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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«Ստանդարտներիազգայինինստիտուտ»ՓԲԸ
2013թ. տարեկան գործունեությանվերաբերյալ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտ

ՓԲԸ-ի

(այսուհետ`

Ինստիտուտ)

գործունեությունն ընդգրկում է 4 հիմնական ոլորտներ` ստանդարտացման աշխատանքներ,
համապատասխանության
ապրանքների,

հանրային

հավաստման,
սննդի

այդ

թվում`

ծառայությունների

պարենային
և

և

կառավարման

ոչ

պարենային

համակարգերի

սերտիֆիկացման աշխատանքներ, լաբորատոր փորձարկումներ և ուսուցման կազմակերպում:
Սույն հաշվետվությունն ընդգրկում է նշված ոլորտներում Ինստիտուտի կողմից 2013թ.
հունվարի 1-ից մինչև 2014թ. հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված
գործունեությունը,

Ինստիտուտի

ինստիտուցիոնալ

կառուցվածքի

վերափոխումների

և

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը:
Սակայն

նախքան

բուն

հաշվետվության

անցնելը

ստորև

ներկայացվում

են

Ինստիտուտի գործունեության վերաբերյալ որոշ հակիրճ տեղեկություններ:

ՍԱՐՄ-ը թվերով
Ստանդարտացման
ազգային (հայելային)
տեխնիկական
հանձնաժողովները
(ՏՀ)

- 24 ՏՀ-ներ, որոնց կազմում ընդգրկված են ավելի քան`
- 400 փորձագետ
- 250 շահագրգիռ կազմակերպություններ (պետական
մարմիններ, մասնավոր և հասարակական
կազմակերպություններ, այլ)
- 100 ՏՀ և ԱԽ նիստ և քննարկում` տարեկան
- Ազգային ՏՀ-ները հանդիսանում են հայելային ՏՀ-ներ`
- 40 ԻՍՕ ՏՀ-ների (լիիրավ)
- 28 ԻՍՕ ՏՀ-ների (դիտորդ)
- 3 ՍԵՆ ՏՀ-ների մասնակից
- 63 ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ՏՀ-ների (լիիրավ, որից` 2 ՏՀ
քարտուղարություն)
- 49 ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ՏՀ-ների (դիտորդ)

Բաժանորդներ

40 կազմակերպություն,
մշտական խորհրդատվություն` ոլորտային ստանդարտների վերաբերյալ

2013 թվականին
ընդունված ՀՀ
ստանդարտները

Ազգային գործող ստանդարտներ`
Զուտ ազգային (ՀՍՏ)` 16 հատ
Միջազգայինից փոխակերպված` 65, որից ՀՍՏ ԻՍՕ` 47 հատ,
ՀՍՏ ԻՍՕ/ՄԷԿ 18 հատ
Եվրոպականից փոխակերպված` 20 հատ
Միջպետական ստանդարտներ` 104, որից ԳՕՍՏ` 89 հատ,
ԳՕՍՏ ԵՆ` 13 հատ, ԳՕՍՏ ԻՍՕ 2 հատ
Ընդամենը` 205 հատ

1993-2013թթ
ընթացքում
ընդունված և գործող
ազգային

Ազգային գործող ստանդարտներ
Զուտ ազգային (ՀՍՏ)
Միջազգայինից փոխակերպված,այդ թվում`

Քանակը
334
584
2

ստանդարտների
ֆոնդը

ՀՍՏ ԻՍՕ
ՀՍՏ
ՀՍՏ
ՀՍՏ
ՀՍՏ

ԻՍՕ/ՄԷԿ
ՄԷԿ
ՕՀՍԱՍ
(ԻՍՕ)

361
51
1
1
13

ՀՍՏ (ԻՍՕ/ՄԷԿ)

2

ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ

11

ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ/ՄԷԿ
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ՄԷԿ
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ (ԻՍՕ)

2
83

ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ (ՄԷԿ)

44

Եվրոպականից և այլ երկրներից փոխակերպված, այդ
թվում`
ՀՍՏ ԵՆ
ՀՍՏ ԵՏՍԻ ՏՊ
ՀՍՏ ԱՆՍԻ
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ (ԵՆ)
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ (Կանոններ ՄԱԿ ԵՏՀ)
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ (ԴԻՆ)
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ (ՍԻՍՊՌ)
Միջպետական ստանդարտներ (ԳՕՍՏ), այդ թվում`
ԳՕՍՏ
ԳՕՍՏ ԻՍՕ
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ՄԷԿ
ԳՕՍՏ ԵՆ
ԳՕՍՏ ՄԷԿ
ԳՕՍՏ (ԻՍՕ)
ԳՕՍՏ (ՄԷԿ)
ԳՕՍՏ (ԵՆ)
ԳՕՍՏ (ԻՍՕ/ՄԷԿ)

15

406
127
4
1
263
1
3
4
3
2537
1799
119
5
68
25
344
123
11
3

ԳՕՍՏ (Կանոններ ՄԱԿ ԵՏՀ)

3

ԳՕՍՏ (ՍԻՍՊՌ)
ՀՍՏ ԳՕՍՏ

2

ՀՍՏ (ԳՕՍՏ)

33
2

Ընդամենը`
Համագործակցություն

Տեղեկատվության
էլեկտրոնային
հասանելիությունը

3861

ՍԱՐՄ-ը անդամակցում է`
ԻՍՕ-ին 1997թ.-ից (լիիրավ)
ՍԵՆ-ին2007թ.-ից՝որպես միացող անդամ
ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ստանդարտացման բյուրոին1992թ.-ից՝ որպես լիիրավ
անդամ
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ ստանդարտացման
գործունեության ողջ ինֆորմացիան հասանելի է առցանց www.sarm.am
հասցեով:
Օգտվողները այստեղ կարող են գտնել.
- ստանդարտների կիրառման վերաբերյալ տվյալներ
- ստանդարտների նախագծեր

3

1. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ
ԲՆՈՒՅԹԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1.1.

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվեց ՀՀ կառավարության 16.12.2010թ. թիվ
1693-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության որակի ենթակառուցվածքի
բարեփոխման

2010-2020թթ.

ռազմավարությամբ»

սահմանված

բարեփոխումների

միջոցառումների իրականացումը: Այդ ռազմավարության նպատակն է` ապահովել ազգային
որակի ենթակառուցվածքի զարգացման հեռանկարային ուղղվածությունը և գոյություն ունեցող
համակարգը բարեփոխել այնպես, որ այն համապատասխանի միջազգային և եվրոպական
պահանջներին:

Այս

բարեփոխումը

նախատեսում

է

տեխնիկական

կանոնակարգման,

ստանդարտացման, չափագիտության, հավատարմագրման, փորձարկման, տեխնիկական
հսկողության, սերտիֆիկացման և շուկայի վերահսկողության ոլորտներում իրավական,
ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացմանը և իրազեկության բարձրացմանն ուղղված
մի շարք միջոցառումներ: Ռազմավարությունը, որն իրականացվելու է մինչև 2020թ.,
նախատեսում է աստիճանական համապատասխանեցում եվրոպական պահանջներին և
Հայաստանի որակի ենթակառուցվածքի լիակատար ինտեգրում գլոբալ համակարգին:
1. Հաշվետու

ժամանակահատվածում`

2013

թվականի

սեպտեմբերի

6-ին

կազմակերպվեցՍԱԻ Խորհրդի անդրանիկ նիստը:Խորհրդի նիստում քննարկվեցին մի շարք
հարցեր, այդ թվում նաևՀայաստանի Հանրապետության ստանդարտացման ազգային
մարմնի կարգավիճակը և գործառույթները (սերտիֆիկացման գործառույթի տարանջատման
խնդիրը):Խորհրդի

նիստում

որոշվեց

ինստիտուցիոնալ

առումով

սերտիֆիկացման

և

ստանդարտացման գործառույթների տարանջատում չիրականացնել` հաշվի առնելով ոլորտի
զարգացման միտումները։
Բացի այդ, Խորհուրդը քննարկեց և հավանություն տվեց «Ազգային ստանդարտների
մշակման 2013-2015 թվակնների միջնաժամկետ ծրագրին», որը հաստատվեց ու գործողության
մեջ դրվեց ՍԱԻ տնօրենի 03.05.2013թ. թիվ 16-Վ հրամանով։
2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 20.12.2012թ. N1681-Ն որոշման, Ստանդարտների
ազգային ինստիտուտը 2013թ․ դեկտեմբեր և 2014թ․ հունվար ամիսներին իրականացրեց իր
գլխամասային կառույցի գույքի Կոմիտաս 49/2 հասցեից Կոմիտաս 49/4 հասցեի նոր տարածք
տեղափոխման աշխատանքները, որոնք մինչև հունվարի վերջ խափանել էին Ինստիտուտի
բնականոն

աշխատանքը`

ջեռուցման

բացակայության

պատճառով:

Նոր

տարածքի

տեղափոխման, գազմատակարարման և ջեռուցման ապահովման, էլեկտրալարերի ու
էլեկտրասնուցման համակարգի որոշակի վերակառուցման ու վերանորոգման, ինտերնետ ու
հեռախոսակապի ցանցերի ներկառուցման, որոշակի անհրաժեշտ նոր գույքի ձեռքբերման
աշխատանքները պահանջեցին լրացուցիչ շուրջ 5 մլն դրամ չնախատեսված ծախսերի
իրականացում:Բացի այդ, ընկերության գույքի մի մասը (ջահեր, շերտավարագույրներ,
օդորակիչներ և այլն), որը ներկառուցված էր նախկին տարածքում հանձնվեց Սննդամթերքի
անվտանգության ծառայությանը, որի դիմաց ՀՀ կառավարության 19.12.2013թ. թիվ 1502-Ն
որոշմամբնախատեսվել է 2014 թվականի առաջին եռամսյակում ՍԱԻ-ին հատկացնել 15790
հազ․ դրամ։
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1.2.

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ինստիտուտի կառուցվածքը և հաստիքացուցակը
ենթարկվեցին

փոփոխությունների,

որոնք

ուղղված

էին

ընկերության

գործունեության

արդյունավետության բարձրացմանը, հաստիքացուցակի վերանայմանը և աշխատանքի
վարձատրությանն ուղղվող ծախսերի կրճատմանը:
ՀՀէկոնոմիկայինախարարի

2013թվականիփետրվարի19-իթիվ110-

ԱհրամանովհաստատվեցԻնստիտուտինորկառուցվածքըևհաստիքացուցակը:

Միաժամանակ,

հիմնվելովընկերությանգործունեությանփաստացիարդյունքներիվրա,
նշվածհրամանովսահմանվեցնաև

2013թ.

եկամուտներիկանխատեսումըևծախսերինախահաշիվը:
Նորհաստիքացուցակովնախատեսվելէ

117հաստիք`

նախկին109հաստիքիփոխարեն:

Միաժամանակ,
հաստիքներիհամարնախատեսվածաշխատավարձիդրույքաչափերըմասնակիորենենթարկվելե
նփոփոխության`

միայնղեկավարպաշտոններիմասով:

Ըստէության,

նորկառուցվածքումևհաստիքացուցակումտեղենգտելհետևյալփոփոխությունները`
Ինստիտուտինախատեսվածնորկառուցվածքըհիմնվածէ
ինուժիմեջմտած«Ստանդարտացմանմասին»
Մասնավորապես,

2012թ.

մարտի

24-

նորօրենքինախագծիպահանջներիվրա:

կառուցվածքովամրագրվումէԿառավարմանխորհուրդը,

որնԻնստիտուտիբարձրագույնղեկավարմանմարմիննէևորիկազմըհաստատվելէՀՀէկոնոմիկայ
ինախարարիհրամանով:
Աղյուսակ 1
Ինստիտուտի հաստիքային աշխատողների թվաքանակի և միջին աշխատավարձի
2011-2013թթ. դինամիկան
1.

Հաստիքային աշխատողների միջին թվաքանակ, մարդ

2.

Միջին աշխատավարձ, դրամ

2011

2012

2013

123

126

122

107800

103153

113675

Հաշվետու եռամսյակում Ինստիտուտն աշխատանքներ է իրականացրել կադրային ու
փաստաթղթաշրջանառության գործունեության կազմակերպման ոլորտում, ինչը կապված էր
ընկերության վերակազմավորման աշխատանքների հետ:
Մշակվել և հաստատվել են բոլոր հաստիքների նոր պաշտոնեական հրահանգները և
բոլոր ստորաբաժանումների գործունեության կանոնակարգերը:
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2. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
2.1.

ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

ինստիտուտըամբողջությամբ

Ստանդարտների

կատարել

նախատեսվածՀՀստանդարտացման

ազգային

էստանդարտներիմշակմանաշխատանքները`

2013թ.

ծրագրով

(ՀՀկառավարության

2013թ.-

իմարտի28-ի N 313-Աորոշում):
Ինստիտուտը
ստանդարտացման
գործընթացում

2013

թվականիստանդարտացման

տեխնիկական

մասնակցել

են

հանձնաժողովների

համապատասխան

ծրագիրն
հետ

իրականացրել

համատեղ:

ստանդարտացման

է

Մշակման

տեխնիկական

հանձնաժողովները՝ միաժամանակ գնահատելով ՀՀ-ում միջազգային (ԻՍՕ)և եվրոպական
(ԵՆ) ստանդարտների կիրառման նպատակահարմարությունը՝ ազգային ստանդարտների
կարգավիճակով: Ազգային ստանդարտները մշակվել են թարգմանության եղանակով, որոնց
համապատասխանության

աստիճանը

միջազգային

(ԻՍՕ)

և

եվրոպական

(ԵՆ)

ստանդարտներին նույնական է:
2013թ.-ին մշակվել են թվով 80 ազգային ստանդարտների նախագծեր, որոնք քննարկվել
և ընդունվել են համապատասխան ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների կամ
աշխատանքային խմբերի կողմից: Ազգային ստանդարտների նախագծերը հաստատվել և
գործողության մեջ են դրվել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի տնօրենի հրամաններով:
Ստանդարտները հիմնականում մշակվել են թարգմանության եղանակով` ազգային
ստանդարտների կարգավիճակով, որոնց համապատասխանության աստիճանը միջազգային
և եվրոպական ստանդարտներին նույնական է:
Մշակված

ազգային

ստանդարտները

գնահատման,

տեղեկատվական

շինանյութերի

արտադրման,

կիրառվելու

տեխնոլոգիաների,
խաղալիքների

են

համապատասխանության

արտակարգ

անվտանգության,

իրավիճակների,
սննդամթերքի

և

գյուղատնտեսական ապրանքների, կոսմետիկայի արտադրության ոլորտներում, ինչպես նաև
ջրի

որակի

և

կլինիկական

լաբորատոր

փորձարկումների

աշխատանքների

որակի

ապահովման համար:
Համապատասխանության գնահատման ոլորտում 2013թ.-ին մշակվել են 18 ազգային
ստանդարտներ, որոնքսահմանում են սերտիֆիկացման գործընթացի համար իրավական և
պայմանագրային

հարցեր,

սերտիֆիկատների

և

համապատասխանության

նշանների

օգտագործումը, անաչառության, պարտավորության և ֆինանսավորման պահանջները, ոչ
խտրական պայմանները, գաղտնիությունը և այլն: Այս ոլորտում մշակված ստանդարտները
սահմանում են պահանջներ, որոնց պահպանումը կերաշխավորի, որ սերտիֆիկացման
մարմիններն իրազեկ, հետևողական և անաչառ են կիրառում սերտիֆիկացման սխեմաները,
ինչն

օժանդակում

է

այդ

մարմինների

ճանաչմանը

և

ազգային

ու

միջազգային

մակարդակներում սերտիֆիկացված արտադրանքների, ծառայությունների և գործընթացների
ընդունմանը և, այդպիսով, միջազգային առևտրի խթանմանը:
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտը,

համաձայն

ստանդարտների

մշակման

ծառայությունների 2013 թվականի ծրագրի, մշակել է շինանյութերի (բետոնի) արտադրության
ոլորտում 15 ազգային ստանդարտներ՝ ներդաշնակ եվրոպական ստանդարտներին:Այդ
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ստանդարտների կիրառումը կնպաստի որակյալ բետոնի արտադրմանը՝ ժամանակակից
փորձարկման մեթոդի ներդրման միջոցով:
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտն, ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2011
թվականի հուլիսի 7-ի «Սննդային հավելումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու»մասին N 993-Ն որոշման, մշակել է 4 ազգային ստանդարտներ,
որոնց կիրառումը թույլ կտա որոշել սննդային հավելումների պարունակությունը մսի և
մսամթերքի մեջ ու նպաստել մսամթերքիանվտանգության ապահովմանը:
Մշակվել են նաև ջրի որակի գնահատման համար փորձարկման մեթոդներ՝ ներդաշնակ
միջազգային պահանջներին: Այս ոլորտում մշակվել են 6 ազգային ստանդարտների
կիրառումը կնպաստի ջրի սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշների ճշգրիտ գնահատմանը:
Տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

ոլորտում

նույնականացման

քարտեր

արտադրողների, թողարկողների և օգտագործողների աշխատանքները կարգավորելու և
բարելավելու համար մշակվել են միջազգային ստանդարտներին

ներդաշնակ 7 ազգային

ստանդարտներ։
Համաձայն ՀՀ վարչապետի 2011թ. դեկտեմբերի 1-ի «ՀՀ արդյունաբերության ընտրված
ոլորտների

օրենսդրությունը

Եվրամիության

մակարդակում

կանոնակարգվող

արդյունաբերական ոլորտների օրենսդրությանը մոտարկման ծրագիրը հաստատելու մասին»
N1162-Ա

որոշման

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտըՏՀ
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«Խաղալիքներիանվտանգություն» տեխնիկական հանձնաժողովի հետ համատեղ մշակել է
խաղալիքների անվտանգության ոլորտի 4 ազգային ստանդարտներ: Ստանդարտների
կիրառումը կոչված է ապահովել Եվրոպական խորհրդարանի և խորհրդի 2009 թվականի
հունիսի

18-ի

N

2009/48/ԵՀ

հրահանգին

ներդաշնակ

ՀՀ

մշակվող

խաղալիքների

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները: Ստանդարտի կիրառումը կնպաստի ներմուծվող
և արտահանվող խաղալիքների որակի անվտանգության ապահովմանը և մրցունակության
բարձրացմանը:
«Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում» ՏՀ 24 տեխնիկական հանձնաժողովի
հետ համատեղՍտանդարտների ազգային ինստիտուտը մշակել է արտակարգ իրավիճակների
ոլորտում 5 ազգային ստանդարտներ:Այդ ստանդարտները, որոնք սահմանում և կարգավորում
են

վնասի

գնահատման

ստանդարտացման
սահմանումները,

գործընթացում

օբյեկտները
ընդհանուր

և

հիմնական

ուղղությունները,

պահանջները

նպատակները
միասնական

վտանգավոր

և

խնդիրները,

տերմինները

և

օդերևութաբանական,

հիդրոլոգիական և երկրաբանական երևույթների մոնիթորինգի և կանխատեսման նկատմամբ:
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտը

ՏՀ

4

«Կաթևկաթնամթերք»

ստանդարտացմանտեխնիկականհանձնաժողովիհետհամատեղմշակելէ3 ազգայինստադարտ,
որոնց

կիրառումըկապահովի

«Կաթի,կաթնամթերքիևդրանցարտադրությանըներկայացվողտեխնիկականկանոնակարգի»պ
ահանջներիկատարումը:
Բժշկական լաբորատորիաների աշխատանքների բարելավման և որակի բարձրացման
նպատակով «Կլինիկական լաբորատոր փորձարկումներ և in vitro ախտորոշման փորձարկման
համակարգեր» ՏՀ 23 ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովի հետ համատեղ
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտըմշակել է 4 ազգային ստանդարտներ:
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Ի կատարումն «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների և ստանդարտացման
աշխատանքները կարգավորելու և բարելավելու նպատակով` Ստանդարտների ազգային
ինստիտուտը վերանայել է հետևյալ հիմնադրութային ստանդարտները և մշակել նոր
ստանդարտներ (թվով 3 հատ)` միջազգային պահանջներին ներդաշնակ:
Եվրոպական նորմերին համապատասխան մշակվել են 3 ազգային ստանդարտներ,
որոնք սահմանում են էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ բնակելի և
հասարակական շենքերի էլեկտրոնային համակարգի և շենքերի ավտոմատացման և
կառավարման համակարգերի համար:
Գյուղատնտեսության ոլորտում 2013 թվականին մշակվել են թվով 4 հատ թարմ մրգերի և
բանջարեղենի

վերաբերյալ

հետևյալ

ազգային

ստանդարտները:Այդ

ստանդարտները

սահմանում են մատակարարման և որակի հսկողության կանոններ` ՄԱԿ-ի Եվրոպական
տնտեսական հանձնաժողովի ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:
Ազգային ստանդարտներ են մշակվել նաև մրգերում, բանջարեղեններում և դրանց
վերամշակման

մթերքներում

ցինկի,

նիտրիտի

և

նիտրատի,

երկաթի

որոշման

արդիականացված փորձարկման մեթոդներ (թվով 5 հատ):
ՀՀ-ում

տարեկանի

և

տարեկանի

ու

ցորենի

ալյուրից

հացի

արտադրությունը

կարգավորելու և դրանց որակը բարձրացնելու նպատակով մշակվել է ՀՍՏ 363 «Հաց
տարեկանի ալյուրից և տարեկանի ու ցորենի ալյուրի խառնուրդից» ազգային ստանդարտը:
Համաձայն

«Հայաստանի

Հանրապետության

գրադարանների

միասնական

մատենագիտական համահավաք գրացուցակի ստեղծման կարգը սահմանելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. նոյեմբերի 29-ի N 1509-Ն որոշման
2-րդ կետի` մշակվել է ազգային ստանդարտ, որն ընդունվել է աշխատանքային խմբի կողմից,
որում ընդգրկվել են բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունները:
ՀՀ կազմակերպությունների առաջարկությունների հիման վրա հավանության եղանակով
նախապատրաստվել

և

ազգային

ստանդարտների

կարգավիճակով

գործարկման

են

ներկայացվել 11 միջազգային ստանդարտներ:
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը կազմակերպել է միջպետական և Ռուսաստանի
Դաշնության

ազգային

ստանդարտների

քննարկումը`

ներդրման

նպատակով

համապատասխան տեխնիկական հանձնաժողովներում, որի արդյունքում գործողության մեջ
են դրվել շինարարության, սննդամթերքի արտադրության և գյուղատնտեսության ոլորտների
104 ստանդարտներ:
2.2.

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Հաշվետու

ժամանակահատվածում

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտը

կազմակերպել է տեխնիկական հանձնաժողովների շուրջ 42 նիստեր, որոնց աշխատանքի
արդյունքում ընդունվել են շուրջ 116 ազգային ստանդարտներ և 128 միջպետական և
Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտներ:
2013թ.Ստանդարտացմանևհետազոտություններիբաժնի

կողմիցստեղծվել

ենհետևյալ

ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովները՝
- ՏՀ 22 «Ստանդարտացման քաղաքականություն և ռազմավարություն»,
- ՏՀ 23 «Կլինիկական լաբորատոր փորձարկումների և արհեստական պայմաններում
ախտորոշման համակարգ»,
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- ՏՀ 24 «Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում»:
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպել
է ազգային ստանդարտների նախագծերի քննարկում ՏՀ21 «Համապատասխանության
գնահատում և կառավարման համակարգեր», ՏՀ 18 «Խաղալիքների անվտանգություն», ՏՀ 4
«Կաթ և կաթնամթերք», ՏՀ 6 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», ՏՀ 8 «Ջրի որակ», ՏՀ 2
«Միս, թռչնի միս, ձուկ, ձու եվ դրանց հիմքով արտադրանք», ՏՀ 16 «Շինարարություն,
շինարարական կոնստրուկցիաներ և շինանյութեր», ՏՀ 23 «Կլինիկական լաբորատոր
փորձարկումներ և in vitro ախտորոշման փորձարկման համակարգեր», ՏՀ 15 «Կոսմետիկա»,
ՏՀ 24 «Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում», ՏՀ 19 «Էլեկտրամագնիսական
համատեղելիության

տեխնիկական

միջոցներ»

ստանդարտացման

տեխնիկական

հանձնաժողովների նիստերում:
2.3.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ԻՍՕ) 36-րդվեհաժողովը.

Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի

պատվիրակությունը`տնօրենԵ.Ազարյանիգլխավորությամբ2013թվականիսեպտեմբերի1820մասնակցեցՌԴՍանկտՊետերբուրգ քաղաքումտեղի ունեցած ԻՍՕ-ի`Ստանդարտացման
Միջազգային Կազմակերպության 36-րդ վեհաժողովին:
ԻՍՕ վեհաժողովի անցկացման ֆորմատը նորարարական էր և բաղկացած էր ակտիվ
խմբային

քննարկումներից

ու

պանելային

դեբատներից:

Մասնավորապես,

հայկական

պատվիրակությունը մասնակցեց հետևյալ երկու խմբային քննարկումներին`
1. ԻՍՕ

2011-2015թթ.

Ռազմավարականծրագրիիրականացմանճանապարհիկեսնանցածէ.
Արդյո՞քճիշտուղովենքընթանում.
2. Ստանդարտներիևտեխնիկական կանոնակարգմանդիլեման:
ԻՍՕ-ի 36-րդ

վեհաժողովի

ընթացքում

փոփոխություն

կատարվեց

ԻՍՕ-ի

կանոնադրության մեջ, որով ԻՍՕ Տեխնիկական կառավարման խորհրդի անդամների թիվն
ավելացվեց մեկով: Ընտրվեցին ԻՍՕ Խորհրդի և ԻՍՕ Տեխնիկական կառավարման խորհրդի
նոր

անդամները,

ներկայացվեցին

և

հաստատվեցին

ԻՍՕ

ֆինանսա-տնտեսական

գործունեության արդյունքները, զեկույցով հանդես եկան ԻՍՕ գլխավոր քարտուղարը, ԻՍՕ
նախագահը, ԻՍՕ քաղաքականության, ֆինանսական և տեխնիկական կառավարման գծով
փոխնախագահները և ԻՍՕ գանձապահը:
Այսպիսով, ԻՍՕ 36-րդ վեհաժողովն անցկացվեց բարձր արդյունավետությամբ և
արձանագրեց մի շարք էական փոփոխություններ, որոնք հետագայում էլ ավելի կբարձրացնեն
ԻՍՕ միջազգային դերը և կնպաստեն ստանդարտացման համաշխարհային գործընթացների
արդյունավետության աճին:
2.ԻՍՕ-ի Զարգացող երկրների հարցերով մշտական կոմիտեի (ԴԵՎԿՕ) 47-րդ
նիստը. Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
Ստանդարտնրի

ազգային

ինստիտուտիպատվիրակությունը`տնօրենԵ.Ազարյանիգլխավորությամբ2013 թվականի
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սեպտեմբերի 16-17 մասնակցեց ՌԴ Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում տեղի ունեցած ԻՍՕ-ի
Զարգացող երկրների հարցերով մշտական կոմիտեի (ԴԵՎԿՕ) 47-րդ նիստին:
Նիստը իր բնույթով աշխույժ քննարկումների ոճով էր և տեղի ունեցան մի քանի
խմբային ու միջանկյալ քննարկումներ, որոնք նվիրված էին զարգացող երկնրներին առնչվող
մի շարք կարևոր խնդիրներին:
Հայկական պատվիրակությունը մասնակցեց առաջին խմբի քննարկումներին, որտեղ
ներկայացվեց նաև Հայաստանի փորձը և տեղի ունեցավ փորձի ու կարծիքների փոխանակում:
Ներկայացված առաջարկներն ամփոփ տեսքով ներկայացվեցին ԴԵՎԿՕ պլենար նիստում և
կծառայեն հետագա առաջադրանքների մշակման համար:
Սեպտեմբերի

17-ին

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի

փոխտնօրեն

Գ.Նազարյանը, որպես ԴԵՎԿՕ նախագահության խորհրդատվական խմբի անդամ (ՆԽԽ),
մասնակցեց ԴԵՎԿՕ ՆԽԽ նիստին, որտեղ ամփոփվեցին պլենար նիստի ընթացքում
ընդունված որոշումները և հստակեցվեցին հետագա ռազմավարական ուղղությունները:
3.Միջազգային համագործակցության ոլորտում նոր ձեռքբերումները, Սանկտ
Պետերբուրգ, ՌԴ
ԻՍՕ-ի վեհաժողովներին ներկայացված լինելը, բացի տեխնիկական բնույթի խնդիրների
քննարկումից, համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրերի և ճանաչման ձեռքբերման
լավագույն հնարավորություններից է: ԻՍՕ-ի անդամները մեծամասամբ բաց չեն թողնում այս
հնարավորությունը որպեսզի շփվեն միմյանց հետ, ձեռքբերեն նոր պայմանավորվածություններ
և հիմք դնեն համագործակցության նոր ձևերին:
Մասնավորապես, Հայաստանի
րունեցավ

ԻՍՕ-ի գլխավոր

պատվիրակությունը

քարտուղար

առանձնակի

պրն. Ռոբ

հանդիպումնե

Սթիլի, ԴԵՎԿՕ-ի գլխավոր

քարտուղարպրնԲիեր
Բուդուի,Ֆրանսիայի,Ավստրիայի,Իսպանիայի,Գերմանիայի,ՄեծԲրիտանիայի,Կանադայի,ԱՄՆ
-ի,Լեհաստանի,

Լիտվայի,

Բոսնիա-Հերցեգովինայի,

Արաբիայի,Իրանի,Ռուսաստանի

Դաշնության,

Մակեդոնիայի,Սաուդյան

Բելարուսի,

Ուկրաինայի,

Ղազախստանի,Ուզբեկստանիևմիշարքայլերկրների պատվիրակությունների

հետ: Այդ

առանձնազրույցների և քննարկումների արդյունքում,մասնավորապես, տեղի ունեցավ փորձի
փոխանակում և քննարկվեցին համագործակցության հնարավորությունները:
Հայաստանի պատվիրակությունը 2013թ.

սեպտեմբերի 17-ին մասնակցեց ԱՊՀ

երկրների և ՍԵՆ-ՍԵՆԵԼԵԿ-ի պատվիրակությունների հանդիպմանը, որի ընթացքում ՌԴ և
ՍԵՆ-ի միջև կնքվեց ստանդարտացման ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր: Այդ
համաձայնագրով, մասնավորապես նախատեսվում է դյուրինացնել ու փոխշահավետ դարձնել
ԳՕՍՏ և ԵՆ ստանդարտների փոխանակումը և կիրառումը Եվրամիության և ԱՊՀ
տարածաշրջաններում:

Հանդիպման

ընթացքում

քննարկվեցին

ՍԵՆ-ի

և

ԱՊՀ

Ստանդարտացման, Չափագիտության և Սերտիֆիկացման Միջպետական Խորհրդի միջև
ստորագրված համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում գործողությունների
հստակ ծրագրի սահմանման հնարավորությունները: Քննարկվեց Եվրոպական և ԱՊՀ
տեխնիկական կանոնակարգման մոտեցումների ներդաշնակեցման խնդիրը:
Վեհաժողովի ընթացքում, 2013թ. սեպտեմբերի 20-ին Բոսնիա և Հերցեգովինայի
Ստանդարտացման

ինստիտուտի

գլխավոր

տնօրեն

պարոն

Ալեքսանդր

Սինկարը

և
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Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (ՍԱՐՄ) տնօրեն պարոն Ենոք
Ազարյանը կնքեցին երկու ինստիտուտների միջև համագործակցության համաձայնագիր:
Նույն օրը համաձայնագիր կնքվեց Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (ՍԱՐՄ) և
Պարսից Ծոցի Համագործակցության Խորհրդի Ստանդարտացման կազմակերպության (GSO)
միջև, որը ստորագրեցին տնօրեն պարոն Ենոք Ազարյանը և GSO գլխավոր քարտուղար
պարոն Նաբիլ Մոլլան:
Կնքված համաձայնագրերն էլ ավելի են ընդլայնում ՍԱՐՄ-ի համագործակցության
աշխարհագրությունը

և

առավել

դյուրին

ստանդարտացման

աշխատանքները:

ու

արդյունավետ

Միաժամանակ,

են

դարձնում

կնքված

ազգային

համաձայնագրերի

շրջանակներում հնարավորություն է ստեղծվում աջակցել տեղական արտադրողներին`
արտաքին շուկաներում առևտրային գործարքների իրականացման խթանման համար:
4.Արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման բնագավառում ԱՊՀ
երկրների 2013թ. մրցանակաբաշխություն.
Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման Միջպետական խորհրդի 42րդ նիստի որոշման համաձայն (արձ. N 42–2012, կ. 7.5.7), Միջպետական խորհրդի
ստանդարտների

բյուրոն

2013թ.

փետրվարի

26-ից

մինչև

մարտի

1-ը

անցկացրեցուսումնագործնականսեմինար,
որինպատակնէրնախապատրաստելփորձագետներին,արտադրանքիև
որակի

ծառայությունների

ապահովմանբնագավառումմրցույթիմասնակիցներիներկրորդփուլում

գնահատելուն,ըստՄիջպետականխորհրդի 42-րդ նիստում հաստատված ծրագրի (արձ. N 422012, 7.5.8):
Հայաստանի Հանրապետության կողմից
էր Ստանդարտներիազգային

սեմինարի

աշխատանքներին

ինստիտուտ

մասնակցում

ՓԲԸԿառավարման

համակարգերի,սննդամթերքիևպարենայինհումքիսերտիֆիկացմանբաժնիպետը,
ովարտադրանքիևծառայություններիորակիապահովմանբնագավառումԱՊՀերկրներիմրցանակ
աբաշխությանփորձագետն է։
Փորձագետներից կազմված են 12 հանձնաժողովներ(համաձայն ԱՊՀ երկրների
մրցանակաբաշխության
փորձագիտական

մասին

գնահատումը

կանոնադրության):Հավակնորդ
իրականացվում

է

կազմակերպության

համաձայն

Ստանդարտների

ազգայինինստիտուտի կողմից ներկայացված նյութերի: Փորձագիտական հանձնաժողովները
մինչև 2013թ ապրիլի 1-ը Միջպետական խորհրդիստանդարտների բյուրո են ներկայացնում
եզրակացություններ՝ նշելով հավակնորդ կազմակերպության գործունեության ուժեղկողմերը,
ինչպես նաև այն բնագավառները, որտեղ հնարավոր են բարեփոխումներ, տալիս են
վերջնական գնահատականը բալերով՝մրցույթի նյութերը ժյուրիի քննարկմանը ներկայացնելու
համար: Մրցույթի ժյուրիի նիստը կայացավ 2013թ. հունիսի 5-ից 8-ը Ուֆաքաղաքում (ՌԴ)՝
Միջպետական խորհրդի 43-րդ նիստի շրջանակներում:
5. Փոխճանաչման հուշագիր Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի
(SARM) և Գերմանիայի ստանդարտացման ինստիտուտի (DIN) միջև
Սույն թվականի հունիսի 20-ին Կոպենհագենում տեղի ունեցած Ստանդարտացման
եվրոպական կոմիտեի և Էլեկտրատեխնիկայի ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի (CENCENELEC)տարեկան
Ստանդարտների

վեհաժողովի
ազգային

ընթացքում

ինստիտուտի(SARM)

փոխճանաչման
և

հուշագիր

Գերմանիայի

է

կնքվել

ստանդարտացման

ինստիտուտի(DIN) միջև: Հուշագիրը ստորագրել են Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի
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տնօրեն պարոն Ենոք Ազարյանը և Գերմանիայի ստանդարտացման ինստիտուտի խորհրդի
նախագահ պարոն Տորստեն Բահկեն:
Հուշագիրը նախատեսում է ակտիվացնել համագործակցությունը մի շարք կարևոր
ուղղություններով, մասնավորապես`
1. SARM-ի և DIN-ի կողմից հրատարակված փաստաթղթերի փոխանակում,
2. Ազատ մատչելիություն Գերմանիայի և Հայաստանի ստանդարտներին, որոնք
կօժանդակեն ստանդարտների մշակման աշխատանքները ստանդարտացման
մասնագետների համար,
3. Ստանդարտացմանը վերաբերող տեղեկատվության փոխանակում,
4. SARM-ի և DIN-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումներ,
5. Փորձի փոխանակման նպատակով սեմինարներին, կոնֆերանսներին և կրթական
ծրագրերին մասնակցելու համար փորձագետների երկկողմ մասնակցություն, և այլն։
Կողմերըքննարկեցինգործունեությանհետագագերակաուղղությունները,
որոնցիցՀայաստանիհամարառավելկարևորէտեխնիկականօժանդակությունըենթակառուցվածքներիզարգացմանհամար:
6.ԵՄ ԻՆՈԳԵՅԹ ծրագրի գազի և էլէկտրաէներգիայի ստանդարտների վերաբերյալ
աշխատաժողովը
«INOGATE տեխնիկական քարտուղարության եւ Բաքվի նախաձեռնության ու Արեւելյան
գործընկերության էներգետիկ նպատակներին աջակցող միասնական ծրագրի»շրջանակներում
ԻՆՈԳԵՅԹ

տեխնիկական

քարտուղարությունը

կազմակերպել

էր

տարածաշրջանային

սեմինար եւ ուսումնական այց, որը նվիրված էր ստանդարտների ներդաշնակեցման
ճանապարհային քարտեզի եւ գործողությունների ծրագրի մշակմանը եւ կարողությունների
բարելավման ուղղությամբ առաջարկություններին: Միջոցառումը տեղիունեցավ Լոնդոնում,
Մեծ Բրիտանիա 2013թ. հուլիսի 8-11` բրիտանական ստանդարտների ինստիտուտի (BSI)
հյուրընկալության ներքո:
Ծրագրի

հիմնական

գործընկերության

նպատակը

նպատակների

Բաքվի

նվաճման

համար

նախաձեռնության
INOGATE

եւ

գործընկեր

Արեւելյան
երկրների

առաջընթացին նպաստելն է: Ծրագրի նպատակն է աջակցել հանածո վառելիքից եւ դրա
ներմուծումից

այդ

գործընկեր

կրճատմանը,էներգամատակարարման

երկրների

կախվածության

անվտանգությանբարելավմանը

եւ

կլիմայի

փոփոխության երևույթների ընդհանուր մեղմացմանը:
INOGATE տեխնիկական քարտուղարության ծրագրի նպատակներից մեկը գազի եւ
էլեկտրաէներգիայի

եվրոպական

եւ

միջազգային

ստանդարտների

կիրառման

եւ

ներդաշնակեցման խթանումն է:
Հայաստանի

պատվիրակությունը`

ենթակառուցվածքների

վարչության

պետ

ՀՀ

էկոնոմիկայի
Լ.Մաքսուդյանը,

նախարարության
ՀՀ

որակի

էներգետիկայի

եւ

բնականպաշարների նախարարության զարգացման վարչության պետ Հ.Ծուղունյանը եւ
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի

փոխտնօրեն

Գ.Նազարյանը

մասնակցեցին

սեմինարին և ուսումնական այցին:
Սեմինարի ընթացքում բանախոսները ներկայացրեցին «INOGATE գործընկեր երկրների
ստանդարտացման

եւ

տեխնիկական

օրենսդրության

համակարգերի

ուսումնասիրության»վերջնական արդյունքները, ներկայցվեցին Ճանապարհային Քարտեզի եւ
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գործողությունների

ծրագրի

նախագծերը:

Սեմինարը

նաեւ

առիթ

էր

գազի

եւ

էլեկտրաէներգիայի ոլորտի գերակա ստանդարտների վերաբերյալ յուրաքանչյուր INOGATE
գործընկեր երկրից հավաքագրված վերջնական տվյալների վավերացման համար: Բացի այդ,
ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման Միջպետական խորհրդի
քարտուղար

պարոն

ստանդարտների

Նիկոլայ

ընդունման

Սոնեցը

ներկայացրեց

հնարավորությունները,

ռուսերեն

ինչի

թարգմանված

վերաբերյալ

տեղի

գազի

ունեցավ

առանձին քննարկում:
Մասնակիցները որոշեցին խնդրել ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ բյուրոյին` ուղարկել նախորդ
INOGATE ծրագրի շրջանակներում թարգմանված ստանդարտների թարգմանությունները
գործընկերերկրների

Ստանդարտացման

ազգային

մարմիններին,

որպեսզի

ազգային

տեխնիկական հանձնաժողովները հնարավորություն ունենան քննարկել ազգային կամ
տարածաշրջանայինմակարդակով դրանց ընդունման հնարավորությունը:
Ուսումնական այցի շրջանակներում INOGATE գործընկեր երկրների ներկայացուցիչներն
այցելեցին Միացյալ Թագավորության ստանդարտացման ազգային մարմնի` BSI գրասենյակը
Լոնդոնում եւ ծանոթացան վերջինիս գործունեությանը ստանդարտացման ոլորտում` որպես
Եվրոպական միության լավագույն փորձի օրինակ: Բացի այդ, մասնակիցներըՄիացյալ
Թագավորությունում
լաբորատորիան

այցելեցին

եւ

BSI-ի

ծանոթացան

էլեկտրատեխնիկական

արդի

փորձին

ու

իրերի

փորձարկման

փորձարկման

նորագույն

սարքավորումներին:
7.

Որակի

կառավարման

համակարգերի

ուժեղացում.

Սննդի

փորձարկման

լաբորատորիաների վերապատրաստումը
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի

Փորձարկման

լաբորատորիայի

աշխատակիցները 2013թ.-ի հունիսի 26-ից 28-ը մասնակցեցին Հարավային Կովկասի
երկրներում Գերմանիայի «PTB» Չափագիտության ինստիտուտի կողմից իրականացվող
ծրագրի շրջանակներում Ստանդարտների ազգային ինստիտուտում անցկացված գործնական
սեմինար-վերապատրաստմանը: Այդ միջոցառումը կազմակերպվել էր ընդհանուր առմամբ
Ծրագրի շրջանակներում ընտրված երեք թիրախային լաբորատորիաների մասնագետների
վերապատրաստման նպատակով` Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի, «Ստանդարտ
դիալոգ» ընկերության և «Տոնուս Լես» ընկերության լաբորատորիաների հավատարմագրան
միջազգային չափանիշներին համապատասխանությունն ապահովելու ուղղությամբ:
Տեղեկատվական-ուսուցողական

և

գործնական

բնույթ

կրող

այս

սեմինարի

ընթացքում, որը վարում էր Ծրագրի հայկական համակարգող տիկին Նունե Դարբինյանը և
PTB-ին

ներկայացնող

մեկնաբանվեցին

միջազգային

փորձարկման

փորձագետ

Տոբիաս

լաբորատորիաների

Վիզորեկը,

բազմակողմանի

հավատարմագրման

միջազգային

պահանջները: Լուսաբանվեցին միջազգային ստանդարտով սահմանված կառավարման և
տեխնիկական պահանջները: Առանձին քննարկում կազմակերպվեց փորձարկման մեթոդների
վալիդացման վերաբերյալ:
Սեմինարին ներկա գտնվող հիմնական շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում` ՀՀ Էկոնոմիկայի

նախարարության

Որակի

ենթակառուցվածքի

վարչության

պետ

տկն.

Լիլի

Մաքսուդյանը, «Տոնուս Լես», «Ստանդարտ դիալոգ», «ԷԿՈԿԵՆՏՐՈՆ», Կուրորտաբանության
ազգային

ինստիտուտի

փորձարկումների

կենտրոնի

և

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի Լաբորատոր Փորձարկումների Կենտրոնի ներկայացուցիչները քննարկեցին նաև
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սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիաների ցանցի ստեղծման ու համագործակցության
հնարավորությունները:
8.Միջազգային ստանդարտներ` ինտեգրումը համաշխարհային գործարար
միջավայր
Բրիտանական Ստանդարտների ինստիտուտի (BSI) հրավերով սեպտեմբեր 19,
2013թ.Սանկտ

Պետերբուրգում,

Ստանդարտների

ՌԴ

գտնվող

Մեծ

ազգային

Բրիտանիայի

հյուպատոսությունում

ինստիտուտի

փոխտնօրեն

Գ.Նազարյանըմասնակցեցժամանակակիցստանդարտներիստեղծմանը

և

կիրառմանընվիրվածընդունելությանըևքննարկմանը,որը կազմակերպվել

էրԻՍՕ 36-

րդ վեհաժողովի շրջանակներում:
ՄիջոցառմանըներկաէինBSIևԱՊՀ

մի

քանի

երկրի

ստանդարտացման

կազմակերպությունների բարձրագույն ղեկավարության անդամները, որոնք ներգրավված են
ստանդարտների

մշակմանևկիրառման

աշխատանքներում,

ինչպես

նաևհասարակական

կազմակերպությունների և լրագրողների ներկայացուցիչներ:
Օրակարգը նվիրված էր տեխնիկական կանոնակարգման և ստանդարտացման
ոլորտում իրավական դաշտի, ընթացիկ և նոր ստանդարտների, դրանց օգտագործման
առավելությունների,

միտումների

և

հեռանկարների,

ինչպես

նաև

փոխադարձ

համագործակցության հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակմանը:
BSI ներկայացված էր Լոնդոնի գլխամասային գրասենյակի պատվիրակությամբ, այդ
թվում`Գործադիր տնօրեն Հովարդ, տնօրենների խորհրդի նախագահ Սեռ Դեյվիդ Բրաուն,
Ստանդարտների գծով տնօրեն Սկոտ Ստեդման, արտաքին քաղաքականության տնօրեն
Դավիթ Բել, ստանդարտների վաճառքի տնօրեն Ջոն Թոմլինսոն, միջազգային ծրագրերի
բաժնի

պետ

Վոլոդիմիր

Յակուբով,

ինչպես

նաև

BSI

Մոսկվայի

գրասենյակի

պատվիրակությունը, որը կազմակերպել էր միջոցառումը, այդ թվում` BSI MS ԱՊՀ գործադիր
տնօրեն Դմիտրի Յարցևև մարքեթինգի մենեջեր Մարինա Ֆեդոտովա:Հանդիպումը վարելու
համար հրավիրվել էր դոկտոր Վադիմ Լապիդուսը:
Հրավիրված անձանց թվում էին Ղազախստանի ստանդարտացման ինստիտուտի
«KazInSt»գլխավոր տնօրեն Արման Շաքալիևը, Ստանդարտացման և սերտիֆիկացման
համառուսական ինստիտուտի «VNIIS» տնօրենի առաջին տեղակալ Իվան Չայկան, SARM
փոխտնօրեն Գևորգ Նազարյանը, Տեխնիկական կանոնակարգման ստանդարտացման և
համապատասխանության գնահատման RSPP կոմիտեի պետի առաջին տեղակալ Անդրեյ
Լոցմանովը, Որակի համառուսական կազմակերպության նախագահ Գենադի Վորոնինը,
NLMK խմբի փոխնախագահ Յուրի Լարինը,Ածխածնի կլանման ծրագրերի աջակցման
ազգային

կազմակերպության

գլխավոր

տնօրեն

Յուրի

Ֆյոդորովը,

ԱՆԿ

«Բաշնեֆտ»

աշխատանքի պաշատպանության և արդյունաբերական անվտանգության դեպարտամենտի
տնօրեն Պավել Զախարովը, ինչպես նաև «Պրիորիտետ»ընկերությունների խմբի գլխավոր
տնօրեն Վադիմ Լապիդուսը, ով վարում էր քննարկումը:
Բացի այդ, հանդիպմանը ակտիվ մասնակցություն ունեցան առաջատար ռուսական
ընկերությունների ներկայացուցիչները` Ռոսատոմը, Ռոսնեֆտը, Ռուսական երկաթուղին, ԱյՏեկոն, ՆԿ Ինժինիրինգը, ինչպես նաև ստանդարտների տարածմամբ զբաղվող հայտնի
«Նորմդոկսը» և «Ստանդարտներ և որակ» ամսագրի խմբագրությունը:
Հիմնական զեկույցներըև քննարկումները անդրադարձան հետևյալ թեմաներին.
- ստանդարտների ստեղծման կարիքները, վերջին զարգացումները.
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- երկրների միջև համագործակցության հեռանկարները.
-Սովետական
ՄիությանստանդարտացմանավանդույթներիժառանգությունըևստանդարտացմանապագանԱ
ՊՀերկրներում.
- ԳՕՍՏ Ռ ստանդարտների մշակումը` ISO-ի և BSI ստանդարտների հիման վրա.
-

Ստանդարտացման

բնագավառում

միջազգային

համագործակցության

գերակայությունները.
-

Կազմակերպությունների

կողմից

ստանդարտների

տեքստերի

իրավական

օգտագործման խնդիրները.
- Ջերմոցային գազերի արտանետումների գույքագրման և կրճատման նախագծեր,
- անդրազգային կորպորացիաների հաջող կառավարման օրինակներ` միասնական
միջազգային ստանդարտների կիրառման հաշվին.
Միջոցառումը օգնեց մասնակիցներին կիսվել ժամանակակից ստանդարտացման
կարգավիճակի և միտումների վերաբերյալ տեղեկություններով և կարծիքներով:
2.4.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը 2013 թվականին ՀՀ կազմակերպությունների
հետ համատեղ շարունակել է սերտ համագործակցել Ստանդարտացման միջազգային
կազմակերպության

(ԻՍՕ)

և

Ստանդարտացման

եվրոպական

կոմիտեի

(ՍԵՆ)

հետ:

Կազմակերպվել է ՀՀ ընկերությունների մասնակցությունը ԻՍՕ-ի 49 ստանդարտացման
տեխնիկական հանձնաժողովի, 19 ենթահանձնաժողովի և 3 քաղաքականության մշակման
հանձնաժողովի աշխատանքներին:
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտըհաշվետու

տարումկազմակերպելէմիջազգայինստանդարտներինախագծերիէլեկտրոնայինքվեարկության
աշխատանքներ,
որիընթացքում65միջազգայինստանդարտներինախագծերանցելենփորձաքննությունևհամաձայ
նեցվելենՀՀ-ումբոլորշահագրգիռկազմակերպություններիհետ:
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտիկողմիցմշտականիրականացվելենաշխատանքներԻՍՕիևնրահանձնաժողովներիհետ, ինչպեսնաևՍԵՆ-իևնրահանձնաժողովներիհետ։
2013թ.-ին տեխնիկական հանձնաժողովներին ստանդարտացման աշխատանքների
իրականացման նպատակով տրամադրվել են շուրջ 35 եվրոպական և 45 միջազգային
ստանդարտներ:
Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտն

իրականացրել է հետևյալ միջպետական ստանդարտացման աշխատանքները`
1. կազմակերպել և կատարել է շուրջ 895 միջպետական ստանդարտների նախագծերի
էլեկտրոնային քվեարկություն,
2. կատարել է ԱՊՀ երկրների Միջպետական ստանդարտացման խորհրդի (ՄՍԽ) շուրջ
24 հանձնարարականներ,
3.

կազմակերպել

է

շուրջ

315

միջպետական

ստանդարտների

նախագծերի

համաձայնեցում ՀՀ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ,
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Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտը

կազմակերպել

է

104

միջպետական

ստանդարտների գործարկումը ՀՀ
ՀՀ-ում:
2.5.

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՈՒՄ
Վ

2013 թվականին Ստանդարտներիա
Ստանդարտներիազգայինֆոնդըհամալրվելէ1103
1103միջազգային (ԻՍՕ),
1069Եվրոպական (ԵՆ), 793
793միջպետական (ԳՕՍՏ), 476ՌուսաստանիԴաշնության
ՌուսաստանիԴաշնության (ԳՕՍՏՌ)
և116ՀայաստանիՀանրապետության
ՀայաստանիՀանրապետության

(ՀՍՏ)

նորստանդարտներով։Ստանդարտներիէլեկտրոնայինտարբերակներըարխիվացվելեն
Ստանդարտներիէլեկտրոնայինտարբերակներըարխիվացվելեն,
Ստանդարտներիէլեկտրոնայինտարբերակներըարխիվացվելեն
իսկթղթիկրիչովստանդարտներըհաշվառմանեն
իսկթղթիկրիչովստանդարտներըհաշվառմանենվերցվելմատյանում։
Ստանդարտներիազգայինֆոնդիարդիականացմաննպատակով
Ստանդարտներիազգայինֆոնդիարդիականացմաննպատակով2013
2013

թվականին

կատարվելէ725միավորստանդարտիտեխնիկականմշակում։
միավորստանդարտիտեխնիկականմշակում։
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտն իրականցրել է նաև ՀՀ-ում
ՀՀ
ընդունված և
գործող ստանդարտների էլեկտրոնային տարբերակների ստեղծման և կայքում տեղադրման
աշխատանքներ՝

ստանդարտների

էլեկտրոնային

վճարման

համակարգի

ներդրման

նպատակով:
Գծանկար 1.
Ազգայինստանդարտներիներդաշնակեցումը
միջազգայինստանդարտներին (ԻՍՕ, ԻԷԿ, ԵՆ), տոկոսներով
50

Եվրամիության երկրներում ստանդարտների
ներդաշնակեցման միջին մակարդակը ~ 80%
38
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Հաշվետու

2013թ
2013թ․

ժամանակահատվածում

ՀայաստանիՀանրապետությանգործատուներինև
ՀայաստանիՀանրապետությանգործատուներինևմասնագետներինսպառիչտեղեկատվություն
մասնագետներինսպառիչտեղեկատվություն
ապահովելուհամարնախապատրաստվելէ

«ՀՀ ստանդարտների 2013
3թվականի կատալոգի»

էլեկտրոնային տարբերակը,, որի որոնման համակարգը համապատասխանում է միջազգային
գործելակարգին:
Ներկայումս Ինստիտուտում զգալի աշխատանքներ են տարվում ստանդարտների
ազգային ֆոնդում առկա բոլոր ստանդարտների թվայնացման ուղղությամբ և ձևավորվում է
ստանդարտների էլեկտրոնային բազան
բազան, որի հիման վրա պետք է ծրագրավորվի,
ծրագրավորվի կազմավորվի
և

ներդրվի

ստանդարտացման

գրադարանը:Էլեկտրոնային
Էլեկտրոնային

գրադար
գրադարանը
անը

նորմատիվ
պետք

է

փաստաթղթերի
ընդգրկի

ոչ

միայն

էլեկտրոնային
Հայաստանի

Հանրապետությունում գործող
գործող, այլև չեղյալ հայտարարված, գործողությունը դադարեցված կամ
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դեռևս չընդունված բոլոր միջազգային, միջպետական և եվրոպական ստանդարտները։
Էլեկտրոնային գրադարանը թույլ կտա խթանել ստանդարտների վաճառքը` առցանց վաճառքի
ներդրման միջոցով: Հնարավոր կլինի նաև գրադարանը տեղակայել Ինստիտուտի Գյումրու,
Վանաձորի և Կապանի բաժանմունքներում, ինչպես նաև Ղարաբաղի ստանդարտների
կոմիտեում` բարելավելով ստանդարտների ձեռք բերման մատչելիությունը: Հետագայում
հնարավոր կլինի նաև էլեկտրոնային գրադարանի ներդրումը հանրապետության խոշոր ԲՈՒՀերում և գիտահետազոտական ինստիտուտներում: Ելնելով աշխատանքների մեծ ծավալից,
ինչպես

նաև

ֆինանսավորման

մակարդակից,

նախատեսվում

է

ստանդարտների

էլեկտրոնային գրադարանը գործարկել 2014թվականին:
2012

թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության գործատուներին և

մասնագետներին

սպառիչ

տեղեկատվություն

ապահովելու

համար

հրատարակվել

է

«Ստանդարտներ և տեխնիկական պայմաններ» թվով 3 տեղեկատուներ և պատրաստվել է ՀՀ
կազմակերպությունների համար 10 տեղեկատվական թերթիկ՝ ազգային ֆոնդում համալրված
բոլոր

ստանդարտների

վերաբերյալ,

որոնք

տրամադրվել

են

Ինստիտուտի

բոլոր

բաժանորդներին։
2.6.

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

2013թ.-ինԻնստիտուտըՀՀ կազմակերպությունների հետ կնքել է 35 պայմանագիր`
աբոնենտային սպասարկման աշխատանքների իրականացման նպատակով:
Համաձայն

գործող

պայմանագրերի

պատրաստվել

է

ձեռնարկությունների

հետ

հանձնման-ընդունման 40 ակտ:Կատարված աշխատանքների արդյունքում կազմվել են
աշխատանքների հանձնման-ընդունման համապատասխան ակտերը հետևյալի մասով.
•

տեղեկատվության տրամադրում ազգային ֆոնդում միջազգային (ԻՍՕ, ԻԷԿ, ԵՆ),
միջպետական (ԳՕՍՏ), Հայաստանի Հանրապետության (ՀՍՏ) և արտասահմանյան
երկրների (այդ թվում` ԱՊՀ) ստանդարտների և այլ նորմատիվ փաստաթղթերի մասին,

•

կազմակերպությունների ստանդարտների ֆոնդի արդիականացում,

•

ՀՀ

ստանդարտների

ամենամյա

կատալոգի,

ստանդարտների

և

տեխնիկական

պայմանների եռամսյակային տեղեկատուների տրամադրում,
•

բաժանորդին անհրաժեշտ ազգային ստանդարտների անվճար տրամադրում (թվով
309),

•

խորհրդատվություն ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման
փաստաթղթերի վերաբերյալ։
Նշված

ակտերը

տրամադրվել

են

կազմակերպություններին,

որից

հետո

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտին փոխանցվել է 5040000 ՀՀ դրամ:
Գծանկար2.
ՀՀկազմակերպություններինևանհատձեռնարկատերերինստանդարտներիվաճառքի 2009-2013թթ.
քանակականդինամիկան
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Քանակը, հատ

Ստանդարտների վաճառքը իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով ըստ
հաստատված գնահաշվարկի և տրված հաշիվ
հաշիվ-ապրանքագրի
ապրանքագրի կամ անդորրագրի։ Ազգային
ստանդարտների վաճառքի դեպքում կազմակերպության կողմից ներկայացվում է անհրաժեշտ
ստանդարտների գնման հայտ և կնքվում է պայմանագիր։
2013թ-ին իրականացվել
նացվել է 824 հազ. դրամի (թվով 125 հատ) ստանդարտների վաճառք
ՀՀ կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին
ձեռնարկատերերին:
ՀՀ կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին ստանդարտների վաճառքի
2009-2013թթ. քանակական և գումարային դինամիկան ներկայացված է գծանկարներ 2-ում և
3-ում:
Գծանկար3.
ՀՀկազմակերպություններինևանհատձեռնարկատերերինստանդարտներիվաճառքի 2009-2013թթ.
գումարայինդինամիկան, հազ.դրամ
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Գումարը, հազ. դրամ

2013

Ինչպես երևում է վերը պատկերված ստանդարտների վաճառքի դինամիկայից,
դինամիկայից
ստանդարտների

վաճառքը

որոշակի

անկում

է

արձանագրել::

Նշված

հանգամանքը

պայմանավորված է մի շարք գործոններով
գործոններով, ինչպիսիք են վաճառքի ցածր մատչելիությունը,
մատչելիությունը
ցածր իրազեկվածությունը և այլն
այլն:
2013թ-ին

Ինստիտուտը

շարունակել

է

տեխնիկական

պայմանների

մշակման

խորհրդատվական
ական ծառայությունների մատուցումը
մատուցումը, որի հիմնական նպատակն է օգնել միջին և
փոքր

ձեռնարկություններին

և

անհատ

ձեռնարկատերերին

մշակելկոնկրետ

տեսակի
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արտադրանքի համար տեխնիկական պայմաններ
պայմաններ` համաձայն գործող նորմատիվ իրավական
փաստաթղթերի և ստանդարտացման ազգային համակարգի ստանդարտների պահանջների։
Գծանկար 4.
Խորհրդատվականաշխատանքներից հասույթը 2012-2013թթ.. հազ. դրամ
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Տեխնիկական պայմանների և դրանց փոփոխությունների մշակման խորհրդատվական
ծառայություններ են մատուցվել 30 կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի
համար, որից հասույթը կազմել է 600.0 հազ. դրամ:Համեմատության
Համեմատության համար,
համար 2012 թվականին
79 կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար նշված ծառայություններից
հասույթը կազմել է 2646.0 հազ
հազ. դրամ (տես գծանկար 4-ը):
2013

թվականին

հաշվառման

ներկայացված

372

տեխնիկական

պայմաններ

տեխնիկական պայմանների փոփոխություններ ենթարկվել են փորձաքննության և հաշվառվել
են,որի
որի հիմնական նպատակն է համապատասխանեցնել կազմակերպության նորմատիվ
փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը,
օրենսդրությանը տեխնիկական
կանոնակարգերին
ին և ազգային ստանդարտներին։ Այդ աշխատանքներից ստացված հասույթը
կազմել է 10588.3 հազ. դրամ
դրամ:
Գծանկար 5.
Տեխնիկական պայմանների փորձաքննության աշխատանքներից հասույթը 2012-2013թթ.
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3. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2013Թ.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ինստիտուտում գործում են 6 հավատարմագրված
փորձարկման լաբորատորիաներ, այդ թվում`
1. Երևանի փորձարկման լաբորատորիան,
2. Երևանի ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների փորձարկման լաբորատորիան,
3. Երևանի ֆիզիկաքիմիական փորձարկման լաբորատորիան
4. Երևանի նավթամթերքների փորձարկման լաբորատորիան,
5. Գյումրու փորձարկման լաբորատորիան,
6. Վանաձորի փորձարկման լաբորատորիան:
Ինստիտուտի կազմում գտնվող բոլոր լաբորատորիաները գործում են«Լաբորատոր
փորձարկումների

կենտրոն»

ստորաբաժանման

կազմում:

Նշվածը

թույլ

է

տալիս

կենտրոնացված ձևով կազմակերպել բոլոր անհրաժեշտ լաբորատոր նյութերի և ծախսերի
իրականացումը,

օպտիմիզացնել

առկա

լաբորատոր

սարքերի

օգտագործումը

և

կենտրոնացված ձևով համակարգել լաբորատոր փորձարկումների իրականացման որակը ու
պահանջները: Այդուհանդերձ, գործող լաբորատորիաներում տարվում է նաև փորձարկումների
առանձնացված հաշվառում և յուրաքանչյուր լաբորատորիայի համար նշանակված են
պատասխանատու

կատարողներ,

որոնք

պատասխանատվություն

են

կրում

փորձաքննությունների ճշգրտության և արդյունքների համար:
3.1.

ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների փորձարկման լաբորատորիան ներկայումս
հանրապետությունում

ըստ

հավատարմագրված

ոլորտների

միակ

լաբորատորիան

է:

Լաբորատորիայի միջոցով փորձարկումների պահանջարկը հիմնականում կայուն է: 2013
թվականի ընթացքում ընդունվել է 115հայտ, տրվել է 115 փորձարկման արձանագրություն:
3.2.

ՍՆՆԴԻ ԵՎ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

Երևանի

փորձարկման

լաբորատորիան

միջազգային

չափանիշներին

համապատասխանող բարձրակարգ սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիա է: Գյումրու
և Վանաձորի փորձարկման լաբորատորիաների հագեցվածությունը և հնարավորությունները
համեմատաբար առավել թույլ են, առկա են հնամաշ սարքավորումներ, որոնք փոխարինման
կարիք են զգում:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի փորձարկման լաբորատորիայինընդունել է
սննդամթերքների և ոչ պարենային ապրանքների փորձարկման 833 հայտ և տրվել
եննույնքան փորձարկման արձանագրություններ (2012թ.` 1011), Գյումրու ՓԼ` 412հայտ և 412
փորձարկման արձանագրություններ (2012թ.` 602), իսկ Վանաձորի ՓԼ` 630 հայտ և 683
փորձարկման արձանագրություններ: (2012թ.` 381):
Լաբորատորիաների խնդիրներից է բարձրակարգ ու երիտասարդ մասնագետների
պակասը, որոնց ներգրավումը խոչընդոտվում է ցածր աշխատավարձներով: Բացի այդ,
լաբորատոր

փորձարկումների

գները

և

փորձարկումների

առկա

պահանջարկը

բավականաչափ բարձ չեն, որպեսզի կարողանան ծածկել անհրաժեշտ կապիտալ ծախսերը:

20

Լուրջ խնդիր է նաև փորձարկման առկա սարքավորումների օգտագործման գծով
անձնակազմի ուսուցման կազմակերպումը
կազմակերպումը, ինչի համար կարիք կա ներգրավելու միջազգային
փորձագետների: Լաբորատոր նյութերի ձեռք բերումը ևս խնդիրներ է առաջացնում,
առաջացնում քանի որ
մեծամասամբ կարիք է առաջանում բարձրակարգ նյութերը ներմուծել արտասահմանից:
արտասահմանից
3.3.

ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻԵՎՖԻԶԻ
ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻԵՎՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ
ԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

Այս երկու լաբորատորիաները տեղակայված են միևնույն
միևնույն` ք.Երևան,
ք
Հ.Էմինի 31ա
տարածքում: Դրանք ունեն միջին բավարար հագեցվածություն
հագեցվածություն, ինչը թույլ է տալիս պատշաճ
ձևով իրականացնել նավթամթերքների համար սահմանված պահանջների փորձարկումները:
փորձարկումները
Հաշվետու տարում նավթամթերքի փորձարկման լաբորատորիայում կատարվել է
700փորձարկում և տրվել է 700 փորձարկման արձանագրություն (201
2012թ.` 773), իսկ ֆիզիկաքիմիական փորձարկման լաբորատորիայում՝ 36 հայտ և տրվել է 36 փորձարկման
արձանագրություն (2012թ.` 96
96):
Գծանկար 6
Ինստիտուտի հավատարմագրված լաբորատորիաներում կատար
կատարված
ված փորձարկումների
քանակը 2012-2013թթ.
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4. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ինստիտուտի կազմում հավատարմագրված սննդի և
պարենային հումքի, ոչ պարենային ապրանքների, ծառայությունների և կառավարման
համակարգերի

սերտիֆիկացման

մարմինները

(ՍՄ)

շարունակել

են

իրականացնել

համապատասխանության հավաստման աշխատանքներ: Ինստիտուտի սերտիֆիկացման
մարմինների գործունեության ծավալներն շարունակում են գերակայել հանրապետությունում
հավատարմագրված այլ ՍՄ նկատմամբ:
2013թ. պարենային և ոչ պարենային ապրանքների գծով համապատասխանության
հավաստման

աշխատանքների

ծավալները

զգալի

անկում

են

արձանագրել:

Դա

պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 22.06.2012թ. թիվ 769-Ն որոշմամբ պարտադիր
սերտիֆիկացման ենթակա ապրանքների ցանկի վերացմամբ:
Գծանկար7.
Սերտիֆիկացմանմարմինների 2013թ.
իրականացվածհամապատասխանությանհավաստմանաշխատանքներիտեսակարարկշիռն
երըընդհանուրի համեմատ
1% 1%1% 2%
Ստանդարտների ազգային
ինստիտուտ
«Մավաս -Գրուպ»

4%
5%

«Նարեկ»
Առողջապահության ազգային
ինստիտուտ
«Ստանդարտ դիալոգ»

8%

«Սյուրվել լաբ Ա.Ս.»

60%
18%

«Շինսերտիֆիկատ»
Սպառողների ազգային ասոցիացիա
Այլ

Գծանկար 7-ում պատկերված է Հայաստանում հավատարմագրված սերտիֆիկացման
մարմինների կողմից 2013թ. իրականացված համապատասխանության հավաստման բոլոր
տեսակի աշխատանքների (սերտիֆիկատ, հայտարարագիր, մաքսային օրինակ և այլն)
տեսակարար կշիռը ընդհանուր ծավալում:
Ինչպես երևում է գծանկար 7-ից, թեև ընդհանուր առմամբ համապատասխանության
հավաստման ոլորտում 2013թ.-ին հավատարմագրված են եղել և գործունեություն են
իրականացրել 19 ընկերություններ, այդուհանդերձ ոլորտի գերակշիռ մասը` շուրջ 60% բաժին է
ընկնում Ստանդարտների ազգային ինստիտուտին: Մյուս խոշոր մասնաբաժին ունեցող
ընկերություններն են՝

մասնաբաժնով «Մավաս Գրուպ» ՍՊԸ՝ 18%, «Նարեկ» ՍՊԸ՝8%,

Առողջապահության ազգային ինստիտուտ՝ 5% և «Ստանդարտ Դիալոգ» ՍՊԸ՝ 4%: Մնացած
բոլոր ընկերություններին բաժին է ընկել սերտիֆիկացման աշխատանքների ընդհանուր
ծավալի5%-ը:
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4.1.

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում տրվել են`
ա) ոչ պարենային ապրանքների գծով`
798 ներկրվողարտադրանքի և 71 տեղական արտադրության համապատասխանության
սերտիֆիկատ (ընդամենը` 869),
906 ներկրվող արտադրանքի և 36 տեղական արտադրանքի համապատասխանության
հայտարարագիր (ընդամենը` 942),
իրականացվել է 28 համապատասխանության հսկողություն,
կատարվել էտեխնիկական պայմանների 28 փորձաքննություն,
տրվել է 4 մերժում:
Ոչ պարենային ապրանքների սերտիֆիկացման գծով 2012թ.ընդունվել է 1906 հայտ,
2013 թվականին ընդունվել է 1677 հայտ:
բ) սննդի և պարենային հումքի գծով տրվել են`
1197 (2012թ.` 1078) համապատասխանության սերտիֆիկատ, այդ թվում` 765ներկրվող
արտադրանքի և 432 տեղական արտադրության համար.
885 (2012թ.` 756) համապատասխանության հայտարարագիր, այդ թվում` 414 ներկրվող
արտադրանքի և 471 տեղական արտադրության համար:
Իրականացվել է համապատասխանության հսկողություն` 35,
Կատարվել է տեխնիկակակն պայմանների փորձաքննություն` 20,
2013թ. ընդունվել է 1560 հայտ, ինչը զիջում է 2012թ.-ի ցուցանիշին՝ 1825 հայտ:
գ) ծառայությունների սերտիֆիկացման գծով`
տրվել է սննդի ապահովման ծառայության 153 (2012թ.` 166) համապատասխանության
սերտիֆիկատ,
121 (2012թ.` 105) ընկերություններում կատարվել է սննդի ապահովման ծառայության
համապատասխանության հսկողություն:
Ծառայությունների սերտիֆիկացման գծով2013 թվականինընդունվել է 126 հայտ,
համեմատության համար 2012թ.՝ 160 հայտ:
Այսպիսով, ծառայությունների սերտիֆիկացման ոլորտում նկատվել է սերտիֆիկացման
ծավալների որոշակի նվազում: Ընդ որում, այդ նվազումը տեղի է ունեցել ոչ միայն
Ինստիտուտի, այլ` ընդհանուր հանրապետության մակարդակով:
4.2.

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

Հաշվետու
ժամանակաշրջանում
Ինստիտուտի
կառավարման
համակարգերի
սերտիֆիկացման
մարմնի
կողմից
ընդունվել
է
կառավարման
համակարգերի
սերտիֆիկացման 10հայտ, իրականացվել է 12 սերտիֆիկացում(2012թ.` 21), 2 հայտ մերժվել է:
28 կազմակերպությունում իրականացվել են համապատասխանության հսկողության
աշխատանքներ:
Ներկայումս Ինստիտուտի կողմից աշխատանքներ են տարվում`
ա)
կազմակերպությունների
էկոլոգիական
կառավարման
համակարգերի
սերտիֆիկացման աշխատանքների ակտիվացման և համապատասխան իրազեկության
ապահովման ուղղությամբ,
բ) բաժնի աշխատակիցների որակավորման բարձրացման ուղղությամբ` նրանց
միջազգային չափանիշներին համապատասխանող դասընթացներին մասնակցության ու
ԻՌԿԱ-ում որպես աուդիտորներ գրանցման միջոցով:
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5. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆ

ՀաշվետուտարումՀՀ
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կազմակերպությունիցևանհատներիցստացվածնամակ-

ներիուհայտերիհամաձայն`

124

հայտատուիցձևավորվելէդասընթացներիունկնդիրների14խումբևսեմինարներիմասնակիցների
3խումբ: ՍահմանվածկարգովՈւսումնականկենտրոնում (այսուհետ` Կենտրոն) կազմակերպվելենընդհանուրևներածականդասընթացներևսեմինարներ:
ԴասընթացներումսահմանվածկարգովներգրավվելևվերապատրաստվելէՍտանդարտներիազգ
այինինստիտուտիտարբերստորաբաժանումների32 աշխատակից:
Կենտրոնի

2013թ.-իգործունեությանհամադրումը

2012թ.-ինույնժամանակահատ-

վածիհետթույլէտալիսփաստելուհետևյալը:
-

Ստանդարտացման,

տեխնիկականկանոնակարգման,

չափումներիմիասնակա-

նությանապահովման,
հավատարմագրմանոլորտներումնորօրենսդրությանընդունումընվազեցրելէԿենտրոնու
մկազմակերպվողդասընթացներիցօգտվողներիշրջանակըևթիվը

(2012թ.-ի

29

խմբումընդգրկված 178 ունկնդրիփոխարեն 2013թ.-ինույնժամանակահատվածում 14
խմբումընդգրկված 124 ունկնդիր):
-

Արձանագրվելէակտիվմասնակցությունկազմակերպվածսեմինարներին(40ունկնդիր):

-

2013թ.-ինանցկացվելէ 402 դասաժամ (2012թ.՝ 764):
2012թ. ընդունված որակի ենթակառուցվածքի ոլորտի նոր օրենսդրությամբ տար-

բերկազմակերպություններումձևավորվելեննմանատիպգործունեությունծավալողՈւսումնականկենտրոններ,
ծառայությունների

ինչըբացասաբարէազդումՍԱԻ
հանդեպ

պահանջարկի

նվազման

ուսումնական

կենտրոնիվրա`

առումով:

առնելով

Հաշվի

այդ

հանգամանքը, Կենտրոնն իր առջև դրել էհետևյալխնդիրները.


ՍԱԻ-ի գործունեությանն հատուկ նորարարական և միջազգայնորեն լայն կիրառվող
ստանդարտների գծով արդի վերապատրստման դասընթացների կազմակերպում,
ինչը

դուրս

կլինի

այլ

կազմակերպությունների

հետ

մրցակցությունից

և

մեծ

հետաքրքրություն կներկայացնի շահառուների շրջանում,


Կենտրոնիդասավանդող անձնակազմիներգրավում միայնՍԱԻ համապատասխան
գիտակ ու բազմափորձ մասնագետ-թրեյներներով, որոնքտիրապետում ենոչ միայն
ոլորտային

արդի

գիտելիքներին

ու

փորձին,

այլև

ունեն

համապատասխան

դասավանդման հմտություններ,


Ունկնդիրներիպահանջների և առաջարկներիուսումնասիրում ևգնահատում, ինչից
ելնելով թրեյնինգներիուսումնամեթոդականբազայիշարունակականբարելավում,



ՀՀբուհերիհետաշխատանքներիակտիվացում,

նպաստելովմրցունակմասնա-

գետներիձևավորմանը և ստանդարտների գծով ուսուցման կազմակերպմանը:
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6. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Ընկերության

2009-2013թթ.

համախառն

հասույթի

ու

դրա

բաղադրիչների

ցուցանիշները ներկայացված են Գծանկար 8-ում: Հաշվետու 2013թ. ՍԱԻ հասույթը կազմել է
204,8 մլն դրամ: Ընդ որում, աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների ծախսը
կազմել է 164,3 մլն դրամկամ հասույթի շուրջ 80%:
Ընկերության 2010-2013թթ. ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը (ՍԱԻ) ներկայումս հայտնվել է բարդ ու
վատթարացող

ֆինանսական

վիճակում:

Ֆինանսական

վիճակի

վատթարացումը

պայմանավորված է եղել ՍԱԻ-ի գործունեության արդյունավետությունից չկախված մի շարք
քաղաքականության սահմանման որոշումներով, որոնք հաշվի չեն առել ընկերության համար
ֆինանսատնտեսական հետևանքները: Այսպես, կարելի է թվել հետևյալ գործոնները`
ա) մաքսային մարմիններում պահանջների փոփոխման հետևանքով` կոնյակների
իսկության վկայականների տրամադրման պահանջարկի անկում, որի արդյունքում քիչ է մուտք
եղել գրեթե 20 մլն դրամ,
բ) 2010 թվականից հետո ՀՀ կառավարության 26.02.1998թ. թիվ 116 որոշման
համաձայն հայրենական ընկերությունների համար կազմակերպվող ՀՀ կառավարության
մրցանակաբաշխության անցկացման դադարեցում, որի արդյունքում տարեկան քիչ է մուտք
լինում շուրջ 15 մլն դրամ,
գ) Սերտիֆիկացման ծավալների ու դրանցից մուտքերի կրճատման համար իր ուրույն
ազդեցությունն

ունեցավ

համապատասխանության

ՀՀ

կառավարության

պարտադիր

9.12.2010թ.

հավաստման

թիվ

1599-Ն

ենթակա

որոշմամբ

արտադրանքի

սերտիֆիկացման պահանջի մաքսազերծման փուլից տեղափոխումը իրացման փուլ: ՀՀ
կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 1932-Ն որոշմամբ վերացվեց հանրային սննդի
ոլորտի ծառայությունների պարտադիր սերտիֆիկացման պահանջը: Իսկ այնուհետև` ՀՀ
կառավարության 22.06.2012թ. թիվ 769-Ն որոշմամբ սերտիֆիկացման պարտադիր ցանկը
ընդհանրապես վերացվեց: Արդյունքում ընկերության համախառն հասույթը նվազեց շուրջ 50
մլն դրամով:
դ)

2012թ.

նոր

կազմակերպություններին
Ուսումնական
գործընթացը

կենտրոնի
վերացվեց,

օրենսդրության

համաձայն

թույլատրվեց

մատուցել

միջոցով
ուսուցմանը

որակի

ուսումնական

իրականացվող
նպաստող

ենթակառուցվածքի

ծառայություններ:

փորձագետների

գործոնները

ևս

մյուս

որակավորման

(հավատարմագրման

պահանջ) վերացան, որի արդյունքում ուսուցման պահանջարկը գրեթե վերացել է և քիչ է
մուտք լինում շուրջ 8 մլն դրամ,
ե)

Պետականբյուջեից

ստանդարտացման

նպատակներով

հատկացվող

ֆինանսավորումըկրճատվել է 40 մլն-ից մինչև 14,3 մլն դրամ,
զ)

2012թ.

նոր

օրենսդրության

համաձայն,

տեխնիկական

պայմանների

խորհրդատվության և հաշվառման գործառույթի անհրաժեշտության վերացման պատճառով,
այդ գծով մուտքերը նվազել են շուրջ 15 մլն դրամով:
Ընդհանուր առմամբ ՍԱԻ ներկայումս զրկվել է իր եկամուտների զգալի մասից` շուրջ
130 մլն դրամից, որը 2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում էր ՍԱԻ համախառն եկամտի
շուրջ 39%:
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Աղյուսակ 2-ում բերված կանխատեսումները հիմնված են եղել նախորդ տարիների
ցուցանիշների վրա և հաշվի են առել ակնկալվող զարգացումները: Այդուհանդերձ, Աղյուսակ 2ի տվյալները ցույց են տալիս, որ 2013թ. ընթացքում հաջողվել է կատարել կանխատեսված
ընդհանուր եկամուտների շուրջ 81%:
Աղյուսակ 2.

1 եռամսյակ

2 եռամսյակ

3 եռամսյակ

4 եռամսյակ

Համապատ.հավաստում

77000,0

14170,7

16656,4

17182,3

18661,7

66671,1

-10328,9

Փորձարկումներ

83000,0

16921,4

19874,2

18654,4

19080,0

74530,0

-8470,0

Ծառայություններիսերտիֆիկացում

13000,0

2074,1

1643,5

3795,3

3080,4

10593,3

-2406,7

Կառ. համ. սերտիֆիկացում

35000,0

1735,5

6747,0

2652,0

5196,3

16330,8

-18669,2

Ստանդարտ.ազգայինֆոնդ

42000,0

3998,7

9984,7

6142,0

14717,8

34843,2

-7156,8

3000,0

850,0

371,5

108,3

478,0

1807,8

-1192,2

253000,0

39750,4

55277,3

48534,3

61214,2

204776,2

-48223,8

Մասնագետներիուսուցում
Ընդամենը

Ընդամենը

Ծառայությանանվանումը

Տարբերություն

Կանխատեսում
տարեկան

2013թ. փաստացի եկամուտները և տարեկան կանխատեսումները, հազ. դրամ

Աղյուսակ 3.

Կանխատեսում
տարեկան

1 եռամսյակ

2 եռամսյակ

3 եռամսյակ

4 եռամսյակ

Ընդամենը

Տարբերություն

2013թ. փաստացի ծախսերը և տարեկան կանխատեսումները, հազ. դրամ

189600,0

39975,5

41749,0

41547,7

42083,7

164262,8

25337,2

Գրեն.,տնտ.,գրասեն., լաբ.նյութեր

7500,0

1410,4

1514,4

593,5

1157,3

4675,6

2824,4

Ներկայացուցչականծախսեր

1500,0

793,5

1465,7

395,9

509,7

3164,8

-1664,8

Տրանսպ.պահպանմանծախսեր

7000,0

1934,3

1900,8

1537,3

2221,4

7593,8

-593,8

Կապիծառ., գրասենյակային

6200,0

987,2

1109,5

1285,7

1148,8

4531,2

1668,8

13000,0

4321,4

2588,7

2858,9

4833,6

14602,6

-1602,6

Վարձավճար

2800,0

500,1

670,0

400,0

711,0

2281,1

518,9

Գործուղմանծախսեր

11000,0

4218,3

3776,1

5322,7

2844,5

17254,7

-6254,7

Չնախատեսվածայլծախսեր

5000,0

63,2

1014,1

733,7

3153,7

4964,7

35,3

Մաշվածություն

5000,0

2615,1

0

0

2615,1

2384,9

0

500,0

225946,4

23153,6

Ծախսային հոդված

Աշխատավարձ

Էներգիա, գազ

Ընթացիկվերանորոգում
Ընդամենը

500,0
249100,0

54203,9

58403,4

69198,4

44140,7
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Միաժամանակ, ծախսերի ընդհանուր մակարդակը մնացել է գրեթե անփոփոխ:
անփոփոխ
Այսպիսով, Աղյուսակ 2 և 3-ի
ի փաստացի կատարված ընդհանուր ծախսերի ու եկամուտների
տարբերությունը կազմել է -21170,2 հազ. դրամ: Արդյունքում, ընկերությունը զգալի մեծ
ֆինանսական

ճեղքվածք

ունի
ունի,

որի

հետևանքով

ուշանում

են

աշխատողների

աշխատավարձերի և այլ պարտքերի գծով վճարումները
վճարումները:
Ինչպես պարզ երևում է գծանկար 8-ից, Ինստիտուտի հասույթը 2009-2013թթ.
ընթացքում

անկման

միտում

է

ունեցել
ունեցել:

Միաժամանակ,,

2009-2013թթ.
2009

ընթացքում

Ինստիտուտի կողմից առաջարկվող ծառայությունների գները որևէ լուրջ փոփոխության չեն
ենթարկվել:
Գծանկար 8.
ՍԱԻ հիմնական գործունեությունիցհամախառն եկամտի
եկամտի2009-2013թթ. դինամիկան,
դինամիկան մլն.դրամ
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