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Scopul

Această prezentare a fost realizată de Comisia Electrotehnică 
Internațională (IEC) în scopul de a crea o conștientizare și o înțelegere 
mai bună  a importanței standardelor pentru studenții școlilor de afaceri și 
managementul tehnologiilor, și cei de la facultățile cu o politică tehnologică 
ale universităților tehnice.

Aceasta constă din trei prelegeri:

O introducere în standarde și importanța lor;
O discuție asupra ciclului de viață al standardelor, elaborarea,

utilizarea și menținerea acestora;
O discuție asupra valorii economice a standardelor (de

exemplu, relevanța acestora pentru mediul de afaceri,
inovație și comerțul internațional).
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Cuprins

Standardele sînt pretutindeni. Exemple     

Ce este un standard? Definiții

De ce sînt importante standardele?

De ce ar trebui să participăm la elaborarea 

standardelor?

Ce tipuri de standarde există? Clasificări

Exemplu de standard

Sumar
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Standardele de succes trec neobservate

Standardele de succes trec, de obicei, neobservate.

Importanța standardelor este remarcabilă atunci cînd 
apar probleme, de exemplu: 
Prize electrice și fișe incompatibile în întreaga lume;
Incendiul din Baltimore din anul 1904: Furtunurile pompierilor
din orașele învecinate nu se potriveau cu hidranții din Baltimore.

Lipsa de standarde poate duce de la o simplă frustrare la 
decese inutile.
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Standardele sînt pretutindeni!
De exemplu, ISO containere de 
marfă (ISO, 1968)
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Standardele sînt pretutindeni!
de exemplu, Hamburgerii McDonald’s 

Hamburgerii
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Standardele sînt pretutindeni!
Mai multe exemple…

Unități de măsură: 
Lungime – metru (m);
Masă – kilogram (kg);
Timp – secundă (s);
Curent electric ampère (A).

Configurația tastaturii calculatorului QWERTY; 
Dimensiunea soclului becului electric;
Formatul hîrtiei (A0, A1…..; raportul înălțime-lățime 1.4142:1);
Protocolul GSM pentru telefoanele mobile;
Metode de testare pentru siguranța vehiculului. 
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Ce este un standard?

Cel mai frecvent este utilizat în două sensuri diferite:
este un acord elaborat de mai multe părți cu scopul ca toate părțile
 să-l respecte;
este un produs sau un serviciu, cu o cotă de piață importantă. 

Există multiple definiții. Majoritatea încearcă să 
definească primul tip de standard (adică, acord).
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Multiple definiții ale standardului 

Definiția depinde de partea interesată care o solicită, de exemplu:

Organismele de standardizare oficiale: un standard este „un 
document stabilit prin consens şi aprobat de un organism
recunoscut, care stabileşte, pentru utilizări comune şi 
repetate, reguli, prescripţii sau caracteristici pentru activităţi 
sau rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad optim de 
ordine într-un context dat.” (ISO/IEC, 2004b, p.8) 

Industrie: „Un standard [poate fi] de orice formă sau tip (...). 
Standardul este, de asemenea, unul dintre agenții utilizați (...) 
pentru a aduce o schimbare de piață”. (Cargill, 1989 p.41)
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De ce sînt importante standardele?
Standardele conțin informație

„Trăim într-o lume strîns legată de standardele de produs” 
(WTO, 2005, p.XXIV)

Standardele conțin Informație. Acestea:

Indică siguranța produsului;
Specifică riscurile pentru sănătate;
Specifică riscurile pentru mediu;
Sporesc transparența pe piață (așteptările consumatorilor și producătorilor);
Creează un mediu concurențial echitabil;
Reduc costurile de căutare a informației;
Reduc costurile de producere (permit economia de scară în producere);
Sînt necesare pentru difuzarea noilor tehnologii.
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De ce sînt importante standardele?
Standardele creează compatibilitate 

Compatibilitatea este definită drept 

„caracterul adecvat al produselor, proceselor sau serviciilor 
destinate utilizării împreună în condiții specifice pentru a 
îndeplini cerințele relevante, fără a provoca interacțiuni 
inacceptabile." (ISO / IEC 1991)

Există două tipuri de compatibilitate între componente 
(David & Bunn, 1988)
• complemente compatibile (de exemplu, priza și fișa);
• substituente compatibile (de exemplu, fișa A și B în raport cu priza).
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De ce sînt importante standardele?
Standardele creează compatibilitate 
(cont.) 

Standardele creează Compatibilitate

Mediile de rețea, precum comunicațiile telefonice 
și radiodifuziunea au nevoie de standarde;

Standardele coordonează tehnologia (Schmidt & Werle, 
1998);

Standardele coordonează piețele, de exemplu, disponibilitatea
unor produse complementare;

Standardele facilitează comerțul internațional.
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Cauzele sporirii importanței standardelor 

Extinderea piețelor globale;
Creșterea anonimatului piețelor (sporirea încrederii în conformitatea 

standardelor);
Creșterea preocupării pentru siguranță, sănătate și probleme de mediu;
Cultivarea conștiinței calității (solicitări mai mari pentru standarde

de calitate);

Utilizarea standardelor pentru a evita greșelile > răspundere 
juridică;

Reglementările încurajează utilizarea standardelor.
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De ce ar trebui să participe 
la elaborarea standardelor ? 
Industria

Doar în domeniul standardizării electrotehnice, deja 8 000 de persoane 
participă la nivel internațional (aceasta exclude pe cei care participă 
în comitetele de standardizare „oglindă” la nivel național și regional).

De ce participă companiile? (Cargill, 1989)
    Standardul este un agent de schimbare, un instrument strategic de a 
influența piața; 
Dacă un standard propus afectează afacerea lor, răspunde la 

o problemă, este focusat pe nevoia lor de piață;

Standardizarea reprezintă efortul de ghidare a progresului pe piață (p. 69); 
• Elaborarea unui standard reprezintă o formă de conducere consensuală

colectivă, conducere prin convingere.

Standardul este indicatorul care specifică direcția de dezvoltare a pieței.

• Acesta oferă predictibilitate afacerii (p. 48);
• Acesta oferă durabilitate la exploatarea de către utilizatori (p. 70).
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De ce ar trebui să participe la 
elaborarea standardelor? 
Consumatorii

De ce ar trebui să participe organizațiile de consumatori? 

(WTO, 2005, p. XXVII): 

Standardele sînt importante pentru bunurile de consum, 
cum ar fi produsele alimentare, medicamentele, vehiculele, 
aparatele electrice, echipamentele de siguranță.

 Standardul conține cerințe referitoare la proiectare 
(jucării), componente (vopsea), procesul de fabricație sau 
de producție (carne), performanță (căști).
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De ce ar trebui să participe la 
elaborarea standardelor? 
Consumatorii (cont.)

„Consumatorii se așteaptă ca serviciile și produsele să fie 
consecvente în calitate, durabilitate și facilitatea de 
utilizare. Standardele internaționale sînt niște reguli și linii 
directoare voluntare care contribuie la asigurarea:

unor produse și servicii mai sigure, mai sănătoase și mai ecologice; 
unor produse cu calitate și fiabilitate sporită;
unei mai bune compatibilități operaționale între produse și a unei 
coerențe mai mari în furnizarea de servicii;
îmbunătățirii accesului și opțiunilor la produse și servicii;
unor prețuri mai mici pentru consumatori;
unei mai veridice informări asupra produsului sau 
serviciului.” (ISO/IEC, 2003) 
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De ce ar trebui să participe la 
elaborarea standardelor? 
Guvernul

Guvernele au nevoie de standarde pentru: 

Reglementare (de exemplu, standardele minime 

pentru protecția consumatorilor);

Progres economic:

Informații și compatibilitate;
Educația în domeniul standardizării face parte din 
strategia economică națională (de exemplu, în țările din 
Asia).
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Cine nu participă la 
elaborarea standardelor? 

Cine sînt cei care nu au nevoie de standarde?

Cei cu o miză în status quo (de exemplu, companiile 
cu o cotă de piață mare în domeniul standardizării);

Acele părți care uneori participă în scopul de a 
împiedica procesul de elaborare a standardelor. 
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Clasificarea tipurilor de standarde

Standarde de terminologie;

Standarde de securitate;

Standarde de sănătate;

Standarde de procedură;

Standarde de compatibilitate;

Etc.
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Clasificarea tipurilor de standarde

Clasificări în funcție de (de exemplu, de Vries, 2006):

Obiectul de standardizare;

Elaborarea standardului;

Utilizarea standardului.

Ne vom focusa în cele ce urmează asupra  
standardelor de compatibilitate, o categorie 
importantă în clasificările bazate pe obiectul de 
standardizare 
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Există multiple tipuri de standarde: 
Clasificări (cont.)

Clasificările de mai jos sînt analizate în următoarele slide-uri:

Ce aspect este standardizat? (clasificare în funcție de obiectul de 
standardizare)

Standarde de produs și de performanță
Ce tip de standard este în joc? (clasificare în funcție de elaborarea 
standardelor)

Standarde de facto și de jure  
Cînd are loc procesul de standardizare? (clasificare în funcție de 
elaborarea standardelor)

Standardizare anticipată - de validare - selectivă
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Ce aspect este standardizat? 
Standardele de produs vs. 
standardele de performanță

standardele de performanță (ISO/IEC, 2004b): Standardele care  
specifică performanța necesară a unui produs sau serviciu;
IEC 61753 – Dispozitive interconectate prin fibre optice
specificații pentru produs (ISO/IEC, 2004b): caracteristici de 
proiectare sau descriptive ale unui produs sau serviciu;

IEC 60908 – Sistem audio digital pentru compact-discuri
În general, specificațiile pentru produse restricționează 
dezvoltarea tehnologiei mai mult decît standardele de 
performanță.
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Ce tip de standard este în joc? 
Standardul de facto

• Standardele de facto versus standardele de jure, deseori sînt 
considerate a fi standarde bazate pe piață versus standarde 
bazate pe comitete.

• De facto înseamnă: în practică, în realitate.
• standardul de facto: produs sau serviciu cu o cotă de piață mare.

• Asociate incorect cu (a) standardele de proprietate [întrucît 
specificațiile ce nu țin de proprietate, de exemplu, sursa 
deschisă, pot deveni, de asemenea, standarde de facto];

• Asociate incorect (b) numai cu standardele de piață [întrucît 
standardele comitetelor pot deveni, de asemenea, standarde de 
facto].
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Ce tip de standard este în joc? 
Standardul de jure 

• De jure înseamnă: prin lege, prin reglementare
• standardul de jure: standard impus prin lege.

• Asociat incorect  cu (a) toate standardele bazate pe comitetele 
organismelor oficiale de standardizare [întrucît în lege se face 
trimitere doar la un procent foarte mic de standarde oficiale];

• Asociate incorect  cu (b) standardele care nu sînt de piață 
[în timp ce comitetele de standardizare sînt, de obicei, 
dominate de industrie].
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Ce tip de standard este în joc? 
Standardele de facto vs. de jure

Dilemă: se utilizează termenii aparent opuși standarde 
de facto și de jure?

Mesajul de bază: atît pentru standardele de facto cît și 
pentru cele de jure scopul final nu este de a elabora un 
standard document, ci de a obține adoptarea pe scară largă 
și compatibilitatea de facto.
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Cînd are loc procesul de standardizare? 
Standardizare anticipată - selectivă 

Standardizare anticipată
standardizarea are loc înainte ca tehnologia să fie 
dezvoltată și comercializată 

Standardizare de validare
Dezvoltarea pieței în paralel cu standardele 

Standardizare selectivă
standardizarea multitudinii de tehnologii disponibile pe piață



Exemplu de standard: 
ISO/IEC 11801 – Cablarea locuinței

De ce a fost elaborat?

Cum a fost elaborat?

Cum arată standardul?

Ce impact a avut standardul?

Standardul este disponibil pentru a fi utilizat în 
scopuri educaționale.



ISO/IEC 11801 – Introducere 
De ce a fost elaborat?

„În premisele clientului importanța infrastructurii de 
cablare este similară cu cea a altor utilități de construcție 
fundamentale, cum ar fi încălzirea, iluminatul și 
electricitatea. Ca și în cazul altor utilități, întreruperile 
serviciilor pot avea un impact serios. Calitatea slabă a 
serviciilor cauzată de lipsa previziunii la proiectare, 
utilizarea componentelor necorespunzătoare, instalarea 
incorectă, administrarea proastă sau întreținerea 
inadecvată poate amenința eficacitatea unei 
organizații.” (ISO / IEC 11801, p.11)



Cum a fost elaborat? Procedurile de 
elaborare a standardului (ISO/IEC, 2004b)

1. Etapa preliminară;

2. Etapa propunerilor;

3. Etapa pregătitoare;

4. Etapa comitetului: rezultatul este proiectul de standard;

5. Etapa anchetei:
• difuzarea către toate comitetele naționale pentru votare (5 luni);
• redactarea variantei finale a standardului internațional (FDIS).

6. Etapa aprobării:  FDIS este difuzat către toate comitetele 
naționale pentru votare (2 luni);

7. Etapa publicării: rezultatul este standardul internațional.



ISO/IEC 11801 – Cum arată standardul?



ISO/IEC 11801 – What does it look like? (cont.)



ISO/IEC 11801. Care a fost 
impactul acestuia?

Standardul a avut un impact semnificativ.* 

Care a fost impactul asupra:

Arhitecților? 

Furnizorilor electrici?

Producătorilor de cablu?

Componentelor?



Exercițiu: Aplicați clasificările la 
standardul ISO/IEC 11801

Standardul ISO/IEC 11801 este:

un standard de produs sau de performanță?

un standard de facto sau de jure – ținînd cont de dificultatea 
termenilor?

un standard anticipat, de validare sau selectiv?



Sumar 

Există multiple tipuri de standarde;
Standardele sînt pretutindeni;
Standardele influențează tot ceea ce facem;
Participarea la elaborarea standardelor, prin urmare, 
poate fi foarte importantă pentru companii, consumatori 
și guvern.



Date de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la această prelegere, contactați:

Jack Sheldon, Manager Strategia de standardizare IEC, 

email: inmail@iec.ch; 

sau 

Tineke M. Egyedi, Cercetător științific principal în domeniul 
standardizării, Universitatea Tehnică din Delft,
email: T.M.Egyedi@tbm.tudelft.nl .




