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       Acord privind promovarea politicii concordate în domeniul 
              standardizarii, metrologiei si certificarii 
 
                            din  13.03.1992 
 
                                * * * 
 
                     Publicat în editia oficiala 
          "Tratate internationale", 1999, volumul 16, pag.70 
 
    Guvernele statelor parti la prezentul Acord, 
    evidentiind caracterul  international al standardizarii, metrologiei 
si certificarii,  
    recunoscînd necesitatea   lor  pentru  asigurarea  compatibilitatii, 
interschim-babilitatii   productiei,  securitatii  ei  pentru  viata  si 
sanatatea omului, ocrotirii mediului înconjurator, 
    luînd în consideratie  rolul sau important în înlaturarea barierelor 
tehnice  în  colaborarea comercial-economica si tehnico-stiintifica,  în 
sporirea eficacitatii productiei, 
    recunoscînd utilitatea   promovarii  unei  politici  concordate   în 
domeniul standardizarii, metrologiei si certificarii, 
    au convenit asupra celor ce urmeaza: 
 
                            Articolul 1 
 
    Partile, fiind  total independente în problemele privind formarea si 
realizarea  sistemelor de standardizare, metrologie si certificare si în 
organizarea lucrarilor în acest domeniu: 
    - folosesc regulamentele  de baza ale sistemelor de standardizare si 
metrologie  în vigoare si le perfectioneaza raportîndu-le la economia de 
piata, armonizîndu-le cu normele si reglementarile internationale; 
    - recunosc standardele  în  vigoare "GOST" în calitate de  standarde 
interstatale; 
    - mentin abreviatura    "GOST"   pentru   standardele   interstatale 
reintroduse,   prevazând  armonizarea  cerintelor  lor  cu   standardele 
internationale,  regionale si nationale principale;  
    - efectueaza   activitati  de  certificare  în  baza  regulamentelor 
metodico-organizationale  generale prin intermediul organelor  nationale 
de certificare, formate de guverne; 
    - recunosc etaloanele  de  stat ale unitatilor marimilor  fizice  în 
vigoare în calitate de interstatale; 
    - rezolva, de   comun  acord,  problemele  juridice,  economice   si 
organizationale   ale   standardizarii,  metrologiei  si   certificarii, 
inclusiv  în baza acordurilor bilaterale sau multilaterale,  programelor 
si proiectelor tehnice. 
 
                            Articolul 2 
 
    Pentru elaborarea  politicii  concordate,  determinarea  directiilor 
principale   de  activitate  la  nivel  interguvernamental  în  domeniul 
standardizarii,  metrologiei si certificarii si coordonarea  problemelor 
de  finantare  a  activitatilor în acest domeniu se  formeaza  Consiliul 
Interstatal  de Standardizare, Metrologie si Certificare, în  componenta 
caruia   intra   sefii  organelor  de  conducere   corespunzatoare   ale 
participantilor  la prezentul Acord. Functiile Consiliului  Interstatal, 



organele lui de lucru si locul de resedinta se determina de Regulamentul 
Consiliului (se anexeaza).  
 
                            Articolul 3 
 
    Partile vor promova    o    politica    concordata    în    domeniul 
standardizarii, metrologiei si certificarii în urmatoarele directii: 
    - adoptarea normelor   generale  de  realizare  a  activitatilor  de 
standardizare,   metrologie   si   certificare,  ce   prezinta   interes 
interstatal; 
    - stabilirea   cerintelor  unice  obligatorii  fata  de  produse  si 
servicii  ce  asigura  inofensivitatea  lor pentru  viata  si  sanatatea 
omului,    ocrotirea   mediului   înconjurator,   compatibilitatea    si 
interschimbabilitatea, precum si a metodelor unice de experimentari; 
    - standardizarea  cerintelor  tehnice generale, ce prezinta  interes 
interstatal;  
    - organizarea   administrarii   si   dezvoltarii   clasificatoarilor 
informatiei tehnico-economice si sistemelor de codificare; 
    - stabilirea  unitatilor  marimilor fizice admise spre  folosire  în 
statele parti ale Acordului; 
    - administrarea serviciului interstatal al timpului si frecventelor, 
fondurilor   informationale  ale  mijloacelor  de  masurare,   modelelor 
standard si datelor informationale standarde; 
    - administrarea  si dezvoltarea bazei de etaloane si a sistemului de 
transmitere a dimensiunilor unitatilor marimilor fizice; 
    - formarea, pastrarea   si   administrarea   fondului   standardelor 
interstatale,  standardelor  internationale, regionale si nationale  ale 
altor  state si asigurarea participantilor la Acord cu aceste standarde. 
Administrarea   si   pastrarea  standardelor  ramurale  în   vigoare   a 
principalelor grupe de produse, ce prezinta interes interstatal; 
    - recunoasterea  reciproca  a  rezultatelor  încercarilor  de  stat, 
atestarii metrologice, controlului si calibrarii mijloacelor de masurare; 
    - recunoasterea reciproca a laboratoarelor (centrelor) acreditate de 
experimentare,   verificare,  calibrare  si  masurare,  a  organelor  de 
certificare,  certificantilor de produse si a sistemelor de asigurare  a 
calitatii; 
    - editarea, reeditarea,   tirajarea   si  raspîndirea   standardelor 
interstatale,  standardelor  internationale  si  regionale,  altor  acte 
normative  de  standardizare,  metrologie si  certificare,  ce  prezinta 
interes interstatal;  
    - coordonarea  programelor  de pregatire si ridicare a nivelului  de 
calificare   a  cadrelor  în  domeniul  standardizarii,  metrologiei  si 
certificarii; 
    - colaborarea    internationala    în    domeniul    standardizarii, 
metrologiei, certificarii si calitatii. 
 
                            Articolul 4 
 
    Partile vor efectua: 
    - finantarea programelor generale si proiectelor tehnice în domeniul 
standardizarii,   metrologiei  si  certificarii  cu  mijloace  destinate 
special  de  catre  fiecare participant al programului  sau  proiectului 
tehnic; 
    - finantarea  propriilor activitati în scopul realizarii directiilor 
de baza ale politicii concordate în domeniul standardizarii, metrologiei 
si certificarii independent de fiecare participant al prezentului Acord. 
    În cazul platilor  reciproce între participantii la prezentul  Acord 
se aplica regimul cel mai favorabil. 
    Gosstandartul  Rusiei,  fiind  succesor juridic  al  Gosstandartului 



URSS,  asigura,  pe  parcursul anului 1992, statele parti  la  prezentul 
Acord cu copiile documentelor tehnico-normative, ce se gasesc în fond la 
1 ianuarie 1992, cu plata a cheltuielilor pentru administrarea fondului, 
a cheltuielilor tipografice si de cancelarie. 
 
                            Articolul 5 
 
    Dispozitiile   prezentului  Acord  se  concretizeaza  prin  acorduri 
speciale aditionale si protocoale. 
 
                            Articolul 6 
 
    Orice Parte a  Acordului are dreptul liber de a iesi din  componenta 
participantilor  lui, cu conditia comunicarii în scris depozitarului  nu 
mai  tîrziu  decît  cu  12  luni pîna la  iesirea  din  componenta  lui. 
Depozitarul,   în  decurs  de  o  luna,  comunica  acest  lucru  tuturor 
participantilor la prezentul Acord.  
 
                            Articolul 7 
 
    Prezentul Acord intra în vigoare din data semnarii lui. 
 
                            Articolul 8 
 
    Prezentul Acord  este  deschis  pentru aderarea la el  a  Guvernelor 
altor  state,  care  recunosc  dispozitiile lui si  sunt  interesate  în 
atingerea scopurilor si sarcinilor Acordului. 
 
    Semnat la Moscova,  la  13  martie  1992,  într-un  singur  exemplar 
original, în limba rusa. 
    Exemplarul original  se  pastreaza în Arhiva  Guvernului  Republicii 
Belarusi,  care  va  trimite tuturor statelor parti la  prezentul  Acord 
copia lui certificata. 
 
                                                    ANEXA 
                        la Acordul privind promovarea politicii  
                        concordate în domeniul standardizarii, 
                        metrologiei si certificarii,din 13 martie 1992 
 
                            REGULAMENTUL 
            Consiliului Interstatal de Standardizare, 
                     Metrologie si Certificare 
 
                        1. Dispozitii generale 
 
    Consiliul Interstatal  de  standardizare, metrologie si  certificare 
(în continuare - Consiliul) efectueaza coordonarea si elaboreaza solutii 
pentru  promovarea unei politici concordate în domeniul  standardizarii, 
metrologiei si certificarii.  
    Consiliul este  format din reprezentantii împuterniciti ai  statelor 
parti  la  Acordul privind promovarea politicii concordate  în  domeniul 
standardizarii,  metrologiei  si certificarii, semnat la 13 martie  1992 
(în continuare - Acord).  
    Organul executiv  al  Consiliului  este Secretariatul  tehnic,  care 
activeaza permanent. 
    Locul de resedinta al Secretariatului tehnic este or. Minsk. 
    Limba oficiala  a Consiliului si a organului lui de lucru este limba 
rusa.  
 



                        2. Functiile Consiliului 
 
    Consiliul îndeplineste urmatoarele functii de baza: 
    - elaborarea  si  coordonarea  directiilor  prioritare  si  formelor 
colaborarii  interstatale  în  domeniul standardizarii,  metrologiei  si 
certificarii;  
    - examinarea  si  adoptarea  directiilor de  baza  ale  cercetarilor 
stiintifice, programelor tehnico-stiintifice, planurilor si proiectelor; 
    - prezentarea  spre  confirmare  guvernelor statelor parti,  iar  în 
cazul prezentei împuternicirilor - confirmarea documentelor prevazute de 
Acord;  
    - adoptarea hotarîrilor privind standardele interstatale, elaborarea 
si   adoptarea  regulilor  si  procedurilor  de  efectuare  în  comun  a 
lucrarilor  de  standardizare, metrologie si certificare;  
    - examinarea   si   coordonarea  devizelor  de   cheltuieli   pentru 
realizarea   programelor   si  proiectelor  tehnice  de   standardizare, 
metrologie  si certificare cu elaborarea propunerilor privind  izvoarele 
lor de finantare;  
    - adoptarea hotarîrilor  privind formarea Secretariatului tehnic  al 
Consiliului  si a comisiilor tehnico-stiintifice provizorii, confirmarea 
planurilor lor de lucru si devizelor de cheltuieli. 
    Consiliul poate  îndeplini si alte functii stabilite prin Acord  sau 
prin  împuternicirile  suplimentare coordonate cu  guvernele.  
 
                3. Reprezentarea statelor în Consiliu 
 
    Reprezentanti   în  Consiliu  sunt  sefii  organelor  nationale   de 
standardizare,  metrologie  si certificare ale statelor parti la  Acord, 
care sunt împuterniciti din numele statelor cu dreptul de a fi membru al 
Consiliului   si   cu  împuternicirile  necesare   pentru   îndeplinirea 
functiilor încredintate acestui Consiliu. 
    Membrii Consiliului: 
    - participa cu  drept  de  vot  deliberativ  în  toate  tipurile  de 
activitati ale Consiliului; 
    - initiaza discutarea  în  Consiliu a diferitelor întrebari  privind 
colaborarea  interstatala  în  domeniul standardizarii,  metrologiei  si 
certificarii;  
    - informeaza   Consiliul  despre  pozitia  statelor  sale  fata   de 
chestiunile  privind colaborarea interstatala în tipurile de  activitati 
indicate;  
    - fac schimb  de informatie privind activitatea organelor  nationale 
si  duc tratative cu alti membri ai Consiliului pe întrebarile ce tin de 
participarea statului sau la forme concrete ale colaborarii interstatale 
si   internationale   în   domeniul   standardizarii,   metrologiei   si 
certificarii;  
    - primesc sistematic stenogramele sedintelor Consiliului, informatia 
privind  activitatea  curenta a secretariatului tehnic si  a  comisiilor 
provizorii tehnico- stiintifice, precum si informatia privind directiile 
concrete de colaborare;  
    - prezinta, la   cererea  Consiliului  si  secretariatului   tehnic, 
informatia   necesara   privind  activitatea  organelor   nationale   de 
standardizare,  metrologie  si  certificare  pe  întrebari  concrete  ce 
prezinta interes interstatal.  
 
                    4. Organizarea lucrului Consiliului 
 
    Hotarîrile adoptate  de  Consiliu  în  probleme  de  principiu  sunt 
obligatorii  pentru  organele nationale de standardizare, metrologie  si 
certificare,  care  emit  decizii privind aplicarea lor  pe  teritoriile 



statelor.  
    Consiliul îsi  desfasoara  sedintele  nu  mai rar decît  o  data  în 
jumatate  de an. Pe lînga membrii Consiliului, în sedinte, pot participa 
si  alti  reprezentanti ai statelor, fara drept de vot  deliberativ.  În 
componenta  delegatiilor  statelor  la sedinte poate fi  inclus  numarul 
necesar de consilieri si experti.  
    Functiile celui ce prezideaza sedintele Consiliului sunt îndeplinite 
pe rînd de catre fiecare membru al Consiliului. 
    Ordinea de zi  a  sedintelor  se confirma cu  majoritatea  voturilor 
membrilor Consiliului. Pe problemele procedurale, hotarîrea se adopta la 
fel cu majoritatea voturilor. 
    Hotarîrile privind   programele  interstatale  concrete,  proiectele 
tehnice  si  formele de colaborare se adopta de membrii  Consiliului  în 
baza de consens.  
    Hotarîrile ce ating interesele oricaruia din statele parti nu pot fi 
adoptate în absenta reprezentantului acestuia, membru al Consiliului. 
    În intervalele  dintre  sedinte, membrii Consiliului organizeaza  în 
statele lor activitatea de realizare a hotarîrilor adoptate de Consiliu, 
mentin contactul cu secretariatul tehnic si între ei. 
 
                    5. Secretariatul tehnic al Consiliului 
 
    Secretariatul   tehnic   al  Consiliului  este  format   din   cinci 
consultanti  -  organizatori  cu  o înalta  calificare  pe  principalele 
directii  de  activitate  ale Consiliului, stabilite  prin  Acord,  care 
lucreaza permanent, si din personalul tehnic. 
    Secretariatul  tehnic este persoana juridica, are cont de  decontare 
si stampila cu denumirea sa. 
    Aparatul Secretariatului   tehnic  al  Consiliului  se  formeaza  pe 
teritoriul  statului  unde  este  amplasat,  se  asigura  cu  localurile 
necesare,   se  doteaza  cu  tehnica  de  birou  moderna,  mijloace   de 
comunicatie, transport pentru deservirea Consiliului si cu alte atribute 
necesare  pentru  activitatea lui normala, se bucura de  toate  bunurile 
sociale în aceeasi masura ca si lucratorii statului pe teritoriul caruia 
se afla. 
    Finantarea cheltuielilor    secretariatului   tehnic,   legate    de 
organizarea  lucrului  Consiliului  si de  întretinerea  aparatului,  se 
efectueaza  din  contul cotelor anuale ale statelor parti la  Acord,  în 
conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat de Consiliu. 
    Functiile secretariatului  tehnic se stabilesc în Regulamentul, care 
este  confirmat de Consiliu. Propunerea privind alegerea  specialistilor 
în   Secretariatul   tehnic  este  pregatita  de  organul  national   de 
standardizare,  metrologie  si  certificare al statului,  pe  teritoriul 
caruia se afla secretariatul tehnic al Consiliului. 
 

  
 
 


