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Institutul de Standardizare din Moldova 

ISM este o instituţie publică subordonată 
Ministerului Economiei ce îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu  
Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu 

privire la standardizarea naţională. 



Grupul de lucru în domeniul educației 
despre standardizare 

 Ca urmare a publicării „Concluziilor 
Consiliului European privind 
standardizarea și inovarea” (Bruxelles, 
25 septembrie 2008), CEN și CENELEC, 
împreună cu ETSI, au creat un grup de 
lucru mixt la nivel european (JWG-EaS), 
cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele 
generale despre standardizare și de a 
facilita schimbul de cele mai bune 
practici în domeniu. 
 
 
De a spori gradul de conștientizare a 
importanței activității de standardizare 
și de a mări numărul de persoane care 
au cunoștințe corecte despre activitatea 
de standardizare, caracteristicile și 
beneficiile acesteia. 
 



Realizări 
 Analiza programelor de studii a specialităţilor 

inginereşti în instituţiile de învaţămînt superior şi mediu 
de specialitate 

 
 Stabilirea unor relaţii de colaborare 
 
 Dotarea instituţiilor de învăţămînt cu materiale 

didactice şi informaţionale  
 
 Implicarea mediului academic în diverse activități 

organizate de către ISM, precum și participarea la 
activitățile organizate de instituțiile de învățământ 



Analiza programelor de studii a specialităţilor 
inginereşti în instituţiile de învaţământ superior şi 
mediu de specialitate 

 
Chestionarea cadrelor didactice  
 7 instituții de învățământ  
 17 facultăți 
 30 cadre didactice 



Stabilirea unor relaţii de 
colaborare 

 
 5 Convenții de parteneriat semnate (UASM, 

Catedra Management a facultății Economie a 
UASM, ASEM, USM, ANACIP) 

 
 4 Convenții de parteneriat în proces de 

semnare (UTM, Colegiul Politehnic, UCCM, 
USPEE) 



Dotarea instituţiilor de învăţămînt cu 
materiale didactice şi informaţionale  
 

 Elaborat în cadrul proiectului „Informarea publicului larg și a părților 
interesate referitor la standardele adoptate în cadrul DCFTA” 
 

 80 exemplare donate în 5 biblioteci universitare 

Istoria și principiile standardizării 
 
Sistemul național de standardizare 
 
Organismele europene și internaționale 
de standardizare 
 
Beneficiile și importanța standardelor și 
activității de standardizare 



Autori: 
Institutul Britanic de Standardizare 
Institutul Danez de Standardizare 
Autoritatea  Națională de Standardizare din Irlanda 
Asociația de Standardizare din Finlanda 
Universitatea din  Zagreb 

 
Sub auspiciile Grupului de lucru al  
CEN-CENELEC 





Implicarea mediului academic în diverse activități 
organizate de către ISM, precum și participarea la 
activitățile organizate de instituțiile de învățământ 

 
 Organizarea meselor rotunde tematice (10) 
 
 Organizarea vizitei studenților la ISM (7) 

 
 Efectuarea stagiului de practică a studenților la ISM (12) 
 
 Instruirea cadrelor didactice (2) 
 
 Concurs anual pentru studenți (1) 
 
 Lecții deschise predate de experți ISM în instituțiile de 

învățământ (8) 
 
 Campanie de informare în 5 universități (UTM, USM, ASEM, 

Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți) 



Perspective 
 Accesul online la Fondul Naţional de Standarde (în baza unui 

abonament) 
 

 Includerea subiectului standardizării în temele de licență și 
master 

 
 Elaborarea în colaborare cu cadrele didactice a unor materiale pe 

domenii privind rolul standardelor într-un domeniu specific 
 
 Stimularea studenților de a participa la concursul anual organizat 

de ISM 
 

 Aplicarea pentru proiecte europene de asistență-tehnică 
 

 Implicarea cadrelor didactice în activitatea de standardizare 
(participarea în CT) 



Factori-cheie 
de succes 

Educaţia este o 
prioritate a 

ONS 

Instituţiile de 
învăţămînt 
trebuie să 
considere 
domeniul 

standardizării 
drept o valoare 

Focusarea pe 
necesităţile 

instituţiilor de 
învăţămînt 

Informarea 
continuă 
despre 

tendinţele şi 
schimbările 

ONS 

Angajament 
din partea 

instituţiilor de 
învăţământ 



Aurica BUTNARI 
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Republica Moldova, MD 2064,  
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