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Cea mai bună utilizare

a standardelor IEC 
și ISO

Pentru a utiliza un standard 
internaţional este nevoie să fiţi 
informat cu privire la respectarea 
drepturilor de autor, acesta fiind un 
factor esențial în procesul de 
elaborare a standardelor. Din acest 
motiv Comisia Electrotehnică 
Internațională (IEC) și Organizația 
Internațională de Standardizare (ISO) 
susțin protecția dreptului de autor 
asupra standardelor internaționale, 
proiectelor și altor publicații

Ce este dreptul de 
autor?

„Dreptul de autor 
reprezintă dreptul exclusiv 
oferit autorului asupra 
operelor literare și 
artistice proprii, care 
permite monitorizarea 
oricărui proces la care 
este supusă lucrarea sa. 
Standardele IEC și ISO 
sunt protejate în 
conformitate cu Legea 
elvețiană privind 
drepturile de autor, 
aceasta presupune 
respectarea lor la nivel 
mondial. 



De ce protecția drepturilor de autor este un pilon atât de important al 
standardizării?
Dreptul de autor permite IEC și ISO să protejeze utilizarea standardului 
internațional, astfel încât să fie păstrate integritatea conținutului care 
poate fi revizuit și tradus.
Respectarea dreptului de autor asigură clienții și alte părți interesate că 
pot fi siguri de autenticitatea standardului achiziționat. În plus, drepturile 
de autor privind standardele internaționale încurajează elaborarea 
standardelor prin comercializarea acestora. Astfel sunt menținute 
costurile de participare la dezvoltarea standardelor și permisă implicarea 
cât mai largă a părților interesate, împiedicând sponsorii individuali să 
aibă o influență nejustificată asupra sistemului.
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https://www.iso.org/publication/PUB100358.html
https://www.iso.org/publication/PUB100358.html


Noțiuni de bază!

Puteți achiziționa standarde internaționale IEC și ISO și alte publicații
de la membrul național din țara Dvs:
• • Găsiți membrul IEC și datele de contact ale 

acestuia la www.iec.ch/members
• • Găsiți membrul ISO și detaliile de contact 

ale acestuia la www.iso.org/members

Achiziționarea standardelor de la IEC

Dacă achiziționați standarde de la IEC, pagina cu informații despre 
precomandă și Acordul de licență pentru utilizatorul final explică 
elementele de bază ale modului de utilizare a unui standard internațional.

Achiziționarea standardelor de la ISO

Dacă achiziționați standarde de la ISO, Contractul de licență pentru clienți, 
Termenii și condițiile de vânzare explică elementele de bază ale modului 
de utilizare a unui standard internațional.

Condițiile standard atât pentru IEC, cât și pentru ISO includ prevederea, 
conform căreia documentul achiziționat va fi marcat cu filigran, pentru a 
vă identifica drept utilizator licențiat și pentru a indica unele dintre 
drepturile pe care le aveți. Utilizările standard permise includ descărcarea 
copiilor publicației pe care ați achiziționat-o pe toate dispozitivele Dvs. 
personale (desktop computer, laptop, tabletă, e-reader, smartphone etc.) 
atâta timp, cât doar Dvs le accesați. De asemenea, puteți imprima copiile 
de care aveți nevoie doar pentru utilizarea acestora personal de Dvs.

Opțiunile de bază 
pentru nevoile cotidiene

http://www.iec.ch/members
https://www.iso.org/members.html
https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/xpFAQ.xsp?OpenXPage&id=GFOT-7NWN5P
http://www.iec.ch/webstore/custserv/pdf/Licence.pdf
https://www.iso.org/terms-conditions-licence-agreement.html#Customer-Licence
https://www.iso.org/terms-conditions-licence-agreement.html#terms-conditions


Doriți mai multe posibilități de operare cu un standard 
internațional?
Depășiți bariera de a gândi în limite! Întrebați! 
Scopul nostru este de a vă informa, pentru a beneficia la 
maximum de standardele internaționale, respectând în 
același timp drepturile de autor.

Aici este un exemplu:

Licensed by XXX to ABC Company / Ms Jane Doe
XXX Order: OP-123456 / Downloaded: 2017-07-21

Single user licence only, copying and networking prohibited.



Cum puteți 
evita încălcarea
legii drepturilor 
de autor?
Citiți atent și fiți informat 
privind modalitățile de utilizare 
a standardului internațional 
achiziționat. Pentru orice 
întrebare sau neclaritate pe 
care o aveți vă puteți consulta 
cu echipa de servicii pentru 
clienți.



Ce puteți întreprinde pentru a evita abaterile de la legea 
privind drepturile de autor?

Fiți precauți: Nu distribuiți standarde online

Aceasta include distribuirea standardelor prin e-mail, 
salvarea acestora pe hard disk-uri, plasându-le în 
dulapuri cibernetice sau în orice alt dispozitiv partajat sau 
platformă, inclusiv intranet, fără permisiune. Nu este 
permisă postarea standardelor internaționale pe internet, 
cu acces gratuit pentru public. Chiar și postarea 
„inocentă” sau întâmplătoare a unui standard 
internațional în mediul online poate fi pedepsită, aceasta 
constituind o încălcare a drepturilor de autor. În cazul în 
care aveți dubii, întrebați!

Nu reproduceți și nu extindeți 
conținutul standardelor

Aceasta include imprimarea sau fotocopierea 
standardului și partajarea, scanând o copie tipărită sau 
folosind părți ale acesteia în alte documente sau în 
software fără permisiune.

Nu traduceți și nu modificați 
standardele în niciun fel

Aceasta include traducerea unei părți sau a standardului în 
întregime în altă limbă, editarea sau modificarea unor părți 
sau manipularea conținutului în orice alt mod fără 
permisiune.

Nu comercializați standarde fără autorizație

Distribuirea ilegală a standardelor reprezintă o amenințare 
reală care afectează capacitatea de a proteja conținutul 
standardelor și poate spori, de asemenea, riscul de a crea 
contrafaceri. Standardele IEC și ISO sunt comercializate de 
IEC, ISO, membrii săi și numai de canalele de distribuție 
autorizate.



Despre IEC

IEC (Comisia Electrotehnică Internațională) este o 
organizație independentă, nonprofit care include 170 de țări, 
reprezentând peste 99% din populația mondială și 
generarea de energie.
Platforma IEC la nivel mondial, neutră și independentă, 
permite ca 20 000 de experți din mediul privat și sectoarele 
publice să coopereze și să dezvolte standarde internaționale 
IEC relevante la nivel global, care susțin dezvoltarea 
economică și protejează oamenii și mediul înconjurător. IEC 
administrează, de asemenea, patru sisteme de evaluare a 
conformității, ale căror membri verifică dacă dispozitivele 
funcționează conform promisiunii. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.iec.ch.

Despre ISO

ISO (Organizația Internațională de Standardizare) este o 
organizație internațională, independentă, 
neguvernamentală, aceasta include 163 de organisme 
naționale de standardizare. În cadrul ISO experții pot 
împărtăși cunoștințele acumulate de-a lungul anilor, 
experiențele din domeniile în care au activat, dar și 
contribuie la elaborarea standardelor internaționale 
bazate pe consens, relevante pentru piață, care susțin 
inovația și oferă soluții pentru provocările globale.
ISO a publicat peste 22 500 de standarde internaționale și 
documente conexe, care acoperă aproape fiecare 
domeniu, de la tehnologie – la siguranța alimentelor, 
agricultură, asistență medicală.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați 
www.iso.org

http://www.iec.ch/about/profile/
https://webstore.iec.ch/
http://www.iec.ch
http://www.iso.org
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