, care corespund cerințelor consumatorilor. Standardele 
europene facilitează menținerea unui nivel înalt al calității produselor atât la nivelul de proiectare și 
producere, cât și pe parcursul întregului lanț de aprovizionare, ceea ce este valabil și pentru oferirea 
serviciilor.

a Facilitează pătrunderea companiilor pe noi piețe de desfacere și acces la consumatorii atît din 
spațiul european, cît și din întreaga lume. În acest sens, standardele europene oferă oportunitatea de 
a pătrunde pe Piața Unică Europeană și de a stabili contacte cu peste 600 milioane de clienți potențiali 
din spațiul european.

aContribuie lar educerea costurilor de producție și realizarea de economii ,precum și la minimi
zarea deșeurilor și îmbunătățirea eficienței. Astfel, la nivel european – standardele au devenit un 
important instrument strategic în sporirea competitivității întreprinderilor. Standardele facilitează 
competiția prin oferirea consumatorilor diverselor opțiuni de alegere între diferiți producători care 
oferă aceleași produse sau servicii. În același timp, standardele contribuie la minimizarea deșeurilor și 
îmbunătățirea eficienței, spre exemplu – standardele europene care respectă principiile unui design 
ecologic reprezintă instrumente importante pentru reducerea consumului de energie, ajutând astfel 
consumatorii să facă unele economii.

aOferă accesul la cele mai recente cunoștințe și la cele mai inovatoare soluții. Standardele europene 
sînt elaborate de către experți din diferite țări ale lumii, astfel asigurînduse difuzarea cunoștințelor și 
experienței acestora întrun domeniu anumit. Totodată, aceste standarde periodic sînt supuse revi
zuirii, în vederea asigurării faptului că acestea corespund celor mai recente cunoștințe în domeniul 
tehnologic și științific, precum și faptul că acestea corespund necesităților actuale ale pieței și preve
derilor legislative.

Standardele europene facilitează
menținerea unui nivel înalt al
calității produselor atât la nivelul
de proiectare și producere, cât și 
pe parcursul întregului lanț de
aprovizionare
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