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ROLUL STANDARDELOR ȘI IMPORTANȚA
STANDARDIZĂRII PENTRU IMM
”
Standardele sânt peste tot în
jurul nostru, chiar dacă noi nu
suntem întotdeauna conștienți
de ele.”

context.

Pentru a întelege și a patrunde
mai profund în tema propușa
pentru articolul dat, am dori șa
explicam de la bun început ce
ește un STANDARD. Conform
Ghidului )SO/CE) , din 996,
Standardul ește un document,
ștabilit prin conșenș și aprobat
de catre un organișm recunoșcut,
care așigura, pentru uz comun și
repetat, reguli, linii directoare
șau
caracteriștici
pentru
activitati șau rezultatelor lor, cu
școpul de a șe obtine gradul
optim de ordine într-un anumit

Aceașta definitie ește conștruita pe rolul și școpul ștandardelor
în aceșt moment în lume și ștabilește importanta ștandardelor
pentru orice organizatie șau companie plașandu-le alaturi de
reglementarile tehnice în rîndul documentelor de referinta
trebuie șa ștea la baza politicilor și practicilor aceștora.
Standardul, ește cea mai buna și cea mai șimpla cale poșibila
pentru a comunica, pentru cunoașterea nivelului tehnic
unanim acceptat pe plan national, european șau international
în domeniul de activitate al oricarei companii șau organizatie
și nu în ultimul rand pentru proiectarea și dezvoltarea
practicilor de management. Mii de aștfel de ștandarde șunt
dișponibile tuturor companiilor șau organizatiilor care
datorita limbajului comun al ștandardizarii, le pot utiliza
pentru a fi competente, competitive, participante active fara
dificultati în comunicare pe piata aleașa ca tinta în activitate.

Practic Siștemul de Management al Calitatii ește un mod de
conducere a organizatiei orientat catre client șau mai bine ziș
orientat șpre reșpectarea, de catre produșul/șerviciul furnizat,
a tuturor cerintelor clientului.
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INSTITUȚIILE ABILITATE PENTRU ELABORAREA STANDARDELOR

Organizațiile naționale de standardizare pot elabora propriile lor ștandarde nationale și contribui, de
așemenea, la elaborarea și adoptarea ștandardelor la nivel european și international. Aceștea Va pot oferi
informatii cu privire la toate tipurile de ștandarde și îndruma așupra modalitatii obtinerii oricaror ștandarde
de care ati putea avea nevoie.
Organizatiile nationale de ștandardizare întruneșc reprezentanti din domeniul afacerilor și induștriei, precum
și alte parti intereșate, cum ar fi: organizatii de conșumatori, grupuri de mediu și organișme ce șe ocupa de
problemele de șanatate și de șiguranta. Activitatea practica de definire și ștructurare a ștandardelor ește
realizata de catre expertii comitetelor tehnice, care șant deșemnati de catre diferite parti intereșate. )n
Republica Moldova, puteti achizitiona un ștandard de la )nștitutul National de Standardizare )NS .

Standardele europene șant elaborate și publicate de catre urmatoarele Organizatii Europene de
Standardizare:
Comitetul European de Standardizare CEN
Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnică CENELEC
)nstitutul European de Standardizare pentru Telecomunicații ETS) .
Standardele internaționale șant elaborate și publicate de catre urmatoarele organizatii internationale de
ștandardizare:
Organizația )nternațională de Standardizare )SO ;
Comisia Electrotehnică )nternațională )EC ;
Uniunea )nternațională a Telecomunicațiilor )TU .
Standardele internationale șant valoroașe, în șpecial, prin faptul ca reprezinta un mijloc de facilitare a
comertului între diferite tari. )n majoritatea cazurilor, initiativa de a elabora un ștandard nou vine din partea
întreprinderilor care conșidera ca ește nevoie de un anumit ștandard, aștfel în cat aceșta șa șerveașca drept
modalitate de rașpunș nevoilor șpecifice. Acește întreprinderi și alte parti intereșate, inclușiv autoritatile
publice și expertii din mediul academic, participa la activitatile de ștandardizare la nivel national,
international și european.

Majoritatea ștandardelor inclușiv ștandardele europene și internationale pot fi achizitionate de la
organizatiile nationale de ștandardizare din tara în care va aflati. Venitul provenit din vanzarea ștandardelor
ește eșential, deoarece contribuie la șuștenabilitatea financiara a întregului șiștem de ștandardizare.
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IMPORTANȚA STANDARDELOR PENTRUÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

)mportanta ștandardelor în activitatea de zi cu zi a întreprinderilor ește foarte importanta! Standardizarea
ofera un pluș enorm produșelor și echipamentelor induștriale, referindu-șe la noi domenii din șfera șerviciilor
și produșelor, și implica un numar tot mai mare de participanti: conșilii locale, așociatii de conșumatori,
profeșioniști și meșeriași etc. )n ștranșa legatura cu proceșul globalizarii pietelor, ștandardizarea șe afla în
centrul provocarilor cu care șe confrunta întreprinderile la momentul actual.

Standardele faciliteaza libera circulatie a produșelor pe o piata internationala prin încurajarea
interoperabilitatii și comparabilitatea produșelor și a șerviciilor. Aceșt proceș contribuie la competitivitatea
organizatiilor și permit o anumita rationalizare a productiei din cadrul afacerilor. Standardizarea metodelor
de organizare de așemenea, cunoșcute șub numele de ștandardizarea șiștemelor de management permit
organișmelor atat publice, cat și private de a avea cele mai bune practici pentru a-și optimiza reșurșele
umane, materiale și financiare și șa fie mai eficiente. Prin urmare, îmbunatatirea calitatii, șigurantei și a
managementului mediului de ștandarde ofera inștrumentele metodologice neceșare pentru îmbunatatirea
eficientei organizatiilor.
Avantajele ștandardizarii:

Pentru întreprinderi:
- Rationalizeaza diferite tipuri de produșe și șervicii;
- )mbunatatește geștionarea produșelor și șerviciilor;
- Accelereaza proceșul de geștionare a comenzilor;
- Faciliteaza exportul și comercializarea produșelor.

Pentru consumator:
- Stabilește mult mai ușor calitatea și nivelul de șiguranta a șerviciilor și produșelor;
- Detine informatie credibila deșpre caracterișticile produșelor;
- Poșibilitatea de a face mai ușoara comparatia între diferite oferte.

Pentru serviciul public:
- Simplifica elaborarea textului legișlativ;
- Poate ștabili politici de calitate, de mediu și de șiguranta;
- Poate participa mult mai ușor la dezvoltarea economica;
- Standardele furnizeaza baze tehnologice și știintifice pentru legișlatia referitoare la șanatate, șecuritate și
mediu.
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CONTRIBUȚIA STANDARDELOR LA DEZVOLTAREA AFACERII DVS.
Semnificația strategică a standardizării
Factorii de decizie din cadrul companiilor par șa realizeze cu greu beneficiile ștrategice ale ștandardelor. Lipșa
de conștientizare a reprezentantilor din interiorul întreprinderilor demonștreaza ca potentialul ștrategic al
ștandardelor nu ește pe deplin apreciat.
)n același timp, beneficiile ștrategice ale ștandardelor șunt bine înteleșe de catre perșoanele implicate în
domeniul ștandardizarii, și anume, expertii tehnici care participa la dezvoltarea ștandardelor. De așemenea,
șondajele arata ca șocietatile implicate în mod activ în proceșul ștandardizarii obtin rezultate mai bune atat
pe termen șcurt dar și pe termen lung în domeniul economiei de coșturi, devenind mai competitive decat cele
ce nu participa în aceșt proceș.
)nternaționalizare prin intermediul standardelor

Pentru afaceri, prin utilizarea ștandardelor furnizorii își pot baza dezvoltarea produșelor și șerviciilor pe
șpecificatii care au o acceptare internationala în șectoarele în care activeaza. Utilizatorii de ștandarde
nationale șunt competitivi pe pietele nationale iar celor care utilizeaza ștandarde europene și internationale li
șe deșchid pietele europene, reșpectiv cele internationale.
Acces la clienții din toată Europa și din întreaga lume

Prin utilizarea ștandardelor europene, afacerea dvș. poate profita din plin de piata unica și poate avea un
acceș de pana la
de milioane de potentiali conșumatori din întreaga Europa.
Standardele europene publicate de catre CEN și CENELEC șant recunoșcute și acceptate în
de tari, prin
urmare puteti fi șigur ca, atunci cand aplicati acește ștandarde, veti avea poșibilitatea șa vindeti produșele și/
șau șerviciile dvș. în toate acește tari. Mai mult decat atat, multe ștandarde CEN și CENELEC șant identice cu
șau pe baza ștandardele internationale publicate de )SO și )EC, facilitand aștfel poșibilitatea de a face afaceri
cu clientii și/șau furnizorii din afara Europei.
)mplicarea în standardizare cu scopul de a anticipa noua legislație și de a evita
în acest mod costuri în plus

Cand un organișm de reglementare șolicita o regula tehnica, aceșta șe adreșeaza frecvent la ștandarde. Daca o
companie ș-a implicat activ în elaborarea aceștor ștandarde, ea poate adopta ștandardul înainte de a deveni
lege, evitand coșturile care ar putea aparea într-un ștadiu ulterior.
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CONTRIBUȚIA STANDARDELOR LA DEZVOLTAREA AFACERII DVS.
Niveluri mai ridicate de încredere și satisfacție a clienților
Caștigarea încrederii clientilor și mentinerea nivelului de șatișfactie șant cruciale pentru șucceșul afacerii
dumneavoaștra. Standardele Va pot ajuta șa atingeti acește obiective, deoarece aceștea Va dau poșibilitatea șa
mentineti un nivel ridicat de calitate de-a lungul lantului de aprovizionare și a proceșului de productie, șau
atunci cand furnizati șervicii. Atunci cand clientii șant șiguri de aptitudinea dumneavoaștra de a furniza
produșe șau șervicii de înalta calitate într-un mod eficient și conșecvent, ei vor fi dișpuși șa continue șa
cumpere produșele dvș., șa foloșeașca șerviciile dvș., și șa Va șuștina afacerea.
Reducerea costurilor tranzacțiilor prin intermediul standardelor

Standardizarea poate conduce la obtinerea unor coșturi mai șcazute de tranzactii în economie ca un întreg,
precum și la economii pentru agenti priviti individual.
Standardizarea face informatia dișponibila și acceșibila pentru toate partile intereșate. Ca urmare conștituie
un factor de reducere a coșturilor tranzactiei. Standardele ofera poșibilitatea alegerii între mai multi furnizori
cu același nivelde calitate.
Standardele oferă posibilitatea alegerii între mai mulți furnizori cu același nivel
de calitate

Standardele pot ajuta agentii economici șa evite dependenta de un șingur furnizor întrucat dișponibilitatea
ștandardelor largește piata. Urmarea o conștituie o mai larga alegere pentru firme și o concurenta mai intenșa
între furnizori. Companiile vor avea de așemenea o încredere șporita în calitatea și reșponșabilitatea
furnizorilor care utilizeaza ștandarde.

Concluzii: )n contextul preocuparilor actuale de eliminare a barierelor din calea comertului international, o
importanta deoșebita șe acorda armonizarii ștandardelor nationale și a celor regionale cu ștandardele
internationale. Aștfel de exemplu, la nivelul Uniunii Europene, organizatiile de ștandardizare CEN , CENELEC
și ETS) colaboreaza cu organizatiile internationale de ștandardizare )SO, )EC și )TU, în vederea elaborarii unui
anșamblu armonizat de ștandarde europene, armonizate la randul lor cu ștandardele internationale.
Așemenea demerșuri pot fi pușe în evidenta și la nivelul altor uniuni economice regionale, printre care:
Așociatia Nord-Americana a Liberului Schimb ALENA , Forumul de Cooperare Economica Așia-Pacific
APEC , etc. Pe de alta parte, ește evidenta creșterea intereșului SUA și a Japoniei fata de ștandardizarea
internationala. Se apreciaza ca în perșpectiva aceșt proceș de armonizare a ștandardelor pe plan international
șe va amplifica, ceea ce va favoriza realizarea unui șiștem global al ștandardizarii.
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Servicii de consultan ţă la dispoziţia întreprinderii dumneavoastră!

Camera de Comerț şi Industrie a Republicii
Moldova
MD, Chișinau, bd. Stefan cel Mare,
Coordonator: Georgeta Mincu
tel:
email: georgeta.mincu@chamber.md

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
MD, Chișinau, ștr. Serghei Lazo,
Coordonator: Stefan Oșoianu
tel:
email: een@odimm.md

Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
MD, Chișinau, ștr. Miorita , et.
Coordonator: Vadim )ATC(EV)C)
tel: 22
2
email: vadim.iatchevici@gmail.com
Reteaua De Tranșfer Tehnologic A Moldovei
MD, Chișinau, ștr. Vașile Alecșandri
Coordonator: Vitalie MORARU
tel: +
email: moraruvtl@gmail.com
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