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STRATEGIC OBJECTIVES OF THE EUROPEAN 
STANDARDISATION SYSTEM IN 2020 - project 

 
 European standardisation system (ESS) comprises the three 
European standards organisations (ESOS) recognized-CEN, CENELEC and 
ETSI-their members and other interested parties involved. 
 The objective of the ESS is to implement standardization across 
Europe in order to facilitate the exchange of goods, information and services 
through the removal of barriers caused by provisions of a technical nature, and 
thus to ensure a unified European market to promote competitiveness and to 
stimulate innovation. At the international level, the ESS will facilitate 
international trade and Europe's global market position through active 
participation in international standardization. 
 
 Cuvinte cheie: sistemul european de standardizare, organe europene 
de standardizare, obiective strategice, proiect 
 Keywords: European standardisation system, European 
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 1. Sistemul european de standardizare – SSE 
 
 În conformitate cu EXPRESS (EXP 138 - SSE JPG N011 rev4), 
definiția Sistemului European de Standardizare – SSE este: 
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 Sistemul european de standardizare (SSE) cuprinde cele trei 
organizațiile europene de standardizare recunoscute (OES) - CEN, 
CENELEC și ETSI - membrii acestora și alte părți interesate implicate. 
 Obiectivul SSE este punerea în aplicare a standardizării în 
întreaga Europă pentru a facilita schimbul de mărfuri, informații și 
servicii prin eliminarea barierelor cauzate de dispoziții de natură 
tehnică, și, astfel, pentru a asigura o piață mare unificată europeană 
care să promoveze competitivitatea  și să stimuleze inovarea. La nivel 
internațional, SSE va facilita comerțul mondial și poziția Europei pe 
piața globală prin participarea activă în cadrul standardizării 
internaţionale. 

 Standardizarea europeană va fi o parte integrantă a 
competitivității globale, a creşterii economice, a încrederii 
consumatorilor și a inovării, prin îndeplinirea următoarelor obiective 
strategice.  
 Până în 2020, sistemul european de standardizare – SSE: 
 • oferă standarde la costuri rentabile, în timp util, eficiente, 
flexibile şi relevante pentru piață, soluții prin standarde și servicii 
conexe; 
 • elaborează standarde care să fie utilizate la nivel global, în 
colaborare cu organismele de standardizare internaționale și regionale; 
 • folosește standardizarea pentru consolidarea și întărirea pieței 
unice europene; 
 • elimină barierele tehnice în calea comerțului și susține 
creșterea economică și bunăstarea; 
 • anticipează cerinţele pieţei, tendințele sociale și ale mediului 
înconjurător și identifică oportunitățile emergente și tehnologiile 
inovatoare sau convergente care ar beneficia de activitatea de 
standardizare coerentă şi anticipativă; 
 • reflectă amploarea intereselor în standardizare și diversitatea 
părților interesate și se angajează împreună cu ei, într-un mod 
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cuprinzător și colaborativ la elaborarea de standarde, ca soluții care să 
răspundă nevoilor şi intereselor lor. 
 • acordă importanţă şi investește în acțiuni de conştientizare și 
de educare și expertiză tehnică europeană cu scopul de a menține și 
de a îmbunătăți calitatea standardelor. 
 
 2. Obiectivele CEN și CENELEC pentru anul 2020 
 
 2.1. Influența Globală 
 
 CEN și CENELEC  
 - vor încuraja implicarea activă a experților europeni în 
domeniul standardizării internaționale și vor promova o mai mare 
coerență între standardele internaționale și europene de standardizare 
printr-o relație consolidată cu ISO și CEI. 
 - vor fi partenerii preferaţi de standardizare ai mediului de 
afaceri şi ai industriei în a obține avantajul primului venit pe piețele 
mondiale, sporind astfel statutul de lider și competitivitatea  Europei pe 
plan internațional. 
 - vor stabili parteneriate strategice la nivel internațional, cu 
majoritatea omologilor străini, pentru a promova accesul pe piață la 
nivel mondial. Prin intermediul acestor parteneriate, CEN și CENELEC 
va depune eforturi pentru a consolida rolul pe care ISO și CEI îl au de 
principale platforme internaționale de standardizare. 
 Standardizarea europeană va fi o componentă cheie a 
discuțiilor comerciale cu țările din afara Europei, cu scopul de a 
încuraja un set coerent de standarde și reglementări în țările în care 
există principalii parteneri comerciali europeni.  
 Această abordare bazată pe colaborare va fi considerată ca un 
model de replicat şi în alte părți ale lumii. 
 
 2.2. Relevanță Regională  
 
 Standardizarea europeană va fi un factor important în creșterea 
competitivității globale a industriei europene. Standardele europene vor 
sprijini consolidarea și diversificarea bazei industriale a Europei. 
 Procesul de standardizare va angaja în mod eficient diferitele 
aspecte ale cerințelor părților interesate din Europa, iar CEN și 
CENELEC vor elabora standarde în domenii care nu sunt standardizate 
la nivel internațional. 
 Standardizarea europeană va fi o componentă vitală a 
armonizării pe piața serviciilor, aşa cum este şi în cazul bunurilor, prin 
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eliminarea barierelor comerciale și reducerea costurilor de 
conformitate. Standardele europene și internaționale vor fi utilizate ca 
referenţiale pentru evaluarea conformității și accesul legitim pe piețe. 
 Pentru a încuraja adoptarea standardelor europene, CEN și 
CENELEC vor promova obţinerea calităţii de membru cu drepturi 
depline a organizațiilor de standardizare din țările europene care nu 
sunt în prezent membri ai CEN și CENELEC. 

 2.3. O mai largă recunoaștere 

 De către utilizatorii de standarde 

CEN și CENELEC îşi vor îmbunătăţi instrumentele sistemului 
pentru utilizatori pentru a oferi un mecanism proactiv de identificare a 
tendințelor de pe piață, precum și pentru a  dezvolta  soluții, prin 
standarde, care să reflecte nevoile în schimbare ale tuturor utilizatorilor. 
Acest lucru va favoriza, la rîndul său, o mai mare utilizare a 
documentelor de standardizare de către operatorii de pe piața 
europeană, care vor aprecia standardizarea europeană ca fiind un 
stimulent pentru competitivitate și pentru accesul pe piață. 

De către cei care elaborează standardele 

Prin consolidarea angajamentului faţă de părțile interesate și a 
capacităţii de a oferi o abordare sistemică a standardizării și de a 
promova integrarea tehnologică, CEN și CENELEC vor crește 
recunoașterea în mediul de afaceri a activității de standardizare 
europeană, ca platformă de dezvoltare a standardelor în Europa. 
Conștientizarea  importanţei educaţiei despre standardizare va încuraja 
investițiile și implicarea sectorului privat și utilizarea standardizării ca un 
instrument strategic pentru a susține dezvoltarea afacerilor. CEN și 
CENELEC vor încuraja implicarea activă a utilizatorilor de standarde în 
procesul de elaborare a standardelor și va încerca să elimine decalajul 
dintre utilizatori și factorii de decizie. 

De către autoritățile de reglementare 

Rolul standardizării europene de suport pentru implementarea 
politicilor publice și de reglementare va fi consolidat printr-un 
parteneriat public-privat robust, care va recunoaște caracterul voluntar 
al standardelor. 

Standardele europene vor continua să combine evoluțiile 
inovatoare cu interesul public și vor fi referenţiale cheie pentru 
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activitatea de supraveghere a pieței în Europa. Acest obiectiv va putea 
fi atins prin implicarea activă a organismelor de reglementare și a 
autorităților de supraveghere a pieței în procesul de standardizare. 

De către societate 

Eforturile continue ale CEN și CENELEC, de creștere a 
vizibilității standardelor europene și de încurajare a implicării 
corespunzătoare a părților interesate din mediul social în standardizare, 
vor genera o mai mare conștientizare și încredere a consumatorilor în 
beneficiile standardelor pentru siguranța publică, bunăstarea și 
protecția mediului înconjurător. 

Standardele europene vor fi din ce în ce mai recunoscute și vor 
conferi o mai mare încredere - într-o societate implicată. 

 
2.4. Rețeaua de Excelență 
 
CEN și CENELEC vor oferi un nivel de performanță și calitate 

care corespunde celor mai bune practici. Procesele lor, structura și 
rezultatele preconizate vor fi adaptate în mod continuu pentru a 
răspunde nevoilor sociale și de mediu, în continuă evoluție, cât și 
oportunităților tehnologice. Procesul de dezvoltare va facilita integrarea 
inovării în standardizare, prin reducerea timpului de prospectare a 
pieței, asigurând o corelare a sectoarelor convergente și facilitând 
acceptarea noilor tehnologii. 

CEN și CENELEC vor oferi servicii cu valoare adăugată, prin 
consiliere și îndrumare privind standardele, aplicarea lor și problemele 
conexe. Produsele și serviciile de standardizare vor fi proiectate și 
dezvoltate într-un mod ușor de înțeles, care să răspundă nevoilor 
utilizatorului final și în intervalul de timp cerut de către piață. 

Cunoștințele și expertiza furnizate de către sistemul european 
de standardizare vor fi diseminate pe scară largă în beneficiul întregii 
rețele1. Identitatea europeană de standardizare va fi consolidată, în 
interiorul și în afara Europei. 

  
2.5. Inovare și creștere 
 
Standardele europene vor deveni instrumente puternice care 

vor impulsiona acceptarea  inovațiilor să fie de succes și acceptată de 
către piață. Standardizatorii europeni vor fi partenerii fireşti ai 

1 ”reţeaua“ este înţeleasă ca fiind CEN, CENELEC şi părţile lor interesate. 
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comunității de cercetare și de dezvoltare, iar includerea din timp a 
rezultatelor cercetării în activitățile de standardizare vor deveni o rutină. 

Soluțiile inovatoare dezvoltate prin platformele informale vor fi 
diseminate prin intermediul CEN și CENELEC, pentru a facilita astfel 
asimilarea lor de către piață și pentru a asigura interoperabilitatea și 
compatibilitatea cu produsele, serviciile, sistemele și procesele noi și 
existente. 

CEN și CENELEC se vor angaja în mod activ în elaborarea de 
standarde care să susțină creșterea economică durabilă și bunăstarea 
socială pe termen lung. 

Standardizarea europeană va fi implicată în sectorul de servicii, 
în sprijinul cererii în creștere pentru servicii transfrontaliere și va stabili 
o referință pentru calitatea serviciilor în Europa și nu numai. 

CEN și CENELEC se vor asigura de faptul că IMM-urile vor 
cunoaşte pe deplin beneficiile standardizării prin facilitarea implicării lor 
active în procesul de standardizare și prin elaborarea de produse și 
servicii de standardizare favorabile IMM-urilor. 

  
2.6. Sistem durabil  
 
CEN și CENELEC vor asigura sustenabilitatea financiară a 

standardizării europene, prin modele de afaceri care evoluează în 
cadenţă cu o societate în schimbare rapidă, utilizând instrumentele 
online și fiind interconectată. Costurile activităţii de standardizare vor fi 
suportate de către factorii care participă şi utilizează standardele, în 
scopul de a rămâne independente și relevante pentru piață. 

CEN și CENELEC vor spori gradul de cunoaştere a activităţii 
de standardizare, prin sensibilizarea și educarea publicului, cu scopul 
reînnoirii corpul de experți în standardizare și sustenabilitatea pe 
termen lung a sistemului de standardizare. 

  
3. Îndeplinirea obiectivelor 
 
Obiectivele, aşa cum sunt elaborate mai sus, descriu 

perspectivele de dezvoltare ale CEN și CENELEC, în scopul de a 
atinge obiectivele strategice generale stabilite pentru sistemul european 
de standardizare până în 2020. Cu scopul de a facilita îndeplinirea 
acestor obiective și pentru a înțelege ce se află în spatele acestora, 
CEN și CENELEC vor dezvolta planuri concrete de acţiuni.  

Planurile de punere în aplicare ale obiectivelor CEN și 
CENELEC vor stabili acțiuni strategice care vor sprijini realizarea 
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obiectivelor generale, în conformitate cu rezultatele așteptate, care sunt 
definite în acest document. Planurile de acţiuni vor completa acest 
document strategic și vor evolua în funcție de progres și de schimbări. 
Planurile de acţiuni vor fi aprobate de CEN și CENELEC în 2013 și vor 
intra în vigoare în 2014. 

 
 4. Despre organizațiile europene de standardizare 
 
Obiectivul standardizării europene este de a se ajunge la un 

acord asupra unui set coerent de specificații comune prin proceduri 
eficace și eficiente, care să răspundă nevoilor mediului de afaceri și să 
îndeplinească așteptările consumatorilor.  

Standardizarea europeană este o activitate voluntară bazată pe 
consens și desfășurată, de către, și pentru toate părțile interesate. 
Standardele europene sunt elaborate prin intermediul platformelor puse 
la dispoziţie de către organizațiile europene de standardizare (OES), 
Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European 
pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) și Institutul European 
de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). OES sunt organisme de 
standardizare recunoscute oficial în conformitate cu legislația 
europeană2, care sunt responsabile cu elaborarea de standarde 
europene care sprijină reglementările și politicile europene. 

 
 5. Concluzii 
 
Despre CEN și CENELEC 

 
 ■ CEN (Comitetul European de Standardizare) și CENELEC 
(Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică) sunt 
recunoscute în mod oficial ca organizațiile responsabile pentru 
dezvoltarea și definirea standardelor la nivel european. Aceste 
standarde stabilesc specificații și proceduri în legătură cu o gamă largă 
de produse și servicii.  

 ■ Membrii CEN și CENELEC sunt organismele naționale de 
standardizare și comitetele naționale electrotehnice din 33 de țări 
europene, inclusiv toate statele membre ale UE, plus 3 țări EFTA 
(Islanda, Norvegia și Elveția) și 3 țări candidate la UE (Croația, Turcia și 
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei). 

2 Regulamentul 1025/2012. 
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 ■ Standarde europene (EN) sunt elaborate în conformitate cu 
principiul delegațiilor naționale, iar membrii sunt responsabili pentru 
obţinerea consensului european. Standardele europene aprobate de 
către CEN și CENELEC sunt acceptate și recunoscute de către toate 
aceste țări și orice standarde naționale conflictuale sunt în mod 
automat anulate. 

 ■ CEN și CENELEC promovează, de asemenea, armonizarea 
internațională a standardelor în cadrul acordurilor de cooperare tehnică 
cu ISO (Organizația Internațională de Standardizare) și cu CEI 
(Comisia Electrotehnică Internațională).  

Pentru mai multe informații,  consultați www.cencenelec.eu. 

 

 
ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA 

organismul naţional de standardizare3 

3 ASRO – Asociaţia de Standardizare din România este organismul privat de interes 
public specializat în domeniul standardizării. ASRO reprezintă România în procesul de 
standardizare internaţională prin coordonarea activităţii naţionale, organizarea schimbului 
de informaţii referitoare la standardizare astfel încât Asociaţia are un rol important în 
dezvoltarea economică şi optimizarea performanţei firmelor româneşti pe piaţa naţională, 
internaţională şi europeană, în mod deosebit. 
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