HOTARÎREA GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
privind organizarea activitatii de standardizare si metrologie
Nr.363 din 25.06.96
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.51/428 din 01.08.1996
* * *
Pentru asigurarea executarii prevederilor Legii cu privire la
standardizare si Legii metrologiei, precum si în scopul perfectionarii
dirijarii de catre stat a activitatii de standardizare si metrologie,
Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:
1. Se aproba:
Programul activitatii de standardizare si metrologie (anexa nr.1);
Lista organelor administratiei publice, care vor stabili, în
domeniie de activitate atribuite lor, cerintele obligatorii în vederea
asigurarii securitatii muncii, produselor, proceselor, serviciilor
pentru
mediul înconjurator, viata si sanatatea umana, bunurile
materiale,
a
compatibilitatii
tehnice
si
informationale,
interschimbabilitatii produselor în standardele nationale si care vor
purta raspunderea pentru desfasurarea lucrarilor de standardizare cu
caracter tehnic general la nivel national si international (anexa
nr.2).
2. Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica va
infiinta în componenta Biroului de Standardizare o subdiviziune cu un
efectiv de 15 angajati în scopul efectuarii cercetarilor stiintifice
pentru crearea, perfectionarea, pastrarea si utilizarea etaloanelor,
aprobarea si atestarea mostrelor-standard.
3. Ministerul Finantelor, Ministerul Economiei,
Departamentul
Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica,
la
elaborarea
proiectului bugetului pe anul respectiv, vor asigura finantarea
lucrarilor conform art.20 al Legii cu privire la standardizare si
art.32 al Legii metrologiei.
4. Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica va
asigura acumularea mijloacelor banesti pe un cont special pentru
finantarea lucrarilor de standardizare si metrologie.
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Anexa nr.1
la Hotarîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 363
din 25 iunie 1996
P R O G R A M U L
activitatii de standardizare si metrologie
----+------------------------------+----------+----------------------Nr. |
Denumirea actiunii
| Termenul | Executantul
crt.|
| executa- |
|
|
rii
|

----+------------------------------+----------+---------------------1 |
2
|
3
|
4
----+------------------------------+----------+---------------------I. Asigurarea organizatorica si normativ-metodologica
a lucrarilor de standardizare si metrologie
1. Elaborarea si aplicarea setului 1996-1998 Departamentul Standarde documente organizatorico-mede, Metrologie si Suptodologice pentru asigurarea
raveghere Tehnica, Mifunctionarii Sistemului National
nisterul Economiei,Mide Standardizare si Metrologie
nisterul Finantelor
2. Elaborarea si aplicarea conditi- trim.II,
ilor obligatorii în vederea asi- 1998
gurarii securitatii muncii, produselor, proceselor si serviciilor pentru mediul înconjurator,
viata si sanatatea umana,bunurile materiale, a compatibilitatii
tehnice si informationale,interschimbabilitatii produselor în
standardele nationale (pe domenii de activitate) conform prevederilor Ghid ISO/CEI 7 "Cerinte fata de standardele folosite la certificare" si Ghid
ISO/CEI 51 "Reguli generale referitor la problema securitatii
oglindita în standarde"
3. Conceperea programului de stat
pentru elaborarea si aplicarea
standardelor de terminologie
tehnico-stiintifica în limba
de stat

Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica, Ministerul Sanatatii,Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei,Ministerul Transporturilor si Gospodariei Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Arhitecturii si Constructiilor, Departamentul
Protectiei Mediului Înconjurator, Departamentul Energetica, Resurse
Energetice si Combustibil

trim.III, Ministerul Învatamîntu1997
lui (Centrul National de
Terminologie), Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere
Tehnica

4. Declararea în organul national
de metrologie a tuturor mijloacelor de masurare, supuse controlului si supravegherii de
stat obligatorii, conform prevederilor art.21 al Legii metrologiei

anual,
conform
situatiei la 1
ianuarie

Organele administratiei
publice, persoanele fizice si juridice

5. Elaborarea planurilor de actiuni ale departamentelor pentru
aplicarea Legii metrologiei si
Legii cu privire la standardizare

trim.II,
1997

Organele administratiei publice

II. Formarea si reciclarea cadrelor în
domeniul standardizarii si metrologiei
Formarea si reciclarea cadrelor începînd
în domeniul standardizarii si
cu
metrologiei
anul 1996

Ministerul Învatamîntului,Ministerul Economiei,Ministerul Finantelor,Departamentul
Standarte, Metrologie

si Supraveghere Tehnica
III. Activitatea internationala
1

Extinderea cooperarii cu organi- 1996-1997 Ministerul Finantelor,
zatiile internationale si regioMinisterul Economiei,
nale în domeniul standardizarii
Ministerul Afacerilor
(ISO, CEI, CEN, CENELEC) si meExterne, Departamentul
trologiei (OIML)
Standarde, Metrologie si
Supraveghere Tehnica

2. Semnarea acordurilor bilaterale în funcde colaborare între organismele tie de nenationale de standardizare si
cesitati
metrologie ale statelor - parti
la acordurile comerciale

Ministerul Economiei,
Ministerul Afacerilor
Externe,Departamentul
Standarde, Metrologie
si Supraveghere Tehnica

Anexa nr.2
la Hotarîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 363
din 25 iunie 1996
L I S T A
organelor administratiei publice, care vor stabili, în domeniile
de activitate atribuite lor, cerintele obligatorii în
vederea
asigurarii securitatii muncii, produselor, proceselor si serviciilor
pentru mediul înconjurator, viata, si sanatatea umana, bunurile
materiale,
a
compatibilitatii
tehnice
si
informationale,
interschimbabilitatii produselor în standardele nationale si care vor
purta raspundere pentru desfasurarea lucrarilor de standardizare cu
caracter tehnic la nivel national si international
-----------------------------+---------------------------------------|
Responsabile pentru
+----------------------+----------------Organele
|elaborarea cerintelor |desfasurarea
administratiei
|bligatorii ale actelor|lucrarilor de
publice
|normative
|standardizare cu
|
|caracter tehnic
-----------------------------+----------------------+----------------1
|
2
|
3
-----------------------------+----------------------+----------------Ministerul Sanatatii
+
+
Ministerul Industriei
+
Ministerul Comunicatiilor
si Informaticii
+
+
Ministerul Agriculturii
si Alimentatiei
+
Ministerul Transporturilor
si Gospodariei Drumurilor
+
+
Ministerul Afacerilor Interne
+
+
Ministerul Muncii, Protectiei
Sociale si Familiei
+
+
Departamentul
Standarde, Metrologie si
Supraveghere Tehnica
+
+
Departamentul Arhitecturii
si Constructiilor
+
+

Departamentul Energetica, Resurse
Energetice si Combustibil
Departamentul Protectiei
Mediului Înconjurator
Academia de Stiinte a Moldovei

+

+

+
-

+
-

