
Anexa nr. 1  

la Ordinul ISM nr. 12 

din 28 februarie 2017  

 

Conceptul Proiectului  

”Academia Standardizării” 

 

 

I. Scopul Proiectului  

 

(1) Prezentul Concept stabilește criteriile generale de identificare și de organizare a activităţilor de 

instruire a părţilor interesate, precum şi atribuţiile persoanelor responsabile de această activitate. 

 

(2) Scopul Proiectului constă în asigurarea comunicării eficiente, informarea şi instruirea părţilor 
interesate în domeniul standardizării, precum și promovarea activității de standardizare în mediul 
academic. 
 

(3) Beneficiarii Proiectului sunt părțile interesate: producătorii, asociaţiile de consumatori, asociaţiile 
sau organizaţiile patronale sau sindicale, întreprinderile micro, mici şi mijlocii, instituţiile de 
învăţământ, de proiectare, de cercetare, laboratoarele de încercări, organismele de certificare, 
autorităţile de supraveghere a pieţei şi alte persoane juridice şi fizice interesate. 
 

II. Descrierea Proiectului 

 

(1) ”Academia Standardizării” este un proiect educațional, lansat de ISM, gestionat de managerul 

dezvoltare, subdiviziune responsabilă de organizarea activităţilor de instruire a părţilor interesate, 

precum şi de elaborarea materialelor informaţionale în domeniul standardizării utilizate în procesul 

de instruire. 

 

(2) Proiectul ”Academia Standardizării” este reprezentat prin Logo: care este plasat pe toate 

materialele informaţionale elaborate în cadrul proiectului, precum şi pe materialele promoţionale de 

promovare a instruirilor şi pe certificatele emise în urma desfăşurării acestora. 

 

(3) Proiectul ”Academia Standardizării” are un compartiment separat pe site-ul oficial al ISM 

www.standard.md, unde se conţin două sub-compartimente: evenimente planificate şi desfăşurate, 

materiale didactice elaborate.  

 
III. Implementarea Proiectului 
 
(4) Proiectul ”Academia Standardizării” implică realizarea următoarelor activităţi: 
a) organizarea seminarelor de instruire a părţilor interesate privind activitatea de standardizare; 
b) elaborarea materialele informaţionale utilizate în procesul de instruire; 
c) gestionarea bazei de date privind persoanele instruite în cadrul Proiectului ”Academia 
Standardizării”; 
d) acumularea şi generalizarea informaţiei din ţară şi străinătate în scopul preluării celor mai bune 
practici ce ţin de instruirea părţilor interesate în domeniul standardizării. 
 
(5) O componentă specifică a Proiectului ”Academia Standardizării” este oferirea mediului academic 
a suportului în procesul de predare-învăţare a subiectului standardizării, acesta fiind realizat prin: 
 
a) coordonarea programelor de studii universitare ce ţin de subiectul standardizarea; 
b) elaborarea materialelor didactice: prezentări power point, ghiduri, broşuri etc. adecvate 
programelor de studii;  
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c) organizarea unor prelegeri publice pentru studenţi, lectori universitari şi alte părţi interesate la 
solicitarea instituţiilor de învăţământ, precum şi la iniţiativa ISM; 
d) organizarea seminarelor de instruire a cadrelor didactice, în conformitate cu Planul anual de 
instruire al ISM; 
e) organizarea unor concursuri pentru studenţi privind beneficiile implementării standardelor, în 
conformitate cu Planul anual de activitate al ISM. 
 
(6) Activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului ”Academia Standardizării” sunt în conformitate cu 
Planul de instruire al ISM, unde sunt incluse atât activităţile de instruire a părţilor interesate, cât şi 
materialele didactice în baza cărora se desfăşoară instruirile. Acesta se elaborează anual de către 
managerul dezvoltare şi se aprobă de către directorul ISM. 
 
(7) Activităţile de instruire se desfăşoară în conformitate cu cerinţele informațiilor documentate ale 
ISM. 
 
(8) Pentru realizarea activităţilor planificate în cadrul Proiectului ”Academia Standardizării”, 
managerul dezvoltare are următoarele drepturi: 
a) să fie informat asupra problemelor privind strategia de dezvoltare a sistemului naţional de 
standardizare; 
b) să participe la cursuri de perfecţionare profesională; 
c) să participe la şedinţele, conferinţele, seminarele şi a alte evenimente organizate de ISM, 

autorităţile de reglementare sau alte părţi interesate în domeniul standardizări, instruirii; 

d) să solicite de la alte subdiviziuni ale ISM informaţia şi materialele necesare pentru îndeplinirea 

calitativă şi în termen a lucrărilor prevăzute în planul de instruire; 

e) să efectueze cercetarea, instruirea, asistenţa tehnică în domeniul standardizării, precum şi alte 

activităţi care nu contravin legislaţiei.  

 
(9) Corespondența externă vizînd Proiectului ”Academia Standardizării” este semnată de către 
directorul sau vicedirectorii ISM, după contrasemnarea acesteia de către managerul dezvoltare. 
 
III. Dispoziții speciale 
 
(10) Prezentul Concept este un document intern al ISM și se aplică în activitatea managerului 
dezvoltare, altor subdiviziuni structurale, după caz. 
 
(11) Prezentul Concept poate fi modificat la propunerea managerului dezvoltare în funcție de 
apariția necesității extinderii sau reducerii activităţilor desfăşurate în cadrul Proiectului ”Academia 
Standardizării”.  
 
(12) Modificările la prezentul Concept se aprobă de către directorul ISM. 
 
(13) Prezentul Concept intră în vigoare din data semnării lui și produce efecte pînă la anularea 
acestuia.  
 
 
 
 
 
 
 

 


