
 
                                                              Modificat 
                        LEGEA REPUBLICII MOLDOVA        
                       Cu privire la standardizare 
 
                       Nr.590-XIII  din  22.09.95 
 
       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.11-12/116 din 22.02.1996 
 
                                * * * 
 
Nota: În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Standarde, Metrologie 
      si Supraveghere Tehnica" se substituie cu sintagma "Departamentul 
      Supraveghere Tehnica, Standardizare si Metrologie" conform Legii 
      nr.919-XIV din 12.04.2000 
 
    Parlamentul adopta prezenta lege. 
    Prezenta lege  stabileste  bazele  juridice, sociale,  economice  si 
organizatorice ale activitatii de standardizare în Republica Moldova. 
    Standardizarea,  ca factor important ce influenteaza asupra întregii 
economii  nationale, ocrotirii vietii si sanatatii oamenilor, protectiei 
mediului înconjurator si  are menirea sa înlature barierele  tehnice  în 
calea integrarii tarii în comertul international, constituie prerogativa 
statului. 
                          Capitolul I 
                       DISPOZITII GENERALE 
 
    Articolul 1. Notiuni principale 
    În sensul prezentei legi se utilizeaza urmatoarele notiuni: 
    standardizare  - activitate specifica ce stabileste, pentru probleme 
reale  sau  potentiale,  prevederi destinate unei  utilizari  comune  si 
repetate,  urmînd  obtinerea unui grad optim de ordine  într-un  context 
dat; 
    standard - document  stabilit prin consens si aprobat de un organism 
recunoscut,  care prevede, pentru utilizari comune si repetate,  reguli, 
prescriptii  si caracteristici comune referitoare la diverse  activitati 
sau  rezultatele acestora, în scopul obtinerii unui grad optim de ordine 
într-un context dat; 
    certificarea conformitatii - act prin care o terta parte confirma ca 
un  produs, proces sau serviciu, complet identificat, este conform  unui 
anumit standard sau unui alt document normativ; 
    marca de conformitate  (pentru  certificare)  - marca  protejata  în 
modul  stabilit,  aplicata  sau emisa pe baza regulilor unui  sistem  de 
certificare,  indicînd, cu un grad suficient de încredere, ca un produs, 
proces  sau  serviciu este conform unui standard sau unui  alt  document 
normativ; 
    standardizare  nationala - standardizare desfasurata la nivelul unei 
tari; 
    standard national  - standard adoptat de catre un organism  national 
de standardizare si pus la dispozitia publicului; 
    standard international  -  standard adoptat de catre  o  organizatie 
internationala  care  desfasoara activitate de standardizare si  pus  la 
dispozitia publicului; 
    organism de standardizare  - organism care desfasoara activitate  de 
standardizare  la  nivel national, regional sau international,  a  carui 
principala  functie,  în conformitate cu statutul lui, este  elaborarea, 
aprobarea  sau  adoptarea  de  standarde  ce  sînt  puse  la  dispozitia 
publicului; 
    organism national  de  standardizare - organism de standardizare  la 



nivel  national,  învestit cu dreptul de a fi membru  al  organizatiilor 
internationale si regionale de standardizare; 
    autoritate -  organ  de specialitate al administratiei  publice  sau 
organism  abilitat  sa  stabileasca  cerinte obligatorii  si  sa  adopte 
reglementari în limitele competentei sale; 
    aplicarea unui   standard   -  utilizarea  standardului   în   sfera 
productiei, comertului si în alte domenii; 
    prescriptie (specificatie)   tehnica   -  document   care   prescrie 
conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca un produs, proces 
sau serviciu; 
    reglementare  tehnica - document adoptat de o autoritate, prin  care 
se  stabilesc  conditii tehnice obligatorii fie în mod direct, fie  prin 
referire  la  un document normativ de standardizare sau prin  includerea 
continutului integral al acestuia; 
    document normativ de standardizare - document care specifica reguli, 
linii directoare sau caracteristici pentru diferite genuri de activitati 
sau pentru rezultatele acestora; 
    înregistrarea  de  stat a documentelor normative de standardizare  - 
act  prin care organismul national de standardizare înscrie în Registrul 
de   stat  al  Sistemului  National  de  Standardizare  datele  necesare 
referitoare    la   standardele   nationale,   prescriptiile    tehnice, 
clasificatoarele  informatiei  tehnico-economice  si  modificarile  lor, 
scopul  fiind  organizarea  asigurarii  informationale  a  autoritatilor 
administratiei publice si a agentilor economici si punerea în aplicare a 
documentului normativ înregistrat. 
 [Art.1 completat prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    Articolul 2. Cadrul juridic 
    Raporturile în   domeniul   standardizarii  se  reglementeaza   prin 
prezenta  lege si prin actele normative, emise în corespundere cu  acea- 
sta. 
 
    Articolul 3. Scopurile standardizarii 
    Scopurile principale ale standardizarii sînt: 
    a) asigurarea    tehnico-normativa   a   conformitatii   produselor, 
proceselor si serviciilor cu destinatia lor; 
    b) protectia   intereselor  consumatorilor  si  ale  statului   prin 
asigurarea calitatii produselor, proceselor si serviciilor, caracterului 
inofensiv  al acestora pentru viata si sanatatea oamenilor, bunurile lor 
si pentru mediul înconjurator; 
    c) înlaturarea    barierelor   tehnice   din   comert,    asigurarea 
competitivitatii produselor pe piata mondiala; 
    d) asigurarea   compatibilitatii   tehnice  si   informationale,   a 
interschimbabilitatii, unificarii produselor; 
    e) asigurarea uniformitatii masurilor. 
 
    Articolul 4. Categoriile de documente normative de standardizare 
                 si cerintele fata de ele 
    (1) Documentele  normative  de standardizare aplicate pe  teritoriul 
Republicii Moldova sînt: 
    a) standardele nationale (SM); 
    b) standardele internationale, regionale (interstatale), aplicate în 
modul stabilit; 
    c) standardele nationale ale altor state, aplicate în modul stabilit; 
    d) standardele   de  firma  (SF),  aplicate  la  nivelul   agentilor 
economici care le-au elaborat; 
    e) prescriptiile tehnice (PT MD); 
    f) normele, regulamentele,  procedurile în domeniul  standardizarii, 
metrologiei si certificarii; 



    g) clasificatoarele de informatie tehnico-economica; 
    h) reglementarile tehnice, inclusiv: 
    - Farmacopeea de Stat a Republicii Moldova; 
    - standardele    medicale,   cerintele   medico-biologice,   normele 
sanitare, normele si regulile sanitaro-igienice; 
    - normele si regulile în constructie; 
    - normele si   regulile   în  ecologie,  energetica,   transporturi, 
telecomunicatii; 
    - normele si regulile privind securitatea industriala; 
    - normele si regulile privind securitatea muncii; 
    - alte documente cu cerinte obligatorii în domeniul respectiv. 
    (2) Prevederile  documentelor normative de standardizare trebuie  sa 
se  bazeze pe realizarile moderne ale stiintei, tehnicii si tehnologiei, 
pe  standardele  internationale  si regionale, pe normele,  regulile  si 
recomandarile  privind standardizarea, pe standardele nationale avansate 
ale  altor  state;  trebuie sa tina cont de conditiile  de  utilizare  a 
produselor,  de  executare a proceselor, de prestare a  serviciilor,  de 
conditiile  si  regimul  de  munca; nu  trebuie  sa  încalce  drepturile 
titularului  proprietatii industriale si nu pot fi contrare prevederilor 
legale.  La  stabilirea  acestor prevederi, trebuie sa se  garanteze  ca 
masurile  necesare  pentru asigurarea calitatii produselor  (proceselor, 
serviciilor)  exportate  sau  pentru  asigurarea  protectiei  vietii  si 
sanatatii   oamenilor,   regnului   animal  sau  vegetal,   a   mediului 
înconjurator,  sau  pentru  preîntîmpinarea actiunilor  de  inducere  în 
eroare  nu vor fi folosite pentru discriminarea arbitrara sau nemotivata 
a  tarilor unde exista conditii analogice, inclusiv a tarilor membre ale 
Organizatiei  Mondiale a Comertului, si nu vor crea obstacole tehnice în 
calea comertului international. 
    (3) Standardele   nationale   si  clasificatoarele   de   informatie 
tehnico-economica nu constituie obiectul dreptului de autor. 
 [Art.4 în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
                              Capitolul II. 
                    SISTEMUL NATIONAL DE STANDARDIZARE 
 
    Articolul 5. Organele de standardizare 
    (1) Politica  statului în domeniul standardizarii se realizeaza prin 
Sistemul national de standardizare. 
    (2) Activitatea  de  standardizare  se reglementeaza prin  seria  de 
standarde  fundamentale ale Sistemului national de standardizare, precum 
si prin alte acte adoptate de catre organismul national de standardizare. 
    (3) Activitatea de standardizare este efectuata de catre: 
    a) organismul national de standardizare; 
    b) comitetele tehnice de standardizare; 
    c) subdiviziunile  (serviciile)  de standardizare ale  ministerelor, 
departamentelor si agentilor economici. 
 
    Articolul 6. Organismul 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  sînt 
exercitate de catre organismul national de standardizare - Departamentul 
Supraveghere Tehnica, Standardizare si Metrologie (Moldovastandard), ale 
carui  atributii,  drepturi si obligatiuni sînt stabilite prin  prezenta 
lege. 
 [Art.6 completat prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    Articolul 7. Comitetele tehnice de standardizare 



    (1) Comitetele  tehnice  de standardizare sînt organisme  create  în 
diverse  domenii de  activitate, cu  acordul  organismului  national  de 
standardizare,  de  catre  întreprinderi, organizatii si  alte  persoane 
juridice  interesate  pentru  efectuarea  activitatii  de  standardizare 
nationala,  internationala  si  regionala.  Astfel de  comitete  pot  fi 
înfiintate si pe lînga organismul national de standardizare. 
    (2) Componenta  si atributiile comitetelor tehnice de standardizare, 
modul lor de constituire, înregistrare si de lucru se stabilesc de catre 
organismul national de standardizare. 
 
    Articolul 8. Subdiviziunile (serviciile) de standardizare  
    (1) Orice minister, departament, agent economic, indiferent de tipul 
de  proprietate si forma de organizare juridica, în scopul  solutionarii 
sarcinilor  sale  în  domeniul standardizarii, asigurarii  calitatii  si 
certificarii produselor (proceselor, serviciilor), formeaza subdiviziuni 
(servicii)  de standardizare, stabileste structura acestora si modul lor 
de lucru. 
    (2) Activitatea   de   standardizare,  asigurare  a   calitatii   si 
certificare  a  produselor (proceselor, serviciilor) constituie una  din 
activitatile    de   baza   ale   organelor   administratiei    publice, 
întreprinderilor,   organizatiilor,   institutiilor  si   altor   agenti 
economici,  indiferent  de tipul de proprietate si forma  de  organizare 
juridica. 
    (3) Regulile  tehnico-organizatorice  generale  ale  activitatii  de 
standardizare,  formele  si metodele de cooperare a agentilor  economici 
între  ei  si cu organele administratiei publice se stabilesc  de  catre 
organismul   national   de   standardizare  în   standardele   nationale 
fundamentale care sînt obligatorii. 
 
    Articolul 9. Elaborarea si aprobarea documentelor normative 
                 de standardizare 
    (1) Standardele nationale metodologice fundamentale se elaboreaza de 
catre organismul national de standardizare si sînt obligatorii. 
    (2) Standardele  nationale se elaboreaza de catre comitetele tehnice 
de standardizare, specializate în domeniile respective de activitate, pe 
baza programelor de standardizare care se coordoneaza si se actualizeaza 
de   catre   organismul  national  de  standardizare,  cu   participarea 
ministerelor  si departamentelor interesate. Activitatea de elaborare  a 
documentelor normative de standardizare se autorizeaza în modul stabilit 
de organismul national de standardizare. 
    (3) Standardele  nationale se aproba de catre organismul national de 
standardizare. 
    (4) Pentru a    asigura    protectia   intereselor    statului    si 
competitivitatea  produselor  (proceselor,  serviciilor)  autohtone,  în 
standardele  nationale  se introduc, motivat, cerinte de perspectiva  ce 
depasesc posibilitatile tehnologiilor aplicate. 
    (5) Modul de elaborare, coordonare, aprobare, evidenta, înregistrare 
de  stat,  aplicare, modificare si anulare a prescriptiilor  tehnice  se 
stabileste de catre organismul national de standardizare. 
    (6) Clasificatoarele  de informatie tehnico-economica se  elaboreaza 
pentru   obiectele  supuse  evidentei  de  stat  si  reprezinta   coduri 
sistematizate  de codificari si denumiri ale grupelor de clasificare ale 
obiectelor  informatiei  tehnico-economice (produse,  procese,  servicii 
etc.).  Modul  de elaborare, adoptare, înregistrare de stat, intrare  în 
vigoare,  aplicare  si  gestionare  a  clasificatoarelor  de  informatie 
tehnico-economica   se  stabileste  de  catre  organismul  national   de 
standardizare. 
    (7) Standardele nationale, prescriptiile tehnice si clasificatoarele 
de informatie tehnico-economica se pun în aplicare dupa înregistrarea de 



stat la organismul national de standardizare. 
    (8) Standardele de firma pot fi elaborate si aprobate de catre orice 
agent  economic  în  limitele activitatii si competentei lui.  Modul  de 
elaborare,  coordonare,  aprobare,  evidenta, modificare  si  anulare  a 
standardelor  de  firma se stabileste de catre agentul economic de  sine 
statator. 
    (9) Modul de elaborare, coordonare, adoptare, înregistrare, aplicare 
si anulare a reglementarilor tehnice se stabileste de catre organul care 
le adopta. 
    (10) Informatia   despre   elaborarea  si  punerea  în  aplicare   a 
reglementarilor  tehnice adoptate de autoritatile administratiei publice 
trebuie   transmisa   organismului  national  de  standardizare   pentru 
gestionarea Registrului reglementarilor tehnice. 
    (11) Documentele   normative  de  standardizare  se  elaboreaza   în 
conformitate  cu  Legea cu privire la functionarea limbilor  vorbite  pe 
teritoriul Republicii Moldova. 
    (12) Documentele  normative de standardizare aplicate pe  teritoriul 
Republicii  Moldova în temeiul acordurilor internationale (interstatale) 
se  folosesc  în  varianta  tradusa  în  limba  de  stat  sau  în  limba 
originalului. 
 [Art.9 în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    Articolul 9/1. Înregistrarea de stat a documentelor normative  
                   de standardizare 
    (1) Înregistrarea  de stat a documentelor normative de standardizare 
urmareste: 
    a) formarea fondului    national    de   documente   normative    de 
standardizare; 
    b) evidenta de   stat  a  documentelor  normative  de  standardizare 
nationale elaborate; 
    c) excluderea dublarii documentelor normative de standardizare; 
    d) formarea si  gestionarea clasificatorului de documente  normative 
de standardizare; 
    e) protectia drepturilor producatorilor; 
    f) asigurarea  organelor interesate, a agentilor economici, inclusiv 
din  alte  state  membre  ale Organizatiei  Mondiale  a  Comertului,  cu 
informatie referitoare la: 
    - orice reglementari  tehnice sau standarde, adoptate, aprobate  sau 
în proces de elaborare în Republica Moldova; 
    - orice proceduri  de  evaluare a conformitatilor în vigoare sau  în 
proces de elaborare în Republica Moldova. 
    (2) Înregistrarii de stat se supun: 
    a) standardele nationale (SM) si modificarile lor; 
    b) prescriptiile tehnice (PT MD) si modificarile lor; 
    c) clasificatoarele  de informatie tehnico-economica si modificarile 
lor. 
    (3) Standardele  nationale, prescriptiile tehnice,  clasificatoarele 
de  informatie  tehnico-economica si modificarile lor neînregistrate  în 
Registrul de stat al Sistemului National de Standardizare sînt nule. 
 [Art.9/1 introdus prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    Articolul 10. Editarea (reeditarea) si difuzarea  
                  documentelor normative de standardizare 
    (1) Dreptul de   editare  (reeditare)  si  difuzare  a  standardelor 
nationale  ale Republicii Moldova apartine în exclusivitate organismului 
national   de   standardizare.   Editarea   (reeditarea)   si  difuzarea 
standardelor  internationale,  regionale si nationale ale altor tari  se 
face în baza acordurilor cu organismele, care le-au elaborat si aprobat. 
Reproducerea integrala sau partiala fie multiplicarea acestor documente, 



precum  si  difuzarea  lor  fara autorizatia  organismului  national  de 
standardizare este interzisa. 
    (2) Organismul  national  de  standardizare  publica  în  editia  sa 
oficiala   (Buletinul  de  standardizare)  informatii  cu  privire   la: 
standardele   elaborate  si  aprobate,  standardele  internationale   si 
regionale, normele, regulile si recomandarile în domeniul standardizarii, 
standardele   nationale   ale  altor  tari,  acordurile   internationale 
(interstatale) în domeniul standardizarii si regulile de aplicare a lor, 
indicîndu-se  data intrarii în vigoare a acestor documente pe teritoriul 
Republicii  Moldova.  Programul national de standardizare se  publica  o 
data la sase luni. 
 [Alin.2 art.10 completat prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
 [Alin.3 art.10 exclus prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    Articolul 11. Fondul national de documente normative 
                  de standardizare 
    Organismul national   de  standardizare  constituie  si  gestioneaza 
Fondul  national  de  documente  normative  de  standardizare,  aplicînd 
metodele  si mijloacele moderne ale tehnicii de calcul si altor tehnici, 
si efectueaza: 
    a) pastrarea  centralizata  de stat a standardelor,  specificatiilor 
tehnice  si reglementarilor tehnice normative în domeniul standardizarii 
ale  Republicii  Moldova, înregistrate în modul stabilit de  standardele 
fundamentale; 
    b) pastrarea  standardelor  internationale, regionale,  a  normelor, 
regulilor  si recomandarilor în domeniul standardizarii, a  standardelor 
nationale ale altor tari; 
    c) publicarea  informatiei  referitoare  la  documentele  aflate  în 
pastrare. 
 
    Articolul 12. Sistemul national de certificare 
 [Alin.(1)-(4) abrogate prin Legea nr.186-XV din 24.04.03, în vigoare 11.01.04] 
 
    (5) Documentele   normative   de  standardizare  pentru   produsele, 
procesele  si  serviciile  supuse certificarii obligatorii,  trebuie  sa 
contina  conditii  conform  carora  se  face  certificarea  obligatorie, 
metodele  de control privind conformitatea cu aceste conditii,  regulile 
de  marcare  a  produselor, proceselor si serviciilor, cerinte  fata  de 
informatia  referitoare la certificare care urmeaza sa fie introdusa  în 
documentatia însotitoare. 
 
                        Capitolul III 
                   APLICAREA STANDARDELOR SI 
             RASPUNDEREA PENTRU NERESPECTAREA  LOR 
 
    Articolul 13. Aplicarea standardelor nationale 
    (1) Standardul   national  trebuie  sa  contina  prevederi  care  nu 
contravin legislatiei. 
    (2) Aplicarea standardului national, cu exceptia cazului prevazut la 
alin. (3), este benevola de la data stabilita la art. 22 alin. (1). 
 [Alin.2 art.13 în redactia Legii nr.707-XV din 06.12.2001] 
 
    (3) Aplicarea  standardului  national, în totalitate sau  în  parte, 
poate  deveni obligatorie, pe întreg teritoriul tarii sau pe plan local, 
numai  prin  adoptarea  unei reglementari tehnice de  catre  autoritatea 
publica  respectiva, în cazul în care considerentele de ordin public  si 
de  protectie  a  intereselor consumatorilor fac necesara  o  astfel  de 
masura. 



    Conditiile stabilite   prin   standardele   nationale   în   vederea 
asigurarii inofensivitatii produselor (proceselor si serviciilor) pentru 
viata,  sanatatea si ereditatea omului, precum si a protectiei  mediului 
înconjurator,   sînt  obligatorii  pentru  toti  agentii  economici   si 
autoritatile administratiei publice. 
 [Alin.3 art.13 în redactia Legii nr.707-XV din 06.12.2001] 
 
    (4) Includerea  în contractele de furnizare (elaborare, fabricare) a 
produselor,  de  executare  a proceselor, de prestare  a  serviciilor  a 
clauzei privind corespunderea acestora cerintelor documentelor normative 
de   standardizare  aplicate  pe  teritoriul  Republicii  Moldova   este 
obligatorie.    Se    interzice   elaborarea,   fabricarea,    livrarea, 
comercializarea,   depozitarea,  repararea,  transportul  si  utilizarea 
(exploatarea)  produselor,  desfasurarea altor activitati cu  încalcarea 
conditiilor  standardelor,  altor documente normative de  standardizare, 
inclusiv  descrierile tehnice ale mostrelor etalon, precum si fabricarea 
(comercializarea)  produselor (proceselor, serviciilor) fara documentele 
normative respective. 
    (5) Necesitatea  aplicarii  documentelor normative de  standardizare 
pentru produsele (procesele, serviciile) fabricate (executate, prestate) 
pe  teritoriul  Republicii  Moldova cu scop de export se  stabileste  în 
contract, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia nationala. 
    (6) Importul  produselor  (proceselor,  serviciilor)  pe  teritoriul 
vamal  al  Republicii Moldova, precum si confirmarea  corespunderii  lor 
documentelor  normative  de  standardizare nationale, se  efectueaza  în 
modul prevazut de legislatia nationala. 
 [Art.13 în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    Articolul 14. Raspunderea pentru încalcarea prevederilor 
                  prezentei legi 
    Încalcarea prevederilor    prezentei    legi    atrage    raspundere 
administrativa, penala sau civila în conformitate cu legislatia. 
 
                           Capitolul IV 
                 CONTROLUL SI SUPRAVEGHEREA DE STAT A 
              RESPECTARII PREVEDERILOR DOCUMENTELOR NORMATIVE 
                            DE STANDARDIZARE 
 
    Articolul 15. Controlul si supravegherea de stat 
    (1) Controlul  si  supravegherea  de  stat a  respectarii  de  catre 
agentii economici a prevederilor documentelor normative de standardizare 
se  efectueaza la fazele de elaborare, lansare în productie,  fabricare, 
livrare, comercializare, utilizare (exploatare), depozitare si transport 
al  produselor,  precum  si  de executare a  proceselor  si  prestare  a 
serviciilor. În cadrul supravegherii de stat se efectueaza, de asemenea, 
controlul   respectarii  de  catre  agentii  economici  a   prevederilor 
reglementarilor  tehnice,  controlul calitatii produselor  si  inspectia 
produselor certificate. 
 [Alin.1 art.15 completat prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    (2) Regulamentul  cu privire la controlul si supravegherea de stat a 
respectarii documentelor normative de standardizare în Republica Moldova 
se aproba de Guvern. 
 [Alin.2 art.15 în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    (3) Persoanele cu functii de raspundere ale agentilor economici sînt 
obligate  sa creeze conditiile necesare pentru efectuarea controlului si 
supravegherii  de  stat,  inclusiv sa cazeze inspectorii de  stat,  sa-i 
asigure   cu  încaperi  de  serviciu,  mijloace  de  comunicatii  si  de 



dactilografiat. 
 [Alin.3 art.15 completat prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    Articolul 16. Organele de control si supraveghere de stat 
    (1) Controlul  si  supravegherea de stat a respectarii  prevederilor 
documentelor   normative   de  standardizare  se  efectueaza  de   catre 
organismul   national   de   standardizare  si  de   alte   organe   ale 
administratiei publice expres împuternicite, în limitele competentei lor. 
    (2) Controlul  si  supravegherea de stat a respectarii  prevederilor 
documentelor  normative  de standardizare se efectueaza  nemijlocit:  în 
numele  organismului national de standardizare - de catre inspectorii de 
stat  pentru  supraveghere  în domeniul standardizarii,  metrologiei  si 
certificarii,  în numele celorlalte organe ale administratiei publice  - 
de  catre  persoanele cu functii de raspundere ale acestora în  limitele 
competentei lor. 
 
    Articolul 17. Inspectorii de stat, drepturile si 
                  responsabilitatea lor 
    (1) Inspectorii  de stat care efectueaza controlul si  supravegherea 
de  stat asupra respectarii documentelor normative de standardizare sînt 
functionari  publici  si  se afla sub protectia  statului.  Regulamentul 
inspectorului de stat se aproba de catre Guvern. 
 [Alin.1 art.17 în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    (2) Inspectorul de stat are dreptul: 
    a) la acces liber  în  încaperile  de serviciu si de  productie  ale 
agentilor  economici, unde se elaboreaza documentatia normativa, se  fac 
pregatiri  pentru  producere, are loc fabricarea,  vînzarea,  pastrarea, 
repararea produselor, executarea proceselor si prestarea serviciilor; 
 [Lit.a) în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    b) sa primeasca  de la agentul economic documentele si  informatiile 
necesare pentru efectuarea controlului si supravegherii de stat; 
    c) sa foloseasca  specialisti  si mijloacele tehnice  ale  agentului 
economic la efectuarea controlului si supravegherii de stat; 
    d) sa prevele  probe  si  mostre de produse, precum  si  procese  si 
servicii  pentru  controlul corespunderii lor prevederilor  documentelor 
normative de standardizare cu raportarea costului mostrelor utilizate si 
a cheltuielilor pentru efectuarea încercarilor (analizelor, masurarilor) 
la cheltuielile de productie ale agentului economic supus controlului; 
    e) sa  întocmeasca  procese-verbale  despre încalcarea  prevederilor 
documentelor normative de standardizare; 
 [Lit.e) introdusa prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    f) sa elibereze   prescriptii   privind   înlaturarea   încalcarilor 
prevederilor  documentelor  normative  de  standardizare  la  fazele  de 
elaborare,  lansare  în productie, fabricare,  livrare,  comercializare, 
utilizare  (exploatare), depozitare, transport al produselor, precum  si 
la executarea proceselor si prestarea serviciilor; 
    g) sa elibereze   prescriptii   privind  interdictia  sau   sistarea 
temporara  a  comercializarii, utilizarii (exploatarii), depozitarii  si 
transportului  loturilor  de  produse controlate, inclusiv  a  celor  de 
import,  executarii proceselor si prestarii serviciilor, în cazurile  în 
care  produsele,  procesele  si  serviciile  nu  corespund  prevederilor 
documentelor normative de standardizare în vigoare în Republica Moldova; 
    h) sa  se adreseze la organele de politie pentru a obtine sprijin la 
efectuarea  controlului  si  supravegherii  si, dupa caz,  pentru  a  fi 
însotit în timpul exercitarii atributiilor de serviciu. 
 [Lit.h) introdusa prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 



 
    (3) Inspectorul principal de stat, conducatorul organului teritorial 
al  Departamentului  Supraveghere Tehnica, Standardizare si  Metrologie, 
care  este  din  oficiu loctiitorul Inspectorului principal de  stat  pe 
teritoriul de activitate, au dreptul: 
 [Partea introductiva alin.3 în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    a) sa elibereze  agentilor economici prescriptii privind interdictia 
fabricarii    (producerii),   livrarii,   comercializarii    produselor, 
executarii  proceselor,  prestarii  serviciilor,  în  cazurile  în  care 
produsele si serviciile nu corespund prevederilor documentelor normative 
de  standardizare,  interdictia aplicarii sau transmiterii  documentelor 
normative  de  standardizare,  interdictia  comercializarii  produselor, 
executarii  proceselor,  prestarii serviciilor în cazul în care  agentul 
economic  refuza sa prezinte produsele, procesele si serviciile pentru a 
fi controlate; 
    b) sa aplice amenzi în marime de: 
    - 20% din costul   produselor   fabricate  sau  comercializate,   al 
proceselor  executate  si  serviciilor prestate în caz  de  încalcare  a 
caracteristicilor   calitative,  cerintelor  de  pastrare  si  transport 
specificate în documentele normative de standardizare; 
    - 50% din costul   produselor   fabricate  sau  comercializate,   al 
proceselor  executate  si  serviciilor prestate în caz  de  încalcare  a 
conditiilor obligatorii ale documentelor normative de standardizare; 
    - 100% din costul   produselor  fabricate  sau  comercializate,   al 
proceselor  executate  si  serviciilor prestate în caz  de  încalcare  a 
prescriptiilor  inspectorilor  de stat privind interdictia sau  sistarea 
temporara  a livrarii, comercializarii productiei, executarii proceselor 
si prestarii serviciilor. 
    (4) În baza actului  de  control, întocmit în modul stabilit,  si  a 
încalcarilor   constatate,  indicate  la  litera  b)  alineatul  (3)  al 
prezentului articol, agentului economic i se remite, în termen de 5 zile 
o  prescriptie  privind  achitarea unei amenzi în venitul  bugetului  de 
stat.  În cazul neachitarii amenzii în termen de o luna de la  înmînarea 
prescriptiei,   materialele   se  remit  instantei   judecatoresti   sau 
arbitrajului pentru perceperea fortata a amenzii. 
    (5) În executarea  obligatiunilor lor inspectorii de stat trebuie sa 
apere  interesele  consumatorilor, agentilor economici si ale  statului, 
calauzindu-se de legislatie. 
    (6) Pentru neexecutarea  sau executarea inadecvata a  obligatiunilor 
lor,  pentru  divulgarea secretului de stat sau a  secretului  comercial 
inspectorii de stat poarta raspundere în conformitate cu legislatia. 
        
                           Capitolul V 
                 COLABORAREA INTERNATIONALA ÎN 
                     DOMENIUL STANDARDIZARII 
 
    Articolul 18. Colaborarea tehnico-stiintifica internationala 
    (1) Colaborarea   tehnico-stiintifica  internationala  în   domeniul 
standardizarii se realizeaza în baza acordurilor de colaborare. 
    (2) Departamentul  Supraveghere Tehnica, Standardizare si Metrologie 
colaboreaza cu organismele de standardizare ale altor tari si reprezinta 
Republica   Moldova  în  organizatiile  internationale,  regionale  care 
desfasoara activitate de standardizare. 
    (3) Obiectivul    principal   al   colaborarii   tehnico-stiintifice 
internationale  a  Republicii  Moldova în domeniul  standardizarii  este 
armonizarea   standardelor  nationale  cu  standardele   internationale, 
regionale si cu standardele nationale avansate ale altor tari. 
    Articolul 19. Acordurile internationale (interstatale) 



    (1) Standardele  internationale,  regionale,  normele,  regulile  si 
recomandarile de standardizare, standardele nationale ale altor tari pot 
fi  aplicate pe teritoriul Republicii Moldova cu acordul organelor  care 
le-au   elaborat   si  aprobat,  în  modul  stabilit  de   Departamentul 
Supraveghere Tehnica, Standardizare si Metrologie. 
    (2) Daca acordul  international  (interstatal),  la  care  Republica 
Moldova  este  parte, stabileste alte norme si reguli  de  standardizare 
decît   cele   prevazute  de  legislatia  Republicii   Moldova   privind 
standardizarea,  se  aplica normele si regulile acordului  international 
(interstatal). 
 
                          Capitolul VI 
                       FINANTAREA ACTIVITATII DE 
                           STANDARDIZARE 
 
    Articolul 20. Sursele de finantare 
    Sursele de finantare a activitatii de standardizare sînt: 
    a) mijloacele  cu destinatie speciala de la bugetul de stat care  se 
repartizeaza pentru: 
    - finantarea comenzilor de stat; 
    - aderarea la  organizatiile internationale, regionale, participarea 
la  lucrarile carora este aprobata de Parlament si Guvern, si  achitarea 
cotizatiilor de membru al acestora; 
 [Liniuta 2 introdusa prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    - elaborarea   si  asigurarea  functionarii  seriilor  de  standarde 
nationale fundamentale tehnico-organizatorice si de tehnica generala, de 
standarde nationale de terminologie; 
    - elaborarea   standardelor   nationale  care   stabilesc   conditii 
obligatorii,  pregatirea si editarea informatiei oficiale cu privire  la 
standarde,   publicarea   informatiei  referitor  la  editarea   acestor 
documente pentru a o difuza tuturor utilizatorilor interesati; 
    - efectuarea   lucrarilor  de  traducere  autentica  a  documentelor 
normative  de  standardizare straine (internationale, interstatale,  ale 
altor  tari)  în  limba  de stat pentru a  fi  folosite  în  documentele 
nationale; 
    - efectuarea   lucrarilor  de  cercetare  stiintifica  în   domeniul 
standardizarii de importanta nationala; 
    - efectuarea  controlului  si a supravegherii de stat a  respectarii 
prevederilor documentelor normative de standardizare; 
    - informatizarea activitatii organismului national de standardizare, 
inclusiv: 
    crearea bancilor de date ale documentelor normative de standardizare 
si descrierilor lor; 
    crearea liniilor  tehnologice  de executare, pastrare si difuzare  a 
copiilor documentelor normative; 
    crearea sistemelor de asigurare a schimbului de date prin liniile de 
telecomunicatii existente; 
    b) mijloacele  proprii  ale organismului national  de  standardizare 
care  se utileaza pentru: formarea, gestionarea si actualizarea Fondului 
national de documente normative de standardizare; functionarea centrului 
informativ  national,  inclusiv a postei electronice; dezvoltarea  bazei 
tehnico-materiale    si    remunerarea   personalului    Departamentului 
Supraveghere  Tehnica, Standardizare si Metrologie. Aceste cheltuieli se 
introduc   în   pretul  de  cost  al  serviciilor  prestate   de   catre 
subdiviziunile organismului national de standardizare. Mijloacele pentru 
astfel de cheltuieli se acumuleaza pe un cont cu destinatie speciala; 
 [Lit.b) modificata prin Legea nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 



    c) defalcarile   în   marime  de  5%  din  costul  încercarilor   în 
laboratoarele  acreditate si costul serviciilor prestate de organele  de 
certificare desemnate si acreditate, conform practicii internationale; 
 [Lit.c) în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    d) mijloacele   afectate  de  catre  agentii  economici  interesati, 
inclusiv de organizatiile obstesti. 
 
                           Capitolul VII 
                      DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
 
    Articolul 21 
    Prezenta lege intra în vigoare la data publicarii. 
 
    Articolul 22 
    (1) Începînd  cu  1 ianuarie 2005, aplicarea standardelor  nationale 
devine benevola. 
    (2) Pîna la 1  ianuarie 2005, autoritatile publice sînt obligate  sa 
adopte si sa publice reglementari tehnice care sa cuprinda prevederi din 
standardele   respective  privind  protectia  vietii,  sanatatii  si   a 
securitatii persoanelor fizice, a mediului înconjurator si a intereselor 
consumatorilor,   daca   considera  necesara   mentinerea   caracterului 
obligatoriu al standardelor cu aplicare benevola. 
    (3) Pîna la aducerea  legislatiei  în concordanta cu prezenta  lege, 
actele legislative si alte acte normative în vigoare se aplica în masura 
în care nu o contrazic. 
 [Art.22 modificat prin Legea nr.707-XV din 06.12.2001] 
 [Art.22 în redactia Legii nr.919-XIV din 12.04.2000] 
 
    Articolul 23 
    Guvernul, în termen de 2 luni: 
    va pune actele sale normative în concordanta cu aceasta lege; 
    în baza prezentei  legi va adopta actele normative necesare si  alte 
documente care ar asigura activitatea de standardizare. 
 
 
        PRESEDINTELE 
        PARLAMENTULUI                      Petru LUCINSCHI 
 
    Chisinau,  22 septembrie 1995. 
    Nr.  590-XIII. 
 

  
 
 


