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De ce barierele tehnice în calea comerțului 
sunt atât de importante?

Ce este o Reglementare tehnică?

Concomitent cu eliminarea taxelor vamale 
în cadrul DCFTA (Acordul de Liber Schimb 
semnat în 2014 între Uniunea Europeană și 
Republica Moldova), impactul cerințelor 
tehnice asupra comerțului devine tot mai 
important. Termenul „bariere tehnice în 
calea comerțului" (TBT) se referă la 
reglementările tehnice obligatorii și 
standardele voluntare care definesc 
caracteristicile specifice pe care un produs 
trebuie să le aibă, cum ar fi dimensiunea, 
forma, designul, etichetarea, marcarea, 
ambalarea, funcționalitatea sau perfor-
manța. Procedurile de evaluare a confor-
mității care sunt utilizate pentru a verifica 
și a demonstra dacă un produs respectă 
aceste cerințe sunt de asemenea acoperite 
de definiția TBT. 

Document aprobat de către un organism recunoscut, care furnizează pentru utilizări comune 
și repetate reguli, linii directoare sau caracteristici pentru produse sau procedee și metode 
de producție conexe, a căror respectare nu este obligatorie. Acesta poate include sau se 
poate referi exclusiv la terminologie, simboluri, prescripții în materie de ambalare, marcare 
sau etichetare pentru un produs, un procedeu sau o metodă de producție dată.

Orice procedură utilizată, direct sau indirect, pentru a determina respectarea prescripțiilor 
pertinente ale reglementărilor tehnice sau standardelor. Procedurile de evaluare a confor-
mității cuprind, printre altele, procedurile de stabilire a eșantioanelor, încercare și inspecție, 
proceduri de evaluare, verificare și asigurare a conformității, procedurile de înregistrare, 
acreditare și omologare, și combinațiile lor.

Document care enunță caracteristicile unui produs sau procedeele și metodele lor de 
producție, inclusiv prevederile administrative care se aplică, a căror respectare este obligato-
rie. Aceasta poate include sau se poate referi exclusiv la terminologie, simboluri, prescripții 
în materie de ambalare, marcare sau etichetare, pentru un produs, un procedeu sau o 
metodă de producție dată.

Aceste activități sunt introduse de 
autoritățile guvernamentale, care au în 
vedere un obiectiv legitim de politică 
publică, cum ar fi: protejarea sănătății și 
siguranței umane, viața animalelor și a 
plantelor sau protejarea consumatorilor de 
practicile înșelătoare. Cu toate acestea, 
TBT-urile adesea afectează comerțul și 
competitivitatea exportatorilor deoarece 
ajustarea produselor și proceselor de 
producție pentru a se conforma diferitelor 
cerințe de pe piețele de export, precum și 
pentru a demonstra conformitatea cu 
aceste cerințe, sporește costurile produse-
lor și timpul de comercializare. 

Ce este un standard?

Ce reprezintă procedurile de evaluare a conformității?
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De ce TBT sunt incluse în DCFTA?
DCFTA conține dispoziții pentru a aborda astfel de bariere, având drept scop asigurarea 
faptului că reglementările tehnice, standardele și procedurile de evaluare a conformității sunt 
nediscriminatorii și nu creează obstacole inutile în calea comerțului, iar principalele instru-
mente în acest sens fiind aproximarea graduală și recunoașterea mutuală în comerțul dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Care este cadrul de reglementare ce trebuie aliniat 
la acquis-ul Uniunii Europene*?

Legislația UE orizontală care a fost 
transpusă de Republica Moldova cuprinde 
șase acte-cheie care acoperă metodologia 
generală și configurarea instituțională în 
domeniul TBT. Acestea stabilesc un cadru 
comun de principii generale și prevederi de 
referință pentru comercializarea produselor, 
precum și criterii pentru legislația sectorială 
comunitară, oferind definițiile conceptelor 
fundamentale (de ex. „introducerea unui 
produs pe piață” și „standardele armoni-
zate”). Acesta mai definește obligațiile 
producătorilor, importatorilor și distribuito-
rilor și stabilește mai multe module ale 
procedurilor de evaluare a conformității.

În plus, Republica Moldova s-a aliniat la 
Directiva 2001/95/CE privind siguranța 
generală a produselor. Această directivă 
impune cerințe generale de siguranță pentru 
orice produs introdus pe piață și definește 
criteriile pe care trebuie să le îndeplinească 
produsul pentru a fi considerat sigur. 
Republica Moldova trebuie să se asigure că 
producătorii respectă aceste norme și să 
monitorizeze dacă produsul este conform 
cerințelor comunitare aplicabile. Produsele 
periculoase pentru sănătate și siguranță 
trebuie să fie identificate și interzise pe 
piață. În plus, este necesară crearea unui 
sistem de răspundere pentru produsele cu 
defect, în conformitate cu normele comuni-
tare relevante. 

 
Conform angajamentelor Republica 
Moldova trebuie să transpună un șir de 
directive sectoriale care prevăd marcajul 
CE și care reglementează un set larg de 
produse, cum ar fi utilaje, ascensoare, 
jucării, dispozitive medicale și recipiente 
simple sub presiune. Aceste directive 
sectoriale definesc, pentru fiecare grup de 
produse, cerințele „esențiale” de sănătate 
și siguranță și procedurile specifice de 
evaluare a conformității care trebuie 
urmate conform „Noii Abordări”. 

Totodată, Republica Moldova și-a luat 
angajamentul de a-și alinia legislația la o 
listă lungă de acte comunitare sectoriale 
care fac parte din „vechea abordare” care 
reglementează produse ce nu necesită 
marcaj CE (de ex. produse cosmetice, 
autovehicule, produse chimice și farma-
ceutice) și pentru care se aplică reguli și 
proceduri specifice.

*Termenul „acquis comunitar” 
desemnează totalitatea drepturilor și 
obligațiilor comune care decurg din 
statutul de stat membru al UE

Directive orizontale Directive sectoriale



Noua abordare
În scopul înlăturării barierelor tehnice in calea comerțului Ia nivel european, în 
anul 1985 a fost aprobată o nouă strategie – „Noua Abordare” referitoare Ia 
armonizarea tehnica și standardizare. 

„Noua abordare” se bazează pe următoarele principii:

Armonizarea legislativă se limitează la cerințele esențiale pe care trebuie să le 
satisfacă produsele introduse pe piața unică pentru a beneficia de libera circulație; 

Specificațiile tehnice ale produselor care satisfac cerințele esențiale, definite în 
directive, sunt stabilite in standardele europene armonizate; 

Aplicarea standardelor europene armonizate rămâne voluntară și producătorul 
poate să aleagă orice soluție tehnica care furnizează conformitatea cu cerințele 
esențiale; 

Produsele fabricate în conformitate cu standardele europene armonizate benefici-
ază de o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare; 

Numai utilizarea standardelor europene armonizate, care au fost adoptate ca 
standarde naționale pot conferi prezumția de conformitate cu cerințele esențiale. 

Conform Acordului, Republica Moldova 
trebuie să adopte corpul de standarde 
europene care include circa 25.000 de 
standarde, dintre care circa  5.000 sunt 
standarde armonizate. De asemenea, 
Republica Moldova trebuie să abroge 
orice standarde naționale conflictuale, 
inclusiv standardele GOST. 

Totodată, Republica Moldova trebuie să 
se asigure că organele naționale 
relevante participă pe deplin la orga-
nizațiile europene și internaționale 
pentru standardizare și evaluarea 
conformității, inclusiv de acreditare. În 
special, Republica Moldova este 
obligată să îndeplinească progresiv 
condițiile de membru în organizațiile 
europene de standardizare (CES, 
CENELEC și ETSI).

Standarde europene



Cerințele tehnice prevăzute în legislația UE sunt obligatorii, în timp ce utilizarea standardelor 
armonizate este de obicei voluntară. Standardele armonizate stabilesc specificațiile tehnice 
considerate a fi adecvate sau suficiente pentru conformarea la cerințele tehnice prevăzute de 
legislația UE.

Pentru mai multe detalii accesați: 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

În linii mari, standardele pot fi împărțite în trei categorii, și anume, 
standarde de produs, de proces şi de sistem de management: 

Standardele armonizate  reprezintă o categorie specifică a standardelor europene, 
elaborate de un organism european de standardizare ca urmare a unei cereri (a acordării 
unui „mandat") din partea Comisiei Europene. Aproximativ 20% din toate standardele 
europene au fost elaborate ca urmare a unei cereri de standardizare formulate de Comisia 
Europeană.

Standardele armonizate pot fi folosite pentru a demonstra că produsele sau serviciile se 
conformează cerințelor tehnice prevăzute de legislația UE relevantă. În majoritatea cazurilor, 
utilizarea standardelor armonizate este opțională. Producătorii sau furnizorii de servicii pot 
utiliza alte soluții tehnice pentru a îndeplini cerințele legale.

Standardele de produs 
acoperă diferitele 
caracteristici ale 
produselor și se referă 
adesea la caracteristici 
legate de calitate și 
siguranță sau la aspecte 
care asigură interopera-
bilitatea acestora cu alte 
produse conexe; 

Standardele de proces se 
referă la condiții în care 
produsele și serviciile 
trebuie produse, 
ambalate sau perfecțio-
nate; 

Standardele de sistem de 
management ajută 
organizațiile să își 
gestioneze activitățile. 
Acestea sunt adesea 
utilizate pentru a ajuta la 
crearea unui cadru care 
să permită ulterior 
organizației să respecte 
în mod consecvent 
cerințele stabilite în 
standardele de produs 
sau de proces.

Ce tipuri de standarde există? 



Cine elaborează standardele europene? 
Standardele europene (aproximativ 25.000) sunt adoptate de unul dintre cele 3 
organisme europene de standardizare (OES):

Totodată, acestea își articulează activitățile cu organismele internaționale de standardizare 
ISO și IEC, pentru a evita suprapunerea activităților și pentru a sprijini armonizarea piețelor 
globale. Drept rezultat, circa 30% din standardele CEN sunt identice cu standardele ISO, în 
timp ce 75% din standardele CENELEC sunt identice sau bazate pe standardele IEC.

Comitetul European de 
Standardizare (CEN)1 Comitetul European 

pentru Standardizare 
în Electrotehnică 
(Cenelec)

2 Institutul European de 
Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI)

3

Care sunt avantajele utilizării standardelor internaționale 
pentru companii?

Îmbunătățirea calității produsului sau serviciului furnizat.
Creșterea capacității producătorilor de a demonstra calitatea 
produselor sau serviciilor.
Creșterea încrederii în produsele și serviciile de pe piață.
Creșterea competiției și diminuarea prețurilor la produse și 
servicii.
Acces la o varietate mai mare de produse sigure din întreaga lume.
Compatibilitatea și interoperabilitatea diverselor produse și 
componente.
Reducerea costurilor, minimizarea deșeurilor. 
Creșterea competitivității pe plan intern și extern.
Asigurarea sănătății și securității muncitorilor și a consumatorilor, 
precum și protecția mediului ambiant.

De ce e necesară substituirea standardelor GOST?
Au fost elaborate pentru o economie planificată și nu mai sunt 
suficiente în economia de piață.
Au fost elaborate în trecut doar de structurile statale și aplicarea 
acestora a fost impusă de stat.
Parametrii standardelor GOST sunt foarte detaliați și limitează 
inovarea și implementarea noilor tehnologii și materiale.
Pentru multe materiale și tehnologii moderne nu există standarde 
GOST.
Multe standarde GOST nu sunt armonizate cu standardele 
internaționale și creează bariere tehnice în calea comerțului.
Standardele GOST nu răspund suficient progresului tehnologic.



Care este cadrul instituțional?
Reformarea instituțiilor responsabile pentru coordonarea politicilor în domeniile aferente 
infrastructurii calității a început în anul 2012 și a continuat de atunci. Reforma a inclus 
adoptarea cadrului legal/normativ necesar pentru crearea/funcționarea unor noi instituții sau 
reorganizarea celor vechi.

Organismul național de standardizare 
responsabil de adoptarea standardelor;

Organismele naționale de evaluare a conformității 
responsabile cu evaluarea conformității conform 
reglementărilor tehnice și standardelor;

Organismul național de acreditare care evaluează 
dacă organismele de evaluare a conformității 
îndeplinesc cerințele specifice și, prin urmare, 
sunt eligibile să efectueze evaluarea;

Organismul națioinal de metrologie care asigură 
trasabilitatea şi respectiv, credibilitatea la nivel 
regional şi internaţional a măsurărilor efectuate oficial 
în Republica Moldova.

Organismele de supraveghere a piețe icare asigură că 
produsele introduse pe piață îndeplinesc cerințele 
specifice de sănătate și siguranță definite în 
legislație.



Standardizarea

În activitatea de standardizare națională 
se aplică următoarele principii: 

ISM este:

Standardizarea implică dezvoltarea și 
furnizarea de standarde, precum și 
furnizarea de informații privind standardele 
părților interesate și are loc la diferite 
niveluri. Companiile, asociațiile și 
consorțiile pot produce standarde în 
scopuri proprii. Însă pentru o aplicare la 
nivel național, un organism național de 
standardizare poate elabora un standard 
național sau poate adopta un standard 
internațional sau european care a fost 
elaborat prin consens și publicat de una 
dintre principalele organizații internaționale 
sau europene de standardizare. Avantajul 
acestei ultime căi este că, atunci când 
două țări adoptă același standard 
internațional sau european, comerțul dintre 
ele este simplificat. 

În Republica Moldova în calitate de 
organism național de standardizare este 
recunoscut Institutul de Standardizare din 
Moldova (ISM), care este o organizație 
publică responsabilă de standardizare, fiind 
subordonată Ministerului Economiei și 
Infrastructurii. Misiunea Institutului constă 
în contribuirea la creșterea competitivității 
economiei naționale, creșterea bunăstării 
populației și sporirea utilizării durabile a 
resurselor. Misiunea Institutului se 
realizează prin adoptarea în calitate de 
standarde moldovenești și asigurarea 
disponibilității publice a standardelor 
europene și internaționale, precum și prin 
promovarea standardelor și standardizării.

elaborarea și adoptarea standardelor moldovenești pe bază de consens al părților 
interesate;
participarea tuturor părților interesate;
coerența și disponibilitatea publică a standardelor;
transparența și eficiența în activitatea de standardizare;
caracterul voluntar al aplicării standardelor moldovenești; 
independența față de orice posibil interes particular; 
corelarea standardelor moldovenești cu evoluția legislației și dezvoltarea științei și 
tehnicii;
respectarea regulilor de standardizare europeană, internațională și interstatală.

Membru afiliat Ia CEN (din 2007) 
Membru afiliat Ia CENELEC (din 2014)
Membru observator Ia ETSI (din 2014) (eventual logourile acestora)



Evaluarea conformității

Evaluarea conformității poate fi cu titlu obligatoriu sau voluntar 
și se realizează prin: 

Evaluarea conformității este numele dat proceselor și procedurilor care sunt utilizate pentru 
a demonstra că un produs sau un serviciu, un sistem de management, o organizație sau un 
personal îndeplinesc cerințele specificate (de obicei într-un standard, sau prin referire într-o 
reglementare tehnică). Cerințele pentru activitățile de evaluare a conformității sunt, de 
asemenea, prezentate în standarde. Totodată, utilizarea standardelor internaționale/euro-
pene armonizează activitățile de evaluare a conformității, ceea ce contribuie la asigurarea 
coerenței la nivel mondial/european. La rândul său acordurile privind acceptarea reciprocă a 
cerințelor, a metodelor de evaluare, a inspecțiilor sau a rezultatelor testelor etc. pot contribui 
la reducerea sau eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului. 

Certificare
În procesul de certificare a conformității produselor de către 
organismele de certificare acreditate, se atestă conformitatea 
produselor cu cerințele esențiale aplicabile, conform modulelor 
și schemelor de certificare descrise.
Conformitatea produselor cu cerințele esențiale aplicabile se 
atestă prin certificat de conformitate, emis de organismul de 
certificare acreditat.

Inspecție
Scopul inspecției constă în realizarea evaluărilor la solicitarea 
agenților economici și/sau a autorităților administrației publice, 
având ca obiectiv furnizarea către partea interesată a 
informațiilor referitoare la conformitatea obiectului inspectat cu 
reglementări, cu standarde sau cu alte cerințe specificate. 

Încercare
Scopul încercării constă în determinarea de către un laborator 
acreditat a unei sau a mai multor caracteristici ale unui obiect 
supus evaluării conformității, în baza unei proceduri.  Încercarea 
poate fi parte din inspecție sau din certificare în conformitate cu 
reglementările tehnice aplicabile.



Acreditare

Metrologie

Acreditarea constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților, 
economiei țării și societății în general de a se baza pe competențele laboratoarelor de 
încercări, etalonări, analize medicale, verificări metrologice, organisme de certificare și 
organisme de inspecții (organisme de evaluarea conformității) care execută activități de 
evaluarea conformității.

MOLDAC este organismul național unic de acreditare și are drept scop implementarea 
politicii de stat în domeniul acreditării și evaluării conformității, conferind încredere în 
competența tehnică, imparțialitatea și integritatea organismelor de evaluare a conformității 
acreditate, precum și promovarea liberei circulații a produselor, creșterea competitivității 
produselor și serviciilor, apărarea drepturilor și intereselor consumatorului, asigurarea 
protecției vieții, sănătății și securității persoanelor și a mediului. 

Obiectivul primordial al MOLDAC este menținerea statutului de semnatar al Acordului de 
Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare și cel de semnatar al 
Acordului de Recunoaștere Mutuală cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea 
Laboratoarelor ILAC-MRA.

Metrologia este știința măsurării și este o parte vitală a vieții de zi cu zi. Măsurători precise și 
echipamente de măsură sunt necesare pentru protecția sănătății, a siguranței, a mediului și a 
consumatorilor. Acestea sunt esențiale și în contractele dintre partenerii de afaceri individu-
ali și în comerțul mondial în general. Balanțele și alte instrumente din laboratoare trebuie 
calibrate astfel încât să poată oferi măsurători fiabile. 

Încrederea în măsurarea la nivel național este asigurată de un Institutul Național de 
Metrologie (INM). Misiunea Institutului constă în asigurarea uniformității, legalității, 
exactității și trasabilității măsurărilor în Republica Moldova, pentru protejarea societății 
împotriva efectelor negative ale măsurărilor incorecte sau false și creșterea credibilității la 
nivel național, regional și internațional a rezultatelor măsurărilor efectuate în țară. 

INM este semnatar al Aranjamentului de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale și 
certificatelor de etalonare emise de institutele naționale de metrologie (CIMP MRA). De 
asemenea, cu acordul autorității centrale de metrologie, acesta reprezintă Republica 
Moldova în cadrul organizațiilor internaționale și regionale de metrologie.



Supravegherea pieței
Supravegherea pieței  reprezintă activități desfășurate și măsuri aplicate de autoritățile de 
supraveghere a pieței pentru a asigura că produsele sunt conforme cu cerințele esențiale 
aplicabile sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranța ori alte aspecte ce țin de protecția 
intereselor publice. 

Elementul central al supravegherii pieței este un lanț de procese interdependente, cum ar fi 
monitorizarea, planificarea în baza criteriilor de risc, efectuarea controalele selective, 
eșantionarea și testarea mostrelor în laboratoare acreditate, interpretarea rezultatelor, 
evaluarea riscurilor, luarea de decizii, intervențiile și asigurarea procedurilor legale care pot 
implica măsuri corective sau chiar sancțiuni.

Astfel, prin adoptarea unui nou cadrul legal a fost stabilit un sistem de supraveghere a pieței 
în conformitate cu normele UE. Prin acesta, au fost desemnate în mod clar autoritățile 
responsabile de îndeplinirea sarcinilor de supraveghere a pieței conform domeniilor de 
competență ale acestora, în conformitate cu principiile „Noii abordări” .



Echipamente de joasă tensiune, compatibilitate electro-
magnetică, jucării, aparate de cântărit cu funcționare 
neautomată, mijloace de măsurare, arzătoare cu combusti-
bili gazoși, cazane pentru apă caldă, etichetarea energetică

Mașini industriale, ascensoare, echipamente de refrigerare, 
medii potențial explosive, Instalații de transport pe cablu 
pentru persoane, recipiente simple sub presiune, echipa-
mente sub presiune, echipamente sub presiune transporta-
bile, explozibili utilizați în scopuri civile, echipamente 
individuale de protecție, articole pirotehnice, emisiile de 
zgomot în mediu produse de echipamentele destinate 
utilizării în exteriorul clădirilor, Produse pentru construcții

Ambarcațiuni de agrement, echipamente maritime

Ambalaje și deșeuri de ambalaje

Interoperativitatea sistemului transeuropean de transport 
feroviar de mare viteză, interoperativitatea sistemului 
transeuropean de transport feroviar convențional,

Echipamente radio

Autoritatea de 
supraveghere a pieței

Domeniul reglementat pentru produse nealimentare

Agenția pentru 
Protecția Consumato-
rilor și Supravegherea 
Pieței

Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică

Agenția Națională 
pentru Reglementare 
în Comunicații 
Electronice şi Tehnolo-
gia Informației

Autoritatea din subor-
dinea Ministerului 
Economiei și 
Infrastructurii 
responsabilă de 
supravegherea în 
domeniul transportului 
feroviar

Agenția Navală

Inspectoratul pentru 
Protecția Mediului



Culminarea armonizării TBT în cadrul 
DCFTA este încheierea Acordului privind 
evaluarea conformității și acceptarea 
produselor industriale (AECA), care 
urmează să fie adăugat ca anexă la 
Acordul de Asociere. Acest acord repre-
zintă un instrument al strategiei de 
preaderare al Uniunii Europene și un sprijin 
acordat Republicii Moldova în cadrul 
procesului de aliniere a legislației naționale 
la acquis-ul comunitar, în sensul asigurării 
unei extinderi progresive a Pieței Unice. 
Baza juridică a AECA este asigurată de 
prevederile Acordului de Asociere, care 
prevede cooperarea în domeniul standar-
delor industriale și posibilitatea încheierii 
de acorduri de recunoaștere reciprocă. 

Clauzele principale ale AECA se referă la 
posibilitatea producătorilor din Republica 
Moldova de a certifica produsele fie în țara 
de origine, fie în spațiul european și la 
acceptarea reciprocă a rezultatelor 
evaluării conformității precum și a 
produselor industriale legal fabricate și 
comercializate pe teritoriul uneia dintre 
părți. Inițial, se preconizează că AECA va 
acoperi câteva domenii sectoriale (au fost 
propuse domeniile: materiale de 
construcție, jucării și echipamente 
electrice), alocate pentru armonizarea 
legislativă în DCFTA. Ulterior, domeniul de 
aplicare al AECA ar putea fi extins.

Acord privind evaluarea conformității și acceptarea 
produselor industriale (AECA). 

Ce reprezintă  Acordul privind evaluarea conformității și 
acceptarea produselor industriale (AECA)?
AECA este un tip special de acord de recunoaștere reciprocă, preconizat de UE pentru orice 
țară din partea de est sau de sud a Politicii Europene de Vecinătate, precum și pentru țările 
din Balcanii de vest. În acest context, AECA este un instrument pentru promovarea produse-
lor autohtone pe piața Uniunii Europene, permițând recunoașterea reciprocă a rezultatelor 
evaluării conformității produselor, fapt care asigură: 
 reducerea procedurilor tehnice şi implicit a costurilor, 
 diminuarea barierelor din calea schimburilor comerciale, 
 accelerarea dezvoltării infrastructurii pentru evaluarea conformității și 
 consolidarea securității consumatorilor.

Cum puteți căuta un standard european?

Pentru a căuta un standard european, puteți utiliza unul dintre motoarele de căutare 
disponibile pe site-urile organismelor europene de standardizare:

Cenelec   pentru standarde în domeniul electrotehnicii
ETSI   pentru standarde în domeniul telecomunicațiilor
CEN   pentru standardele din celelalte sectoare.




