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4. STANDARDIZAREA 

4.1. Notiuni generale 

Standardizarea este uniformizarea planificata a unor obiecte materiale 
sau imateriale, efectuata în comun de factorii interesati în folosul general.  
 

Standardizarea promoveaza rationalizarea si asigurarea calitatii în 
economie, tehnica, stiinta, administratie si serveste la cresterea securitatii 
oamenilor si a obiectelor. De asemenea ea contribuie la cresterea calitatii 
în toate sectoarele vietii, iar continutul standardelor trebuie sa tina seama 
de necesitatile generale.  
 

Standardele trebuie sa promoveze dezvoltarea si umanizarea tehnicii. 
Datorita faptului ca progresul tehnic poate avea si efecte negative, 
standardele au devenit sursa de încredere pentru utilizarea tehnicii. 
Prescriptiile cuprinse în ele ofera o garantie a evitarii eventualelor 
consecinte nocive ale tehnicii. În acelasi timp, standardele au o 
importanta deosebita pentru protectia consumatorilor, pentru protectia 
muncii în scopul evitarii accidentelor, pentru pastrarea datelor si pentru 
protectia mediului înconjurator. 
 

4.2. Principii ale standardizarii 

Activitatea de elaborare a standardelor are la baza noua principii : 
1. activitatea este voluntara: oricine are dreptul de a colabora pe baza 

de reciprocitate, inclusiv parteneri straini reprezentanti pe piata; 
2. publicabilitate: toate propunerile de standardizare si proiectele de 

standarde sunt publicate si supuse dezbaterilor; 
3. participarea tuturor factorilor interesati: fiecare putând sa-si apere 

drepturile; 
4. uniformitatea si noncontradictia: activitate ce cuprinde toate 

disciplinele tehnice; înainte de publicare, standardele, sunt comparate 
cu cele existente; 

5. veridicitatea: reflecta realitatea si se redacteaza în baza cunoasterii 
tehnico-stiintifice; 

6. aplicarea în interesul general: standardele trebuie sa cuprinda 
probleme de interes general si sa fie destinate, obligatoriu, 
prosperitatii generale; 
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7. luarea în considerare a nivelului tehnicii: standardizarea se 
desfasoara pe baza cunoasterii realizarilor stiintifice si oglindeste 
nivelul tehnicii la momentul elaborarii lor; 

8. luarea în seama a situatiei economice: la elaborarea standardelor se 
analizeaza efectele economice ale acestora, în acelasi timp se 
standardizeaza numai ce este absolut necesar; 

9. internationalitatea: activitatea de standardizare are la baza efectele 
economice ale unui comert mondial fara piedici de ordin tehnic si a 
unei piete comune în Europa; de aici si necesitatea standardelor 
internationale si, în tot mai mare masura, de standarde europene. 

 

Standardele tehnice câstiga tot mai mult teren în domeniul juridic între 
partenerii de afaceri, în special în contractele comerciale si de fabricatie. 
 

Principiile generale ale activitatii de standardizare sunt: 
§ formarea cadrului legislativ în domeniul  standardizarii; 
§ aplicarea practicilor internationale si europeane în domeniul  

standardizarii; 
§ trecerea la standardizarea voluntara; 
§ crearea si gestionarea Fondului National de documente normative 

de standardizare; 
§ organizarea activitatii de standardizare pe baza functionarii 

Comitetului Tehnic de standardizare; 
§ dezvoltarea sistemului de asigurare informationala în domeniul  

standardizarii pe baza noilor tehnologii informationale, care 
integreaza procesul de acumulare, prelucrare, pastrare si difuzare 
a informatiei.  

 

4.3. Organisme internationale de standardizare 

Standardizarea se efectueaza la nivel national (standardele nationale si de 
firma), la nivel european si la nivel international, acesta din urma este cel 
spre care se îndreapta o mare parte a intereselor economiei nationale 
(figura 4.1). În prezent exista circa 20  000 de standarde internationale si 
mai mult de 5 000 de standarde europene. 
 

4.3.1. Standardizarea internationala 
Organizatia Internationala pentru Standardizare ISO (International 
Organization for Standardization) si Comisia Internationala de 
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Electrotehnica CEI (International Electritechnical Commission) 
formeaza împreuna sistemul international de standardizare (figura 4.1). 
 

Ambele organisme sunt asociatii particulare conform dreptului elvetian, 
cu sediul la Geneva. Orice tara poate fi membra a cestei asociatii prin 
institutul sau national de standardizare. La votare fiecare tara detine câte 
un vot. Asociatia CEI a fost fondata în 1906 si este o organizatie 
neguvernamentala, ce are ca menire elaborarea si publicarea standardelor 
internationale în domeniile electrotehnic, electronic si în alte domenii 
înrudite, precum si asigurarea conformitatii standardelor.  
 
 

Standarde internationale sunt elaborate de catre cele aproximativ 1000 de 
comitete tehnice si subcomitete de la ISO si CEI, dintre care 224 sunt 
Comitete Tehnice (TC) de la ISO, si respectiv o multime de subcomitete.  
 

Orice tara poate participa la lucrarile CEI prin intermediul Comitetului 
Tehnic National, care ar trebui sa fie unicul în tara respectiva. În prezent, 
139 de tari sunt membre ale organizatiei ISO si sunt divizati în tei 
categorii:  
Ä member bodies (93 de tari) – este un membru reprezentativ al fiecarei 

tari, care participa si exercita drepturi depline de vot la orice comitet 
tehnic; 

Ä correspondent members (35 de tari, printre care si R. Moldova) – este 
un membru corespondent, o organizatie a tarii respective, activitatea 
careia este desfasurata în scopul elaborarii standardele nationale, acest 
membru al ISO nu este un participant activ în activitate tehnica si 
politica al acestei organizatii, însa este informata cu toate activitatile 
ei;  

Compromis

Termen
de valabilitate

Grad de concretizare
orientat pe probleme

Apropierea de ultimul
nivel al tehnicii

Obligativitate
pentru întreprindere

Standarde de
întreprindere (interne)

Standarde nationale

Standarde europene
CEN/CENELEC

Standarde internationale ISO/CEI

Fig. 4.1. Piramida standardelor. 
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Ä subscriber membership (11 de tari) – acest statut de membru subscris 
este acordat tarilor cu o economie slab dezvoltata, pentru care sunt 
stabilite taxe de membru reduse, fiindu-se informat cu standarde 
internationale.  

 
Membrii deplini ai CEI au drepturi depline de a participa în activitatea 
comitetelor tehnice si ale diferitor subcomitete în calitate de: membru 
participant (Participating member: P-member include 30 de Comitete)  
cu obligatii de vot, participare la adunari sau membru observator 
(Observer member: O-member include 53 de Comitete) care are un statut 
de observator însa cu drepturi de a lua cunostinta cu documentele 
comitetelor si de a comenta/participa la dezbateri, precum si de a 
participa la adunari.  
 

Republica Moldova este reprezentata la ISO de catre Departamentul de 
Standardizare si Metrologie ("Moldova-Standard") si face parte din  
correspondent members. 
 

Standardele Internationale contin recomandari pentru standardele 
nationale echivalente, dar pot fi utilizate si direct, ca, de exemplu, în 
cazul întreprinderilor multinationale sau a tarilor în curs de dezvoltare 
care n-au institute de standardizare suficient de dezvoltate. 
 

4.3.2. Standardizarea europeana 
Comitetul European pentru Standardizare (CEN) si Comitetul European 
pentru Standardizare în Electrotehnica (CENELEC) sunt asociatii 
particulare de drept belgian, cu sediul la Bruxelles. Ele formeaza 
institutia de standardizare europeana comuna. Membrii ei sunt institute 
nationale de standardizare ale tarilor membre ale Comunitatii Europene si 
ale zonelor europene de comert liber. CEN si CENELEC functioneaza 
asemanator cu ISO/CEI cu unele diferente. La votarea standardelor 
europene, diferite tari au o pondere diferita a voturilor, în functie de 
puterea economica a tarii respective, de exemplu Germania are 10 voturi 
iar  Luxemburg numai 2.  
 

Un standard european trebuie preluat de catre tarile membre, în 
standardele nationale, chiar daca acestea au votat împotriva, anulând 
standardele nationale cu prescriptii care difera.  
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4.4. Standardizarea în Republica Moldova 

4.4.1. Strategii si principii de functionare 
Importanta standardizarii în economia si societatea contemporana este 
unanim recunoscuta pe plan mondial. Analiza experientei internationale 
demonstreaza ca nu poate fi creata o economie nationala viabila si 
competitiva, nu pot fi create relatii comerciale civilizate si reciproc 
avantajoase cu alte tari, fara crearea Sistemului National de Standardizare 
(SNS). 
 

În Republica Moldova, Departamentul de Standardizare, Metrologie si 
Supraveghere Tehnica "Moldova-Standard" determina strategia de 
dezvoltare a standardizarii nationale, asigura realizarea unei politici 
tehnice unice în domeniul standardizarii, metrologiei si certificarii.  
 

Crearea Sistemul National de Standardizare a Republicii Moldova a 
demarat dupa obtinerea independentei (29 August 1991) si pot fi 
evidentiate doua etape: 
1991 - Reorganizarea Directiei republicane din Moldova (RSSM) a 

“Gosstandart”-ului (URSS) în Departamentul de Stat pentru 
Standarde, Metrologie si Calitatea Productiei al Republicii 
Moldova;  

1992 - Departamentul Standarde, Metrologie si Calitatea Productiei s-a 
comasat cu Departamentul pentru Supraveghere Tehnica, formând 
astfel actualul Departament Standarde, Metrologie si 
Supraveghere Tehnica al Republicii Moldova ("Moldova-
Standard"). 

 

Baza legislativa a activitatii Departament Standarde, Metrologie si 
Supraveghere Tehnica, precum si a standardizarii în R. Moldova o 
reprezinta legile: 

1. Legea cu privire la standardizare.  
2. Legea privind protectia consumatorilor.  

 

Politica Statului în domeniul standardizarii se realizeaza prin Sistemului 
National de Standardizare care cuprinde: 
w Departamentul Supraveghere Tehnica, Standardizare si Metrologie 

investit cu dreptul de Organism National de Standardizare (ONS); 
w Comitetele Tehnice de Standardizare; 
w Subdiviziunile (serviciile) de standardizare ale ministerelor, 

departamentelor si agentilor economici.  
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Activitatile de baza desfasurate de SNS sunt:   

w Crearea si gestionarea fondului national de standarde de produse, 
procese, servicii, metode de încercari, precum si de standarde 
nationale de tehnica generala. În prezent, Fondul National de 
Standardizare (figura 4.2) cuprinde peste 37000 de standarde. 

 

w Elaborarea principiilor generale ale SNS RM reiesind din 
conditiile de aderare la Organizatia Mondiala a Comertului; 

w Trecerea la aplicarea voluntara a standardelor; 
w Completarea cadrului legislativ cu norme legislative nationale 

armonizate cu normele internationale, europene si nationale ale 
statelor industrial dezvoltate; 

w Colaborarea internationala în domeniul standardizarii; 
w Asigurarea informationala în domeniul standardizarii; 
w Pregatirea si perfectionarea cadrelor în domeniul standardizarii.  

 

"Moldova-Standard" colaboreaza cu institutii similare din statele-membre 
ale CSI, România, Turcia, Bulgaria, Germania, Tarile Baltice, Polonia, 
SUA etc. 
 

Principalele directii de colaborare fiind: 
• schimbul de documente normative;  
• verificari metrologice;  
• schimbul de experienta;  
• încercari de certificare a produselor;  

Fig. 4.2. Fondul National de 
Standardizare al R. Moldova: 

1. Standarde nationale – 190 de 
standarde ce constituie 0,5 la 
suta din fondul total; 

2. Standarde române – 8500 
(23%); 

3. Standarde internationale – 
6000 (16%); 

4. Standarde regionale 
(interstatale) – 21000 (56,5%); 

5. Standarde ale tarilor CSI – 
1000 (3%); 

6. Standarde ale altor tari – 400 
(1%). 
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• stagierea specialistilor;  
• recunoasterea reciproca a certificatelor de conformitate;  
• asistenta tehnica;  
• acreditare.  

 

Premisele organizarii activitatii de standardizare în Republica Moldova 
sunt urmatoarele conditii reale: 
§ reforma economiei nationale pe baza relatiilor de piata; 
§ recunoasterea oportunitatii integrarii economiei nationale cu 

economiile europeana si internationala; 
§ necesitatea promovarii unei politici armonizate cu prevederile 

Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC); 
§ necesitatea promovarii politicii de comun acord în domeniul 

standardizarii cu Comunitatea Statelor Independente. 
 

"Moldova-Standard" reprezinta Republica Moldova în calitate de 
membru în: 
w Organizatia Internationala de Standardizare (ISO); 
w Organizatia Internationala de Metrologie Legala (OIML); 
w Organizatia Institutiilor Metrologice de Stat a tarilor din Europa 

Centrala si de Est (COOMET); 
w Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie si 

Certificare în cadrul CSI (EASC); 
w Organizatia Interregionala de Standardizare (IRSA).  

 

4.4.2. Principii de organizare a Sistemului National de Standardizare 
Administrarea si coordonarea activitatii de standardizare, cooperarea cu 
ministerele, departamentele, asociatiile obstesti, comitetele tehnice de 
standardizare si agentii economici, participarea la activitatea de 
standardizare internationala si regionala sunt exercitate de catre ONS – 
Departamentul Supraveghere Tehnica, Standardizare si Metrologie 
(“Moldova Standard”). 
 

Comitetele Tehnice de standardizare sunt organisme create în diverse 
domenii de activitate, cu acordul ONS, de catre întreprinderi, organizatii 
si alte persoane juridice interesate pentru efectuarea activitatii de 
standardizare nationala, internationala si regionala. În prezent, în 
R.Moldova sunt constituite 25 CT, inclusiv un singur comitet care 
activeaza în domeniul Energetica si Electrotehnica - Electronica – 
comitetul CT 12 "Radioelectronica" creat de Institutul de Cercetari 
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Stiintifice în domeniul constructiei aparatelor electrice “ELIRI” la 
03.04.1995. 
 

Documentele normative de standardizare în domeniul electrotehnic 
aplicate pe teritoriul Republicii Moldova sunt: 

• Standardele nationale (SM); 
• Standardele internationale, regionale (interstatale) GOST, 

aplicate  în modul stabilit; 
• Standardele nationale române STAS sau SR, aplicate în modul 

stabilit; 
• Prescriptiile tehnice (PT MD); 
• Standardele de firma (SF). 

 

4.4.3. Baze de date în domeniul standardizarii electrotehnice existente 
în R. Moldova 

Fondul National de documente normative în domeniul electrotehnic este 
depozitat la biblioteca Departamentului Supraveghere Tehnica,  
Standardizare si Metrologie.  
 

Acest fond cuprinde: 
§ 964 standarde GOST ale fostei URSS adoptate pâna la 01.01.92 în 

domeniul E - Utilaj Energetic si Electrotehnic; 
§ 928 standarde GOST ale fostei URSS adoptate pâna la 01.01.92 în 

domeniul ?  – Electronica, Radioelectronica si Telecomunicatii; 
§ 106 standarde române SR/STAS declarate ca standarde nationale în 

domeniul F – Energetica si Electrotehnica -  Electronica; 
§ 56 standarde ale Federatiei Ruse GOST R declarate ca standarde 

nationale în domeniul E – Utilaj Energetic si Electrotehnic; 
§ 13 standarde ale Federatiei Ruse GOST R declarate ca standarde 

nationale în domeniul ?  – Electronica, Radioelectronica si 
Telecomunicatii; 

§ 1 standard moldovean SM 103:1995 Ascensoare Electrice. 
Clasificare si terminologie. 

 

4.4.4. Modul de elaborare a standardelor electrotehnice în R. Moldova 

Modul de elaborare a standardelor moldovene este stipulat în standardul 
SM 1-3:1997, care stabileste modul de elaborare, coordonare, aprobare, 
înregistrare de stat, editare, examinare, revizuire, modificare si anulare a 
standardelor moldovene. 
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Procesul de elaborare a standardelor moldovene este divizata în 
urmatoarele faze de elaborare: 
 

a) Anteproiect. Este elaborat de Comitetul Tehnic sau de orice persoana 
fizica sau juridica interesata. Odata cu elaborarea anteproiectului trebuie 
sa se întocmeasca si nota de fundamentare, care sunt transmise 
organizatiilor interesate, inclusiv: beneficiarului sau consumatorului 
principal, întreprinderilor producatoare, institutiilor de cercetare si 
organelor supravegherii de stat. Dupa expirarea termenului (de o luna) de 
studiere si expediere a observatiilor asupra proiectului, CT împreuna cu 
elaboratorul întocmeste o sinteza a observatiilor primite si o redactie noua 
a proiectului de standard tinând cont de observatiile si propunerile 
primite. 
b) Proiect pentru comitet. Dupa examinarea anteproiectului, de catre 
membrii CT, si transmiterea observatiilor (daca sunt) se stabileste 
necesitatea unei noi redactii sau pregatirea proiectului pentru comitet ca 
proiect pentru ancheta publica. Ciclul se repeta pâna când se adopta 
hotarârea referitoare la consens. 
c) Proiect pentru ancheta. Proiectul este supus anchetei publice 
(publicat). Orice persoana fizica sau juridica poate lua cunostinta cu 
textul proiectului si poate prezenta observatiile si propunerile sale pe 
margine proiectului. Sinteza observatiilor primite este transmisa 
membrilor CT si organizatiilor ce coordoneaza proiectul - pentru discutia 
observatiilor (60 zile). Persoanele fizice sau juridice care au transmis 
observatii sunt invitate sa participe la sedinta CT pentru discutarea 
observatiilor. În cazul unor modificari importante proiectul standardului 
poate fi supus unei noi anchete publice. 
d) Proiect de standard. Proiectul de standard în baza observatiilor facute 
în cadrul anchetei publice si în cazul discutiilor în CT este considerat 
proiect de standard si transmite catre ONS. 
e) Aprobarea si înregistrarea de stat a standardelor. Organismul 
National de Standardizare examineaza si ia decizia, în urma efectuarii 
expertizei proiectului de standard, referitor la aprobarea standardului. 
Înregistrarea de stat a standardului este efectuata de catre ONS. 
f) Editarea standardului. Organismul National de Standardizare publica 
informatia referitor la standardele aprobate. Dreptul de editate (reeditare) 
si difuzare a standardelor nationale apartine în exclusivitate ONS. 
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4.4.5. Modul de adoptare a standardelor române în standarde 
moldovene 

Având comunitatea de limba, istorie si cultura, precum si acceptul din 
partea organizatiilor ISO/CEN de preluare pe teritoriul Republicii 
Moldova a standardelor române, dupa anul 1992 sistemul national de 
standardizare a desfasurat activitati de selectare si adoptare a standardelor 
române în standarde moldovene. În cest scop, se utilizeaza metoda 
declaratiei de ratificare si metoda paginii de coperta, ele fiind cele mai 
rapide si cele mai putin costisitoare.  
 

Metodele se reglementeaza în baza acordurilor de colaborare încheiate 
între ASRO - Asociatia de Standardizare din România si ONS. Modul de 
adoptare a standardelor române, inclusiv si a standardelor identice cu cele 
internationale si europene este stabilit de  standardul moldovean SM 1-2: 
2000 "Adoptarea standardelor române în standarde moldovene".  
 

4.4.6. Modul de elaborare a standardelor interstatale (în cadrul CSI) 
Modul de elaborare a standardelor interstatale (Comunitatea Statelor 
Independente) este stipulat în standardul SM 1-10:1996, care stabileste 
regulile de organizare si executare a urmatoarelor categorii de lucrari în 
domeniul standardizarii interstatale: elaborare, expertiza si prezentare a 
standardelor interstatale pentru aprobare, aplicarea standardelor, tirajarea 
standardelor, formarea, pastrarea si gestiunea fondului de standarde 
interstatale. 
 

În Republica Moldova se executa urmatoarele tipuri de lucrari în 
domeniul standardizarii interstatale: 
• colaborarea tehnico-stiintifica la lucrarile de standardizare interstatala 

cu toate statele participante la Conventie; 
• organizarea aplicarii standardelor interstatale (GOST); 
• expertiza tehnico-stiintifica a proiectelor de documente normative 

interstatale; 
• elaborarea proiectelor GOST în conformitate cu Programul de 

standardizare interstatala si celor de initiativa; 
• formarea propunerilor la proiectul programelor anuale de 

standardizare interstatala si la programele de perspectiva; 
• examinarea propunerilor la proiectele programelor de standardizare 

interstatala ale statelor participante la Conventie; 
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• avizarea proiectelor de standardizare interstatale în redactie finala 
elaborate de alte state participante la Conventie; 

• formarea, pastrarea si gestionarea fondului de standarde interstatale. 
 

Organizarea si coordonarea lucrarilor de standardizare interstatala se 
realizeaza nemijlocit de catre Departamentul  “Moldova-Standard”. 
 

Aplicarea standardelor interstatale, pe teritoriul republicii, prevede doua 
cazuri: 

1) când nu exista un standard moldovean analog; 
2) când exista un Standard moldovean analog în vigoare (în acest 

caz prin aceeasi hotarâre standardul moldovean se anuleaza din 
momentul punerii în aplicatie a standardului interstatal). 

 

4.4.7. Adoptarea  standardelor internationale în standarde  moldovene 
Modul de adoptare a standardelor internationale (ISO) elaborate de catre 
Organizatia Internationala de Standardizare si de catre Comisia 
Electrotehnica Internationala (CEI), a documentelor si recomandarilor 
internationale (DI si RI) elaborate de Organizatia Internationala de 
Metrologie Legala (OIML) si de catre alte institutii si organisme 
internationale de standardizare în standarde moldovene este stipulat în 
standardul SM 1-12:1997.  
 

Adoptarea standardelor internationale în standarde moldovene se 
efectueaza prin una din urmatoarele metode: 
• metoda traducerii (cu sau fara reimprimarea originalului); 
• metoda unei noi redactii (cu sau fara abateri tehnice); 
• metoda de incorporare sau referinta (în standardul moldovean se 

incorporeaza integral standardul international sau partile lui cuprinse 
în standard; sau se face referinta la standardul international în 
întregime sau la partile lui utilizate în standardul moldovean). 

 

Propunerile privind metoda de aplicare (de adoptare a standardelor 
internationale) se face de catre comitetul tehnic national de standardizare. 
 

La adoptarea standardului international, indicativul standardului 
moldovean este format din sigla standardului moldovean (SM) si 
indicativul standardului international, cum ar fi: SM ISO 4171, SM CEI 
68-1. 


