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Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană, Republica Moldova are 
de îndeplinit o serie de angajamente în mai 
multe domenii, printre care și în cel al 
infrastructurii calității. Angajamentele 
asumate presupun o serie de activități, cum 
ar fi transpunerea Regulamentelor și 
Directivelor Europene, ce au drept scop 
sporirea competitivității economiei 
naționale în cadrul Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica 
Moldova și Uniunea Europeană (ZLSAC), dar 
și adoptarea de către organismul național de 
standardizare din Republica Moldova a 
întregului corp de standarde europene în 
calitate de standarde moldovenești.

Institutul de Standardizare din Moldova 
este organismul național de standardizare, 
care elaborează standarde moldovenești și 
adoptă standarde europene, internaționale 
și interstatale, în calitate de standarde 
moldovenești.

tranziția de la standardele GOST la cele europene
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În prezent, sunt adoptate peste 27 000 de standarde 
europene în calitate de standarde moldovenești.

Odată adoptate, standardele sunt puse la dispoziția 
părților interesate pentru a fi implementate. Deși 
procesul de implementare a standardelor europene 
implică unele impedimente, cum ar fi: investiții în 
echipamente și tehnologii, reticență din partea 
utilizatorilor de standarde, stereotipul potrivit căruia 
anularea unui standard GOST ar împiedica exportul către 
statele CSI, beneficiul de bază al implementării 
standardelor europene este sporirea calității produselor și 
serviciilor.

Standardele GOST, odată cu adoptarea standardelor 
europene, care reprezintă o activitate exhaustivă ce reiese 
din angajamentele asumate de Republica Moldova, devin 
conflictuale cu cele europene, fapt care duce obligatoriu 
la anularea acestora în timp și înlocuirea lor cu 
standardele europene.

În același timp, având în vedere că standardele GOST au 
fost elaborate în perioada economiei planificate, 
majoritatea dintre acestea nu mai corespund progresului 
tehnologic, prevederile acestora nu mai sunt actuale și nu 
pot fi aplicate în prezent.
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De cealaltă parte, înlocuirea standardelor GOST cu standardele europene oferă 
numeroase beneficii precum:
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Spre exemplu, standardul GOST 12042-80 Семена 
сельскохозяйственных культур. Методы определения 
массы 1 000 семян prevede metoda de analiză prin 
repartizarea manuală a celor 1 000 de semințe în grupuri 
mai mici și cântărirea separată a acestora. În timp ce 
standardul SM SR EN ISO 7971-1:2012 Cereale. 
Determinarea masei volumice, denumită masă 
hectolitrică. Partea 1: Metoda de referinţă descrie 
metoda de referință pentru determinarea masei volumice a 
cerealelor sub formă de boabe cu utilizarea tehnicii 
corespunzătoare, aspect care automatizează procesul și 
exclude posibilele erori umane.

Un utilizator (producător, laborator de încercări etc.) este 
liber să aleagă între implementarea unui standard 
european sau a unui standard GOST, în funcție de 
viziunile de dezvoltare ale acestuia, metodele utilizate în 
activitatea cotidiană, piața de desfacere a produselor/
serviciilor prestate și alți factori. Totuși, acesta trebuie să țină 
cont că aplicarea standardelor GOST la producerea, 
testarea, certificarea produselor/serviciilor pentru care se 
planifică exportul către Uniunea Europeană împiedică 
recunoașterea rezultatelor de încercări și demonstrarea 
conformității produsului/serviciului.

Trecerea la standardele europene este un proces inevitabil, 
iar investițiile necesare acestui proces sunt investiții în 
propria afacere, în maturitatea și competitivitatea 
întreprinderii.




