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THE ROLE PLAYED BY THE GOVERNMENT IN 
STANDARDIZATION 

 
 Standardization is a form of self-regulation. Stakeholders agree on 
solutions (usually of technical nature) that will enable them to set a level-playing 
field for an efficient competition. By recognizing standardization, Government is 
both a user and a leader in standardisation work. Public institutions are users of 
standards in their capacity of purchasers of products, services and works, but 
also leaders in having standards support the implementation of their public 
policies. As users, public institutions have all the interest that standards are 
elaborated within a framework capable of ensuring the inclusion of all the 
elements in the system. As such, Government must be a leader in terms of 
assuring the main features that legitimate the system, namely: widest possible 
representation of the participants, efficient consultation structures, balanced 
representation of interests and compliance with an approved methodology. 
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 1. Noțiuni introductive 
 
 Standardizarea este o formă de auto-reglementare (self-
regulation). Părţile interesate cad de acord asupra unor probleme 
tehnice (de regulă) care să le permită să concureze într-un mod 
eficient. Participarea celor interesaţi în procesul de punere de acord a 
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unor soluţii reprezintă o garanţie a faptului că acordurile la care s-a 
ajuns (standardele) vor fi utilizate de către participanţi. 
 Pentru a se putea ajunge la acordul (consensul) necesar 
elaborării unui standard se impune existenţa unui cadru de reguli şi 
proceduri care să fie respectate, astfel încât rezultatul final – standardul 
- să fi trecut printr-o serie de etape care să asigure transparenţă, 
disponibilitate şi reprezentativitate. În final, orice participant la proces ar 
trebui să aibă dreptul să conteste nerespectarea unei astfel de reguli 
sau proceduri. 
 În afara sau deasupra regulilor standardizării, există 
reglementările statului care impun anumite restricţii actorilor de pe piaţă 
în libertatea lor de a se pune de acord asupra anumitor aspecte – 
dreptul concurenţei, dreptul proprietăţii intelectuale ş.a. 
 Din această perspectivă, este foarte important ca procesul în 
sine să fie unul deschis şi accesibil şi să nu contravină prevederilor 
legale în vigoare. 
 Câteva domenii în care statul, prin instituţiile sale, îşi manifestă 
autoritatea şi interesul sunt: 
 - achiziţionează produse şi servicii de pe piaţă, 
 - ia măsuri pentru creşterea competitivităţii economice, 
 - adoptă reglementări care să apere interesul public (siguranţa 
şi sănătatea cetăţenilor, protecţia consumatorului, protecţia mediului), 
 - încurajează comerţul la nivel naţional, regional şi 
internaţional, 
 - înlăturarea şi reducerea poverii administrative asupra 
cetăţenilor şi companiilor. 
 
 2. Implicarea statului în standardizare 
 
 În toate aceste domenii preocuparea statului se întâlneşte cu 
standardizarea. 
 Fiind nişte acorduri voluntare (neimpuse) între părţile 
interesate, standardele pot sprijini măsurile legislative ale statului în 
apărarea interesului public. Pentru acest scop, procesul de 
standardizare trebuie să se desfăşoare într-un cadru legislativ adecvat, 
potrivit unor reguli şi principii recunoscute, astfel încât să existe şi să se 
menţină un nivel de încredere a statului în structurile de standardizare. 
Pe baza acesteia, statul s-ar limita doar la aspecte esenţiale de politică 
în măsurile sale legislative, lăsând detaliile tehnice de aplicare a 
acestor măsuri la latitudinea acordului părţilor interesate într-un cadru 
legitim şi recunoscut – co-reglementare.  

64



 Un exemplu în acest este şi cel mai mare succes pe care îl are 
modul de reglementare la nivelul legislaţiei europene, şi anume Noua 
Abordare. 
 În literatura de specialitate există o clasificare a standardelor 
în: standarde de reglementare – standarde privind cerinţe de siguranţă, 
securitate şi sănătate, de cele mai multe ori elaborate la solicitarea 
guvernului şi citate în legislaţie, şi standarde de coordonare – 
standarde pentru reglarea mecanismelor pieţei, de asigurare a 
compatibilităţii diverselor produse, cerinţe pentru servicii, sisteme de 
management. 
  
 3. Standardizarea formală (de jure) şi standardizarea  
 non-formală (de facto) 
 
 Un asemenea cadru legitim şi recunoscut poate fi reprezentat 
de organismele naţionale, regionale şi internaţionale de standardizare. 
 Totuşi, de-a lungul anilor s-au conturat şi alte sisteme de 
colaborare în vederea stabilirii aşa-ziselor standarde în diferite domenii, 
prin: asociaţii profesionale, consorţii şi grupuri de interese (Fora and 
Consortia).  
 În cadrul acestui sistem non-formal, nerecunoscut au fost 
elaborate o multitudine de standarde, multe dintre ele eficiente, dar 
unele contradictorii şi concurente între ele. 
 Pentru a se raporta la aceste standarde, instituţiile publice 
trebuie în primul rând să analizeze legitimitatea acestor grupuri sub 
aspectul dreptului concurenţei şi, în al doilea rând, trebuie să analizeze 
conţinutul acordurilor rezultate în aceste grupuri. 
 Ceea ce este de natură a produce confuzie este folosirea 
termenului de standard pentru toate documentele tehnice care se 
stabilesc, indiferent de sistemul din care provin. 
 În aceste condiţii, este dificil pentru utilizatori să facă distincţia 
între un standard elaborat în cadrul şi pentru un grup de interese 
restrânse, fără transparenţă şi reguli recunoscute, şi standarde agreate 
şi validate într-un sistem deschis, reprezentativ, recunoscut, destinate 
unei palete largi de utilizatori necunoscuţi. Cu alte cuvinte, valoarea 
tehnică, economică şi legitimă a unui document numit standard rezidă 
în sistemul din care provine.  
 Luarea în considerare a acestor documente de către instituţiile 
publice (prin acceptare şi utilizare) ţine de legitimitatea şi transparenţa 
structurilor emitente. 
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 4. Standardizarea la nivel european 
 
 La nivel european, standardizarea este recunoscută ca 
aducând beneficii importante creşterii economice. Un standard 
european înlocuieşte 28 de standarde naţionale pe un domeniu 
armonizând condiţiile şi înlăturând barierele în relaţiile comerciale, 
contribuind astfel la o dezvoltare economică sustenabilă. 
 Instituţiile europene acordă sprijin politic dezvoltării sistemului 
european de standardizare. Pe de o parte, OES sunt sprijinite în 
eforturile lor de a menţine un sistem deschis şi transparent, care să 
răspundă intereselor tuturor părţilor, şi, pe de altă parte, CE 
promovează utilizarea standardelor europene voluntare în politici 
europene. 
 O prejudecată în acest sens, este că CE stabileşte 
standardele la nivel european. În fapt, CE nu are nicio intervenţie în 
conţinutul tehnic al standardelor. Interesul major este de a asigura că 
sistemul de standardizare european este unul eficient, legitim şi 
transparent. 
 Acest interes stă şi la baza asigurării viabilităţii financiare OES, 
fiind recunoscut faptul că menţinerea unui astfel de sistem este 
costisitoare. Sprijinul financiar al statului pentru ONS variază de la 10 
% la 50 %, funcţie de variatele condiţii economice şi politice în fiecare 
stat. La nivel european, în jur de 40 % din bugetul OES este asigurat 
prin granturi europene de la CE şi Secretariatul EFTA. 
 
 5. Standardizarea în domeniul IT&C 
 
 Industria în domeniul IT&C are anumite particularităţi: un nivel 
ridicat de inovare şi un ciclu de viaţă scurt al produselor (exemplu, 
aparatele de telefonie mobilă). 
 Prejudecata în legătură cu acest sector este că structurile de 
standardizare recunoscute nu pot răspunde intereselor operatorilor din 
IT&C din cauza termenelor lungi de elaborare a standardelor, mai lungi 
decât ciclul de viaţă aşteptat al produselor. 
 Afirmaţia trebuie însă nuanţată. Nu toate produsele din IT&C 
au un ciclu de viaţă scurt, în special cele care sunt în legătură cu 
infrastructuri ale IT &C.  
 Spre exemplu, standardul GSM, lucrările de elaborare a 
standardului au început în anii 80, iar standardul este în continuare 
aplicabil. De fapt, importanţa unor perioade scurte de elaborare a 
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standardelor în acest sector ţine mai mult de nevoia unor timpi scurţi de 
intrare pe piaţă şi nu neapărat de ciclul de viaţă scurt al produselor.  
 Standardizarea în domeniul IT&C cuprinde, de fapt, acorduri 
privind selectarea unor soluţii tehnologice dintr-o varietate de soluţii 
similare prezente la un moment dat. Ori standardizarea clasică 
presupune mai mult consolidarea tehnologiilor.   
 Produsele în sectorul IT&C de regulă nu intră pe piaţă până nu 
fac obiectul unor standarde (din nevoia de interoperabilitate cu 
tehnologii existente), standardizarea în domeniu având caracter 
anticipativ. 
 Chiar dacă sectorul IT&C nu este unul foarte reglementat, 
există o multitudine de grupuri de interese (în jur de 200 la nivel 
mondial) care standardizează de facto diverse soluţii şi tehnologii în 
domeniu. Recunoscând această stare de fapt, dar şi evoluţia rapidă a 
sectorului, CE a formalizat o recunoaştere a acestor standarde de facto 
prin Regulamentul european 1025/2012 privind standardizarea 
europeană. Se stabilesc o serie de criterii, care dacă sunt respectate 
de aceste acorduri, ele dobândesc legitimitate în faţa instituţiilor publice 
din UE şi pot fi luate în considerare în procedurile de achiziţii publice. 
Având în vedere specificitatea sectorului, se consideră că în prezenţa 
mai multor soluţii standardizate (formal sau non-formal) consumatorii ar 
avea la dispoziţie mai multe alegeri, astfel, unde standardizarea nu 
reuşeşte funcţionează regulile normale ale concurenţei pe piaţă. 
 Totuşi, chiar şi în sectorul IT&C anumite probleme sunt de 
interes public şi reprezintă o preocupare pentru instituţiile publice, spre 
exemplu asigurarea interoperabilităţii soluţiilor tehnice pentru 
televiziunea digitală, în vederea asigurării unui acces cât mai mare la 
acest serviciu.  O altă problematică legată de sectorul IT&C care este 
o preocupare a autorităţilor publice este comerţul electronic. 
Standardizarea în domeniu nu mai vizează soluţii tehnologice, ci 
acoperă practici şi procese de comerţ on-line, iar participanţii în 
procesul de standardizare nu mai sunt doar operatorii din domeniul 
IT&C, ci, mai mult, utilizatori ai serviciilor pe care le furnizează. 
 O particularitate a standardizării în domeniul IT&C ţine de 
drepturile de proprietate intelectuală care sunt foarte prezente în sector 
şi care presupun existenţa unor reguli şi proceduri care să le 
securizeze. Legitimitatea standardelor în domeniu depinde de abilitatea 
structurilor de standardizare (la nivel european, ETSI) de a aplica reguli 
stricte de-a lungul procesului care să permită includerea în standarde a 
unor elemente care să permită totuşi un acces cât mai uşor la noile 
tehnologii, fără încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
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Aceasta este una din explicaţiile pentru conţinutul voluminos al 
standardelor din domeniul IT&C. 
  
 6. Concluzii 
 
 ■ Prin recunoaşterea activităţii de standardizare, guvernul este 
atât utilizator, cât şi lider în această activitate de interes public general. 
 ■ Instituţiile publice sunt utilizatori ai standardelor în calitatea 
lor de achizitori de produse, servicii şi lucrări, dar şi pentru asigurarea 
instrumentelor tehnice care sprijină aplicarea propriilor politici. Este 
foarte importantă larga acceptare a documentului de standardizare, 
accesibilitatea în vederea implementării, simplitatea şi potenţialul său 
pe piaţă. În calitate de utilizatori, instituţiile publice au tot interesul ca 
standardele să fie elaborate în cadrul unor structuri capabile să 
garanteze includerea tuturor acestor elemente în sistem.   

■ În acest context intervine şi calitatea guvernului de lider. Ca 
utilizator al sistemului, guvernul trebuie să fie un lider în ceea ce 
priveşte asigurarea principalelor caracteristici care legitimează 
sistemul, şi anume: reprezentativitate cât mai largă a participanţilor în 
sistem, structuri de consultare cât mai eficiente în procesul de 
elaborare, reprezentare cât mai echilibrată a intereselor şi respectarea 
metodologiei aprobate. 
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