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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
2011թ. տարեկան գործունեության վերաբերյալ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտ

ՓԲԸ-ի

(այսուհետ`

Ինստիտուտ)

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

հավաստման,

հանրային

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 2011թ.
հունվարի 1-ից մինչև 2012թ. 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:
SARM-ը թվերով

Ստանդարտացման

- 16 ՏՀ-ներ, որոնց կազմում ընդգրկված են ավելի քան`

ազգային (հայելային)

-

տեխնիկական
հանձնաժողովները
(ՏՀ)

-

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`
-

Բաժանորդներ

-

19 ԻՍՕ ՏՀ-ների (լիիրավ)
20 ԻՍՕ ՏՀ-ների (դիտորդ)
3 ՍԵՆ ՏՀ-ների մասնակից
51 ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ՏՀ-ների (լիիրավ, որից` 2 ՏՀ
քարտուղարություն)
- 28 ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ՏՀ-ների (դիտորդ)
51 կազմակերպություն,
մշտական խորհրդատվություն` ոլորտային ստանդարտների
վերաբերյալ
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ՀՀ ստանդարտների
մշակումը 2011
թվականին

Ազգային գործող ստանդարտներ`
-

Զուտ ազգային (ՀՍՏ)` 9 հատ
Միջազգայինից փոխակերպված` 50, որից ՀՍՏ ԻՍՕ` 44 հատ,
ՀՍՏ ԻՍՕ ԻԷԿ 5 հատ և ՀՍՏ ԻԷԿ` 1 հատ,
Եվրոպականից և այլ երկրներից փոխակերպված` 8, որից
ՀՍՏ ԵՆ` 6 հատ, ՀՍՏ ԵՏՍԻ ՏՍ` 1 հատ, ՀՍՏ ԱՆՍԻ` 1 հատ
Միջպետական ստանդարտներ` 55, որից ԳՕՍՏ` 33 հատ,
ԳՕՍՏ ԻՍՕ` 5 հատ, ԳՕՍՏ ԵՆ` 17 հատ
Ընդամենը` 122 հատ

Ընդհանուր

Ազգային գործող ստանդարտներ`

1993-2011թթ
ընթացքում

- Զուտ ազգային (ՀՍՏ)` 314 հատ
- Միջազգայինից փոխակերպված` 298
այդ թվում`
ՀՍՏ ԻՍՕ - 245,
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ - 28,
ՀՍՏ ԻԷԿ - 1,
ԻՍՕ - 8,
ՀՍՏ ՕՀՍԱՍ - 1,
ՀՍՏ (ԻՍՕ) - 13,
ՀՍՏ (ԻՍՕ/ԻԷԿ) - 2 հատ,
- Եվրոպականից և այլ երկրներից փոխակերպված` 88
այդ թվում`
ՀՍՏ ԵՆ - 85,
ՀՍՏ ԵՏՍԻ ՏՍ - 1,
ՀՍՏ ԱՆՍԻ - 1,
ԵՆ – 1.
-Միջպետական ստանդարտներ` ԳՕՍՏ 2443
այդ թվում`
ԳՕՍՏ - 1725,
ԳՕՍՏ ԻՍՕ - 117,
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ - 5,
ԳՕՍՏ ԵՆ - 50,
ԳՕՍՏ ԻԷԿ - 25,
ԳՕՍՏ (ԻՍՕ) - 344,
ԳՕՍՏ (ԻԷԿ) - 123,
ԳՕՍՏ (ԵՆ) – 11,
ԳՕՍՏ (ԻՍՕ/ԻԷԿ) - 3,
ԳՕՍՏ (Կանոններ ՄԱԿ ԵԷԿ) - 3,
ԳՕՍՏ (ՍԻՍՊՌ) - 2,
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ՀՍՏ ԳՕՍՏ - 33,
ՀՍՏ (ԳՕՍՏ) – 2.
- ՌԴ ազգային ստանդարտներ (ԳՈՍՏ Ռ) `410 հատ,
այդ թվում`
ԳՕՍՏ Ռ - 244,
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ - 11,
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ/ԻԷԿ - 2,
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ - 83,
ԳՕՍՏ Ռ (ԻՍՕ) - 15,
ԳՕՍՏ Ռ (ԻԷԿ) - 44,
ԳՕՍՏ Ռ (ԵՆ) - 1,
ԳՕՍՏ Ռ (Կանոններ ՄԱԿ ԵԷԿ) - 3,
ԳՕՍՏ Ռ (ԴԻՆ) - 4,
ԳՕՍՏ Ռ (ՍԻՍՊՌ) – 3.
Ընդամենը` 3553 ազգային ստանդարտ
Համագործակցություն

ՍԱՐՄ-ը անդամակցում է`
ԻՍՕ-ին 1997թ.-ից (լիիրավ)
ՍԵՆ-ին 2007 թ.-ից գործընկեր, իսկ 2008 թ.-ից միացող անդամ
ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ստանդարտացման բյուրոին 1992թ.-ից

Տեխնիկական

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ ստանդարտացման

ինֆորմացիայի

գործունեության ողջ ինֆորմացիան հասանելի է առցանց

էլեկտրոնային

www.sarm.am հասցեով:

հասանելիությունը

Օգտվողները այստեղ կարող են գտնել.
- ստանդարտների կիրառման վերաբերյալ տվյալներ
- ստանդարտների նախագծեր
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Ստանդարտներն ըստ տեխնիկական ոլորտների

Ոլորտներն ըստ ICS դասակարգման

ՀՀ ստանդարտներ
1993-2011թթ.

1.

Ընդհանուր դրույթներ (տերմինաբանություն),

քանակ

%

428

12

ենթակառուցվածքներ և գիտություններ
2.

Առողջապահություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայր

397

11.2

3.

Ճարտարապետական տեխնոլոգիաներ

693

19.5

4.

Էլեկտրոնիկա, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և

185

5.2

հեռահաղորդակցություն
5.

Տրանսպորտ և ապրանքների բաշխում

160

4.5

6.

Գյուղատնտեսություն և սննդամթերքի տեխնոլոգիա

482

13.6

7.

Նյութագիտություն

734

20.7

8.

Շինարարություն

332

9.3

9.

Հատուկ տեխնոլոգիաներ

142

4

3553

100

Ընդամենը

Դասակարգված ոլորտների նկարագրությունը
1. Ընդհանուր դրույթներ, ենթակառուցվածքներ և գիտություններ . Ընդհանուր դրույթներ.
Տերմինաբանություն. Ստանդարտացում. Փաստաղթղեր (01), Սոցիոլոգիա. Ծառայություններ.
Ֆիրմաների կազմակերպում և ղեկավարում. Վարչակազմ. Տրանսպորտ (03), Մաթեմատիկա. Բնական
գիտություններ (07)
2. Առողջապահություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայր. Առողջապահություն (11), Շրջակա
միջավայրի պահպանություն. Մարդու պաշտպանություն շրջակա միջավայրի ներգործությունից.
Անվտանգություն (13)
3. Ճարտարագիտական տեխնոլոգիաներ. Չափագիտություն և չափումներ. Ֆիզիկական երևույթներ
(17), Փորձարկումներ (19), Ընդհանուր նշանակման մեխանիկական համակարգեր և սարքավորանք (21),
Ընդհանուր նշանակման հիդրավլիկական և օդաճնշական համակարգեր և բաղկացուցիչ մասեր (23),
Մեքենաշինություն (25), Էներգետիկա և ջերմատեխնիկա (27), էլեկտրատեխնիկա (29), Ճշգրիտ
մեխանիկա. Ոսկերչություն (39)
4. Էլեկտրոնիկա, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և հեռահաղորդակցություն. Էլեկտրոնիկա (31),
Հեռահաղորդակցություն. Լսատեխնիկա և տեսատեխնիկա (33), Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ.
Գրասենյակային մեքենաներ (35), Պատկերներ ստանալու տեխնոլոգիա (37)
5. Տրանսպորտ և ապրանքների բաշխում. Ճանապարհատրանսպորտային տեխնիկա (43),
Երկաթուղային տեխնիկա (45), Նավաշինություն և ծովային կառույցներ (47), Օդագնացային և
տիեզերագնացային տեխնիկա (49), Բեռնման և բեռնաթափման սարքավորանք (53), Բեռների
փաթեթավորում և տեղաբաշխում (55)
6. Գյուղատնտեսություն և սննդամթերքի տեխնոլոգիա . Գյուղատնտեսություն (65), Սննդամթերքի
տեխնոլոգիա (67)
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7. Նյութագիտություն. Մանածագործական և կաշեգործական արտադրության տեխնոլոգիա (59),
Կարի արդյունաբերություն (61), Քիմիական տեխնոլոգիա (71), Հանքագործություն և օգտակար
հանածոներ (73), Նավթաարդյունահանման և նավթամշակման տեխնոլոգիա և հարակից
տեխնոլոգիաներ (75), Մետաղագործություն (77), Փայտամշակման տեխնոլոգիա (79),
Ապակեգործական և խեցեգործական արդյունաբերություն (81), ռետինի և պլաստմասսայի
արդյունաբերություն (83), Թղթի տեխնոլոգիա (85), Լաքաներկային արդյունաբերություն (87)
8. Շինարարություն. Շինանյութեր և շինարարաություն (91) , Քաղաքացիական շինարարություն (93)
9. Հատուկ տեխնոլոգիաներ. Ռազմական տեխնիկա (95), Կենցաղային տեխնիկա և առեվտրի
սարքավորանք. Հանգիստ. Սպորտ (97)
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1. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ
ԲՆՈՒՅԹԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1.1.

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ինստիտուտի կառուցվածքը և հաստիքացուցակը

ենթարկվեցին զգալի փոփոխությունների, որոնք ուղղված էին ընկերության գործունեության
արդյունավետության

բարձրացմանը,

անհարկի

հաստիքների

և

աշխատանքի

վարձատրությանն ուղղվող ծախսերի կրճատմանը:
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 09.02.2011թ. թիվ 55-Ա հրամանով հաստատվեց
Ինստիտուտի նոր կառուցվածքը և հաստիքացուցակը: Դրանով, մասնավորապես ՀՀ
էկոնոմիկայի նախարարի նախկին 03.05.2010թ. թիվ 316-Ա հրամանով հաստատված 133
հաստիքի փոխարեն սահմանվեց 112 հաստիք: Աշխատանքից ազատվեցին կառուցվածքային
փոփոխության արդյունքում դուրս մնացած հաստիքների աշխատողները` պահպանելով ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր պահանջները:
2011թ.

ընթացքում

հաջողվեց

պահպանել

Ինստիտուտի

աշխատողների

աշխատավարձերի սահմանված մակարդակը, չնայած համախառն եկամտի մակարդակի
զգալի կրճատմանը: Այսպես, աղյուսակ 1-ում բերված միջին ամսական աշխատավարձի և
աշխատողների միջին թվաքանակի դինամիկան վկայում են, որ անցած երեք տարիների
ընթացքում իրականացված շարունակական ինստիտուցիոնալ վերափոխումները հանգեցրել
են աշխատողների թվաքանակի կրճատմանը և միջին աշխատավարձի բարձրացմանը:
Աղյուսակ 1
Ինստիտուտի հաստիքային աշխատողների թվաքանակի և միջին աշխատավարձի
2009-2011թթ. դինամիկան
2009
2010
2011
1. Հաստիքային աշխատողների թվաքանակ, մարդ
167
133
112
2. Միջին աշխատավարձ, դրամ
96420
114400
127110

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: Մշակվել և հաստատվել են
նաև

Ինստիտուտի

ներքին

կարգապահական

կանոնները

և

Ինստիտուտում

փաստաթղթաշրջանառության կարգը:

1.2.

ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Բացի ընթացիկ գործունեությունից, հաշվետու ժամանակաշրջանում Ստանդարտների

ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի նախաձեռնությամբ և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության
աջակցությամբ, ԵՄ ԹԱԵՔՍ գործիքի ֆինանսավորման շրջանակներում 2011թ-ի հուլիսի 1920-ին

Երևանում

կազմակերպվեց

«Ստանդարտացումը

և

համապատասխանության

գնահատումը Եվրամիությունում» թեմայով աշխատաժողով: Աշխատաժողովին մասնակցեցին
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ՀՀ մի շարք հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների, լաբորատորիաների,
սպառողների հասարակական կազմակերպությունների, արդյունաբերական ընկերությունների,
ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների, արդարադատության, էկոնոմիկայի, էներգետիկայի և բնական
պաշարների,

քաղաքաշինության,

տրանսպորտի

և

կապի

նախարարությունների

ներկայացուցիչները: Աշխատաժողովի անցկացման նպատակով ԵՄ ԹԱԵՔՍ-ի կողմից
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի աջակցությամբ հատուկ ընտրվել էին ոլորտի չորս
լավագույն ԵՄ փորձագետներ, որոնք ներկայացնում էին Մեծ Բրիտանիայի (BSI), Ֆրանսիայի
(AFNOR),

Իսպանիայի (AENOR) և

Սլովակիայի (SOSMT) ստանդարտացման ազգային

մարմինները:
ԻՍՕ-ի (Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն) «Զարգացող երկրներին
աջակցության 2011-2015թթ. ծրագրի» շրջանակներում ԻՍՕ-ն և Ստանդարտների ազգային
ինստիտուտը համատեղ 2011թ. նոյեմբերի 22-24 Երևանում կազմակերպել են սեմինար`
նվիրված ԻՍՕ 14001 «Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգ» ստանդարտի
կիրառմանը: Սեմինարին ներկա էին տարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող 40-ից
ավելի մասնակից:
ԻՍՕ Ինստիտուցիոնալ հզորացման ծրագրի շրջանակներում 2011թ. հուլիսի 6-10
իրականացվեց ՍԱՐՄ-ի գործառույթների գնահատումը: Գնահատումը կատարվեց Հայաստան
ժամանած

անկախ

խորհրդատու

Գրեհեմ

Հոլլոուեյի

կողմից`

ԻՍՕ-ի

կենտրոնական

քարտուղարության կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխան: Գնահատումը
իրականացվեց

ՍԱՐՄ-ի

ղեկավարության

և

անձնակազմի

հետ

հարցազրույցների,

հանդիպումների, առանձին ստորաբաժանումներ այցելությունների, շահագրգիռ կողմերի հետ
աշխատանքային

քննարկման

կազմակերպման,

համապատասխան

փաստաթղթերի

ուսումնասիրման, այդ թվում` ՍԱՐՄ-ի կողմից մինչև գնահատումը ներկայացված համալիր
հաշվետվության ուսումնասիրման միջոցով: Իրականացված գնահատման արդյունքների
հիման վրա, անկախ փորձագետ պարոն Հոլլոուեյը կազմեց ամփոփիչ հաշվետվություն`
համապատասխան դիտարկումներով և խորհրդատվությամբ, որը ներկայացվել է ԻՍՕ-ի
Կենտրոնական քարտուղարություն:
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2. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ 2011Թ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

2.1 ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
Հաշվետու
ամբողջությամբ

ժամանակաշրջանում

կատարել

է

ՀՀ

Ստանդարտների

պետական

ազգային

կառավարման

ինստիտուտը

մարմինների

և

16

ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների, որոնք ընդգրկում են շուրջ 200
կազմակերպություններ, առաջարկությունների հիման վրա ձևավորված ՀՀ ստանդարտացման
2011թ. Ծրագրով նախատեսված ստանդարտների մշակման աշխատանքները:
2011թ. ստանդարտացման Ծրագիրը՝ համաձայն «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ
օրենքի, նախատեսված էր իրականացնել պետական պատվերի շրջանակներում, որը, սակայն,
չի հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և չի ֆինանսավորվել պետական բյուջեից:
Չնայած

դրան,

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտն

ապահովել

է

ազգային

ստանդարտների մշակումը՝ հիմք ընդունելով եվրոպական հարևանության քաղաքականության
ՀՀ-ԵՄ գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2009-2011 թթ. Միջոցառումների
ցանկի 168 կետը և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության «Առևտրում տեխնիկական
խոչընդոտների վերացման» համաձայնագրի պահանջները՝ միջազգային և եվրոպական
ստանդարտների հետ ազգային ստանդարտների ներդաշնակեցման վերաբերյալ:
Հաշվետու ժամանակահատվածում մշակվել է 63 ազգային ստանդարտ և 1
փոփոխություն, որոնք ընդունվել են Ինստիտուտի գիտխորհրդի կողմից և գործողության մեջ
են դրվել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի N213-Ա առ 07.04.2011թ., N301-Ա առ 12.05.2011թ.,
N550-Ա առ 03.08.2011թ. և N 890-Ա առ 03.11.2011թ. հրամաններով։
Մշակված ստանդարտները ամբողջությամբ ներդաշնակեցված են միջազգային
«ԻՍՕ» և եվրոպական «ԵՆ» ստանդարտներին։ Ստանդարտները մշակվել են թարգմանության
եղանակով,

որոնց

համապատասխանության

աստիճանը

միջազգային

և

եվրոպական

ստանդարտների հետ նույնական է։
2011 թվականին մշակված ստանդարտների կիրառումը կաջակցի`
-

արտադրանքի անվտանգության ապահովմանը սպառողական շուկայում,

-

ինովացիոն տեխնոլոգիաների ներդրմանը արտադրական գործընթացում,

-

արտադրանքի որակի և մրցունակության բարձրացմանը,

-

գործարարներին հայրենական արտադրանքի արտահանման գործընթացում,

-

Հայաստանի

Հանրապետությունում

գործող

տեխնիկական

կանոնակարգերի

պահանջների կատարմանը։
Հաշվետու

ժամանակահատվածում

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

ոլորտի

համար մշակվել են 6 ազգային ստանդարտներ, որոնք ներդաշնակեցված են միջազգային
(ԻՍՕ)

և

եվրոպական

(ԵՆ)

ստանդարտներին։

Մասնավորապես,

ստանդարտներով

կանոնակարգվում է գաղտնիության ապահովումը, ամբողջականության հիմունքները և
անվտանգության աուդիտի և ահազանգերի հիմունքները:
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Մշակվել են թվային հեռահաղորդակցության ոլորտի թվով 4 ստանարտ, որոնց
կիրառումը ՀՀ-ում կարագացնի և կաջակցի անցումը թվային հեռահաղորդակցմանը՝
միջազգային մակարդակին համապատասխան:
Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս շահագործվող տրանսպորտային
միջոցների շարքում գերակշռում է սեղմված բնական գազով աշխատող վառելիքային
համակարգը՝ գազաբալոնների միջոցով: 2011թ ճանապարհատրանսպորտային տեխնիկայի
ոլորտի համար մշակվել են թվով 2 ստանդարտ, որոնց կիրառումը կնպաստի «Սեղմած
բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային
միջոցների վերասարքավորման» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարմանը:
Քիմիական արտադրանքի վերաբերյալ մշակվել է թվով 8 ստանդարտ:
ՀՀ-ում

ներմուծվող

և

արտադրվող

կոսմետիկական

արտադրանքի

որակի

բարձրացման նպատակով մշակվել է այդ ոլորտի 2 ստանդարտ:
2011

թվականին

որոշակի

աշխատանքներ

են

կատարվել

սննդամթերքի

և

գյուղատնտեսական մթեքի արտադրության ոլորտում գործող տեխնիկական կանոնակարգերի
պահանջները կատարելու և մթերքների անվտանգությունն ապահովելու համար: Մշակվել է
սննդամթերքի ոլորտի թվով 8 ստանդարտ:
ՀՀ-ում ալկոհոլային խմիչքների մրցունակությունը և արտահանման ծավալները
բարձրացնելու նպատակով Եվրոպական Հանձնաժողովի (ԵՀ) N 2870/2000 «Ալկոհոլային
խմիչքների վերլուծության ստուգիչ մեթոդներ» և N2676/90 «Գինիների վերլուծության
մեթոդներ» դիրեկտիվներին և ԵՆ 1433 եվրոպական ստանդարտի պահանջներին ներդաշնակ
մշակվել

են

թվով

6

ալկոհոլային

խմիչքների

փորձարկման

մեթոդներ

սահմանող

ստանդարտներ:
«Միս և մսամթերք» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարման
նպատակով մշակվել է 4 ստանդարտ:
Սննդամթերքի և գյուղատնտսության մթերքների արտադրության ոլորտում մշակվել է
8 ստանդարտ:
2011 թվականին մշակվել են ԻՍՕ միջազգային ստանդարտներին ներդաշնակ 6
ազգային ստանդարտներ` խմելու ջրի քիմիական տարրերի որոշման փորձարկման մեթոդներ,
որոնց կիրառումը կնպաստի շշալցված հանքային ջրերի և բնական աղբյուրի ջրերի
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների և նորմերի կատարմանը։
ՀՀ–ում

ներմուծվող

և

արտահանվող

ծխախոտային

արտադրանքի

որակի

բարձրացման նպատակով, ինչպես նաև «Ծխախոտ և ծխախոտային արտադրատեսակներ»
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար մշակվել է 7
ստանդարտ:
Հաշվետու ժամանակահատվածում մշակվել է շենքերի սեյսմակայունության չափման
խնդիրները կարգավորող թվով 2 ստանդարտ:
Ի լրումն, 2011 թվականին մշակվել է լրացուցիչ 2 ազգային ստանդարտ և 1 ազգային
ստանդարտի փոփոխություն։
2011թ. փետրվարին Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը նախապատրաստեց և
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության քննարկմանը ներկայացրեց «Հայաստանի ազգային
10

ստանդարտների

ներդաշնակեցման

2011-2015թթ.

ռազմավարական

ծրագիրը»,

որը

նախատեսում է տնտեսության գերակա ճյուղերի համար մշակել միջազգային և եվրոպական
ստանդարտներին ներդաշնակ ազգային ստանդարտներ: Ծրագիրը զետեղված է Ինստիտուտի
կայքում, հետևյալ հասցեով` http://www.sarm.am/am/activity/standartacum/cragir
Այդ

ստանդարտների

տնտեսության

կիրառումը

տեխնոլոգիական

կնպաստի

բազայի

Հայաստանի

արդիականացմանը

Հանրապետության
և

նորարարական

ենթակառուցվածքի զարգացմանը, ինչպես նաև առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների
վերացմանը և արտահանման ծավալների խթանմանը:
Ծրագրի մշակման համար հիմք է հանդիսացել եվրոպական հարևանություն
քաղաքականության ՀՀ-ԵՄ գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2009-2011թթ.
միջոցառումների
«Առևտրում

ցանկի

168

տեխնիկական

կետը

և

Առևտրի

խոչընդոտների

համաշխարհային

վերացման»

կազմակերպության

համաձայնագրի

պահանջները`

ազգային ստանդարտների ներդաշնակեցումը միջազգային և եվրոպական ստանդարտների
հետ:
Ծրագրի
ստանդարտներին

հիմնական
ներդաշնակ

նպատակն
ազգային

է

ստեղծել

միջազգային

ստանդարտների

և

եվրոպական

արդիականացված

ֆոնդ`

Հայաստանի Հանրապետությունում գիտատեխնիկական և արդյունաբերության ոլորտների
տեխնոլոգիական բազայի ինովացիոն զարգացման համար:
Գործող ազգային ստանդարտների ֆոնդը ծրագրի իրականացման արդյունքում
կհամապատասխանի ՀՀ տնտեսության գերակայող ճյուղերի արդի պահանջներին:
Ինչպես ընդունված է միջազգային գործելակարգում, ծրագիրն իրականացվելու է
ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների միջոցով և Ստանդարտների ազգային
ինստիտուտի մեթոդական ղեկավարությամբ: Ծրագրով նախատեսվում է 660 ազգային
ստանդարտի մշակում` միջազգային և եվրոպական ստանդարտներին ներդաշնակ:
Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվեն բարենպաստ պայմաններ.
- ՀՀ տնտեսությունում նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման,
- հայրենական արտադրանքի մրցունակության և շահութաբերության բարձրացման,
- ազատ առևտրի ապահովման և տեխնիկական խոչընդոտների վերացման,
- բիզնեսի ծախսերի նվազեցման` համապատասխանության գնահատման համար:
Ծրագիրը ամբողջությամբ տեղադրված է Ինստիտուտի կայքի «Ստանդարտացում»
բաժնում և ներկայումս գտնվում է իրագործման փուլում:
Համաձայն ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2006 թվականի հուլիսի 14-ի
հրամանի «ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից պետական և ծառայողական
գաղտնիք չպարունակող տվյալ տարվա պետական գնումների անվանացանկի կազմման ու ՀՀ
ֆինանսների

նախարարություն

ներկայացման

կարգը

հաստատելու

մասին»

2011թ.-ին

իրականացվել է ՀՀ պետական մարմինների և ՀՀ մարզերի կողմից փորձաքննության
ներկայացված թվով 62 հատ 2012 թվականի պետական գնման ենթակա ապրանքների,
ծառայությունների և աշխատանքների ամփոփ անվանացանկերի փորձաքննություն` կոդերի,
տեխնիկական բնութագրերի և չափման միավորների մասով, ինչպես նաև կազմվել է
պետական

կառավարման

մարմինների

և

մարզերի

ամփոփ

անվանացանկը:

Նշված
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աշխատանքներն ամբողջությամբ իրականացվել են Ինստիտուտի միջոցների հաշվին, քանի
որ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի տրամադրվել:

2.2 ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
2011 թվականին զգալիորեն ակտիվացել են ստանդարտացման տեխնիկական
հանձնաժողովների

աշխատանքները։

Ինստիտուտն

իրականացրել

է

զգալի

կազմակերպչական աշխատանքներ` տնտեսության տարբեր ոլորտներում ստանդարտացման
տեխնիկական հանձնաժողովների ստեղծման ուղղությամբ:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ինստիտուտը հիմնել է հետևյալ ստանդարտացման
տեխնիկական

հանձնաժողովները՝

«Հեռահաղորդակցություն»,

ՏՀ

ՏՀ

14

12

«Ճանապարհային

«Շրջակա

միջավայրի

տրանսպորտ»,
կառավարում»,

ՏՀ
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ՏՀ

15

«Կոսմետիկական արտադրանք», ՏՀ 16 « Շինարարություն, շինարարական կոնստրուկցիաներ
և շինանյութեր» (Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի տնօրենի N25-Վ առ 28.04.2011, N11Վ առ 21.03.2011, N22-Վ առ 20.04.2011, N26-Վ առ 02.05.2011 և N66-Վ առ 13.12.2011
հրամանները), որոնք 2011թ-ի ընթացքում ծավալել են իրենց գործունեությունը:
Տեխնիկական հանձնաժողովների արդյունավետ գործելու նպատակով ինստիտուտը
վերակազմավորել է ՏՀ 8 «Ջրի որակ», ՏՀ 7 «Հակասեյսմիկ սարքավորանք», ՏՀ 4 «Կաթ և
կաթնամթերք», ՏՀ 2 «Միս, թռչնի միս, ձուկ, ձու և դրանց հիմքով արտադրանք» և ՏՀ 6
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» տեխնիկական հանձնաժողովները, որոնցում ընդգրկվել
են ոլորտի նոր շահագրգիռ կազմակերպություններ:
Ինստիտուտի կողմից կազմակերպվել են գործող հանձնաժողովների նիստերը,
որոնցում քննարկվել են նոր ստանդարտների նախագծերը և 2012 թ. ստանդարտացման
ծրագիրը:

2.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (ՍԱՐՄ) տնօրեն Ե.Ազարյանը 2011թ.
հունվարի 24-25 Ժնևում (Շվեյցարիա) մասնակցեց ԻՍՕ-ի Խորհրդի ռազմավարական
հարցերով մշտական հանձնաժողովի 30-րդ նիստի աշխատանքներին: Նիստի օրակարգը
բավականին ծանրաբեռնված էր և պարունակում էր մի շարք կարևորագույն խնդիրների
քննարկում:

Մասնավորապես,

նիստի

ընթացքում

քննարկվեցին

ԻՍՕ-ի

2011-2015թթ.

ռազմավարական պլանի հիմնական կատարողական չափորոշիչները, ԻՍՕ-ի անդամների և
ղեկավարման

կարիքներն

իրականացումից,

պլանի

ու

ակնկալիքները

իրականացման

2011-2015թթ.

ռազմավարական

աշխատանքներին

շահագրգիռ

պլանի
կողմերի

մասնակցության խթանման և դիտարկման չափանիշները, վերլուծությունը և ուղեցույցը, այլ
կազմակերպությունների հետ ԻՍՕ-ի համագործակցության արդյունավետության գնահատման
չափանիշների սահմանումը, նոր ոլորտներում ստանդարտացման աշխատանքների ծավալման
նախաձեռնությունները, ԻՍՕ-ի գործարար մոդելի կայունության դիտարկումը և այլ հարցեր:
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Մասնակցելով

ԻՍՕ-ի

Խորհրդի

նիստին,

ՍԱՐՄ-ի

տնօրենն

առանձնակի

հանդիպումներ ունեցավ ԻՍՕ-ի գլխավոր քարտուղար պարոն Ռոբ Սթիլի, ԴԵՎԿՕ-ի
նախագահ, Ինդոնեզիայի ստանդարտացման ինստիտուտի տնօրեն պարոն Բամբանգ
Սեթիադի, Գերմանիայի ստանդարտացման ինստիտուտի տնօրեն պարոն Թորսթեն Բահկեի
և Սաուդյան Արաբիայի ստանդարտացման ինստիտուտի տնօրեն պարոն Նաբիլ Մոլլայի հետ,
որոնց ընթացքում քննարկվեցին երկկողմ համագործակցության հնարավորությունները:
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (ՍԱՐՄ) տնօրեն Ե.Ազարյանը 2011թ. մարտի
17-18 ք.Ժնևում, Շվեցարիա, մասնակցեց ԻՍՕ-ի Խորհրդի հերթական 89-րդ նիստի
աշխատանքներին: Նիստը բացեց և վարեց ԻՍՕ-ի նախագահ Բ.Ալյոշինը: Նիստի օրակարգի
համաձայն Խորհուրդը, ԻՍՕ-ի ընթացիկ գործունեության վերաբեյալ հարցերին զուգահեռ,
լսեց

և

քննարկեց

նաև

հաշվետվություններ

ռազմավարական

խնդիրների,

ԻՍՕ-ի

համապատասխանության գնահատման, սպառողների և զարգացող երկրների հարցերով
քաղաքականության մշտական հանձնաժողովների գործունեությանն և ԻՍՕ-ի ֆինանսական
կառավարմանն առնչվող հարցերը:
Մասնավորապես, Խորհուրդը քննարկեց համաշխարհային կարևորություն ունեցող
հիմնախնդիրները,

որոնք

գերակայություններ:

կարող

Որպես

նոր

են

դառնալ

ԻՍՕ-ի

նախաձեռնություններ

հետագա

Խորհուրդն

աշխատանքի
ընտրեց

երկու

կարևորագույն հիմնախնդիր` ջրի մատչելիությունն ու օգտագործումը և կայունությունը:
Կայունության մասով որոշում կայացվեց դիմել 2012թ. կայանալիք ՄԱԿ-ի Կայուն Զարգացման
Կոնֆերանսի (այսպես կոչված "Ռիո+20") կազմակերպիչներին` օրակարգում կայունությանն
առնչվող ստանդարտացման գործընթացի վերաբերյալ հարցի ընդգրկման խնդրանքով:
Միաժամանակ, կարևորվեցին և հավանության արժանացան ֆինանսական ծառայությունների
և բիոտեխնոլոգիայի ոլորտում իրականացվող ստանդարտացման աշխատանքները:
Պարոն Ազարյանը, Խորհրդի նիստերից դուրս աշխատանքային հանդիպումներ
ունեցավ ԻՍՕ-ի նախագահ պարոն Բ.Ալյոշինի և ԻՍՕ-ի գլխավոր քարտուղար պարոն Ռոբ
Սթիլի հետ, որոնց ընթացքում քննարկեց Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի հետ
համագործակցության հեռանկարները` ԱՊՀ և միջազգային շրջանակներում:
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը` ի դեմս տնօրեն Ե.Ազարյանի, որպես
Եվրոպական ստանդարտացման կոմիտեի (ՍԵՆ) գործընկեր անդամ Լեհաստանի Կրակով
քաղաքում 2011թ. հունիսի 7-8 մասնակցեց ՍԵՆ-ՍԵՆԵԼԵԿ 7-րդ տարեկան վեհաժողովի
աշխատանքներին: Այդ հեղինակավոր իրադարձությանը մասնակցելու նպատակով հավաքվել
էին Եվրոպական Ստանդարտացման Կոմիտեի (ՍԵՆ) և Եվրոպական Էլեկտրատեխնիկական
Ստանդարտացման Կոմիտեի (ՍԵՆԵԼԵԿ) անդամ ստանդարտացման ազգային մարմինների
վերադաս ղեկավարները և ներկայացուցիչները:
Վեհաժողովը հյուրընկալվեց Լեհաստանի ստանդարտացման կոմիտեի (PKN) կողմից,
որը ՍԵՆ-ի և ՍԵՆԵԼԵԿ-ի լիիրավ անդամ է: Վեհաժողովը տեղի ունեցավ Լեհաստանի
փոխվարչապետ,

էկոնոմիկայի

նախարար

պարոն

Վալդեմար

Փոլակի

և

Կրակովի

քաղաքապետ պարոն Յասեկ Մայխրովսկու բարձր հովանու ներքո, ինչը ևս մեկ անգամ
ընդգծեց

վեհաժողովի

կարևորությունը

և

հանդիսավորությունը:

Դա

այս

տարվա

ամենակարևոր իրադարձությունն էր Եվրոպական ստանդարտացման համար:
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Վեհաժողովի

ընթացքում

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի

տնօրեն

Ե.Ազարյանը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ այլ երկրների պատվիրակությունների հետ,
որոնց ընթացքում հնարավոր եղավ քննարկել համագործակցության հիմնախնդիրները:
Այդուհանդերձ, վեհաժողովի ամենակուլմինացիոն իրադարձությունը բաց ասամբլեան էր, որը
նվիրված էր նորարարությանը և ստանդարտացման հետ դրա առնչություններին:
Եվրոպական

քաղաքականության,

գիտության,

արդյունաբերության

և

ստանդարտացման ներկայացուցիչները մասնակցեցին բաց ասամբլեայի քննարկումներին:
Ասամբլեայում

հռչակված

նորարարության

և

գլխավոր

միտքն

ստանդարտացման

այն

էր,

վերաբերյալ

որ

մասնակից

երկխոսությունը

կողմերի

միջև

հիմնարար

է

և

անհրաժեշտ, և որ դա նպաստում է իրազեկության բարձրացմանը և գիտելիքի ընդլայնմանը,
ինչը կարող է լայնորեն կիրառվել կյանքի տարբեր ասպարեզներում:
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի
գլխավորությամբ 2011 թվականի սեպտեմբերի 19-24 մասնակցեց Հնդկաստանի Դելի
քաղաքում տեղի ունեցած ԻՍՕ-ի Ստանդարտացման Միջազգային Կազմակերպության 34րդ վեհաժողովին և ԻՍՕ-ի Զարգացող երկրների հարցերով մշտական կոմիտեի (ԴԵՎԿՕ) 45րդ նիստին:

Նիստի

ընթացքում

ներկայացվեց

հաշվետու տարում

կոմիտեի

կողմից

իրականացված գործունեությունը: Բացի այդ, պատվիրակության անդամները մասնակցեցին
ԴԵՎԿՕ

կազմակերպած

«Շահագրգիռ

կողմերի

ներգրավումը

ստանդարտացման

գործընթացում» թեմայով խմբային քննարկմանը, որտեղ ներկայացվեց մի շարք զարգացող
երկրների

փորձը

այդ

ոլորտում:

Քննարկման

արդյունքում

տեղի

ունեցավ

մտքերի

փոխանակում և առաջարկվեցին նորագույն մեթոդներ:
Միաժամանակ, տնօրեն Ե.Ազարյանը մասնակցեց նաև սեպտեմբերի 24-ին տեղի
ունեցած ԻՍՕ-ի Խորհրդի 90-րդ նիստի աշխատանքներին: Նիստի ընթացքում քննարկվեցին
ռազմավարական հարցեր` ԻՍՕ-ի 2012թ. ռազմավարական պլանի իրականացման, ԻՍՕ-ի
բիզնես

մոդելի

(անվտանգություն,

կայունության,
կայունություն

ստանդարտացման
և

ջուր)

նորարարական

աշխատանքների

ոլորտներում

իրականացման

և

ԻՍՕ

ղեկավարման վերաբերյալ:
2011թ-ի

փետրվարի

3-ին

Բրյուսելում

կայացավ

Եվրոպական

արտաքին

գործունեության ծառայության կողմից կազմակերպված վեցերորդ հավաքը:
Միջոցառմանը մասնակցեցին 20 երկրի պատվիրակներ, այդ թվում` ՀՀ Էկոնոմիկայի
նախարարությունից Մարիաննա Պողոսյանը և Անի Օբոսյանը, Ստանդարտների ազգային
ինստիտուտից` Հայկուշ Բատիկյանը, Չափագիտության ազգային ինստիտուտից` Աննա
Սահակյանը: Լսվեցին զեկույցներ, որոնց թվում մանրակրկիտ մեկնաբանվեց Ռումինիայի և
Ուկրաինայի փորձը (զեկուցողներ` ASRO-ի գլխավոր տնօրեն Մ.Մարտիս, Ուկրաինայի
տեխնիկական

կանոնակարգման

և

սպառողների

հետ

տարվող

քաղաքականության

պետական գործակալության փոխտնօրեն Լ.Վիտկին): Եղան բազմաթիվ հարցադրումներ,
որոնց միջոցով ներկայացվեցին և գնահատվեցին վերը նշված 2 երկրների քննարկվող
ոլորտների բարեփոխումների արդյունքները:
Այս բոլոր աշխատանքների շնորհիվ Հայաստանը ներկայումս զգալիորեն բարձր
վարկանիշ ունի միջազգային ստանդարտացման ասպարեզում։ Չնայած դրան, միջազգային
համագործակցության աշխատանքներն իրականացվել են ոչ ամբողջական հնարավոր
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ծավալով, ինչը պայմանավորված է եղել հնարավոր գործուղումների ֆինանսավորման
սահմանափակությամբ:

Այսպես,

օրինակ

Ինստիտուտը

հնարավորություն

չի

ունեցել

մասնակիցներ գործուղելու ԻՍՕ-ի տեխնիկական հանձնաժողովների և քաղաքականության
մշակման ԿԱՍԿՕ ու ԿՕՊՕԼԿՕ մշտական հանձնաժողովների աշխատանքային նիստերին:
Ինստիտուտի ներկայացուցիչները հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցելու նաև ԱՊՀ
ՄՊԽ ստանդարտացման գիտատեխնիկական խորհրդի աշխատանքներին:
Այդուհանդերձ, Ինստիտուտը հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացրել է
զգալի միջազգային ստանդարտացման տեխնիկական աշխատանքներ: Մասնավորապես,
կազմակերպվել են միջազգային ստանդարտների նախագծերի էլեկտրոնային քվեարկության
աշխատանքներ, որի ընթացքում 275 միջազգային ստանդարտների նախագծեր անցել են
փորձաքննություն և համաձայնեցվել են ՀՀ-ում բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների
հետ։
Կատարվել

են

վերլուծական

աշխատանքներ

նոր

ընդունված

ԻՍՕ

և

ԵՆ

ստանդարտների ՀՀ-ում կիրառման վերաբերյալ։ Նախապատրաստվել են տնտեսության
տարբեր ճյուղերի համար միջազգային և եվրոպական ստանդարտների ցանկեր, որոնց
կիրառման

վերաբերյալ

ՀՀ-ում

կարծիքներ

պետք

է

հավաքվի

բոլոր

շահագրգիռ

կազմակերպությունների կողմից։
Ինստիտուտն

անընդհատ

նամակագրություն

է

իրականացրել

միջազգային

ստանդարտացման կազմակերպության և նրա հանձնաժողովների հետ, ինչպես նաև
ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի և նրա հանձնաժողովների հետ, ինչի շնորհիվ
արտահայտում է իր պաշտոնական դիրքորոշումն այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։
Միջպետական

համագործակցության

շրջանակներում

կատարվել

են

հետևյալ

աշխատանքները`
- ՀՀ էկոնամիկայի նախարարության 35 հանձնարարականի կատարում,
- Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման Միջպետական խորհրդի
АИС “МГС” ավտոմատ ծանուցման համակարգի միջոցով կազմակերպվել և կատարվել են 235
միջպետական ստանդարտների նախագծերի (առաջին կամ վերջնական խմբագրությունների,
ինչպես նաև փոփխությունների) փորձաքննություն` շահագրգիռ մարմինների մասնագետների
հետ համատեղ: Կատարվել է 107 միջպետական ստանդարտների նախագծերի էլեկտրոնային
քվեարկություն:
- Միջպետական ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների (ՄՏՀ) հետ
համատեղ իրականացվել է միջպետական ՆՓ նախագծերի քննարկում:
- Համաձայն Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման Միջպետական
խորհրդի 39-րդ նիստի (N39-2011 արձանագրություն) օրացուցային պլանի կատարվել են
համապատասխան աշխատանքներ:
- Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման Միջպետական խորհրդի
(ՍՉՍ ՄՊԽ) առաջարկով МТК 025, МТК 153, МТК 360, МТК 432, МТК 470, МТК 178, МТК
036, МТК 405, МТК 60 և МТК 524(МПК 2) միջպետական ստանդարտացման տեխնիկական
հանձնաժողովների

(ՄՏՀ)

կազմում

ընդգրկվել

են

Հայաստանի

Հանրապետության

համապատասխան մասնագետներ, ովքեր կմասնակցեն ՄՏՀ աշխատանքներին:

15

2.4 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՈՒՄ
2011 թվականի ընթացքում Ստանդարտների ազգային ֆոնդը համալրվել է 1266
միջազգային (ԻՍՕ), 1147 Եվրոպական (ԵՆ), 47 միջպետական (ԳՕՍՏ
ԳՕՍՏ), 720 Ռուսաստանի
Դաշնության

(ԳՕՍՏ

Ռ))

և

66

Հայաստանի

Հանրապետության

ազգային

(ՀՍՏ)

ստանդարտներով։ Ստանդարտների էլեկտրոնային տարբերակները արխիվացվել են, իսկ
թղթի կրիչով ստանդարտները հաշվառման են վերցվել մատյանում։
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի արդիականացման նպատակով 2011թ. կատարվել է
995

միավոր

ստանդարտի

տեղեկատվություն
ություն

չեղյալ

տեխնիկական

հայտարարելու

և

մշակում

(փոփոխություններ
փոփոխություններ,

փոխարինող

լրացումներ,

ստանդարտների

մասին
մասին)

և

վերաստուգում՝ ըստ միջպետական ստանդարտի տեղեկատուի և գործող ԱՊՀ երկրների
համար

տեղեկատվական

որոնման

համակարգի:

Ստանդարտների

էլեկտրոնային

տարբերակները արխիվացվել են
են, իսկ թղթի կրիչով ստանդարտները հաշվառման են վերցվել
մատյանում։
Համաձայն «Ստանդարտացման
Ստանդարտացման մասին
մասին» ՀՀ օրենքի և ստանդարտացման
ստանդարտաց
ազգային
համակարգի հիմնադրութային
թային ստանդարտների (ՀՍՏ 1.2-2001 և ՀՍՏ 1.3-95) 2011թ-ի
ընթացքում գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՍՏ)) 66 ստանդարտ, 330
տեխնիկական պայմաններ և 156 տեխնիկական պայմանների փոփոխություն։ Գրանցվել է
նաև ազգային ստանդարտների կարգավիճակով 56 միջպետական և ՌԴ ստանդարտներ:
ստանդարտներ
Գծանկար

1-ում
ում

ցույց

է

տրված

միջազգային

ստանդարտներին

ազգային

ստանդարտների ներդաշնակեցման մակարդակի դինամիկան 2000-20
2011թթ. համար:
Գծանկար 1.
Ազգային ստանդարտների ներդաշնակեցումը
միջազգային ստանդարտներին (ԻՍՕ, ԻԷԿ, ԵՆ), տոկոսներով
50

Եվրամիության երկրներում ստանդարտների
ներդաշնակեցման միջին մակարդակը ~ 40%

40

32

34

30

20
19.3
20

13.5
10

0
2000թ..

Հաշվետու

2003թ.

ժամանակաշրջանում

2006թ.

զգալի

2010թ.

2011թ.
2011

աշխատանքներ

իրականացվեցին

ստանդարտների էլեկտրոնային կատալոգի ստեղծման ուղղությամբ
ուղղությամբ: Առաջին անգամ մշակվեց
օգտագործման համար հարմարավետ ու միջազգային չափանիշներին համապատասխանող
«ՀՀ ստանդարտների 2011
2011թ. կատալոգ»-ի էլեկտրոնային տարբերակը,
տարբերակը որի որոնման
համակարգը համապատասխանում է միջազգային գործելակարգին
գործելակարգին: Ապահովվեց կատալոգի
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տարածումը

շահագրգիռ

և

Ինստիտուտի

բաժանորդ

հանդիսացող

բոլոր

կազմակերպություններին:
Ներկայումս Ինստիտուտում զգալի աշխատանքներ են տարվում ստանդարտների
ազգային ֆոնդում առկա բոլոր ստանդարտների թվայնացման ուղղությամբ և ձևավորվում է
ստանդարտների էլեկտրոնային բազան, որի հիման վրա պետք է ծրագրավորվի, կազմավորվի
և ներդրվի ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի էլեկտրոնային գրադարանը:
Էլեկտրոնային գրադարանը պետք է ընդգրկի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում
գործող, այլև չեղյալ հայտարարված, գործողությունը դադարեցված կամ 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 ԲՈՒՀ-երում և
գիտահետազոտական ինստիտուտներում: Ելնելով աշխատանքների մեծ ծավալից, ինչպես
նաև ֆինանսավորման մակարդակից, նախատեսվում է ստանդարտների էլեկտրոնային
գրադարանը գործարկել 2013թ. սկզբներին:
2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության գործատուներին և
մասնագետներին

սպառիչ

տեղեկատվություն

ապահովելու

համար

հրատարակվել

է

«Ստանդարտներ և տեխնիկական պայմաններ» թվով 4 տեղեկատուներ և պատրաստվել է ՀՀ
կազմակերպությունների համար 6 տեղեկատվական թերթիկ՝ ազգային ֆոնդում համալրված
բոլոր

ստանդարտների

վերաբերյալ,

որոնք

տրամադրվել

են

Ինստիտուտի

բոլոր

բաժանորդներին։
2.5 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
2011թ.-ին

Ինստիտուտն

ստանդարտացման

գնահատման բնագավառում իրականացրել է

51

և

համապատասխանության

ՀՀ կազմակերպությունների համար

տեղեկատվական բաժանորդային սպասարկում։
Ստանդարտացման

և

համապատասխանության

գնահատման

բնագավառում

տեղեկատվական բաժանորդային սպասարկման նպատակով կազմակերպությունների հետ
2011թ-ին կնքվել են 40 պայմանագրեր` 6500.0 հազ. դրամի։ Կատարված աշխատանքների
արդյունքում կազմվել է աշխատանքների հանձնման-ընդունման 47 ակտ` 7000.2 հազ. դրամի,
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 20),
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•

խորհրդատվություն ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման
փաստաթղթերի վերաբերյալ։
Ինստիտուտի կողմից իրականացվել է նաև տեղեկատվական սպասարկում ՀՀ

պետական

կառավարման

մարմիններին
մարմիններին,

բոլոր

կազմակերպություններին,
կազմակերպություններին

ֆիզիկական

անձանց և ստանդարտների ազգային ինստիտուտի ստորաբաժանումների շուրջ 3010
դիմողների համար։
Ստանդարտների վաճառքը իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով ըստ
հաստատված գնահաշվարկի և տրվ
տրված հաշիվ-ապրանքագրի
ապրանքագրի կամ անդորրագրի։ Ազգային
ստանդարտների վաճառքի դեպքում կազմակերպության կողմից ներկայացվում է անհրաժեշտ
ստանդարտների գնման հայտ և կնքվում է պայմանագիր։
2011թ-ին
ին իրականաց
իրականացվել է 1689.2 հազ. դրամի (թվով 174 հատ) ստանդարտների
վաճառք ՀՀ կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին
ձեռնարկատերերին:
ՀՀ
վաճառքի

կազմակերպություններին
2008-2011թթ.

և

քանակական

անհատ
և

ձեռնարկատերերին

գումարային

դինամիկան

ստանդարտների
ներկայացված

է

գծանկարներ 2-ում և 3-ում:

Գծանկար 2.
ՀՀ կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին ստանդարտների վաճառքի 20082011թթ. քանակական դինամիկան
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Քանակը, հատ
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Գծանկար 3.
ՀՀ կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին ստանդարտների վաճառքի 200820111թթ. գումարային դինամիկան, հազ.դրամ
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Գումարը, հազ. դրամ

2011

Ինչպես երևում է վերը պատկերված ստանդարտների վաճառքի դինամիկայից,
դինամիկայից
ստանդարտների

վաճառքը

զգալի

անկում

է

արձանագրել
արձանագրել::

Նշված

հանգամանքը

պայմանավորված է մի շարք գործոններով
գործոններով, ինչպիսիք են վաճառքի ցածր մատչելիությունը,
մատչելիությունը
ցածր իրազեկվածությունը և այլն
այլն:
2011թ-ին

Ինստիտուտը

շարունակել

է

տեխնիկական

պայմանների

մշակման

խորհրդատվական
ական ծառայությունների մատուցումը
մատուցումը, որի հիմնական նպատակն է օգնել միջին և
փոքր ձեռնարկություններին և անհատ ձեռնարկատերերին մշակել կոնկրետ տեսակի
արտադրանքի համար տեխնիկական պայմաններ
պայմաններ` համաձայն գործող
ծող նորմատիվ իրավական
փաստաթղթերի և ստանդարտացման ազգային համակարգի ստանդարտների պահանջներին։
Տեխնիկական

պայմանների

և

դրանց

փոփոխությունների

մշակման

խորհրդատվական ծառայություններ են մատուցվել 176 կազմակերպությունների և անհատ
ձեռնարկատերերի համար,, որից հասույթը կազմել է 6688.0 հազ. դրամ:
դրամ Համեմատության
համար, 2010 թվականին 296 կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար
նշված ծառայություններից հասույթը կազմել է 11845.0 հազ. դրամ (տես
տես գծանկար 4-ը):
Գծանկար 4.
Խորհրդատվական աշխատանքներից հասույթը 2010-2011թթ,, հազ. դրամ
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2011 թվականին պետական գրանցման ներկայացված 330 տեխնիկական պայմաններ
և 156 տեխնիկական պայմանների փոփոխություններ ենթարկվել են փորձաքննության և
գրանցվել են, որի հիմնական նպատակն է համապատասխանեցնել կազմակերպության
նորմատիվ փաստաթուղթը Հ
Հայաստանի
այաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը,
օրենսդրությանը
տեխնիկական կանոնակարգերին և ազգային ստանդարտներին։ Այդ աշխատանքներից
ստացված հասույթը կազմել է 15840.0 հազ. դրամ: Գծանկար 5-ից
ից երևում է,
է որ 2010թ.`
14.165,7 հազ. դրամ համեմատ հաշվետու տարում որոշ աճ է արձանագրվել:
արձանագրվել Դա
պայմանավորված է խորհրդատվական աշխատանքների պահանջի աճով,
աճով ինչպես նաև
մատուցվող

ծառայությունների

բարձր

որակով
որակով:

Մասնավորապես,
Մասնավորապես

մատուցվող

խորհրդատվության շնորհիվ կազմակերպությունները ոչ միայն հնարավորություն են ունենում
ծանոթանալ

գործող

տեխնիկական

օրենսդրության

բոլոր

պահանջներին

ու

առանձնահատկություններին
առանձնահատկություններին, այլև ծանոթանում են իրենց ոլորտին համապատասխան
գոյություն ունեցող ազգային
ազգային, միջպետական, եվրոպական և միջազգային ստանդարտներին,
ստանդարտներին
դրանց կիրառման օգուտներին ու շուկա
շուկայում
յում ընձեռնվող մրցակցային հնարավորություններին:
հնարավորություններին
Գծանկար 5.
Տեխնիկական պայմանների փորձաքննության
աշխատանքներից հասույթը 2010-2011թթ., հազ. դրամ
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3. ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2011Թ.
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 ամենահագեցված ու արդիական
լաբորատորիան է: Լաբորատորիայի միջոցով փորձարկումների պահանջարկը հիմնականում
կայուն է: 2011թ. ընթացքում լաբորատորիան իրականացրել է 172 փորձարկում, իսկ 2010 թ.`
188 փորձարկում:
3.2 ՍՆՆԴԻ ԵՎ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
Երևանի փորձարկման լաբորատորիան հանրապետությունում ամենաարդիական ու
միջազգային

չափանիշներին

համապատասխանող

բարձրակարգ

սարքավորումներով

հագեցված լաբորատորիաներից 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 լաբորատորիայի կողմից
տրվել է սննդամթերքների և ոչ պարենային ապրանքների 1065 (2010թ.` 1339), Գյումրու ՓԼ`
705 (2010թ.` 731), իսկ Վանաձորի ՓԼ` 336 (2010թ.` 414) փորձարկման արձանագրություններ:
Լաբորատորիաների խնդիրներից է բարձրակարգ ու երիտասարդ մասնագետների
պակասը, որոնց ներգրավումը խոչընդոտվում է ցածր աշխատավարձներով: Բացի այդ,
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լաբորատոր

փորձարկումների

գները

և

փորձարկումների

առկա

պահանջարկը

բավականաչափ բարձ չեն, որպեսզի կարողանան ծածկել անհրաժ
անհրաժեշտ
եշտ կապիտալ ծախսերը:
ծախսերը
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
բ կարիք է առաջանում բարձրակարգ նյութերը ներմուծել արտասահմանից:
արտասահմանից

3.3 ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ
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
Հարկ է նկատել, որ նավթամթերքների փորձարկման առումով այս լաբորատորիաները
հանրապետությունում զբաղեցնու
զբաղեցնում են մենաշնորհային դիրք, քանի որ նման բարձր կարգի
որևէ այլ լաբորատորիա հանրապետությունում հավատարմագրված չէ
չէ:
Հաշվետու տարում նավթամթերքի փորձարկման լաբորատորիայում կատարվել է 956
փորձարկում (2010 թ.`
.` 1179
1179), իսկ ֆիզիկաքիմիական փորձարկման լաբորատորիայում՝ 146
փորձարկում (2010 թ.` 177):
Գծանկար 6
Ինստիտուտի հավատարմագրված լաբորատորիաներում կատար
կատարված
ված փորձարկումների
քանակը 2010-2011թթ.
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թ.

2011թ
թ.
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4. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ 2011Թ. 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:
2011թ. պարենային և ոչ պարենային ապրանքների գծով համապատասխանության
հավաստման

աշխատանքների

ծավալները

որոշակի

անկում

են

արձանագրել:

Դա

պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 28.08.2008թ. թիվ 976-Ն որոշմամբ պարտադիր
սերտիֆիկացման
կառավարության

ենթակա

ապրանքների

9.12.2010թ.

համապատասխանության

թիվ

պարտադիր

ցանկի

կրճատմաբ,

1599-Ն

ինչպես

որոշմամբ,

հավաստման

համաձայն

ենթակա

ՀՀ

նաև

որի

արտադրանքի

սերտիֆիկացման պահանջը մաքսազերծման փուլից տեղափոխվեց իրացման փուլ: 2011թ.
սերտիֆիկացման

աշխատանքների

ծավալների

կրճատում

պայմանավորված

է

այն

հանգամանքով, որ շատ գործարարներ ներկրված մեկ խմբաքանակ արտադրանքի համար
տրված

սերտիֆիկատն

այնուհետև

կիրառում

են

այլ

խմբաքանակների

համար

ևս,

խուսափելով նոր սերտիֆիկատի ձեռք բերումից:
Գծանկար 7.
Հայաստանում հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների կողմից 2011թ.
իրականացված գործունեության տեսակարար կշիռը ընդհանուր համապատասխանության
հավաստման աշխատանքների ծավալում
1%
0%

0% 0%
3%

0%

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ

3%
«Նարեկ»
«Շինսերտիֆիկատ»

1%

«Ագարակ-ԹԵՍԹ»

16%

«Լալվար ԹԵՍԹ»

0%

«Ռեդիկոմ»

1%
«Ռադիոսական»

0%

«Մավաս -Գրուպ»

1%
8%

66%

«Բուտա-բետոն»
«Փ, Աբաջյան»
Սպառողների ազգային ասոցիացիա
«Էքսպերտ Թեչ»
«Ստանդարտ դիալոգ»
«Ինտերսերտ»
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ
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Գծանկար 7-ում պատկերված է Հայաստանում հավատարմագրված սերտիֆիկացման
մարմինների կողմից 2011թ. 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 2011թ.-ին հավատարմագրված են եղել և գործունեություն են
իրականացրել 15 ընկերություններ, այդուհանդերձ ոլորտի գերակշիռ մասը` 67% բաժին է
ընկնում Ստանդարտների ազգային ինստիտուտին: Մյուս խոշոր ընկերությունները 16%
մասնաբաժնով «Մավաս Գրուպ» ՍՊԸ-ն է և մոտ 8% մասնաբաժնով «Նարեկ» ՍՊԸ-ն է:
Մնացած բոլոր ընկերություններին բաժին է ընկել սերտիֆիկացման աշխատանքների
ընդհանուր ծավալի 3%-ը:

4.1 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում տրվել են`
ա) ոչ պարենային ապրանքների գծով`
1426

ներկրվող

արտադրանքի

և

65

տեղական

արտադրության

համապատասխանության սերտիֆիկատ (ընդամենը` 1491),
784

ներկրվող

արտադրանքի

և
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տեղական

արտադրանքի

համապատասխանության հայտարարագիր (ընդամենը` 810),
իրականացվել է 19 համապատասխանության հսկողություն,
կատարվել է տեխնիկական պայմանների 17 փորձաքննություն,
Ոչ

պարենային

ապրանքների

սերտիֆիկացման

գծով

2011թ.

գրանցվել

է

համապատասխանության սերտիֆիկատների նվազում՝ 2010 թ. համեմատ, մասնավորապես`
2010թ. տրվել էր 2051 սերտիֆիկատ և 1130 հայտարարագիր:
բ) սննդի և պարենային հումքի գծով տրվել են`
1234 (2010թ.` 2175) համապատասխանության սերտիֆիկատ, այդ թվում` 970
ներկրվող արտադրանքի և 264 տեղական արտադրության համար.
848 (2010թ.` 812) համապատասխանության հայտարարագիր, այդ թվում` 540
ներկրվող արտադրանքի և 308 տեղական արտադրության համար:
Համապատասխանության
կազմակերպություններում,

ընդունվել

հսկողություն
են

դադարեցման

է
և

իրականացվել
կասեցման

18

70

որոշումներ,

կատարվել է 129 տեխնիկական պայմանների փորձաքննություն:
գ) ծառայությունների սերտիֆիկացման գծով`
տրվել

է

սննդի

ապահովման

ծառայության

220

(2010թ.`

329)

համապատասխանության սերտիֆիկատ,
201 (2010թ.` 211) ընկերություններում կատարվել է սննդի ապահովման ծառայության
համապատասխանության հսկողություն:
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Այսպիսով,

ծառայությունների

սերտիֆիկացման

ոլորտում

նկատվել

է

սերտիֆիկացման ծավալների որոշակի նվազում: Ընդ որում, այդ նվազումը տեղի է ունեցել ոչ
միայն Ինստիտուտի, այլ` ընդհանուր հանրապետության մակարդակով:
Այսպես,

2011թ.

հանրապետությունում

տրվել

է

505

ծառայությունների

համապատասխանության սերտիֆիկատ, իսկ 2010թ.` 525:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել է սերտիֆիկացման մարմինների
փորձագետների

վերապատրաստման

ու

որակավորման

գործընթացը,

ինչի

շնորհիվ

ապահովվել է համապատասխան կրթությամբ որակավորված մասնագետների կողմից
բարձրակարգ ծառայությունների մատուցումը հաճախորդներին:

4.2 ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ
Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

Ինստիտուտի

կառավարման

համակարգերի

սերտիֆիկացման մարմնի կողմից կատարվել է 10 (2010թ.` 13) կազմակերպությունների
կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման աշխատանքներ: 24 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. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
2011թ-ին Ինստիտուտի Ուսումնական կենտրոնում իրականացված աշխատանքները,
ընդհանուր

առմամբ

ծառայությունների

մատուցման

որակի

բարձրացման

ու

դրանց

ընդլայնման բնույթ են կրել:
Վերանայվել

և

արդիականացվել

է

Կենտրոնի

ուսումնամեթոդական

բազան:

Հիմնվելով ունկնդիրների կարիքների և պահանջմունքների վերլուծության արդյունքների վրա,
մշակվել և տնօրենի հաստատմանն են ներկայացվել նոր դասընթացների թեմատիկ պլաններ,
ուսումնական ծրագրեր և դրանց ուղեկից փաստաթղթեր («Որակի կառավարման համակարգի
ներքին աուդիտը ISO 19011 ստանդարտի պահանջներով», «Տեղեկատվական անվտանգության
կառավարման համակարգեր. ISO 27000 միջազգային ստանդարտների շարքը» և այլն):
Կենտրոնի թրեյներներն անցել են վերապատրաստումներ, մասնակցել են մի շարք
աշխատանքային

սեմինարների

և

կոնֆերանսների,

ստացել

են

համապատասխան

սերտիֆիկատներ:
2011թ-ի ընթացքում ՀՀ 50 կազմակերպություն ներկայացնող 195 ունկնդրով 30 խմբի
համար (նախորդ տարվա 21 խմբի փոխարեն) կազմակերպվել են ընդհանուր, ներածական,
մասնագիտական և անհատական դասընթացներ, որոնք ավարտվել են թեսթավորումներով և
համապատասխան վկայականների հանձնմամբ: ՀՀ 11 կազմակերպության 55 հավակնորդի
համար կազմակերպվել և անցկացվել է 6 թեսթավորում և 6 հարցազրույց` (նախորդ տարվա 12
կազմակերպության 38 հավակնորդի համար անցկացված 4 թեսթավորման և 4 հարցազրույցի
փոխարեն): Հավակնորդներից 53-ին հանձնվել է տարբեր ոլորտների փորձագետի 98 վկայագիր (նախորդ տարվա 55 վկայագրի փոխարեն, չհանձնած ոլորտների թիվը 2 է):
Կենտրոնի

գործունեությունը

և

դասընթացների

մակարդակը

գնահատվել

է

ունկնդիրների կողմից: Թրեյնինգների արդյունքների գնահատման թերթիկների ամփոփումը
թույլ է տվել արձանագրելու ունկնդիրների պահանջմունքների բավարարվածություն 98,5 %-ով,
ունկնդիրների առաջարկներին տրվել է 100% ընթացք և լուծումներ, որոնք Կենտրոնի
ընդունած ՈՐԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ-ով ամրագրված պարտավորությունների կատարումն են:
Այդուհանդերձ, Կենտրոնում առկա են հետևյալ խնդիրները.
• Կենտրոնի անձնակազմի համալրում թրեյնինգների միջազգայնորեն ընդունված
գործիքներին,

մեթոդներին,

կանոններին

տիրապետող

մասնագետ-

թրեյներներով,
• միջազգային թրեյներների միջոցով Կենտրոնի անձնակազմի շարունակական
վերապատրաստում,
• ունկնդիրների պահանջների, առաջարկների, գնահատականների հիման վրա
թրեյնինգների ուսումնամեթոդական բազայի շարունակական բարելավում,
• ՀՀ բուհերի հետ աշխատանքների ակտիվացում,
• ՀՀ սննդարտադրողների հետ աշխատանքների ակտիվացում` հատկապես
ռիսկերի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի HACCP համակարգի
պահանջների ուսուցման խնդրով,
• արտագնա ուսուցումների ակտիվացում
• Կենտրոնի բոլոր գործընթացների շարունակական բարելավում:
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6. ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 2011Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 9.12.2010թ. թիվ 1599-Ն որոշմամբ
պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա ապրանքների սերտիֆիկացումը մաքսազերծման
փուլից

տեղափոխվեց

իրացման

փուլ:

Հիմք

ընդունելով

այն

հանգամանքը,

որ

ՀՀ

կառավարության 28.08.2008թ. թիվ 976-Ն որոշման ընդունումից հետո, երբ զգալիորեն
կրճատվեց

պարտադիր

համապատասխանության

հավաստման

ապրանքների

ցանկը,

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ սերտիֆիկացման ծառայություններից գոյացող
մուտքերը կրճատվեցին ավելի քան 50%-ով, միանշանակ պարզ էր, որ 2011թ.-ին ընկերության
համախառն եկամուտը շարունակելու էր կրճատվել:
Բացի այդ, 2011թ. ՀՀ կառավարությունն մերժեց Ստանդարտացման ամենամյա
ծրագրի հաստատումը, որի համաձայն ակնկալվում էր պետական բյուջեից 14 մլն դրամի
հատկացում

Ստանդարտների

կառավարման

մարմինների

ազգային

պետական

ինստիտուտին:
գնումների

Մերժվեց

անվանացանկերի

նաև

պետական

փորձաքննության

նպատակով պետական բյուջեից Ստանդարտների ազգային ինստիտուտին շուրջ 3 մլն դրամի
տրամադրումը:
Արդյունքում,

տարվա

սկզբից

եկամուտների

վերաբերյալ

կատարված

կանխատեսումները չեն արդարանում, իսկ ընկերության գործունեությանն առաջադրվող նոր
մարտահրավերներն անհրաժեշտ է զուգորդել նոր գործարար ծրագրի մշակմամբ, եկամտի
աղբյուրների վերանայմամբ, առավել արդյունավետ կառուցվածքի սահմանմամբ, ինչպես նաև
հաստիքների ու աշխատավարձի որոշ դրույքաչափերի վերանայմամբ:
Գծանկար

7-ում

պատկերված

է

Ինստիտուտի

հիմնական

գործունեությունից

ստացված հասույթի դինամիկան 2007-2011թթ. համար: Ինչպես պարզ երևում է գծանկարից,
Ինստիտուտի հիմնական գործունեությունից ստացվող ընդհանուր հասույթը 2007-2011թթ.
ընթացքում անկման միտում է ունեցել: Ընդ որում, եկամուտների նվազումը հիմնականում
պայմանավորված է եղել պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա ապրանքների ցանկի
կրճատմամբ,
պետական

մասնավոր

բյուջեից

ոլորտի

հատկացվող

հետ

մրցակցության

ֆինանսավորման

աստիճանաբար

կրճատմամբ

և

այլ

զարգացմամբ,
տարաբնույթ

հանգամանքներով:
Այսպես,

եկամուտների

նվազման

պատճառներից

է

ՀՀ

պետական

բյուջեից

ստանդարտացման նպատակներով տրամադրվող գումարների կտրուկ կրճատումը` 20072008թթ. 41 մլն. դրամից 2009թ. նվազել է 18 մլն դրամի, 2010թ.` 14 մլն դրամ, իսկ 2011թ.`
ընդհանրապես որևէ գումար չի տրամադրվել: Միաժամանակ, 2009-2011թթ. ընթացքում
Ինստիտուտի կողմից առաջարկվող ծառայությունների գները որևէ լուրջ փոփոխության չեն
ենթարկվել:
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Գծանկար 7.
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի հիմնական գործունեությունից ստացված
համախառն եկամտի 2007-2011թթ. դինամիկան, միլիոն դրամներով1
350 348
335
324

350
325
300

270

Միլիոն դրամ

275
250

2007

225
200
175

174

177 179

2008
162

2009

150
125
100
75
50

119

101.8
70 75 65

57

2010

107.6
89.8
97
72.6

2011

47

25

2.5 5.6

6.8

8.1 7.0

0

Համապատ. հավաստում Ստանդարտացում

Ուսուցում

Փորձարկումներ

Ընդամենը

1

Գծանկարում հաշվի չի առնված ոչ գործառնական գործունեությունից ստացված եկամուտը: Բոլոր ներկայացված թվերը
կլորացված են թվաբանական կանոններով և ճշգրիտ չեն:
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