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7. Stadiul actual şi etape viitoare:  

• Documentul a fost transmis Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene 

la 22.11.2018 

• La Parlamentul European este sesizată pentru raport Comisia pentru piața internă și 

protecția consumatorilor (IMCO). S-a solicitat aviz de la Comisia pentru comerț internațional  

(INTA), Comisia pentru mediu, sănătate publică și sănătate alimentară (ENVI),  Comisia 

pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia juridică (JURI). A se vedea fișa de 

informare a OEIL.  

 

I. CONTEXT  

  

  În 2015, a fost prezentată Strategia privind piața unică. Standardele europene 

înlocuiesc standardele naționale și facilitează accesul la piața unică pentru cei care le 

utilizează. În acest mod, standardele europene contribuie la aprofundarea continuă a pieței 

unice. În Comunicarea privind strategia Uniunii pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon (din 2015)  se afirmă că „standardizarea și interoperabilitatea sunt esențiale 

pentru a valorifica la maximum dimensiunea pieței interne, iar obstacolele în calea încărcării 

vehiculelor electrice oriunde în UE trebuie să fie eliminate”. 

  În aprilie 2016, Comisia Europeană a stabilit prioritățile privind standardizarea 

tehnologiei informației (TIC) și a propus măsuri concrete în cadrul comunicării sale privind 

prioritățile de standardizare în domeniul TIC pentru piața unică digitală pe baza unei abordări 

strategice cu doi piloni. În cadrul primului pilon, Comisia a identificat cinci domenii prioritare 

unde este nevoie de acțiuni mai urgente. În cadrul celui de-al doilea pilon, Comisia a propus 

un proces, la nivel înalt, pentru a realiza acțiunile, pentru a evalua progresul privind produsele 

livrabile – și, acolo unde este cazul, – pentru a ajusta prioritățile. 

  În cadrul comunicării „Standardele europene pentru secolul 21” , Comisia a prezentat, 

în iunie 2016, o nouă viziune asupra Sistemului European de Standardizare (SES) pentru a 

ține pasul cu faptul că granițele între producția tradițională, digitalizare și servicii pierd tot 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_764_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2018)0764&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0550&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0176&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0358&from=EN
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mai mult contur, iar soluțiile digitale sunt tot mai mult integrate în lanțurile valorice 

industriale globale. Printre măsurile complementare se numără inițiativa comună privind 

standardizarea (JIS) și propunerea de lansare a unui dialog interinstituțional.  

Pornind de la lansarea conceptului potrivit căruia standardele reprezintă un motor 

pentru inovare, Comisia Europeană a prezentat în 2017 pachetul privind proprietatea 

intelectuală (IP), care promovează interacțiunea între comunitățile produselor software libere 

și cele de standardizare, precum și definirea unui cadru european echilibrat, clar și previzibil 

de licențiere pentru Brevetele Standard Esențiale (BSE). 

 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea a intrat în vigoare în 2013 și 

a creat un cadru solid pentru cerințele în materie de incluziune, permițând luarea în 

considerare, în procesul de standardizare, a intereselor întreprinderilor mici și mijlocii, ale 

consumatorilor și ale lucrătorilor, precum și a intereselor de mediu. Sistemul european de 

standardizare se bazează pe un parteneriat public-privat între Comisie și comunitatea de 

standardizare. Caracterul său unic constă în utilizarea standardelor armonizate, care reprezintă 

o categorie specifică de standarde europene elaborate în urma unei cereri din partea Comisiei 

Europene. Aproximativ 20% dintre toate standardele europene sunt elaborate în urma unei 

solicitări de standardizare din partea Comisiei Europene. Aceste standarde devin parte a 

legislației Uniunii și conferă prezumția de conformitate1 cu cerințele legislației Uniunii, 

care garantează un nivel ridicat de securitate juridică, fără costuri suplimentare pentru toți 

actorii de pe piață, reducerea sarcinilor financiare și administrative care le revin 

producătorilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii. Cu toate acestea, standardele sunt 

orientări voluntare, care furnizează specificații tehnice pentru produse, servicii și procese, 

care sunt elaborate de organizațiile private de standardizare, de obicei la inițiativa părților 

interesate care consideră că este necesar să se aplice un standard. Deși standardele, ca atare, 

sunt voluntare, utilizarea acestora demonstrează că produsele și serviciile ating un anumit 

nivel de calitate, siguranță și fiabilitate.  

La nivelul UE au fost înființate organizații europene de standardizare (2003): 

Comitetul european de standardizare (CEN), Comitetul european de standardizare în 

electrotehnică (CENELEC) și Institutul european de standardizare în telecomunicații (ETSI).  

Alte părți interesate implicate în standardizarea europeană sunt:  

• organismele naționale de standardizare (ONS) din țările UE și din Asociația europeană 

a liberului schimb (EFTA) sunt responsabile de dezvoltarea consensului european; 

• standardele pentru întreprinderi mici (SBS); 

• consumatorii, sindicatele și interesele în probleme de mediu sunt reprezentate de 

ANEC, ETUC și ECOS; 

• autoritățile publice dezvoltă legislație receptivă la standarde, emit mandate de 

standardizare și achiziții publice și oferă finanțare OES și ONS. 

Autoritățile publice naționale trebuie să supravegheze  standardele armonizate, pentru 

a asigura securitatea și stabilitatea juridică, precum și stabilitatea utilizatorilor. 

Comisia a lansat o serie de inițiative care să sprijine punerea în aplicare a cadrului 

legislativ și să îmbunătățească modalitatea practică de funcționare a sistemului european de 

standardizare, în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) 1025/2012. Printre acestea, 

menționăm „Vademecum privind standardizarea europeană”2 (2015), documentul de 

orientare, privind „Verificarea condițiilor de publicare a referințelor standardelor armonizate 

în Jurnalul Oficial” (2016), inclusiv adoptarea anuală a unui program de lucru.  

În martie 2018, Consiliul European a solicitat Comisiei Europene să evalueze piața 

unică și să prezinte oportunitățile și obstacolele care stau în calea funcționării sale depline.  

                                                 
1 În acest sens, următoarele acte legislative aplică prezumția de conformitate: Regulamentul (UE) nr. 305/2011 

privind produsele pentru construcții, Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor. 
2 Reprezintă o compilație de documente-cheie din partea Comisiei privind politica europeană de standardizare și 

practici conexe. Oferă îndrumări fără a avea statut juridic. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3211-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3211-EN-F1-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0358&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0311&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0311&from=RO
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_en#enforcement_package
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_en#enforcement_package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R1025
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/requests_en
https://europa.eu/youreurope/business/product/standardisation-in-europe/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003XC0416%2803%29&locale=en
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
http://www.cenelec.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
http://www.sbs-sme.eu/
http://www.anec.eu/
https://www.etuc.org/
http://www.ecostandard.org/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/vademecum_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0453&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555663373359&uri=CELEX:52018DC0772
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0095
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 Standardizarea la nivel european se realizează, în acest moment, prin intermediul 

programului anual de lucru al Uniunii pentru standardizare la nivel european (AUWP) și al 

Planului de Acțiune pentru Standardizare în domeniul TIC3.  

  Acțiunile prioritare la nivelul UE privind evoluțiile standardizării se referă la 

următoarele acțiuni care vizează: 

• SUA (TTIP - negocierile transatlantice privind comerțul și investițiile în parteneriat și 

Consiliul Economic Transatlantic (TEC)); 

• China (politica de reglementare, politica industrială, dialoguri privind cooperarea în 

domeniul inovării, Agenda strategică UE-China 2020 pentru cooperare)4; 

• India (negocierea ALS); 

• Japonia (dialog de reglementare și negocieri ALS); 

• acordurile de asociere cu Ucraina, Moldova și Georgia; 

 De asemenea, în toate negocierile actuale legate de viitoarea extindere a UE, de politica 

europeană de vecinătate și de acordurile privind evaluarea conformității și acceptarea 

produselor industriale (ACAA) cu țările terțe care beneficiază de acorduri de asociere cu UE, 

sunt abordate aspecte legate de standardizare. Experți europeni în domeniul standardizării 

detașați în India (SESEI - expert detașat de standardizare europeană din India) și China 

(SESEC - expert detașat de standardizare europeană în China) sporesc gradul de 

conștientizare a standardizării europene și internaționale și oferă informații cu privire la 

accesul pe aceste piețe-cheie. Brazilia a fost identificată ca o nouă țară candidată pentru a 

primi un expert detașat în domeniul standardizării europene, cu posibila extindere la întreaga 

regiune a Mercosur. Nu în ultimul rând, UE urmărește sprijinirea consolidării capacităților 

africane în domeniul standardelor, în conformitate cu planul comun de acțiune UE-Africa, în 

special printr-un dialog tehnic și politic cu organizațiile regionale de standardizare africane și 

cu organizațiile regionale. 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Un standard armonizat este un standard european elaborat de o organizație de 

standardizare europeană recunoscută în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene. 

Aceste standarde devin parte a legislației UE și, atunci când sunt utilizate, le oferă 

producătorilor de pe piața unică prezumția de conformitate cu cerințele prevăzute în legislația 

UE. La rândul său, acest lucru le oferă utilizatorilor o securitate juridică importantă și le 

permite, în același timp, întreprinderilor mici și mijlocii să introducă pe piață, fără costuri 

suplimentare, produse conforme cu legislația UE.  

Comisia are responsabilitatea de a evalua standardele europene armonizate.              

De asemenea, Comisia trebuie să se asigure că aceste standarde sunt compatibile cu cerințele 

prevăzute în legislația armonizată relevantă a Uniunii. În acest sens, comunicarea prezintă o 

imagine de ansamblu asupra funcționării sistemului european de standardizare și face bilanțul 

inițiativelor lansate în ultimii ani pentru a sprijini punerea în aplicare a regulamentului privind 

                                                 
3 Planul de lucru pentru standardizare în domeniul TIC este publicat de Comisie în fiecare an pentru a consolida 

într-un singur document diferitele nevoi de standardizare în domeniul TIC în sprijinul politicilor UE. Acesta se 

adresează atât Organizațiilor Europene de Standardizare (OES), cât și organismelor internaționale și globale care 

pot răspunde la acțiunile propuse și pot sprijini respectivele obiective politice cu produse de standardizare.  În 

2019, planul de lucru  a fost completat cu 4 capitole noi: „Inteligența artificială”, „Sistemul european global de 

navigație prin satelit” (EGNSS) iar „Digitizarea gestionării apei” și „Cerul unic european" au fost adăugate la 

capitolul „Creștere durabilă” . 
4 Platforma de informare europeană pentru standardizare (CESIP)  cartografiază elementele de standardizare din 

China și Europa și informează utilizatorii despre rolul standardelor pentru accesul pe piață. O platformă comună 

similară de standardizare poate fi luată în considerare împreună cu SUA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0686&from=EN
https://ec.europa.eu/growth/content/2019-rolling-plan-ict-standardisation-released_en
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects_en
http://eustandards.in/
http://www.cencenelec.eu/intcoop/projects/visibility/SESEC/Pages/default.aspx
https://webgate.ec.europa.eu/cesip/
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standardizarea, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene5. 

Comunicarea prezintă patru acțiuni care decurg din existența unor standarde 

armonizate și care urmează să fie lansate în vederea realizării de progrese în ceea ce privește 

incluziunea, securitatea juridică, previzibilitatea și realizarea rapidă de beneficii pentru piața 

unică:  

1) eliminarea întârzierilor cât mai curând posibil din sectoarele implicate în procesul de 

digitalizare a economiei; 

2) simplificarea procedurilor de publicare în Jurnalul Oficial a referințelor la standardele 

armonizate; 

3) elaborarea unui document de orientare privind aspectele practice legate de punerea în 

aplicare a regulamentului privind standardizarea (clarificarea rolului și responsabilităților 

diferiților actori pe parcursul etapele de elaborare a standardelor armonizate, clarificarea 

rolului Comisiei și al consultanților săi de specialitate,  furnizarea unor orientări suplimentare 

pentru a îmbunătăți coerența și viteza procedurii de evaluare a standardelor armonizate în 

toate domeniile relevante); 

4) consolidarea sistemului de consultanți pentru realizarea de evaluări rapide și riguroase ale 

standardelor armonizate, permițând publicarea lor în timp util în Jurnalul Oficial al UE                        

(asigurarea calității și acurateței evaluărilor în vederea îmbunătățirii eficienței întregului 

proces și pentru a asigura faptul că referințele la standardele armonizate sunt publicate în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu celeritate). 

 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

• Comitetul Economic și Social European (CESE) 

 În avizul său (INT/879-EESC-2019), CESE a prezentat o serie de observații 

generale.  În rândul acestora, CESE  consideră că o strategie privind standardele armonizate 

nu poate fi disociată de procesele care au loc la nivel mondial, unde ar trebui să găsească o 

corespondență adecvată în ceea ce privește apărarea standardelor stabilite la nivel european. 

De fapt, eventualele întârzieri în procesul european de standardizare sau lipsa de susținere a 

standardelor europene în cadrul negocierilor desfășurate în cadrul ISO ar putea face ca 

standardele europene să fie omise sau incompatibile cu cele aprobate la nivel internațional, 

provocând daune evidente întreprinderilor și consumatorilor. De asemenea, CESE subliniază 

că implicarea activă a părților interesate de la nivel național, european și internațional este un 

factor de consolidare și definire a standardelor și ar trebui încurajată și susținută. 

 În rândul observațiilor care au caracter specific, CESE reafirmă necesitatea 

consolidării unei culturi europene a standardizării prin campanii de sensibilizare destinate atât 

cetățenilor, factorilor de decizie, cât și IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate. 

 

• Poziția CEN și CELENC  

CEN și CENELEC apreciază măsurile propuse de către Comisia Europeană pentru 

consolidarea standardelor europene în susținerea economiei europene și îi solicită acesteia să 

implice toate părțile care joacă un rol în standardizare pentru a raționaliza relația dintre 

standarde și reglementare. De asemenea, aceștia atrag atenția asupra ipotezelor care rezultă 

din interpretarea cazului James Elliot, care poate fi incompatibilă cu natura voluntară a 

standardelor. 

                                                 
5 A se  vedea Decizia CJUE cauza C-613/14 „James Elliott Construction Limited împotriva Irish Asphalt 

Limited”, prin care s-a clarificat rolul și statutul juridic al standardelor armonizate, în sensul că „fac parte din 

dreptul Uniunii”, chiar dacă acestea sunt elaborate de organizații private independente, iar utilizarea lor rămâne 

voluntară. În același sens, a se vedea și Decizia CJUE în cauza T-474/15 Global Garden Products și C-630/16 

Anstar. 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2019-00116-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://www.cencenelec.eu/News/Policy_Opinions/PolicyOpinions/CEN-CENELEC-Response-to-EC-COM-764.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-613/14&language=RO
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-474/15&language=RO
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-630/16
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IV. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ 

 

 În România funcționează Organismul naţional de standardizare – ASRO –, 

persoană juridică română de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, 

neguvernamentală şi apolitică, care funcționează în baza prevederilor Legii nr. 

163/2015 privind standardizarea naţională şi a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii. Prin Hotărârea nr. 1293/ 2013, Consiliului director al ASRO a aprobat 

constituirea Consiliului de Standardizare al ASRO, care este o structură de coordonare a 

activităţii tehnice de standardizare, care contribuie la luarea deciziilor privind organizarea şi 

funcţionarea Comitetelor tehnice naţionale de standardizare şi programarea standardizării 

naţionale, pe bază de imparţialitate şi reprezentativitate. 

 ASRO a lansat o strategie pentru perioada 2014-2020, în care și-a propus 

următoarele: 

1. Dezvoltarea unui sistem naţional de standardizare coerent cu sistemul de standardizare 

europeană și internaţională. 

2. Coordonarea cu necesităţile pieţei şi creşterea capacităţii ASRO de a răspunde acestora în 

timp util. 

3. Asigurarea unei finanţări stabile a activităţii de standardizare naţională. 

4. Dezvoltarea relaţiei cercetare - inovare - standardizare. 

5. Promovarea educaţiei în domeniul standardizării în învăţământul superior şi în formarea 

profesională continuă. 

6. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu autoritățile publice. 

7. Creșterea influenței României în standardizarea europeana și internațională. 

8. Consolidarea imaginii ASRO ca organism naţional de standardizare şi creşterea vizibilităţii 

standardizării în mediul de afaceri din România. 

 De asemenea, în martie a.c. ASRO a prezentat și Programul de Standardizare 

Naţională (2019, actualizarea I). 

 

IV. CONCLUZII 

 

Evoluția standardelor europene depășește statutul tehnic inițial prin faptul că acestea 

contribuie la realizarea sinergiei cu standardele internaționale și globale, pe de o parte, și pe 

de altă parte, la realizarea funcționalității pieței unice.  

Standardele armonizate se adresează statelor membre pentru a le ajuta să se 

poziționeze uniform în fața provocărilor legate de evoluția tehnologică rapidă, de tendințele 

economice și modelele de creștere emergente.  

Prin promovarea unei alinieri strânse a standardelor europene cu cele internaționale, 

Uniunea Europeană exportă cele mai bune practici și sporește sinergia în cadrul lanțurilor 

valorice globale. Acest lucru consolidează fluxurile comerciale și oportunitățile 

întreprinderilor europene de a-și extinde activitățile. 

 

V. DOCUMENTE DE INTERES 
 

• Comunicarea privind piața unică; 

• Comunicarea privind îmbunătățirea mediului de investiții în Europa; 

• Lista standardelor europene armonizate şi a directivelor corespondente; 

• Programul de lucru al Organismelor de Standardizare Europene CEN şi CENELEC. 

                                                                

 

                                                                                         Ioana Cristina Vida 

                                                                                            23 aprilie 2019  

https://www.asro.ro/
https://www.asro.ro/wp-content/uploads/2015/10/Lege-nr163_2015.pdf
https://www.asro.ro/wp-content/uploads/2015/10/Lege-nr163_2015.pdf
https://www.asro.ro/wp-content/uploads/2015/11/Ordonanta-nr.-26-din-2000.pdf
https://issuu.com/asociatiadestandardizaredinromania/docs/strategia-asro-2014-2020_aprobata-d
https://www.asro.ro/wp-content/uploads/2019/04/PSN-2019_1.xls
https://www.asro.ro/wp-content/uploads/2019/04/PSN-2019_1.xls
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_en.htm
https://www.asro.ro/standarde-europene-armonizate-si-directivele-corespondente/
http://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CENELEC-WP2016_EN.pdf

