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Introducere 

Republica Moldova, ca țară europeană, împărtășește valori comune cu Uniunea 
Europeană şi s-a angajat să pună în aplicare și să promoveze aceste valori. Astfel, Moldova 
urmează gradual calea alinierii la experienţa şi practicile europene, în primul rînd prin 
preluarea standardelor europene şi adoptarea acestora ca standarde moldovene. 
 
Obiectivul esenţial al sistemului de standardizare european este de a obţine un grad 
avansat de armonizare la nivel european şi la nivel naţional. Această armonizare este 
considerată a fi atinsă atunci cînd un produs sau serviciu, fiind conform unui standard 
naţional al unui stat membru al UE, este în conformitate cu cerinţele standardelor 
naţionale ale altor state membre UE, şi viceversa.  
 
Cea mai efectivă cale de a atinge acest obiectiv este de a elabora standarde europene (EN) 
şi fiecare membru CEN are obligaţia de a implementa acest EN prin adoptare ca standard 
naţional şi a anula oricare standard naţional conflictual. Aceste şi alte angajamente 
Republica Moldova le-a asumat prin semnarea şi ratificarea de către Parlament a 
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, fapt care impune noi abordări, obiective şi 
ritmuri de acţiune.  
 
În lumina Acordului, Republica Moldova trebuie să transpună (gradual, timp de 7 ani) un 
număr impunător de Directive şi Regulamente şi să opereze modificări de proceduri 
administrative, fapt care are implicaţii şi asupra standardelor, deoarece, în trecutul istoric, 
standardele nu stabileau doar aspecte tehnice pentru produs, dar impuneau şi 
reglementau anumite proceduri de natură permisivă. Odată cu transpunerea legislaţiei 
europene, aceste situaţii trebuie elucidate şi inconsistenţele trebuie eliminate, în primul 
rînd prin anularea standardelor inconsistente. 
 
Aspectele de conflictualitate, inconsistenţă şi incompatibilitate nu au fost studiate şi 
descrise în alte state care au aderat la Uniunea Europeană sau care au obţinut statut de 
asociat. Astfel, prezentul studiu este o tentativă de a descrie posibilele criterii de 
conflictualitate, scenarii de conflictualitate, inconsistenţă şi incompatibilitate, fără a 
pretinde la exclusivitate în afirmaţii sau concluzii. 
 
Acest document a fost elaborat de Lilian BOSTAN, şeful Departamentului Standardizare 
al Institutului Naţional de Standardizare pentru a fi utilizat ca o resursă de informare de 
către persoanele interesate de subiectul conflictualităţii standardelor.  
 
După cum a fost menţionat, acest document acumulează informaţii utile din diverse surse 
pentru a le prezenta într-un singur loc. Oricare din sursele, documentele sau procedurile 
menţionate ca referinţă pot fi ulterior anulate sau înlocuite. Informaţia prezentată în acest 
document este actuală la momentul elaborării. 
 
 



 

 

 
Prevederi de fond privind standardele 

 

 

 

epublica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, acord 
ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.20141. Articolul 173, alineatul 1 al Acordului 
prevede că Republica Moldova trebuie să ia măsurile necesare cu scopul de a atinge 
treptat conformitatea cu reglementările tehnice, standardele, metrologia, acreditarea, 

evaluarea conformităţii, sistemele corespunzătoare şi sistemul de supraveghere a pieţei ale 
Uniunii şi se angajează să urmeze principiile şi practicile stabilite în acquis-ul relevant al 
Uniunii.  
 
Alineatul 5 al aceluiaşi articol stabileşte, că în vederea integrării sistemului său de 
standardizare, Republica Moldova trebuie (a) să transpună în mod progresiv standardele 
Europene (EN) ca standarde naţionale, (b) simultan cu această transpunere, să retragă 
standardele naţionale contradictorii şi (c) să îndeplinească progresiv condiţiile de membru cu 
drepturi depline în cadrul Organizaţiilor Europene de Standardizare. 
 
Actualmente, INS este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare CEN (din 
2007) şi al Comitetului European pentru Standardizare în Electrotehnică CENELEC (din 2014). 
Pentru a deveni membru cu drepturi depline, conform prevederilor Acordului, INS trebuie să 
se alinieze cerinţelor stipulate în Ghidul CEN-CENELEC 202 şi regulilor interne CEN-
CENELEC3. Printre multitudinea de cerinţe, se menţionează, necesitatea de a anula 
standardele conflictuale, conform art. 11.2.1, 11.2.6.1 şi 11.2.6.2 ale Regulilor Interne CEN-
CENELEC, Partea 2. La fel, obligația de a anula standardele conflictuale rezultă din 
prevederile art. 5 al Ghidului CEN-CENELEC4.  
 
Suplimentar, este de menționat că același Ghid CEN-CENELEC prevede la art. 7 că membrii 
CEN/CENELEC “au obligația de a nu publica standarde naționale noi sau revizuite, care nu 
sunt deplin aliniate la standardele europene aprobate sau aflate în proces de elaborare”. 
 
De aici rezultă că trebuie revăzute toate inițiativele actuale de elaborare sau de revizuire a 
standardelor moldovene în scopul neadmiterii aprobării unor standarde noi sau revizuite care 
nu sunt corelate cu standardele europene aprobate sau aflate în proces de elaborare. Același 
                                                      
1 Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial, 18.07.2014, nr. 185-199, art 442) 
2 CEN-CENELEC Guide 20 "Guide on membership criteria of CEN and CENELEC", Edition 3, 2013-07, adopted through CEN AG Resolution 
32/2013 and CENELEC Decision AG 53/39 respectively 
3 Internal Regulations Part 2: Common rules for standardization work, 2013 
4 CEN/CENELEC Guide 1 ”Status of European Standards”, Edition 1, 2001 
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lucru se referă și la viitoarele inițiative la nivel național. Biroul Tehnic al CEN (BT) recunoaște 
că în cazurile implementării specificațiilor tehnice (CEN/TS), standardele naționale 
conflictuale pot fi păstrate în vigoare (în paralel cu CEN/TS).  
 
Toți membrii naționali CEN sunt obligați să implementeze standardele EN ca standarde 
naționale fără nici o modificare și să anuleze oricare standard național conflictual. Oricum, 
atunci cînd vor urmări respectarea acestei obligații, membrii CEN deseori s-ar putea ciocni cu 
problema că domeniul de aplicare al standardului EN nu acoperă deplin domeniul 
standardului național existent5. 
Pot exista situaţii bine justificate cînd aspectele rămase acoperite de acele standarde naţionale 
ar fi necesare pieţei (de ex. tradiţiile naţionale nu pot fi standardizate la nivel european). 
Regula principală este că în oricare moment, membrii CEN trebuie să se asigure că standardele 
sale naţionale nu sunt în conflict cu scopurile standardizării europene şi nu crează bariere 
tehnice pentru comerţul comunitar. 
 
Toţi membrii CEN trebuie să fie conştienţi de faptul că oricare cerinţă naţională suplimentară 
cerinţelor europene pot afecta advers comerţul în cadrul pieţei europene. De aceea, toţi 
membrii CEN sunt obligaţi să se asigure că activităţile de standardizare naţională ale acestora 
nu generează standarde naţionale conflictuale, care pot fi considerate ca discriminatorii faţă de 
furnizorii străini. 
  

                                                      
5 CEN policy on the national implementation of European Standards (EN) not corresponding directly to existing national standards on a one-
to-one basis, aproved on 2013-09-16 
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Descrierea corpului de standarde moldovene  
 

 

 

entru a caracteriza „corpul” de standarde moldovene, introducem o serie de indicatori 
care reflectă proprietăţile agregate ale standardelor. Primul indicator, cel mai simplu, 
este „numărul standardelor moldovene în vigoare”, ce reprezintă, îbtr-un anumit 
moment, toate standardele moldovene în vigoare în Republica Moldova, adoptate 

prin toate metodele de adoptare – ratificare, metoda traducerii, metoda reproducerii versiunii 
oficiale, metoda notei de confirmare.  
 
Actualmente (conform datelor din octombrie 2014), în Republica Moldova sunt în vigoare 27243 
standarde moldovene. Din acestea, 7367 sunt standarde europene, 2253 sunt standarde 
internaţionale şi 16954 sunt standarde GOST. Standarde moldovene originale sunt în număr 
de 228, iar standardele altor state, preluate ca standarde moldovene, sunt în număr de 441. 

 
Diagrama 1. Distribuţia standardelor moldovene, pe categorii de standarde 

P 
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Al doilea indicator este „gradul de internaţionalizare” a standardelor moldovene. Acesta 
reprezintă ponderea standardelor europene şi internaţionale din numărul total de standarde 
moldovene în vigoare. Actualmente, acesta este de 35,3% (Total 27243; Suma europene și 
internaționale - 9620).  
 
Pentru comparaţie, acest indicator: 

- în Rusia este de 9,2%6 (Total: 27412; Suma europene și internaționale - 2521),  
- în Republica Belarus este de 10,1%7 (Total: 28170; Suma europene (1837) și internaționale 

(1025) este de 2862),  
- în Ucraina este de 23,1%8 (Total: 27494; Suma europene și internaționale – 6360), 
- în Marea Britanie, acest indicator este de 74%9.   

 
Diagrama 2. Gradul de „internaționalizare” a corpului de standarde naționale 
 
Concomitent cu starea de conflictualitate, este necesară elucidarea aspectelor de 
incompatibilitate sau inconsistenţă cu standardele şi legislaţia europeană ce urmează a fi 
transpusă în legislaţia naţională.  
 
Pentru a examina aspectele de incompatibilitate sau inconsistenţă este necesară introducerea 
unui nou indicator – „vîrsta mediană a standardelor” – ce reprezintă, după cum rezultă din 
denumire, vîrsta mediană a tuturor standardelor din corpul de standarde naționale în 
vigoare10. Acest tip de indicator a fost introdus de Peter Temple în lucrarea sa11 și a fost utilizat 

                                                      
6 Sursă: Catalogul standardelor Federației Ruse: http://nd.gostinfo.ru/default.aspx  
7 Sursă: Catalogul standardelor Republicii Belarus: http://tnpa.by/PerechenDocByKat.php?UrlGid=3 
8 Sursă: Catalogul standardelor Ukrainei: http://www.me.gov.ua/Documents/MixedList?tag=KatalogNormativnikhDokumentiv 
9 DTI ECONOMICS PAPER NO.12, The Empirical Economics of Standards, Paul Temple and authors, June 2005, p. 19 
10 În sens strict, mai corectă ar fi expresia ”vîrsta standardului median”, dar pentru o simplitate în percepere, a fost acceptată 
expresia ”vîrsta mediană a standardului” (”Median age of the standard”) 

9,2% 

10,1% 

23,1% 

35,3% 

74% 

http://nd.gostinfo.ru/default.aspx
http://tnpa.by/PerechenDocByKat.php?UrlGid=3
http://www.me.gov.ua/Documents/MixedList?tag=KatalogNormativnikhDokumentiv
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de acesta la studierea corpului de standarde britanice. 
 
Prin analogie, pentru a calcula vîrsta mediană a standardelor interstatale GOST adoptate ca 
standarde moldovene, vor fi utilizate datele privind numărul de standarde emise în fiecare an, 
începînd cu anul 1947 (cel mai ”bătrîn” standard GOST 3629-4712) pînă la cel mai recent 
standard din anul curent. În întregul cîmp de standarde, se identifică mediana numărului de 
standarde și se stabilește anul de emisie al acestui standard. ”Vîrsta” (în ani) se calculează prin 
diferența dintre anul curent și anul standardului identificat.  
 
Astfel, vîrsta mediană a standardelor interstatale GOST, adoptate ca astandarde moldovene, 
astăzi este 31 de ani. Pentru comparație – stocul de standarde europene publicate de CEN are 
”vîrsta mediană” de 7 ani13 (a se vedea Diagrama 4). 
 
La fel, spre comparaţie, pentru standardele britanice vîrsta mediană variază de-a lungul anilor 
în jurul valorii de – 6,5 ani (a se vedea Diagrama 3). 
 

 
Diagrama 3. Vîrsta mediană a stocului de standarde britanice 
Sursa: DTI ECONOMICS PAPER NO.12, The Empirical Economics of Standards, Paul Temple and authors, June 2005, p. 
19 
 
Este de menţionat că acest indicator este volatil, fiind o funcție a numărului de standarde 
adoptate și a numărului de standarde înlocuite sau anulate fără înlocuire. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
11 DTI ECONOMICS PAPER NO.12, The Empirical Economics of Standards, Paul Temple and authors, June 2005, p. 37 
12 ГОСТ 3629-47 Молочные продукты. Метод определения спирта (алкоголя) 
13 Sursa: Catalogul standardelor publicate de Comitetul European de Standardizare CEN: http://standards.cen.eu  

http://standards.cen.eu/
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Diagrama 4. Distribuția după anii de emitere a standardelor GOST adoptate ca standarde moldovene și a standardelor 
europene publicate de CEN 
 
”Vîrsta” standardelor este un indicator foarte important, deoarece, pe de o parte, el reflectă 
nivelul de progres tehnologic al economiei, în general, şi a industriei, în special, iar în al doilea 
rînd, standardele sunt supuse permanent examinărilor periodice pentru a reflecta cea mai 
recentă practică şi cunoştinţe.  
 
Standardele sovietice învechite (în special cele care au durată de viaţă de peste 40 de ani) nu 
mai corespund nivelului şi abordărilor actuale de organizare a industriei şi relaţiilor 
economice proprii unei economii de piaţă, după cum sunt standardele europene şi 

1983 - anul de emitere a 
standardului median GOST 

2007 - anul de emitere a 
standardului median EN 
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internaţionale. Astfel, între aceste două grupuri mari de standarde există un decalaj 
conceptual, care treptat se adînceşte pe măsura adoptării noilor standarde europene şi 
internaţionale. Iar anacronismul standardelor sovietice se va manifesta în formă gravă pe 
măsura transpunerii legislaţiei europene și pe măsura sporirii fluxului de investiții europene, 
moment în care companiile se vor ciocni cu necesitatea de a urma anumite practici naționale 
dictate de standarde mult prea depășite.  
 

Notă: Aceste din urmă aspecte au cea mai mare relevanţă în contextul examinării 
incompatibilităţii şi inconsistenţei, dar în mai mică măsură – în contextul examinării conflictualităţii, 
lucruri care vor fi discutate în capitolele următoare. 
 



 

 

 

 
Ce este un standard conflictual 

 

 

entru a elucida statutul de „standard conflictual” și toate implicațiile acestuia, este 
nevoie să definim această noţiune. 
 
CEN și CENELEC, în regulile sale interne14, prevăd la pct. 2.13 că un ”standard 

conflictual este standardul național, avînd același domeniu de standardizare ca și un EN (și un 
HD pentru CENELEC), inclusiv avînd cerințe care sunt în conflict cu cerințele EN (și HD 
pentru CENELEC)”.  
 
Alte detalii sau clarificări, CEN/CENELEC nu oferă, de aceea majoritatea constatărilor sau 
concluziilor vor fi extrapolate din experiența altor state, membre naționale CEN/CENELEC. 
 
În special, Institutul Britanic pentru Standarde (BSI), în standardul fundamental BS 015, 
specifică la pct. 3.14, că un ”standard conflictual este standardul național avînd același 
domeniu de standardizare și de aplicare ca și al unui standard european/internațional și cu 
astfel de prevederi încît conformarea cu cerințele acestui standard național nu asigură 
conformitatea cu standardul european/internațional sau vice versa.  
 
Același lucru este specificat și în pct. 3.7 al standardului britanic fundamental BS 1-016.  
 
Suplimentar, există un aspect important legat de termenele de anulare. Conform regulilor 
CEN, standardele europene (EN) trebuie implementate de către membrii naționali CEN într-
un termen exprimat într-un anumit număr de luni de la data valabilității standardului EN 
(dav). Acesta, de regulă este trei luni pentru data anunțării (doa), șase luni pentru data 
publicării (dop) și șase luni pentru data anulării (dow). Data anulării este prin definiție ultima 
dată pînă la care oricare standard național conflictual cu standardul EN trebuie anulat. Este o 
dată comună pentru toți membrii naționali CEN17. 
 
Termenul de anulare se referă la standardul EN în întregime. Nu este posibil de a omite careva 
alineate, părți sau alte elemente ale standardului EN de la aplicarea datei dow. 
 
În situații excepționale, poate fi stabilit un termen dow mai mare decît dav+6 luni. Nu ar trebui 
admis un dow mai mare decît trei ani din momentul dav. Mai mult ca atît, extinderea 
termenului dow nu modifică alte date legate de implementare, adică doa şi dop.  

                                                      
14 Internal Regulations Part 2: Common rules for standardization work, 2013 
15 BS 0:2011 ”A standard for standards - Principles of standardization” 
16 BS 0-1:2005 ”A standard for standards – Part 1: Development of standards – Specification” 
17 http://boss.cen.eu/reference%20material/Guidancedoc/Pages/Dow.aspx 
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Situații de conflictualitate  

 

 

tarea de conflictualitate a unui standard sau unui grup de standarde moldovene cu 
un standard sau un grup de standarde europene poate fi constatată doar în condiţiile 
satisfacerii unui set de condiţii de conflictualitate. 
 

Condiţiile de conflictualitate apar în funcţie de un set de variabile proprii unui standard, cum 
ar fi cel puțin următoarele: 

1. Obiectul de standardizare şi domeniul de aplicare; 
2. Numărul de parametri; 
3. Valorile parametrilor; 
4. Aspectele descrise în standard. 

 
Astfel sunt posibile următoarele situații: 
4.1 În funcție de gradul de suprapunere a obiectului de standardizare şi a domeniului de 

aplicare putem avea: 
 

A. Suprapunere totală a obiectului de standardizare sau a domeniului de aplicare; 
B. Suprapunere parțială a obiectului de standardizare sau a domeniului de aplicare; 
C. Suprapunere totală a obiectului de standardizare sau a domeniului de aplicare a unor 

standarde dintr-un grup de standarde moldovene cu unele standarde din grupul de 
standarde europene și existența altor standarde din grupuri care nu se suprapun; 

D. Suprapunere parțială a obiectului de standardizare sau a domeniului de aplicare a unor 
standarde dintr-un grup de standarde moldovene cu unele standarde din grupul de 
standarde europene și existența altor standarde din grupuri care nu se suprapun. 

 
Pentru a detalia, prezentăm cîteva situații18: 
 
A. Suprapunere totală a obiectului de standardizare a unui standard moldovean cu unul 

european.  
 

                                                      
18 Aici și în continuare, exemplele se prezintă doar ca obiect de studiu, nu drept concluzie definitivă privind conflictualitatea 
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Figura 1. Exemplu de suprapunere totală a obiectului de standardizare a unui standard moldovean cu unul european 
 
B. Suprapunere parțială a obiectului de standardizare a unui standard moldovean cu unul 

european.  

  
Figura 2. Exemplu de suprapunere parțială a unui standard moldovean cu unul european 
 
C. Suprapunere totală a obiectului de standardizare a unor standarde dintr-un grup de 

standarde moldovene cu unele standarde din grupul de standarde europene și existența 
altor standarde din grupuri care nu se suprapun.  
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Figura 3. Exemplu de suprapunere totală a unor standarde dintr-un grup de standarde moldovene cu unele standarde din 
grupul de standarde europene și existența altor standarde din grupuri care nu se suprapun 

 
D. Suprapunere parțială a obiectului de standardizare a unor standarde dintr-un grup de 

standarde moldovene cu unele standarde din grupul de standarde europene și existența 
altor standarde din grupuri care nu se suprapun.  
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Figura 4. Exemplu de suprapunere parțială a unor standarde dintr-un grup de standarde moldovene cu unele standarde din 
grupul de standarde europene și existența altor standarde din grupuri care nu se suprapun 
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4.2 În funcție de numărul de parametri standardizați putem avea: 
A. Standardul moldovean prevede un număr mai mare de parametri față de standardul 

european; 
 

 
B. Standardul moldovean prevede același număr de parametri; 

 
C. Standardul moldovean prevede un număr mai mic de parametri față de standardul 

european; 

 
4.3 În funcție de valorile parametrilor descriși în standarde putem avea: 

A. Valorile parametrilor descriși în standardul moldovean sunt aceleași ca și valorile 
pentru aceeași parametri din standardul european; 

B. Valorile parametrilor descriși în standardul moldovean diferă (sunt mai mari sau mai 
mici) de valorile pentru aceiași parametri din standardul european. 
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4.4 În funcție de aspectele descrise în standarde putem avea: 
A. Standardul moldovean prevede cerințe și metode de încercări, iar standardul european 

prevede doar metode de încercări; 
B. Standardul european se referă la produs în general, iar standardele moldovene 

diferențiază produsele, existînd diferite standarde pentru diferite produse, de ex. standard 
european pentru plăci ceramice în general, iar standardele GOST se referă la plăci pentru 
pereți, plăci pentru podea, plăci pentru exterior, glazurate și neglazurate. 

C. Standardul moldovean prevede atît cerințe, cît şi aspecte de ambalare, marcare, 
recepție, documente de însoțire, păstrare, transportare, garanție, iar standardul european 
prevede doar cerințe. 

D. Standardele moldovene pot conține terminologia într-un standard aparte, iar în 
standardul european terminologia se conține în textul standardului (și vice versa). 

E. Obiectul de standardizare descris în standardele europene și moldovene în esență este 
același, dar este structurat diferit – de ex. în standardul european –cazane de încălzire cu 
alimentare cu gaze, iar în standardele moldovene – unul e pentru cazane de încălzire cu un 
anumit interval de putere, altul este pentru alt interval de putere, al treilea pentru alt interval 
de putere). 

F. Standardele moldovene descriu o metodă de încercări (deseori depășită științific), de ex. 
fotocolorimetrică, iar standardul european – o metodă de încercări avansată – de ex. 
spectrometrie atomică de absorbție. 

G. Standardul moldovean descrie doar o metodă de încercări, iar cel european descrie un 
număr mai mare de metode de încercări (alternative). 

H. Diferă condițiile de desfășurare a unor încercări/măsurări, de ex. într-un standard 
temperatura de măsurare este de 200C, iar în alt standard este de 150C. 

I. Standardele descriu modalități diferite de clasificare a produselor – diferă atît atrbutele 
de clasificare, cît și tipurile/modelele clasificate etc. 

J. Standardul moldovean poate conține unele prevederi administrativ-permisive, cum ar 
fi obținerea unor autorizații, obținerea unei coordonări din partea unei comisii 
interdepartamentale, necesitatea elaborării și aprobării unor specificații suplimentare pentru 
descrierea în detaliu a unui produs etc., care nu se regăsesc în standardele europene. 

K. Mărimile fizice şi unităţile de măsură sunt diferite, de ex. energia poate fi exprimată în 
jouli în standardele europene şi în calorii sau kW*h în standardele moldovene. La fel pot fi 
diferite mărimile calculate şi modalităţile de exprimare şi de calcul al mărimilor. 

 
Este mai mult ca probabil să existe şi alte situaţii, care nu au fot identificate mai sus, dar care 
pot fi considerate ca situaţie de conflict. Acestea şi alte cazuri vor fi identificate de mebrii 
comitetelor tehnice sau grupurilor de lucru instituite pentru acest scop. 



 

 

 
Experiența altor țări  

 
 
 
 
 

 

entru a identifica paşii în analiza conflictualităţii standardelor naţionale cu 
standardele europene, s-a studiat modalitatea în care alte ţări efectuează această 
analiză şi anulare a standardelor sale conflictuale. 

 

Marea Britanie 

 
Pentru a obţine o impresie asupra modalităţii în care Marea Britanie efectuează anularea 
standardelor sale conflictuale, au foste examinate circa 2600 notificări de anulare a 
standarelor britanice pentru perioada anilor 2012, 2013 şi 6 luni ale anului 2014, publicate 
în ediţia lunară “BSI Standards Update”19.  
 
Au fost extrase acele notificări care se referă doar la anularea standardelor britance 
originale BS şi înlocuirea acestora cu standarde europene. Au fost supuse unei analize 
empirice titlurile standardelor europene şi celor britanice înlocuite. Titlul, conform 
regulilor CEN-CENELEC20 este elementul care indică fără ambiguitate asupra obiectului 
standardizării acoperit de standard. Prin urmare, titlul este un atribut al standardului care 
ne oferă o primă claritate asupra problematicii conflictualităţii.  
În final au fost constatate următoarele: 
 
1. Titlurile şi, implicit, obiectele de standardizare sunt identice 
Au fost identificate 22 de asemenea cazuri; se prezintă 5 exemple pentru ilustrare: 
 

Standardul britanic anulat Standardul european cu care a fost înlocuit 
BS 5263:1975 Method for sampling liquid  
dielectrics 

EN 60475:2011 Method of sampling insulating liquids 

BS 812100:1990 Testing aggregates. General 
requirements for apparatus and calibration 

EN 932-5:2012 Tests for general properties of 
aggregates - Part 5: Common equipment and 
calibration 

BS 812106:1985 Testing aggregates. Method for 
determination of shell content in coarse aggregate 

EN 933-7:1998 Tests for geometrical properties of 
aggregates - Part 7: Determination of shell content - 
Percentage of shells in coarse aggregates 

BS 4550-3.4:1978 Methods  of testing  cement. 
Physical tests. Strength  tests 

EN 196-1:2005 Methods of testing cement - Part 1: 
Determination of strength 

BS 7333:1990 Specification for slewing jib cranes EN 14985:2012 Cranes - Slewing jib cranes 

                                                      
19 BSI Standards Update archive: http://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Membership/Update-Standards/Update-Standards-Update-
Standards-PDF/ 
20 CEN-CENELEC Internal Regulations Part 3: Rules for the structure and drafting of CEN-CENELEC Publications, art. 6.1.1 şi Anexa E 

P 

5 

http://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Membership/Update-Standards/Update-Standards-Update-Standards-PDF/
http://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Membership/Update-Standards/Update-Standards-Update-Standards-PDF/
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2. Titlurile şi, implicit, obiectele de standardizare, în esenţă sunt aceleaşi, dar titlurile 
diferă (obiect mai larg sau mai îngust, uneori chiar în mare măsură) 
Au fost identificate 43 de asemenea cazuri; se prezintă 5 exemple pentru ilustrare: 
 

Standardul britanic anulat Standardul european cu care a fost înlocuit 
BS 7800:2006 Automotive fuel. High octane (super) 
unleaded petrol.  Specification 

EN 228:2012 Automotive fuels - Unleaded petrol 
- Requirements and test methods 

BS 7697:1993 Nominal  voltages for low voltage  
public electricity  supply systems 

EN 60038:2011 CENELEC standard voltages 

BS 2795:1981 Specification for dial test indicators  
(lever type) for linear measurement 

EN ISO 9493:2010  Geometrical product 
specifications (GPS) - Dimensional measuring 
equipment: Dial test indicators (lever type) - 
Design and metrological characteristics (ISO 
9493:2010) 

BS 59781:1989 Safety and performance of gasfired 
hot water boilers (60 kW to 2 MW input).  
Specification  for general requirements 

EN 656:1999 Gas-fired central heating boilers - 
Type B boilers of nominal heat input exceeding 
70 kW but not exceeding 300 kW 

BS 6258:1988 Specification  for hollow steel bars for 
machining 

EN 10294-1:2005 Hollow bars for machining - 
Technical delivery conditions - Part 1: Non alloy 
and alloy steels 

 
3. Titlurile şi, implicit, obiectele de standardizare mai mult nu corespund decît 

corespund 
Au fost identificate 12 de asemenea cazuri; se prezintă 5 exemple pentru ilustrare: 
 

Standardul britanic anulat Standardul european cu care a fost înlocuit 
BS 6497:1984 Specification  for powder  organic 
coatings for application and stoving to hotdip 
galvanized hotrolled steel sections and preformed 
steel sheet for windows and associated external 
architectural purposes, and for the finish on 
galvanized  steel sections and 

EN 13438:2013 Paints and varnishes - Powder 
organic coatings for hot dip galvanised or 
sherardised steel products for construction 
purposes 

BS 4027:1996 Specification for sulfate-resisting 
Portland cement 

EN 197-1:2011 Cement - Part 1: Composition, 
specifications and conformity criteria for 
common cements 

BS 56557:1983 Lifts and service lifts. Specification  
for manual control  devices, indicators and 
additional fittings 

EN 81-70:2003 Safety rules for the construction 
and installations of lifts - Particular 
applications for passenger and good 
passengers lifts - Part 70: Accessibility to lifts 
for persons including persons with disability 

BS 8645:1990 Capillary and compression tube 
fittings of copper and copper alloy. Specification  
for compression fittings for polyethylene pipes with 
outside diameters to BS 5556 

EN 1254-3:1998 Copper and copper alloys - 
Plumbing fittings - Part 3: Fittings with 
compression ends for use with plastics pipes 

BS 648:1964 Schedule of weights  of building 
materials 

EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on 
structures - Part 1-1: General actions - 
Densities, self-weight, imposed loads for 
buildings 
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4. Un standard britanic a fost înlocuit cu o serie întreagă de standarde europene, 

obiectele de standardizare fiind suprapuse 
Au fost identificate 12 de asemenea cazuri; se prezintă 3 exemple pentru ilustrare: 
 

Standardul britanic anulat Standardul european cu care a fost înlocuit 
BS 7044-4:1991 Artificial sports surfaces. Specification 
for surfaces for multi-sports use 

EN 14877:2013 Synthetic surfaces for outdoor 
sports areas – Specification 
EN 14904:2006 Surfaces for sports areas - Indoor 
surfaces for multi-sports use – Specification 
EN 15330-1:2013 Surfaces for sports areas - 
Synthetic turf and needle-punched surfaces 
primarily designed for outdoor use - Part 1: 
Specification for synthetic turf surfaces for 
football, hockey, rugby union training, tennis 
and multi-sports use 
EN 15330-2:2008 Surfaces for sports areas - 
Synthetic turf and needle-punched surfaces 
primarily designed for outdoor use - Part 2: 
Specification for needle-punched surfaces 

BS 6948:1989 Methods of test for mechanically 
fastened joints in timber  and woodbased materials 

EN 1380:2009 Timber structures - Test methods - 
Load bearing nails, screws, dowels and bolts 
EN 1381:1999 Timber structures - Test methods - 
Load bearing stapled joints 
EN 1382:1999 Timber structures - Test methods - 
Withdrawal capacity of timber fasteners 
EN 1383:1999 Timber structures - Test methods - 
Pull through resistance of timber fasteners 

BS 2898:1970 Specification  for wrought aluminium 
and aluminium alloys for electrical purposes. Bars, 
extruded  round  tube and sections 

EN 755-3:2008 Aluminium and aluminium alloys 
- Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 3: 
Round bars, tolerances on dimensions and form 
EN 755-4:2008 Aluminium and aluminium alloys 
- Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 4: 
Square bars, tolerances on dimensions and form 
EN 755-5:2008 Aluminium and aluminium alloys 
- Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 5: 
Rectangular bars, tolerances on dimensions and 
form 
EN 755-6:2008 Aluminium and aluminium alloys 
- Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 6: 
Hexagonal bars, tolerances on dimensions and 
form 
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5. O serie de standarde britanice a fost înlocuită cu un standard european, obiectele de 
standardizare fiind suprapuse 
 

Standardul britanic anulat Standardul european cu care a fost înlocuit 
BS 812119:1985 Testing aggregates. Method for 
determination of acidsoluble material  in fine 
aggregate 

EN 1744-1:2009+A1:2012 Tests for chemical 
properties of aggregates - Part 1: Chemical 
analysis 

BS 812117:1988 Testing aggregates. Method for 
determination of watersoluble chloride  salts 
BS 812118:1988 Testing aggregates. Methods for 
determination of sulphate content 
BS 4884-1:1992 Technical manuals. Specification for 
presentation of essential information GEL/3 

EN 82079-1:2012  Preparation of instructions for 
use - Structuring, content and presentation - Part 
1: General principles and detailed requirements BS 4884-2:1993 Technical manuals. Guide to content 

BS 4884-3:1993 Technical manuals. Guide to 
presentation 
BS 3843-1:1992 Guide to terotechnology (the economic 
management of assets). Introduction to 
terotechnology 

EN 60300 Dependability management 
(parts) 

BS 3843-2:1992 Guide to terotechnology (the economic 
management of assets). Introduction to the techniques 
and applications 
BS 3843-3:1992 Guide to terotechnology (the economic 
management of assets). Guide to the available 
techniques 
BS 3811:1993 Glossary of terms used in terotechnology 

 
6. În unele notificări se specifică expres că standardul britanic este conflictual cu 

standardul european 
Au fost identificate 19 de asemenea cazuri; se prezintă 5 exemple pentru ilustrare: 

Standardul britanic anulat Concluzia BSI 
Standardul european cu care 

a fost înlocuit 
BS 921:1976 Specification. Rubber 
mats for electrical purposes 

This standard standard  has been 
withdrawn as it conflicts with BS 
EN 61111:2009 

EN 61111:2009 Live working - 
Electrical insulating matting 

BS 7134-4.1:1990 Testing of 
engineering ceramics. Thermo-
physical properties. Method for 
determination of thermal 
expansion  

This standard has been withdrawn 
as it conflicts with BS EN 821-
1:1995 

EN 821-1:1995 Advanced 
technical ceramics - 
Monolithic ceramics - 
Thermo-physical properties - 
Part 1: Determination of 
thermal expansion 

BS 4533-102.51:1986 Luminaires. 
Particular requirements. 
Specification for luminaires with 
type of protection N 

This standard has been withdrawn 
as it conflicts with the 
requirements of BS EN 50021:1999 

EN 50021:1999 Electrical 
apparatus for potentially 
explosive atmospheres. Type 
of prot ection "n" 

BS 4568-1:1970 Specification for 
steel conduit and fittings with 
metric threads of ISO form for 
electrical installations. Steel 
conduit, bends and couplers  

This standard is withdrawn 
without replacement as it conflicts 
with BS EN 61386-1:2008 

EN 61386-1:2008 Conduit 
systems for cable management 
- Part 1: General requirements 

BS 5722:1991 Specification for This standard has been withdrawn EN 14878:2007 Textiles - 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:8086,6165&cs=14E680D21C5F9BD3127CBEF79FE08BBBA
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Standardul britanic anulat Concluzia BSI 
Standardul european cu care 

a fost înlocuit 
flammability performance of 
fabrics and fabric combinations 
used in nightwear garments  

as it conflicts with EN 14878 Burning behaviour of 
children's nightwear - 
Specification 

 
Ucraina 
 
Avînd în vedere angajamentele Ucrainei, similare cu ale Republicii Moldova, asumate prin 
Acordul de Asociere, s-a considerat oportună examinarea experienţei Ucrainei în materie 
de anulare a standardelor conflictuale pe măsura adoptării standardelor europene. 
 
Au fost examinare circa 40 de Ordine ale Ministerului Dezvoltării Economice şi 
Comerţului (exercită rol de organism naţional de standardizare), emise între anii 2012-
2014, privind adoptarea standardelor europene sau internaţionale în calitate de standarde 
ucrainene. La fel a fost examinat şi Planul naţional de standardizare pentru anul 2014, 
pentru a urmări practica şi soluţiile adoptate. 
 
Catalogul este recent, conține înregistrări din 20 mai 2014. Există mențiuni privind doar 17 
cazuri de anulare a standardelor naționale (GOST sau DSTU) și înlocuirea cu un EN 
similar. Pentru ilustrare, se prezintă 5 exemple: 
Standardul ucrainean anulat Standardul european cu care a fost înlocuit 
ГОСТ 23466-79 Автолестницы пожарные. Общие 
технические условия 

ДСТУ EN 14043:2008 Оборудование высотное для 
использования пожарно-спасательными службами. 
Лестницы поворотные с комбинированными 
движениями. Требования к безопасности и 
эксплуатационным характеристикам и методы 
испытаний 

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие 
технические условия 

ДСТУ EN 14079:2009 Неактивные медицинские 
устройства. Требования к рабочим 
характеристикам и методы испытания 
абсорбирующей хлопчатобумажной и 
абсорбирующей хлопчатобумажной и вискозной 
марли 

ГОСТ 12.2.045-94 Система стандартов безопасности 
труда. Оборудование для производства 
резинотехнических изделий. Требования 
безопасности (в части пункта 5.5) 

ДСТУ EN 1417:2008 Машины для переработки 
резины и пластиков. Двухвалковые мельницы. 
Требования безопасности 

ГОСТ 14630–80 Оросители водяные спринклерные 
и дренчерные. Общие технические условия 
(в части спринклерных водораспылителей) 

ДСТУ EN 12259-1:2008 Установки 
противопожарные. Компоненты для спринклерных 
и водораспылительных установок. Часть 1. 
Спринклерные установки 

ГОСТ 12.2.045-94 Система стандартов безопасности 
труда. Оборудование для производства 
резинотехнических изделий. Требования 
безопасности (в части пункта 5.7)  

ДСТУ EN 12301:2010 Машины для производства 
резины и пластмасс. Каландры. Требования 
безопасности 
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Republica Belarus 
 
Chiar dacă Belarus nu face parte din statele care și-au asumat angajamente de apropiere 
de UE, totuși ea recurge la preluarea standardelor europene. În anul 2009, Republica 
Belarus a devenit membru afiliat al CEN, aflîndu-se sub același spectru de obligații și 
angajamente privind standardele naționale ca și alți membri afiliați.  
 
Analizînd catalogul standardelor beloruse (în număr de 28170), au fost selectate cele 
europene (în număr de 1837) pentru care au fost identificate standardele pe care le 
înlocuiesc. Au fost identificate 12 cazuri de anulare a standardelor naționale (GOST sau 
СТБ) și înlocuirea cu un EN similar. Pentru ilustrare, se prezintă 5 exemple:  
 

Standardul belorus anulat Standardul european care înlocuiește 
ГОСТ 30537-97 Самосвалы карьерные. Общие 
технические условия 

ГОСТ EN 474-6-2013 Машины землеройные. 
Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам 

СТБ ГОСТ Р 51318.14.1-2001 Совместимость 
технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные от бытовых 
приборов, электрических инструментов и 
аналогичных устройств. Нормы и методы 
испытаний 

СТБ ЕН 55014-1-2005 Электромагнитная 
совместимость. Требования к бытовым 
электрическим приборам, электрическим 
инструментам и аналогичным приборам. Часть 
1. Помехоэмиссия 

СТБ П 2007-2009 Методы испытаний кровли 
путем наружного огневого воздействия 

СТБ CEN/TS 1187-2013 Кровли. Методы 
испытаний путем наружного огневого 
воздействия 

СТБ 1870-2009 Лесоматериалы круглые и 
пиломатериалы. Строение и физико-
механические свойства древесины. Термины и 
определения 

СТБ EN 844-4-2014 Лесоматериалы круглые и 
пиломатериалы. Терминология. Часть 4. 
Термины и определения по влажности 

СТБ ГОСТ Р 51318.24-2001 Совместимость 
технических средств электромагнитная. 
Устойчивость оборудования информационных 
технологий к электромагнитным помехам. 
Требования и методы испытаний 

СТБ ЕН 55024-2006 Электромагнитная 
совместимость. Оборудование 
информационных технологий. Характеристики 
помехоустойчивости. Нормы и методы 
измерений 

 
România 
Pentru România nu au fost identificate date în acces public care să permită crearea unei 
impresiii sau concluzii vis-a-vis de modalitatea în care sunt tratate standardele române 
(conflictuale, în particular) la momentul adoptării standardelor europene.  
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Concluzii privind experiența altor state 
 
Pentru a face o concluzie generală privind experiența altor state, s-a procedat în felul 
următor. Considerînd că nu există o descriere explicită a practicilor aplicate de state, 
modelul naţional va fi considerat ca o „cutie neagră” („black box model”), fiind urmărite și 
analizate elementele de intrare şi elementele de ieşire, precum și caracteristicile acestor 
elemente; iar în rezultat pot fi formulate doar concluzii empirice.  
 
Examinînd deciziile altor state vis-a-vis de standardele conflictuale, concluziile sunt: 

- Nu a fost identificată o corespondență perfectă între obiectele de standardizare 
şi domeniile de aplicare ale standardelor adoptate cu ale celor anulate (deși s-au 
constatat și asemenea exemple);  

- Există un grad înalt de variabilitate a condițiilor de intrare pentru deciziile 
naționale privind standardele conflictuale; 

- Indiferent de gradul de suprapunere a obiectelor de standardizare, standardele 
naționale din statele membre CEN se califică ca fiind conflictuale și se supun 
anulării; 

- Există experiență privind anularea standardelor naționale ale Ucrainei și ale 
Republicii Belarus la adoptarea standardelor europene. 

 
 
 
 

 



 

 

 
Modelul de standardizare de urmat 

 

 

 

 

 

uplimentar angajamentelor asumate și inițiativelor de reformă pentru alinierea la 
practicile europene, aparte sînt relatate unele considerații privind modelul de 
standardizare care ar trebui urmat de Republica Moldova.  
 

În Republica Moldova mai sunt prezente în număr mare standarde ale fostei Uniuni 
Sovietice (URSS), adoptate ca standarde moldovene prin metoda de ratificare21. 
 
Sistemul de standardizare al fostei Uniuni Sovietice (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 Standardizare22. Sistemul de standardizare al URSS era o proiecție 
a politicii industriale de stat23. Standardele în URSS aveau natură de act normativ 
obligatoriu, iar nerespectarea acestora era urmărită și pedepsită administrativ și penal24.  
 
Astfel standardele sovietice în general nu constituie “standarde”, reieșind din conceptul 
clasic al standardizării. Acestea sunt acte de natură administrativă, emise de o autoritate 
publică centrală a URSS. În modul de elaborare, aprobare și aplicare a acestor standarde nu 
se respectă nici unul din principiile standardizării clasice – elaborarea prin participarea 
largă a părților interesate (down-top approach), deschidere, consens, aplicare voluntară, 
abordare bazată pe  performanțe etc. 
 
Standardele sovietice prevedeau aspecte care, în mod normal, se autoreglementează prin 
mecanismele de piață – cererea și oferta de produs și comportamentul rațional al 
consumatorilor sau al utilizatorilor. Aceste standarde prevăd foarte multe aspecte de 
materie primă, compoziție, construcție, dimensiuni etc., aspecte care lipsesc în standardele 
                                                      
21 Hotararea Departamentului "Moldova-Standard" Nr. 9-ST din 03.03.1992 cu aplicare din 01.01.1992 
22 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 
23 Постановление Совета Министров СССР от 11 января 1965 г. №16 "Об улучшении работы по стандартизации в стране" 
24 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. 
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internaționale sau europene, deoarece acestea din urmă se elaborează în baza principiului 
performanței produselor. 
 
Mai mult ca atît, prin cerințele descrise in standardele URSS se urmărea asigurarea 
durabilității, capacității de păstrare (сохраняемость), 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. De ex. laptele condensat (conform ГОСТ 2903-78 
«Молоко цельное сгущенное с сахаром»), împreună cu făina, carnea înghețată ș.a., 
formau Rezerva de stat25 („Госрезерв СССР”).  
 
Astfel, standardele GOST prevedeau multe aspecte care astăzi nu mai sunt actuale reieșind 
din realitățile economice și geopolitice. 
 
La fel, standardele sovietice prevedeau o serie de aspecte administrative de inițiere și 
organizare a producerii26, de aprobare a unor etape intermediare de producere, control de 
stat al calității27,28,29 de către organele de control («Госприемка»), documente de însoțire și 
livrare. Acestea erau prevăzute anume în standarde, avînd în vedere natura de act normativ 
a standardelor și caracterul obligatoriu al acestora. Astăzi, foarte multe aspecte 
administrative sunt fie depășite și irelevante, fie sunt deja prevăzute prin acte normative 
(legi, hotărîri de guvern, ordine ale autorităților). 
 
Modelul sistemului de standardizare al URSS a stat la baza modelelor statelor CSI după 
destrămarea URSS. Acestea au semnat Acordul de promovare a unei politici coordonate în 
domeniul standardizării, metrologiei și certificării30 și au preluat, prin ratificare, la nivel 
național toate standardele fostei URSS.  
 
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 aplicată în URSS. Astfel, aceste standarde elaborate și 
aprobate în perioada ecomiei planifcate, poartă în sine amprenta acelui model de 
organizare a relațiilor economice și a proceselor industriale. Poate fi afirmat faptul că 
standardele URSS în foarte mică măsură mai răspund cerințelor actuale, progresului 
tehnologic, regulilor economiei de piață, precum și nu reflectă gradul necesar de 

                                                      
25 http://gosrezerv-nn.ru/interesnoe/mify-o-gosrezerve 
26 ГОСТ Р 15.000-94 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения 
27 Постановление Совета Министров СССР от 28 сентября 1983 г. N 936 "О государственном надзоре за стандартами и средствами 
измерений в СССР". 
28 Постановление Совета Министров СССР от 12 мая 1986 г. N 542 „Об утверждении Положения о государственной приемке 
продукции в объединениях и на предприятиях” 
29 Р 50-110-89 "Приемочный контроль качества продукции. Основные положения" Государственный комитет СССР по стандартам 
30 Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 
года 
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flexibilitate. 
 
După cum a fost enunțat anterior, standardele influențează competitivitatea unei economii. 
Pentru a avea o impresie comparativă despre nivelul de competitivitate al statelor CSI și al 
statelor Uniunii Europene (și a celor din EFTA sau candidate la aderare la UE) vom apela la 
raportul „Global Competitiveness Report 2014 – 2015” elaborat de World Economic Forum31. 
Acest raport prezintă un clasament mondial al competitivității statelor după indicatorul 
Global Competitiveness Index (GCI)32 (a se vedea Figura 5). 
 
Indicatorul Competitivității Globale (Global Competitiveness Index) (GCI) se calculează din 12 
subindicatori, care definesc competitivitatea, printre altele fiind excesul de birocrație, 
barierele pentru comerț, infrastructura tehnologică, capacitatea de absorbție a tehnologiilor 
noi, progresul și inovația etc. Aceste aspect, indirect, derivă din conținutul standardelor 
aplicate la nivelul economiei țării, empiric considerînd că în standarde se reflectă 
managementul industrial și nivelul de progres tehnologic de pe piața statelor respective. 
Mediana pozițiilor în clasament ale statelor UE/EFTA este de 35, acestea dominînd primele 
zeci de poziții în clasament. Pe cînd statele CSI se plasează la o poziție mediană de 76, 
acestea fiind considerabil mai necompetitive. 
 
Un studiu realizat de Forumul Economic Mondial (World Economic Forum’s Executive 
Opinion Survey)33, permite o analiză cantitativă a impactului standardelor asupra comerțului 
și competitivității economiilor naționale. În special, în cadrul acestui sondaj, au for relevate 
răspunsuri la o serie de întrebări.  
 
Prima întrebare a fost legată de ”cei mai problematici factori la export (The most problematic 
factors for exporting)”, urmînd o scară descendentă din 12 probleme. Statele CSI au raportat 
că cerințele tehnice și standardele de pe piețele externe (Technical requirements and standards 
abroad) constituie o problemă majoră pentru acestea, în medie plasînd această problemă pe 
locul 4 din totalul de 12 probleme.  
 
Deci, statele CSI sunt afectate de cerințele standardelor de pe piețele de export. Se consideră 
că acest lucru are loc datorită gradului redus de aplicare la nivel național a standardelor 
internaționale, aceasta la rîndul său manifestîndu-se prin necunoașterea cerințelor 
standardelor, aplicarea unor metode de încercări diferite de cele acceptate pe piețele 
mondiale, aplicarea unor practici și procedee tehnologice depășite etc. 
 
Este de remarcat că pentru statele UE/EFTA, la aceeași întrebare - care sunt “cei mai 
problematici factori la export”, problema cerințelor tehnice și a standardelor de pe piețele 
externe a fost plasată în medie pe locul 6 din totalul de 12 probleme, ceea ce demonstrează 
că, pentru statele cu grad avansat de absorbție a standardelor internaționale și cu o 

                                                      
31 Global Competitiveness Report 2014 – 2015, Klaus Schwab, World Economic Forum, Geneva, 2014 
32 http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/GCR_Rankings_2014-2015.xlsx 
33 The Global Enabling Trade Report 2014, Margareta Drzeniek Hanouz and authors, Published by the World Economic Forum, 2014 
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competitivitate înaltă, standardele și cerințele tehnice la export nu sunt o problemă majoră. 
 

Stat CSI GCI Rank Stat UE/spațiu EFTA 
 1 Elveția 
 4 Finlanda 
 5 Germania 
 8 Olanda 
 9 Marea Britanie 
 10 Suedia 
 11 Norvegia 
 13 Danemarca 
 18 Belgia 
 19 Luxembourg 
 21 Austria 
 23 Franța 
 25 Irlanda 
 29 Estonia 
 30 Islanda 
 35 Spania 
 36 Portugalia 
 37 Cehia 

Azerbaijan 38  
 41 Lituania 
 42 Letonia 
 43 Polonia 
 45 Turcia 
 47 Malta 
 49 Italia 

Kazahstan 50  
Federația Rusă 53  

 54 Bulgaria 
 58 Cipru 
 59 România 
 60 Ungaria 

Georgia 69  
 70 Slovenia 
 75 Slovacia 

Ukraina 76  
 77 Croația 
 81 Grecia 

Moldova 82  
Armenia 85  

Tajikistan 91  
Kirghizstan 108  

Figura 5. Extras din clasamentul mondial al competitivității statelor după indicatorul Global Competitiveness Index 
(GCI)  
 
Un alt aspect care a fost relevat în același studiu, ce definește îndirect aplicarea standardelor 
la nivel național este nivelul de aplicare a tehnologiilor și abilitățile asociate acestor 
tehnologii. La aceeași întrebare - care sunt “cei mai problematici factori la export”, în statele 
CSI a mai fost indicată problema ”abilități și tehnologii de producere necorespunzătoare” 
(Inappropriate production technology and skills). Această problemă a fost plasată pe locul 2 din 
totalul de 12 probleme. Deci este aproape cea mai gravă problemă pentru mediul de afaceri 
din spațiul CSI. Iar tehnologiile și abilitățile asociate în mod indirect au legătură cu 
standardele aplicate în economie și aceasta vine în confirmarea celor menționate mai sus.  
 
Este remarcabil faptul că, pentru statele UE/EFTA, la aceeași întrebare privind ”cei mai 
problematici factori la export”, problema ”abilități și tehnologii de producere 
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necorespunzătoare” a fost menționată doar pe locul 7 din totalul de 12 probleme al export. 
 
Relaționînd nivelul de competitivitate cu standardele aplicate în statele respective, se 
observă că statele cu economie competitivă aplică standarde internaționale și implicit 
europene, iar statele CSI, caracterizate prin nivel de competitivitate scăzută, aplică 
standarde GOST. Deși nu există dovezi cantitative și cuantificabile ale acestei relații, la sigur 
există o influență a corpului de standarde naționale la nivelul întregii economii asupra 
modului de organizare a proceselor industriale, a infrastructurii naționale a calității, a 
gradului de flexibilitate tehnologică, a deschiderii pentru tehnologii moderne, a relațiilor 
între actorii pieței și autoritățile statului, și relațiile comerciale externe (import-export) etc.  
 
Astfel, se consideră oportună valorificarea oricărei posibilități de renunțare la standardele 
sovietice, înclusiv prin procesul de examinare și anulare a standardelor conflictuale. 
Această oportunitate este cu atît mai valoroasă, deoarece nu are loc simpla anulare a 
standardelor sovietice, ci aceste standarde anacronice se înlocuiesc cu standarde moderne, 
care reflectă cele mai bune practici la moment de pe piața europeană, spre care tinde 
Republica Moldova. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Abordări propuse 

 

 
 
 

 

rmare a prevederilor de fond, care reies din angajamentele asumate față de UE, 
precum și a concluziilor empirice formate în urma examinării experienței altor 
state, se propun următoarele criterii și formule de acțiune referitoare la standardele 
moldovene: 

1. Dacă obiectul de standardizare sau domeniul de aplicare al standardelor moldovean 
și european este exact același – standardul moldovean se anulează. 

2. Dacă obiectul de standardizare sau domeniul de aplicare al standardelor moldovean 
și european este același, dar standardul moldovean prevede mai multe aspecte decît 
standardul european – standardul moldovean se anulează, urmînd practica europeană, 
inclusiv urmărind scopul de eliminare a barierelor nejustificate în calea investițiilor și a 
comerțului. 

3. Dacă obiectul de standardizare sau domeniul de aplicare al unui sau a două 
standarde moldovene este același cu cel al unui sau sau respectiv două standarde europene 
– standardele moldovene se anulează; dar dacă standardele moldovene fac parte dintr-o 
serie mai largă, trebuie înlocuită întreaga serie pentru a urma practica europeană, inclusiv 
pentru a urmări scopul de eliminare a barierelor nejustificate în calea investițiilor și a 
comerțului. 

 
Același lucru (anularea standardului moldovean) se aplică atunci cînd:  
a) standardul european se referă la produs în general, iar standardele moldovene 

diferențiază produsele existînd diferite standarde pentru diferite produse;  
b) standardul moldovean prevede atît cerințe, cît şi aspecte de ambalare, marcare, 

recepție, documente de însoțire, păstrare, transportare, garanție, iar standardul european 
prevede doar cerințe;  

c) obiectul de standardizare descris în standardele europene și moldovene în esență este 
același, dar este structurat sau clasificat diferit;  

d) standardele moldovene descriu o metodă de încercări (deseori depășită), iar 
standardul european – o altă metodă de încercări (implicit avansată);  

e) standardul moldovean descrie doar o metodă de încercări, iar cel european descrie un 
număr mai mare de metode de încercări (alternative);  

f) diferă condițiile de desfășurare a unor încercări/măsurări;  
g) standardele descriu modalități diferite de clasificare a produselor – diferă atît 

atributele de clasificare, cît și tipurile/modelele clasificate etc.  
h) standardul moldovean poate conține unele prevederi administrativ-permisive, cum ar 

fi obținerea unor autorizații, obținerea unei coordonări din partea unei comisii 
interdepartamentale, necesitatea elaborării și aprobării unor specificații suplimentare 
pentru descrierea în detaliu a unui produs etc. care nu se regăsesc în standardele europene. 

U 
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În fiecare din aceste cazuri – standardele moldovene se înlocuiesc cu standarde europene, 
fiind considerate conflictuale sau inconsistente cu practicile acceptate la nivel european. 

4. Dacă standardul moldovean prevede cerințe și metode de încercări, iar standardul 
european prevede doar metode de încercări, se verifică dacă partea de cerințe este 
prevăzută în legislație (sau urmează a fi transpusă legislația europeană respectivă) – după 
care se adoptă standardele europene cu metode de încercări, iar standardul moldovean se 
anulează; 

5. Dacă standardele moldovene conțin terminologia într-un standard aparte (dintr-o 
serie, de ex.), iar în standardul european terminologia se conține în textul standardului, la 
adoptarea standardului european standardul moldovean se anulează. 
 
Astfel, chiar dacă un standard moldovean are obiectul de standardizare sau domeniul de 
aplicare mai larg, mai restrîns, mai exhaustiv, mai diferit prin diverse manifestări sau prin 
anumite aspecte – va avea prioritate și va prevala modelul CEN/CENELEC, deoarece acest 
model astăzi reprezintă cea mai bună soluție tehnică definită de piața europeană, fiind un 
echilibru între inovație, progresul tehnologic, gradul înalt de protecție a consumatorilor, 
legătura consistentă cu legislația europeană și o practică industrială acceptată de actorii 
pieței comunitare. 
 
Procedura de luсru  

Pentru a derula acţiunile de identificare a stării de conflictualitate a standardelor şi, în final, 
a decide asupra acestora, se propune următorul set de acţiuni, care poate fi modificat 
reieşind din circumstanţe sau domeniu examinat: 

1. Instituirea grupurilor de lucru pe fiecare domeniu identificat; în grup trebuie incluşi cel 
puţin şi, dacă este relevant, producători/exportatori (accent pe investitorii străini şi 
rezidenţi ai zonelor economice libere), laboratoare de încercări, instituţii de 
proiectare/cercetare/elaborare, autorităţi de reglementare/supraveghere, asociaţii 
profesionale/ de consumatori, alte părţi interesate. 
2. Conducerea grupului de lucru o desfăşoară reprezentantul Ministerului vizat, avînd în 
vedere autoritatea care este necesară a fi manifestată în acest subiect; 
3. Identificarea clară a limitelor domeniului: pentru a stabili exact hotarele domeniului, se 
propune clasificarea domeniilor conform Clasificatorului Internaţional al Standardelor 
(ICS). Aceasta va permite identificarea fără greş a standardelor cuprinse în domeniul dat;  
4. Formarea listei standardelor europene şi internaţionale aplicabile domeniului, reieşind 
din ICS; 
5. Formarea listei standardelor GOST aplicabile domeniului, reieşind din ICS; 
6. Identificarea referinţelor la aceste astandarde în documente normative cu caracter 
obligatoriu, de ex. ordine ale autorităţilor, normative în construcţii, SNiP, alte acte cu 
caracter normativ etc. 
7. Întocmirea tabelelor de concordanţă prezentînd standardele GOST care pot fi înlocuite 
cu standarde europene cu subiect de standardizare identic sau apropiat; aici este necesară 
desfăşurarea în formă tabelară a parametrilor propriu-zişi definiţi în standardele GOST şi în 



 

 
 

 

30 
 

standardele europene. Aici se identifică în ce măsură se suprapun parametrii descrişi în 
standarde; 
8. Atenţie deosebită se acordă legăturii dintre standarde prin referire reciprocă, precum şi 
seriilor de standarde sau grupurilor tematice de standarde. În aceste cazuri trebuie expusă 
opinia asupra întregii serii sau grup de standarde interconectate prin referire reciprocă sau 
prin tematică. Dacă este imposibilă suprapunerea perfectă a domeniilor şi obiectelor de 
standardizare ale standardelor, este recomandată examinarea înlocuirii în bloc a întregului 
set de standarde GOST cu un set complet pe acelaşi subiect de standarde europene (de ex. 
materiale pentru izolare termică – este foarte puţin probabil să poată fi stabilită o 
corespundere a standardelor GOST cu cele europene, din cauza modalităţii în care se 
structurează obiectele standardizării; în acest caz, este necesară înlocuirea întregii serii de 
standarde GOST cu un set complet de standarde europene care acoperă acelaşi obiect de 
standardizare, doar că în alt format structural). 
9. Dacă obiectul de standardizare al standardelor GOST este mai larg, mai îngust, diferă 
prin modalitatea de prezentare sau clasificare, se analizează în detaliu propunerea de 
îlocuire a întregii serii de standarde GOST cu standarde europene, supunînd analizei cel 
puţin următoarele aspecte: 

- diferenţele principiale între standardele europene şi cele GOST; 
- gradul de detaliere a cerinţelor privind produsul (de ex. standardul european se referă 

doar la specificaţii pentru produs, pe cînd standardul GOST defineşte materia primă din 
care se fabrică, marcarea, păstrarea, transportarea etc.); 

- oportunitatea şi necesitatea menţinerii în vigoare a acestor cerinţe suplimentare; 
- corelarea acestor cerinţe suplimentare cu angajamentele care reies din acordurile 

semnare de Republica Moldova (în special Acordul de Acociere şi Acordul privind barierele 
tehnice în calea comerţului al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (TBT/OMC));  

- paşii necesari pentru a trece la aplicarea standardelor europene – necesarul de 
echipamente, proceduri noi, instruiri etc.; 

- impedimentele reale sau potenţiale care nu permit trecerea la aplicarea imediată a 
standardelor europene; 

- măsurile necesare şi soluţiile pentru eliminarea acestor impedimente sau diminuarea 
efectelor acestora; 

- avantajele industriale sau comerciale care există ca urmare a aplicării în continuare a 
standardelor GOST, cu dovezi relevante; în lipsa unor argumente clare se consideră 
prevalentă versiunea anulării standardelor; 

- termenele estimate pentru anularea aplicării standardelor GOST şi aplicarea 
standardelor europene; termenele nu vor depăşi 18 luni, acest termen fiind unul maxim şi 
aplicat doar în cazuri bine argumentate; termenul mediu considerat suficient pentru 
tranziţie fiind de 8-12 luni. 
10. Concomitent cu lucrările dedicate conflictualităţii, se propune identificarea dacă 
anumite standarde GOST mai sunt 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. Tot 
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aici, se recomandă verificarea faptului dacă standardele GOST reflectă realizările moderne 
ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei; 
11. La fel, se consideră necesară identificarea standardelor care nu au echivalente europene. 
Acestea trebuie examinate aparte, prin prisma utilităţii, avantajelor care le prezintă, prin 
corelarea cu angajamentele faţă de Uniunea Europeană. Aceste standard, chiar dacă nu 
constituie o barieră directă pentru industrie, mai degrabă alimentează starea de stagnare, 
menţinerea în vigoare a practicilor invechite, nu conduc la progres tehnologic şi nu asigură 
preluarea şi implementarea efectivă a practicilor europene. 
12. Înaintarea către INS a propunerilor pentru anularea aplicării standardelor GOST. 
13. Răspîndirea informaţiei privind anularea standardelor respective, clarificînd avantajele 
şi necesitatea aplicării standardelor europene, precum şi a faptului că, după anularea 
aplicării, standardele GOST pot fi utilizate în continuare pentru fabricarea produselor 
exportate pe piaţa CSI şi textele acestora se află disponibile pentru consultare. 
14. INS, în baza propunerilor grupurilor de lucru, anulează aplicarea standardelor 
identificate. 
15. În cazuri de excepţie, în care grupurile de lucru vor manifesta reticenţă şi nu vor 
considera necesară anularea unor standarde evident conflictuale, precum şi în cazurile în 
care nu au fost create grupuri de lucru, INS va întocmi notificări cu privire la preconizata 
anulare a standardelor, prezentînd pentru fiecare caz în parte note de argumentare. 
Anularea se va face peste un termen ce nu va fi mai mic de 6 luni, acesta fiind necesar 
ajustărilor tehnologice. Această procedură este aplicată în Republica Belarus, fiind publicate 
aşa numitele „Уведомления о планируемой отмене”. 

 
 



 

 

 
 
 
Statutul standardelor după anulare 

 
 
 

a anularea aplicării unui standard GOST, textul acestuia nu dispare. Standardul 
doar își pierde statutul oficial de standard moldovean, iar el este păstrat în 
continuare în Fondul Național de Standarde al INS. Acest standard poate fi 
utilizat drept referință în contractele comerciale pentru export în statele în care 

aceste standarde se aplică34.  
 
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. Similar poate fi 
aplicat oricare standard al oricărei țări – pentru fabricare și export de produse pe piața 
respectivă, fără a fi necesară adoptarea acestuia ca standard moldovean. 
 
Alta este situația cînd este anulat, inclusiv, cu ocazia înlocuirii cu ediție nouă, un standard 
conex (preluînd de ex. un standard european armonizat). Este foarte răspîndită experiența 
Comisiei Europene cînd în listele de standarde armonizate cu Directivele sunt incluse 
standarde anulate, pentru care se păstreaza data încetării prezumției conformității (”date of 
cessation of presumption of conformity of the superseded standard”) mult peste data încetării 
valabilității standardului.  
 
Un exemplu ar fi Comunicarea Comisiei din 29.12.2009 în cadrul implementării Directivei 
2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice. În ea se 
menționează standardele EN ISO 13849-1:2006 și EN 954-1:1996 anulate în anul 2008, dar 
pentru care se stabilea o aplicabilitate și o dată de încetare a prezumției conformității pînă 
la 31.12.2011.  
 
Un alt exemplu ar fi Comunicarea Comisiei din 25.02.2014 în cadrul punerii în aplicare a 
Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor 
statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 
89/336/CEE. În aceasta se menționează standardul EN 50293:2000 anulat în anul 2012, dar 
pentru care este stabilită o aplicabilitate și o dată de încetare a prezumției conformității pînă 
la 11.05.2015. 
 
Data la care încetează prezumția conformității indică sfîrșitul perioadei pe parcursul cărei 
pot fi utilizate versiunile vechi și noi ale aceluiași standard, pentru a putea benefica de 
                                                      
34 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 
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prezumția conformității cu cerințele esențiale ale Directivelor vizate. După această dată, un 
produs nu poate beneficia și nu poate pretinde prezumție de conformitate, dacă este 
fabricat conform ediției vechi a standardului. 
 
Prin această modalitate, o autoritate consideră că mai este oportună aplicarea unui standard 
vechi (anulat), concomitent cu o ediție nouă a standardului sau într-un moment de timp 
ulterior aprobării noului standard. Această decizie stă în puterea discreționară a autorității, 
neîngrădită și independentă de decizia organismului național de standardizare (și 
viceversa). Organismul național de standardizare, la rîndul său, acționează reieșind din 
termenii și regulile organizațiilor de standardizare ale căror standarde sunt adoptate ca 
naționale.  
 
Această abordare, răspîndită la nivel european, a fost deja preluată și în Republica 
Moldova, existînd un precedent – Ordinul Ministerului Economiei nr. 107 din 21 iunie 
201335. Acest Ordin, fiind emis la data de 21.06.2013, face referință la 4 standarde (SM SR 
EN ISO 15189:2011, SM SR EN ISO/CEI 17020:2006, SM SR EN ISO/CEI 17024:2006 și SM SR 
EN 45011:2003) care erau anulate la momentul aprobării Ordinului, dar pentru care 
autoritatea consideră oportună și necesară aplicarea pînă aproape în luna noiembrie a 
anului 2015.  
 
La nivelul UE, în unele cazuri de excepție, este necesară asigurarea tranziției și adaptarea 
industriei europene la noua ediție a standardului. Aceste cazuri, după cum s-a menționat, 
sunt excepționale, dar totuși uneori este necesară acordarea a mai mult de 6 luni la anularea 
standardelor naționale pentru a permite industriei de a se adapta și a realiza conversia la 
noua ediție a standardului european. În aceste cazuri specifice și bine argumentate, Biroul 
Tehnic al CEN poate decide extinderea termenului de anulare a standardului național 
conflictual (dow). Această extindere a dow nu trebuie condiționată de problemele pe care le 
întîmpină un anumit organism național de standardizare membru CEN de ex. avînd 
referință în legislația națională la un standard național conflictual. Aceste cazuri trebuie 
considerate ca "force majeure" și notificate Biroului Tehnic al CEN. 
 
Acestea ne denotă că anularea unui standard nu trebuie privită ca o ”tragedie normativă” 
sau ”blocaj industrial” – standardele își au ciclul său de viață și toate statele europene au 
termene foarte stricte privind necesitatea implementării noilor ediții ale standardelor și 
anularea edițiilor vechi. Doar în acest fel se asigură ”tînăra vîrstă” de 7 ani a întregului stoc 
de standarde europene aplicat uniform pe întreg teritoriul UE. Concomitent, în exploatare 
există echipamente vechi, pe care nimeni nu le forțează să fie scoase din uz sau nu le 
consideră în afara legii.  
 
De ex. la data de 04.06.2014 de către CEN a fost aprobată o nouă ediție a standardului EN 
ISO 4064-1:2014 ”Contoare de apă potabilă rece și apă caldă. Condiţii metrologice și 

                                                      
35 Ordinul Ministerului Economiei nr. 107 din  21.06.2013 cu privire la aprobarea Listei standardelor de referinţă, care stabilesc criterii 
pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii, Monitorul Oficial nr. 161-166/1112, 
26.07.2013  
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tehnice”. Termenul pentru anularea ediției vechi a standardului este de 31.12.2014. Marea 
Britanie a adoptat standardul nou și a anulat standardul vechi la data de 30.06.2014 (în mai 
puțin de o lună). Similar vor proceda şi toate celelalte state membre naţionale ale CEN. Și 
aceasta nicidecum nu a condiționat renunțarea la contoarele aflate în exploatare pe pieţele 
respective, acceptate conform altor ediții ale standardelor, poate chiar mai vechi decît cel 
anulat. O asemenea abordare rectilinie trebuie adoptată și propagată și în Republica 
Moldova. 
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