
Standardele şi educaţia – fundament pentru viitor



Standardizarea are la bază implicarea activă a întregii societăţi, oferind astfel 
posibilitatea tuturor de a-şi împărtăși cunoştinţele şi de a-şi face vocea auzită.

Standardele sînt elaborate prin implicarea 
părţilor interesate şi prin stabilirea unui consens.

Standardele sînt  documetele normative fundamentale 
pentru societate, reprezentînd de fapt un angajament 
comun pentru calitate, siguranţă şi practici etice. 
Procesul de elaborare şi implementare a standardelor 
pentru produse, servicii şi sisteme este colaborativ, 
bazîndu-se  pe implicarea activă a tuturor părţilor 
interesate.

Standardele şi educaţia – fundament pentru viitor

Standardele şi educaţia – 
acum şi pentru viitor

Instituțiile de învățămînt alături de autorităţile 
guvernamentale şi mediul de afaceri, au un rol 
important în asigurarea procesului de standardizare,  
care ulterior va furniza beneficii practice în orice 
domeniu, îmbunătăţind astfel nivelul de trai în 
societate. Cunoştinţele experţilor aduc contribuţii 
vitală pentru elaborarea standardelor. Integrarea 
principiilor standardizării în curriculum educaţional 
va permite studenţilor din timp să se familiarizeze cu 
acest proces, astfel ei deja vor fi capabili să le utilizeze 
la locul de muncă, ceea ce de fapt înseamnă  investiţie 
pentru viitor.

Standardele şi studenţii

Standardele creează legătura cu cerinţele actuale.

Creşterea şi dezvoltarea  economiei țării necesită 
înţelegerea importanţei standardelor de către
studenţi. Standardele asigură un limbaj comun, un 
dialog continuu la care toţi pot participa şi în urma
căruia toţi pot obţine beneficii. Includerea 
standardizării în programele curriculare şi în schemele
de acreditare va reprezenta o investiţie în capitalul 
intelectual.

Odată ce studenţii obţin cunoştinţele şi abilităţile
necesare şi se angajează ulterior în cîmpul muncii, 
implicarea în activitatea de standardizare se
va dovedi a fi esenţială. Reglementările orientate spre
atingerea scopurilor stabilite va stîrni mediul de 
afaceri să participe activ la elaborarea standardelor 
pentru a fi în concordanţă cu criteriile regulatorii. 
Totodată, creşterea percepţiei avantajelor utilizării 
standardelor va deschid „uşile” pe plan internaţional 
pentru studenţii care vor înţelege şi care se vor 
implica în acest proces. 



Standardele recompensează şi fortifică 
colaborarea cu mediul de afaceri.

Standardizarea oferă un cadru fără egal pentru 
difuzarea cunoştinţelor la nivel global. 
Standardele contribuie la răspîndirea în 
economie a  rezultatelor cercetărilor recente 
din diferite domenii, creînd astfel tendinţele 
pentru viitor. Colaborare instituţiilor 
educaţionale cu mediul de afaceri va oferi o 
bază comună pentru activitățile de planificare, 
comunicare şi interoperabilitate. Atît 
tehnologiile actuale, cît şi cele emergente vor 
permite accesul la reţeaua globală a 
expertizelor şi a standardelor, ce vor deschide 
calea spre viitoarele cercetări și inovații.

Astfel implicarea mediului educaţional în 
activitatea de standardizare va aduce beneficii 
atît studenţilor cît şi întregii societăţi.

Standardele oferă un spectru larg de avantaje.

Implementarea standardelor în cadrul instituţiilor 
de învăţămint oferă multe beneficii. Standardele 
oferă multe avantaje precum menţinerea calităţii, 
relevanţei şi eficienței educaţiei, dar în acelaşi timp  
asigurară durabilităţii şi siguranţei clădirilor, 
instalaţiilor, echipamentelor şi a  serviciilor 
procurate. Implementarea standardelor pe 
interior permite instituţiilor academice să 
utilizeze resursele disponibile cît mai eficient 
posibil. Dezvoltarea continuă şi studiile de 
calitate sînt promovate tot mai mult în cadrul 
mediului academic. Aceasta reprezintă totodată şi 
angajamentul de a implementa cele mai bune 
practici în educaţie.

Datorită standardelor, comunicarea internă şi 
externă este simplificată, asigurînd astfel 
creşterea eficienţei la nivel de departamente, în 
timp ce implementarea celor mai bune practici 
recunoscute reduce duplicarea eforturilor, 
elimină costurile şi diminuează nivelul de 
complexitate. 

Valorificarea rezultatelor activității 
de cercetare-dezvoltare şi inovare

Eficienţă, eficacitate şi angajament

Implicarea în activitatea de standardizare 

Integrarea standardelor în procesul 
educaţional este un scop prioritar pentru  
Institutul Naţional de Standardizare (INS). 
INS încurajează implicarea tuturor părţilor 
interesate pentru  ca vocile lor să fie auzite, 
deoarece doar prin colaborarea strînsă a 
autorităţilor guvernamentale, mediului de 
afaceri şi a întregii societăţii poate fi asigurată 
înţelegerea beneficiilor standardizării.

Pasul următor  

Contactaţi INS pentru a afla 
cum puteți să vă implicaţi în 
activitatea de standardizare.



Institutul Naţional de Standardizare

Republica Moldova
MD 2064, Chișinău, 
str. Eugen Coca, 28 
Tel.: /+373/ 22 905-300
Fax: /+373/ 22 905-310

www.standard.md
www.facebook.com/standard.md

Prezenta broşură reprezintă traducerea și adaptarea materialului informaţional elaborat de către Institutul Britanic de Standardizare (BSI) - 
"Standards and education. Foundation for the future".




