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Imprimări 
electronice 

pe orice suport

V-ați întrebat vreodată cum telefonul mobil, camera video 
sau media player-ul dumneavoastră a devenit mai mic și 
mai ușor, deși are mai multe funcții, oferind imagine și sunet 
mai bun de-a lungul timpului, iar toate acestea sunt oferite 
la prețuri tot mai accesibile? Pentru răspuns, nu căutați 
mai departe de progresele majore în electronica tipărită, 
capacitatea de a imprima piese și componente electronice 
pe substraturi rigide sau flexibile (suporturi).
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Construirea unor structuri 
rezistente la cutremur

Cutremurele devastatoare sunt un fenomen global, oricine din Nepal, Japonia sau Indonezia poate 
confirma acest lucru. Consecințele pot fi distrugătoare: vieți omenești pierdute, haos în viața de zi 
cu zi și stagnarea activităților economice. Acum, un nou standard internațional ISO va contribui la 
reducerea pierderilor de vieți omenești prin prevenirea prăbușirii clădirilor în momentul apariției 
unei calamități.

Comparativ cu alte dezastre, cum ar fi, inundațiile, cutremurele au perioade lungi de repetare, 
deseori ele apar doar o singură dată. Însă atunci cînd apar, se întîmplă brusc și cu puține semne de 
avertizare, iar impactul lor este adesea semnificativ. Cînd au loc cutremure nu este timp suficient 
pentru a evacua oamenii sau pentru a proteja structurile sau bunurile. Prin urmare, riscul trebuie 
micșorat și prevenit în prealabil.

În vederea preîntîmpinării distrugerilor în urma cutremurelor, standardul internațional 
ISO 16711:2015 Evaluarea seismică și consolidarea structurilor de beton, a fost elaborat pentru 
a schimba structurile existente, astfel încît acestea să fie cît mai rezistente la cutremur. Noul 
standard internațional ISO va ajuta inginerii și arhitecții să efectueze o evaluare seismică și să 
realizeze lucrări de reabilitare seismică, ceea ce va ușura decizia socială cu privire la restabilirea 
structurilor în urma seismului.

Tehnicile pentru producerea 
materialelor tipărite electronic, de 
multe ori similare cu cele utilizate 
în imprimarea tradițională, cum 
ar fi: offset, serigrafie, flexografie 
sau cu jet de cerneală, fac posibilă 
fabricarea și extinderea unei 
game largi de produse. Printre 
acestea pot fi enumerate: circuite 
imprimate, display-uri flexibile, 
celule fotovoltaice, lumini, 
memorie, senzori și sistemul de 
identificare prin radio frecvență 
(RFID), dacă menționăm doar 
cîteva.

O piață mare și rapidă în 
expansiune

Cererea de noi tipuri de produse 
electronice și varietatea 
produselor la prețuri reduse, a 
făcut posibil, prin imprimarea 
electronicelor și utilizarea 
unei game variate de tehnici și 
materiale de imprimare, formarea 
unei piețe foarte mari, care 
include, la momentul de față, 
și mai multe produse realizate 
cu ajutorul așa-numitei tehnici 
de imprimare 3D sau tehnicii 
de fabricație aditive care sunt 
tradiționale în imprimarea 
electronică.

Sursă: http://blog.iec.ch/2015/06/
printing-electronics-on-any-support/

http://blog.iec.ch/2015/06/printing-electronics-on-any-support/
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Evaluările seismice și retehnologizarea structurilor din beton abordează unele aspecte vulnerabile 
legate de aceste structuri care ar putea să conducă la prăbușire bruscă în momentul cînd are loc 
un cutremur dezastruos de lungă durată. Aceste evaluări sunt utilizate pentru a preveni colapsul 
structural sau răsturnarea în timpul cutremurelor, și prin urmare, pentru protejarea vieților umane.

Dl prof. Tamon Ueda, președinte al comitetului tehnic al Organizației Internaționale de 
Standardizare (ISO) ISO/TC 71 și al subcomitetului ISO SC 7, încurajează utilizarea acestui standard, 
spunînd: „Cutremurul din Haiti a fost ca o luare aminte. Miliarde de oameni trăiesc în case care 
nu pot rezista la cutremure. Cu toate acestea, cele mai sigure clădiri pot fi construite folosind 
standardul internațional ISO 16711, utilizînd cîteva principii generale. Recomand noul standard 
tuturor arhitecților și inginerilor ca un instrument care minimizează daunele unui cutremur 
dezastruos.”

Noul standard internațional ISO 16711 oferă linii directoare și principii pentru metodele de 
evaluare seismică detaliată și apreciere, planul de reabilitare seismică și proiectare și pentru 
realizarea schimbărilor în structurile de beton existente înainte de apariția unui cutremur care să 
conducă la deteriorarea acestor structuri ce nu vor mai putea fi reparate.

Standardul ISO este aplicabil structurilor din beton armat și structurilor din beton precomprimat 
care au fost construite avînd ca bază criteriile de proiectare structurale stabilite într-o țară sau o 
regiune anumită. Acesta nu se aplică structurilor de beton nearmat sau structurilor de zidărie.

Standardul internațional ISO 16711 a fost elaborat de către comitetul tehnic ISO/TC 71 Beton, 
beton armat și beton comprimat și subcomitetul ISO SC 7 Întreținerea și repararea structurilor de beton, 
a căror secretariat este deținut de membrul ISO cu drepturi depline - Agenția Coreeană pentru 
Tehnologie și Standarde (KATS) (Republica Coreea).

Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1977

Seminar de perfecționare pentru 
angajații Institutului Național 

de Standardizare 

La data de 09 iulie a.c. angajații Institutului Național de Standardizare (INS) au participat la 
seminarul „Standardizarea și bunele practici în colaborarea dintre organismul național de 
standardizare și părțile interesate” oferit în cadrul proiectului Twinning de susținere a infrastructurii 
calității din Republica Moldova în domeniul standardizării și metrologiei.

Seminarul a fost ținut de către dna Valerica Corciova, inginer și expert în domeniul standardizării 
al Asociației Române de Standardizare (ASRO), membru al grupului  de lucru în cadrul proiectului 
Twinning. Cursul face parte din agenda misiunii 1, activitatea 4.2 al proiectului Twinning și are drept 
scop instruirea personalului INS în domeniul standardizării și efectuarea schimbului de experiență 
referitor la cele mai bune practici în colaborare dintre organismul național de standardizare și alte 
părți interesate.

Pe parcursul seminarului au fost abordate subiecte ce țin de principiile de standardizare și bunele 
practici în respectarea acestor principii, nivelurile de standardizare (național, regional, european și 
internațional), diferențele între membrii afiliați și membrii cu drepturi depline ai organizațiilor de 
standardizare internaționale și ai organismelor europene de standardizare, drepturile și obligațiile 
acestora.

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1977
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De asemenea, seminarul s-a referit și la 
aspecte precum: tipurile de documente 
în domeniul standardizării, etapele 
elaborării standardelor și documentelor 
de standardizare, bunele practici în 
relația dintre organismul național 
de standardizare (ONS) și factorii 
interesați, totodată, au fost abordate 
și modalitățile de lucru pe platformele 
electronice ale organismelor europene 
de standardizare.

Totodată, ținem să menționăm că 
seminarul desfășurat face parte din 
activitățile propuse spre realizare de 
către membrii Twinning pe segmentul 
standardizării în perioada 06 - 10 iulie 
a.c. conform Misiunii 1, 
Activitatea 4.2 Seminare în domeniul 
standardizării și seminare pentru bunele 
practici în colaborarea dintre organismul 
național de standardizare și alte părți 
interesate.
 
Notă

Proiectul Twinning este desfășurat în 
contextul Capitolului 2.4 al Planului 
de Acțiuni „Comerțul, piața și reforma 
regulatorie” secțiunii „Standardele, 
reglementările tehnice și procedurile 
de evaluare a conformității (domenii 
arminizate)” adoptat de Republica 
Moldova în cadrul Politicii Europene de 
Vecinătate în noiembrie 2006.

Scopul imediat al proiectului vizează 
consolidarea sectorului standardizării 
și metrologiei din Republica Moldova în 
conformitate cu cele mai bune practici 
stabilite în statele membre ale UE, cu 
obiectivul general de a pregăti Republica 
Moldova pentru implementarea 
Acordului Zonei de Liber Schimb și 
Comerț Aprofundat (ZLSAC) ca parte 
integrantă a Acordului de Asociere 
semnat cu UE la 27 iunie 2014.

Training și schimb de 
experiență în cadrul proiectului 
Twinning pentru specialiștii 
Institutului Național de 

Standardizare 

Specialiștii Institutului Național de Standardizare (INS), alături de specialiștii Institutului Național de 
Metrologie și Ministerului Economiei Republicii Moldova au participat în perioada 15-16 iulie a.c. la 
trainingul organizat de către experții proiectului Twinning de susținere a infrastructurii calității din 
Republica Moldova în domeniul standardizării și metrologiei.
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Trainingul menționat face parte din programul IEVP al Uniunii Europene (UE), Consolidarea 
sectorului standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici din statele 
membre ale UE, activitatea 4.1 „Introducere în metodele de sensibilizare și pregătirea 
materialelor informaționale în domeniul metrologiei și standardizării”, care are drept obiectiv 
efectuarea schimbului de experiență referitor la cele mai bune practici de elaborare a materialelor 
informaționale și perfecționarea capacităților specialiștilor din domeniul infrastructurii calității. 

În cadrul celor două zile de training experții grupului de lucru ai proiectului Twinning, dna Sibylle 
Gabler, manager principal relații guvernamentale al Institutului German de Standardizare 
(DIN) și dl Stefan Wallerath, șef al grupului de lucru „Cooperare Tehnică cu Europa și Caucaz și 
Cooperare tehnico-științifică” în cadrul Institutului Național German de Metrologie (PTB), au adus 
la cunoștința participanților la curs informații generale despre activitatea DIN și PTB, precum 
și obiectivele, mesajele și grupurile țintă ale acestor organizații. Totodată, experții europeni au 
prezentat materialele informaționale ale organizațiilor pe care le reprezintă în format printat 
și video, ilustrînd astfel obiectivele și aspectele pe care se pune accent, precum și canalele de 
diseminare a acestor materiale în cadrul organizațiilor europene.

Concomitent, în cadrul trainingului au fost organizate ateliere de lucru în care echipele de specialiști 
și-au demonstrat capacitățile și au aplicat noile cunoștințe obținute în practică, efectuînd sarcinile 
propuse de către reprezentanții de la DIN și PTB.

Pe parcursul cursului au fost abordate subiecte ce țin de experiența de cooperare și modalități 
de lucru în cadrul organizațiilor europene de metrologie și standardizare, precum și principiile și 
obiectivele comunicării în cadrul acestor organizații. De asemenea, au fost evidențiate și aspecte 
ce țin de importanța comunicării și sporirea gradului de sensibilizare prin mesajul transmis către 
părțile interesate și grupurile țintă.
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Notă

Proiectul Twinning este implementat în Republica Moldova cu sprijinul Uniunii Europene de către 
un consorțiu germano-român. 

Activitățile proiectului vizează suportul infrastructurii calității din Republica Moldova în 
următoarele domenii:

C1 Armonizarea legislației naționale cu aquis-ul comunitar în domeniul metrologiei, standardizării 
și evaluării conformității;

C2 Recunoașterea internațională a măsurilor din sistemul național de metrologie și furnizarea 
serviciilor competente în domeniile măsurărilor selectate;

C3 Evaluarea conformității în domeniul metrologiei. Implementarea directivei privind 
instrumentele de cîntărire neautomate (NAWI) și directivei pentru mijloacele de măsurare (MID).

C4 Standardizare. O mai bună înțelegere și creșterea nivelului de conștientizare a rolului 
standardelor și comitetelor tehnice de standardizare și consolidarea capacităților de participare la 
activitatea de standardizare  europeană.

Standardele privind securitatea 
cibernetică abordate în cadrul 

Săptămînii Securității 
la Institutul European 

de Standardizare în 
Telecomunicații

Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) - organism lider în elaborarea 
standardelor în domeniul tehnologiilor informaționale (TIC), a organizat în perioada 22 - 26 iunie 
a.c. Săptămîna Securității în cadrul căreia s-a desfășurat un atelier de lucru în domeniul securității 
cibernetice, format din 3 sesiuni tematice. Sesiunile s-au axat pe comunicarea dintre dispozitiv la 
dispozitiv, Internetul lucrurilor (M2M), asigurarea securității sistemelor de transport inteligente, 
identificarea electronică și serviciile de siguranță. Ultimele zile ale Săptămînii Securității au fost 
dedicate întrunirilor a 2 comitete tehnice ale ETSI, TC CYBER și TC ESI (infrastructuri și semnături 
electronice), care au fost foarte deschise pentru comunicare cu non-membrii ETSI.

Evenimentul a întrunit experți din domeniul TIC care reprezintă mai multe părți interesate, 
inclusiv parteneri ai altor organizații de standardizare și forumuri, Uniunea Internațională pentru 
Telecomunicații (ITU), Organizația Internațională de Standardizare (ISO), Comitetul European de 
Standardizare (CEN) Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), Institutul 
Național al Standardelor și Tehnologiilor (NIST), Corpul de standardizare a internetului (IETF), 
Consorțiul World Wide Web (W3C), precum și experți în domeniul securității din industrie, autorități 
de guvernare, autorități de reglementare și mediul academic.

În discursul introductiv, dl Luis Jorge Romero, directorul general al ETSI și dl Simon Hicks, 
președintele Asambleei Generale a ETSI au subliniat faptul că ETSI a analizat aspectele ce țin 
de securitatea cibernetică pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, astfel, într-o sesiune 
ulterioară, 13 prezentări ale comitetelor tehnice ETSI au oferit o imagine de ansamblu a realizărilor 
lor și au prezentat lucrările acestora în curs de desfășurare privind securitatea și confidențialitatea.

Delegațiilor prezente la eveniment li s-a amintit că, la moment, riscurile sunt foarte dinamice, 
provocatoare și mereu în evoluție, iar această educare a tuturor părților relevante, inclusiv 
elaboratorilor de standarde de securitate, este foarte importantă. ETSI observă o nevoie reală de a 
asigura securitatea, inclusiv în proiectare, aceasta fiind abordată implicit în elaborarea standardelor.
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Pentru soluționarea problemelor de securitate la nivel mondial - preocuparea tot mai mare în 
lumea digitală de astăzi, ETSI a format comitetul tehnic CYBER, care se ocupă de soluționarea 
problemelor securității cibernetice. Pe lîngă elaborarea standardelor cu privire la securitatea 
cibernetică, comitetul tehnic coordonează lucrări și în cadrul altor comitete tehnice ale ETSI, 
acordînd o atenție deosebită cerințelor europene de politici, precum piața unică digitală. Comitetul

tehnic CYBER a publicat deja un raport tehnic TR 103 305 privind măsurile critice de control a 
securității pentru asigurarea unei protecții eficiente cibernetice, totodată, acest comitet va publica 
pe parcursul acestui an un raport tehnic privind asigurarea securității în mod prestabilit. În plus, ca 
urmare a rezultatului atelierului de lucru, comitetul tehnic menționat a început lucrările ce țin de 
elaborarea unui ghid practic cu privire la confidențialitate.

Două Pagini albe ETSI au fost publicate pentru a coincide cu Săptămîna Securității. Lucrările ETSI în 
ceea ce privește securitatea în domeniul TIC sunt actualizate anual și oferă o imagine de ansamblu 
a tuturor aspectelor de standardizare ETSI legate de securitate. Criptografia cuantificată sigură și 
securitatea se referă la modul în care viitoarea evoluție a computerizării cuantice prezintă riscuri 
pentru tehnicile de criptare curente, precum și la securitatea datelor, avînd în vedere că în zilele 
noastre algoritmii de criptare nu pot oferi suficientă protecție împotriva computerizării cuantice. 
ETSI are 2 grupuri de specificație industrială care elaborează specificații în acest domeniu, unul 
pentru distribuția cuantică a script-urilor, iar altul pentru siguranța criptografică cuantică.

Toate prezentările Săptămînii Securității sunt disponibile gratuit pe site-ul ETSI, iar dacă doriți să 
continuați discuțiile, utilizați #etsisecurityweek pe Twitter. 

Notă

Paginile albe ale ETSI oferă o imagine de ansamblu informală cu privire la diverse subiecte tehnice 
legate de activitatea ETSI. Aceste documente rezumă informații despre lucrările pe care ETSI sau 
alte organizații în cooperare cu ETSI le-au desfășurat pentru fiecare subiect, totodată acestea 
evidențiază subiecte importante legate de dezvoltarea cu succes a tehnologiilor și serviciilor 
discutate.

Sursă: http://www.etsi.org/news-events/news/980-etsi-security-week-paves-the-way-for-cybersecurity-standards

Un nou standard 
internațional ISO 

anti-mită

Mita este una dintre cele 
mai mari provocări pentru 
dezvoltarea internațională 

și reducerea sărăciei. 
Consecințele sale pot 
fi catastrofale pentru 

economie, infrastructură, 
sănătate, educație, calitate 

și siguranță.

În ultimii 5 ani, multe țări au făcut eforturi la 
nivel național și internațional pentru a combate 
acțiunile de mituire. Au fost semnate tratate și 
au fost îmbunătățite legi, astfel, la momentul 
actual, în mai multe țări sunt desfășurate procese 
de urmărire penală a infracțiunilor de luare de 
mită. Cu toate acestea, sunt încă multe de făcut. 
La nivel organizațional, luarea de mită afectează 
licitațiile și implementarea contractelor, precum 
și crește costurile și riscurile. Una din posibilitățile 
organizațiilor de a soluționa această problemă este 
implementarea managementului de control anti-
mită analog sistemelor de management privind 
calitatea și siguranța.

Cum pot organizațiile să combată luarea de 
mită?

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) 

http://www.etsi.org/news-events/news/980-etsi-security-week-paves-the-way-for-cybersecurity-standards
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efectuează lucrări asupra standardului ISO 37001 Sisteme de management anti-mită, pentru a 
ajuta organizațiile mari, medii și mici din sectoare private sau publice din orice țară să combată 
mita și să promoveze o cultură de afaceri etică. Standardul specifică măsuri anti-mită și activități 
de control care includ îndrumări pentru punerea în aplicare a acestora. Printre aspectele abordate, 
putem menționa:

 adoptarea și promovarea politicii anti-mită;

 asigurarea responsabilității din partea top managementului;

 desemnarea unei persoane sau crearea unui departament responsabil pentru gestionarea                 
politicii anti-mită;

 instruirea personalului;

 realizarea evaluărilor periodice a riscurilor apărute în urma luării de mită și alocarea 
resurselor necesare pentru efectuarea unei expertize complexe de verificare a proiectelor și 
partenerilor de afaceri (clienți, contractori, subcontractori, furnizori, consultanți, co-parteneri de 
afaceri, agenți etc.); 

 desfășurarea verificărilor și monitorizarea personalului pentru a preveni mituirea;

 verificarea cadourilor, ospitalității, donațiilor și beneficiilor similare pentru a se asigura că 
acestea nu sunt utilizate în scopuri de corupție;

 solicitarea angajamentelor anti-mită de la partenerii de afaceri asociați;

 efectuarea controalelor financiare pentru a reduce riscul mituirii (de exemplu: două 
semnături privind plățile, utilizarea restricționată a numerarului etc.);

 implementarea procedurilor de achiziții, controale financiare și nefinanciare (de exemplu: 
licitație competitivă, două semnături pe aprobări etc.);

 oferirea posibilității de a efectua proceduri de raportare confidențiale (declararea faptelor 
de corupție);

 investigarea posibilelor sau deja existentelor acțiuni de luare de mită.

„Standardul internațional ISO 37001 va ajuta organizațiile să se conformeze bunelelor practici și 
cerințelor legale internaționale”, a spus dl Neill Stansbury, președintele comitetului tehnic ISO care 
se ocupă de elaborarea standardului menționat. „Standardul va asigura proprietarii organizațiilor, 
managerii, angajații și partenerii de afaceri că organizația își desfășoară activitatea urmînd practici 
de afaceri etice, reducînd astfel riscurile pierderilor financiare și a urmăririi penale. Aceasta, prin 
urmare, va oferi un avantaj competitiv organizațiilor”.

La ce etapă este standardul?

În prezent, standardul se află la  etapa de proiect. Mai mult de 80 de experți din 44 de țări sunt 
împlicați în lucrările de elaborare a acestuia. Secretariatul comitetului tehnic este deținut de 
Institutul Britanic de Standardizare (BSI),  membru cu drepturi depline la ISO din Marea Britanie. 
Standardul ISO 37001 se preconizează a fi finalizat pînă la sfîrșitul anului 2016.

Aflați mai multe despre standardul internațional ISO 37001 și utilizarea sa în 
următoarele documente:

Notă informativă

Întrebări frecvente

Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1967

http://www.iso.org/iso/37001_briefing_note.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_37001_anti-bribery_management_systems_standard_brochure.pdf
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Standardele 
și timpul liber

Suntem în plin sezon estival, perioadă în care ne distrăm și ne 
petrecem timpul liber în diverse moduri. Oricare ar fi destinația 
noastră pentru vacanță, la munte sau la mare, sau vom opta, pur și 
simplu, pentru promenade în aer liber, standardele ne vor fi mereu la 
îndemînă. 

În acest sens, Institutul Național de Standardizare pune la dispoziția 
dumneavoastră broșura „Standardele și timpul liber” care cuprinde 
exemple de  standarde prezente în activitățile noastre de agrement.

Broșura prezintă traducerea și adaptarea materialului informațional 
elaborat de Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul 
European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) – 
„Standards and play”.
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Specificație tehnică 
ISO pentru edificarea 

construcțiilor civile 
„verzi”

Proiectele de construcții, cum ar fi: drumurile, podurile, canalele, digurile și alte construcții civile 
sunt specifice anturajului nostru. Edificarea acestor obiecte de construcții se confruntă cu o serie de 
probleme. Industria construcțiilor este responsabilă de producerea unor cantități mari de deșeuri 
și poluarea mediului în general, fiind în același timp cel mai mare angajator industrial. De aceea, ca 
un factor-cheie în economiile naționale, sectorul construcțiilor are capacitatea de a propune soluții 
care vor contribui la dezvoltarea durabilă.

Lucrările de construcție a marilor clădiri, instalațiilor industriale sau campusurilor au impact 
semnificativ asupra mediului, economiei și societății – cei trei piloni ai dezvoltării durabile, 
astfel, actorii implicați trebuie să elaboreze strategii care să abordeze aceste provocări legate de 
sustenabilitate.

Acest fapt poate fi acum realizat cu ajutorul specificației tehnice a Organizației Internaționale de 
Standardizare (ISO) ISO/TS 21929-2 Sustenabilitate în construcții – Indicatori de sustenabilitate – 
Partea 2: Cadru de dezvoltare a indicatorilor pentru lucrările de construcții civile, care stabilește o 
listă de bază a celor mai importante aspecte și impacturile evaluării performanței de sustenabilitate 
a construcțiilor civile.
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Noua specificație tehnică menționată:

 Adaptează principiile generale de durabilitate pentru lucrările de construcții civile;

 Include un cadru de dezvoltare a indicatorilor de durabilitate utilizați în evaluarea impactului 
economic, de mediu și social al lucrărilor de construcții civile;

 Stabilește un set de bază de aspecte și impacturi, care ar trebui luate în considerare la 
dezvoltarea sistemelor de indicatori pentru lucrările de construcții civile.

Aceste aspecte și impacturi servesc drept bază pentru elaborarea indicatorilor de evaluare a 
performanței de sustenabilitate a lucrărilor de construcții civile noi sau existente, avînd în vedere 
aspectele ce țin de proiectare, construcție, exploatare, întreținere, renovare și sfîrșitul ciclului de 
viață.

Problemele de sustenabilitate în domeniu sunt numeroase, ele variază de la utilizarea resurselor 
energetice la crearea locurilor de muncă și a patrimoniului cultural. Acesta este motivul pentru 
alegerea indicatorilor relevanți care vor depinde de nevoile părților interesate, factorii de decizie, 
lucrările în cauză și contextul local al acestora, precum și de disponibilitatea informațiilor.

Specificația tehnică ISO/TS 21929-2 descrie modul de utilizare al indicatorilor de sustenabilitate 
în ceea ce privește construcțiile civile și identifică norme de stabilire a unui sistem de indicatori. 
Aceasta explică, de asemenea, relația sa cu alte standarde, cum ar fi: ISO 14000 Managementul de 
mediu, ISO 26000 Linii directoare privind responsabilitatea socială și ISO 15392 Sustenabilitatea 
clădirilor. Principii generale.

Sursă: http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1979

În acest context, Institutul Național de Standardizare (INS), cu ocazia sărbătorii Zilei profesionale 
a lucrătorului din construcții, care în acest an se va celebra la data de 9 august, ține să felicite toți 
inginerii, proiectanții, designerii și specialiștii care activează în domeniul construcțiilor, adresîndu-le 
urări de sănătate, longevitate, creativitate și recunoștință a muncii grele pe care o întreprindeți. Vă 
dorim multe succese și realizări mari în tot ceea ce faceți pentru crearea unor condiții de viață mai 
bune pentru societate și dezvoltarea infrastructurii orașelor și satelor din Republica Moldova.

Sectorul construcțiilor este un domeniu important, iar cu eforturi comune vom contribui la 
creșterea nivelului de trai al cetățenilor prin alinierea la standardele europene și introducerea noilor 
tehnologii în construcții mai eficiente, mai moderne și mai sigure.

Cu respect, 
Echipa INS

Standardul internațional ISO  
14001 este în proces de 

revizuire

Procesul de revizuire al unuia din cele mai 
populare standarde din lume - ISO 14001 Sisteme 
de management de mediu a ajuns la etapa de 
proiect final de standard internațional (FDIS). 
Acest lucru presupune faptul că membrii trebuie 
să voteze și să comenteze asupra proiectului de 
standard pînă la publicarea variantei finale a 
acestuia, care va avea loc la scurt timp după data 
de 2 septembrie a.c.
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În imaginea ce urmează puteți vedea unele dintre elementele care vor contribui la faptul ca acest 
standard să aibă un impact mai mare asupra mediului:

Procesul de revizuire al standardului este punctul culminant al activității de standardizare 
desfășurate de către 121 de experți, membri ai comitetului tehnic al Organizației Internaționale de 
Standardizare (ISO) TC 207/SC 1 pentru dezvoltarea mediului, condus de membrul ISO din Marea 
Britanie, Institutul Britanic de Standardizare (BSI), și care reprezintă 5 grupuri de părți interesate 
din cadrul a 88 de țări.
Standardul urmează să fie publicat și disponibil pentru achiziționare de la membrii ISO din 
septembrie 2015. Aflați mai multe despre procesul de revizuire aici.

Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1985

StandarDays – Șansa ta să 
descoperi standardele europene

Cînd: 22 – 23 septembrie 2015
Unde: Sediul Central al CEN-CENELEC, bd. Marnix, 17, et. 4, or. 
Bruxelles, Belgia
Programul poate fi consultat aici. 
Taxa de participare: 400 euro.
Taxe speciale:
 Partenerii europeni și membrii afiliați ai Comitetului European de Standardizare (CEN) și 
Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), reprezentanții instituțiilor 
europene (Comisia Europeană, Parlamentul European) și Asociației Europene a Liberului Schimb 
(AELS) – 250 euro;

 Studenți: 150 euro;

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000/iso14001_revision.htm
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	 Reprezentanții	celor	33	organizații	de	standardizare	membre	la	CEN	și	CENELEC	
(organismele	naționale	de	standardizare	și	comitetele	tehnice):	intrare	liberă.

Înregistrare online la	eveniment.

Evenimentul	StandarDays	îți	oferă	oportunitatea	să:

	 Participi	pe	parcursul	a	2	zile	la	un	training	moderat	de	experți	europeni;

	 Înțelegi	rolul	și	avantajele	standardelor	europene;

	 Cunoști	despre	procesul	de	elaborare	a	standardelor	europene;

	 Știi	cum	afacerea	ta	poate	să	beneficieze	în	urma	implementării	standardelor;

	 Descoperi	tendințele	curente	și	viitoare	în	domeniul	standardizării;

	 Explorezi	contextul	internațional	al	standardelor	europene;

	 Afli	care	este	legătura	dintre	legislație	și	domeniul	standardizării;

	 Întîlnești	experți	în	domeniul	standardizării	din	cadrul	CEN	și	CENELEC;

	 Obții	răspunsuri	la	întrebările	tale	cu	privire	la	standardele	europene;

	 Discuți	cu	alți	participanți	interesați	de	domeniul	standardizării.

Toți	participanții	la	trainingul	desfășurat	în	cadrul	StandarDays,	vor	primi	un	certificat	de	participare	
care	va	atesta	cunoștințele	obținute	în	domeniul	standardizării	europene.

Cine poate participa la training?

	 companii	mari	și	întreprinderi	mici	și	mijlocii;	

	 producători	din	industria	construcțiilor,	transportului,	energiei	electrice	și	gazelor,	industria	
chimică	și	auto,	domeniul	electrotehnic	și	al	tehnologiilor	avansate	(hi-tech);

	 companii	de	certificare,	acreditare,	evaluare	a	conformității	și	metrologiei;

	 federații	europene	și	internaționale;

	 centre	de	cercetare;

	 instituții	de	învățămînt;

	 instituții	naționale	/	guvernamentale	/	federale;

	 comisii	de	experți;

	 membrii	cu	drepturi	depline	ai	CEN	și	comitetele	naționale	ale	CENELEC;

	 organisme	tehnice	(președinții,	secretarii,	organizatorii);

	 membrii	afiliați	ai	CEN	și	CENELEC;

	 organizații	partenere	ale	CEN	/	CENELEC;

	 federații	europene	care	colaborează	cu	CEN	și	CENELEC;

	 organizații	internaționale	de	standardizare;

	 asociații	naționale	și	internaționale;

	 consultanți;

	 agenții,	organisme	și	instituții	ale	Uniunii	Europene;

	 organizații	internaționale.

Sursă: http://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2015-015.aspx
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ISO recrutează un nou 
Secretar General

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) urmează să numească în funcție un nou 
Secretar General. Numirea în funcție a următorului Secretar General va fi decisă de către Consiliul 
privind procesul de recrutare pînă la sfîrșitul anului 2015. Procedura de selecție a candidatului 
a fost aprobată de către Comitetul Președintelui ISO, care acționează în calitatea de comitet de 
nominalizare în conformitate cu normele procedurale ale Consiliului. Pe parcursul perioadei de 
selecție a candidaților, Comitetul Președintelui va fi asistat de o companie de recrutare.

Compania de recrutare va centraliza, evalua și selecta candidaturile, concentrîndu-se progresiv 
pe formarea unei liste scurte de candidați eligibili care vor fi intervievați în luna octombrie/
noiembrie 2015 de către Comitetul Președintelui ISO. Confidențialitatea datelor va fi asigurată. Se 
intenționează ca noul Secretar General ISO să își înceapă activitățile de funcție în primul trimestru 
al anului 2016. 

Compania de recrutare Egon Zehnder este desemnată să caute și evalueze candidații identificați de 
către membrii ISO sau din afara membrilor ISO. Prin urmare, candidații interesați sunt invitați să 
depună cereri însoțite de curriculum vitae și o scrisoare de motivare pînă la data de 30 septembrie 
2015.

Specificul funcției, criteriile de selectare și adresa la care trebuie expediate cererile pot fi găsite aici.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
prin abordări holistice ale ISO

Ca parte a eforturilor la nivel mondial de a limita creșterea temperaturii globale, soluții specifice 
sectorului sunt dezvoltate pentru a oferi modalități de reducere a emisiilor de carbon. Implicarea 
sectorului construcțiilor, potențial oferă modalități ușor de realizat pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și creează locuri de muncă în întreaga lume. Avînd în vedere că, clădirile 
utilizează 40% din toată energia consumată, proiectarea clădirilor sau retehnologizarea celor 
existente ar putea contribui la atingerea obiectivelor climatice.

Contribuirea la decarbonizarea sectorului construcțiilor este scopul noii abordări holistice dezvoltat 
de grupul comun de lucru al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) pentru performanță 
energetică a clădirilor (EPB) – o abordare care „împacă” nevoile climatice și energia. Iar avînd în 
vedere viitorul set de standarde internaționale ISO 52000 în curs de elaborare, se preconizează 
ca industria de construcții să fie mai bine poziționată pentru a atinge îmbunătățirea eficienței 
energetice cu cel mai bune tehnologii și practici disponibile. Aceasta se datorează faptului că 
soluțiile care îmbunătățesc eficiența energetică adesea oferă noi posibilități de sporire a eficacității 
operaționale și conduc la inovare.

Deci, ce înseamnă acest lucru în termeni practici, concreți? Dl Dick van Dijk și dl Prof. Essam E. 
Khalil, co-organizatori ai grupului comun de lucru ISO Performanța energetică utilizînd abordarea 
holistică vor explica în cele ce urmează. Totodată, liderii grupului comun de lucru ISO își vor expune 
viziunea referitor la rolul industriei construcțiilor în crearea unui viitor cu emisii reduse de carbon.

http://standard.md/public/files/anunt/2015/comunicat/Specificul_funciei_i_criteriile_de_selectare_a_Secretarului_General_ISO.pdf
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Clădirile literalmente devorează energia. De fapt, cheltuielile pentru consumul de 
energie reprezintă aproximativ 40% din totalul costurilor de operare a clădirii. Care 
sunt provocările și oportunitățile acestui fapt?

Industria construcțiilor se confruntă cu o serie de provocări, dar totodată, beneficiază și de 
oportunități cînd vine vorba de reducerea consumului de energie și creșterea utilizării surselor 
regenerabile de energie. Acestea presupun abordarea cererilor sporite de energie ale economiilor în 
creștere, precum și problemele sărăciei energetice în țările în curs de dezvoltare. În acest context, 
țările în curs de dezvoltare trebuie să valorifice posibilitatea reducerii consumului de energie și a 
emisiilor de carbon și să utilizeze eficient resursele.

Mai multe țări dezvoltate au stabilit obiective ambițioase pentru a reduce la (aproape) zero 
consumul de energie în clădirile noi în următorii cîțiva ani. Aceste țări se vor concentra în cele 
din urmă pe zonele cu consum de energie net egal cu zero, punînd accent pe renovarea clădirilor 
existente și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile.

Obiectivele clare și concrete de politici au un rol important în stimularea inovării în sectorul 
construcțiilor. Standardele internaționale ISO vor fi necesare pentru a armoniza termenii, definițiile, 
procedurile și indicatorii de evaluare, în scopul dezvoltării noilor concepte și tehnologii, precum și a 
monitorizării și evaluării progresului.  

Cum  este obținută eficiența maximă prin abordarea holistică de performanță 
energetică a clădirilor?

În trecut, cerințele de performanță energetică au fost stabilite la nivel de componente – niveluri 
minime de izolare termică și eficiența minimă a produselor. Cu toate acestea, faptul dat conduce la 
soluții neoptime și creează bariere pentru tranzițiile tehnologice necesare.

Abordarea holistică de evaluare a performanței energetice globale a clădirilor și a mediului 
antropogen oferită de setul de standarde  EPB (seria de standarde internaționale ISO 52000) este 
un instrument-cheie pentru a depăși aceste bariere.

Vreau să folosesc soluții eficiente și necostisitoare de eficiență energetică. Ce va 
însemna viitorul set de standarde internaționale ISO 52000 pentru mine?

Setul de standarde ISO 52000 va permite evaluarea generală a performanței energetice a clădirii. 
Acest fapt înseamnă că vor putea fi utilizate cu costuri minime orice combinații de tehnologii pentru 
atingerea nivelului de performanță energetică necesar.

Datorită acestei „competiții” între diferitele tehnologii, abordarea holistică este un factor cheie 
pentru inovarea tehnologică și schimbare. Țările care utilizează abordarea de mai mulți ani, cum 
ar fi spre exemplu, Țările de Jos (Olanda) – au experiența implementării acestei abordări la scară 
largă și obținerea de economii de costuri pentru o gamă variată de noi tehnologii. Acestea includ 
concepte de izolare termică, ferestre, sisteme de încălzire, răcire, iluminat, ventilație sau sisteme de 
apă caldă, sisteme de automatizare a clădirii și de control, precum și surse de energie regenerabilă.

Cine sunt potențialii utilizatori ai setului de standarde internaționale ISO 52000 și ce ar 
trebui aceștia să cunoască?

Evaluarea energetică a clădirilor este efectuată în scopuri diferite, cum ar fi:

 Estimarea conformității cu reglementările în construcții abordate în termeni de consum 
limitat de energie sau a cantității corelate;

 Creșterea transparenței în tranzacțiile imobiliare prin intermediul certificării performanței 
energetice și/sau prezentării nivelului energetic; 

 Monitorizarea eficienței energetice a clădirii și a sistemelor sale tehnice;

 Sprijinirea în planificarea măsurilor moderne care prevăd economii de energie rezultate în 
urma diverselor acțiuni.

În general, abordarea holistică presupune că performanța energetică este evaluată ca energia 
totală utilizată pentru încălzire, răcire, iluminat, ventilare, apă caldă, și în unele cazuri, aparatele 
electrice.
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Cum vor beneficia de setul de standarde internaționale ISO 52000 autoritățile publice 
și de reglementare în particular?

Unul dintre principalele scopuri a seriei de standarde ISO 52000 este de a permite utilizarea 
acestora în legi și reglementări, iar în unele cazuri, acestea trebuie să devină obligatorii. Acest 
lucru a condus la dezvoltarea unui set sistematic, clar, complet și fără echivoc a procedurilor de 
performanță energetică.

Mai mult ca atît, diferențele climatice la nivel național și regional, cultura și tehnicile în construcție, 
precum și politicile și cadrele legale sunt luate în considerare. Diferite opțiuni sunt oferite pentru 
proceduri, date de intrare și condiții de limitare. Pentru fiecare opțiune, poate fi folosit un șablon 
clar de adaptare a evaluării performanței energetice la o situație specifică. Un set informativ de 
opțiuni (prestabilit) este, de asemenea, recomandat.

În cele din urmă, structura modulară stabilită de standardele ISO 52000 maximizează posibilitățile 
de implementare pas cu pas la nivel național sau regional. Diferitele priorități de politici și 
constrîngeri practice pot să necesite a fi echilibrate de la caz la caz. Aceasta include luarea în 
considerare a practicilor și procedurilor existente bine stabilite, cel puțin pentru perioada de 
tranziție.

Setul de standarde internaționale ISO 52000 este elaborat în strînsă colaborare cu Comitetul 
European de Standardizare (CEN) și alte organizații de standardizare (de exemplu, Societatea 
Americană de Încălzire, Frigorifice și Ingineri de Climatizare (ASHRAE)). În Europa, standardele de 
performanță energetică a clădirilor sunt elaborate pentru a sprijini implementarea națională a 
Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD).

Care este următorul pas al grupului comun de lucru pe care îl veți reconvoca? Ce alte 
standarde trebuie elaborate pentru a contribui la reducerea utilizării și consumului de 
energie?

Baza setului de standarde internaționale ISO 52000 este un standard global, în prezent în curs de 
elaborare. Una din etapele următoare este de a pregăti un standard care ar uniformiza decalajul 
dintre informațiile particulare ale produsului și performanța energetică reală a sistemelor ca parte 
integrantă a clădirii. Acesta este elementul lipsă în prezent în abordarea noastră holistică sau 
sistemică. Din fericire, este de așteptat ca noile standarde EPB, în prezent în curs de elaborare, să 
ofere de asemenea, informații valoroase în acest domeniu.

Dl Dick van Dijk și dl prof. Essam E. Khalil sunt 
co-organizatori ai grupului comun de lucru al 
comitetelor tehnice ISO/TC 205 Proiectarea 
mediului de construcții (a cărui secretariat 
este deținut de către Institutul American de 
Standardizare (ANSI), membru cu drepturi 
depline al ISO) și ISO/TC 163 Performanța 
termică și consumul de energie în mediul 
construit (a cărui secretariat este deținut de 
către Institutul Suedez de Standardizare 
(SIS)).

Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_index/
news_archive/news.htm?refid=Ref1990

Metode de evaluare a 
zgomotului industrial 

și  comercial

Zgomotul poate provoca probleme serioase de sănătate persoanelor care sînt expuse la acțiunile 
acestuia. În primul rînd, zgomotul poate cauza apariția stresului și a bolilor profesionale, ceea ce 
poate duce la sancțiuni financiare pentru întreprinderi.

Versiunea revizuită a standardului britanic BS 4142:2014 Metode de evaluare a zgomotului 
industrial și comercial descrie metodele de evaluare a sunetului comercial și a celui industrial. 
Astfel, standardul britanic BS 4142 evaluează efectele zgomotului asupra oamenilor și propune 
metode de minimizare a riscurilor apărute. Standardul este conceput pentru a oferi măsuri de 
diminuare a zgomotului produs de diverse echipamente și instalații, începînd cu un aparat de aer 
condiționat și pînă la instalații mai mari, cum ar fi rafinăriile de petrol. 

De la ultima revizuire a standardului britanic BS 4142, care a avut loc în anul 1997, instrumentele 
acustice au suportat mai multe modificări. Versiunea actualizată a standardului britanic BS 4142 
ține cont de progresele în domeniul tehnologiei și îmbunătățește precizia evaluărilor finale. Mai 
multe compartimente ale standardului au fost, de asemenea, revizuite pentru a fi utilizate cît mai 
eficient.

Standardul britanic BS 4142:

 Ajută la evaluarea nivelului de zgomot pentru noile spații rezidențiale;

 Permite investigarea reclamațiilor prin determinarea nivelului de zgomot;

 Reduce riscului de sancțiuni financiare;

 Susține orientările curente din Marea Britanie privind planificarea și orientările Agenției de 
Protecție a Mediului.



               

               

               Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a publicat un nou standard privind managementul 
               de portofoliu – standardul internațional ISO 21504. Cine trebuie să-l utilizeze și cum acesta poate 
               ajuta?

               Dl Steven Fahrenkrog, liderul de proiectu al standardului ISO 21504 explică diferența dintre proiecte, 
               portofolii și programe:

               „Proiectul este, probabil, cel mai obișnuit dintre cele trei. El se referă la activitățile ce au un început 
               și sfîrșit definit, care conduc la rezultate concrete, spre exemplu: construcția unei case noi, 
               producerea unui software sau upgrade-ul acestuia, cum ar fi în scopul creșterii capacității de a 
               produce mai multe mașini pe o linie de asamblare.

               Programele sunt grupuri de proiecte și lucrări conexe, care sunt gestionate împreună. Beneficiile 
               programului sunt furnizate de toate proiectele în domeniul său de aplicare și sunt legate de unul 
               sau mai multe dintre obiectivele organizației.

               Portofoliile reprezintă o colecție de proiecte, programe și activități conexe care sunt legate de o 
               serie de obiective organizaționale sau obiective strategice”.

               Dl Steven Fahrenkrog explică: „De obicei, ne așteptăm la faptul ca întreaga activitate a organizației 
               să fie concentrată în cadrul unui sau mai multor portofolii”.

               Deci, de ce un standard internațional ISO? „Avem nevoie de un standard internațional pentru a 
               atrage atenția asupra celor mai bune practici la nivel mondial”, a declarat dl Miles Shepherd, 
               președintele comitetului tehnic ISO/TC 258 care a elaborat standardul. „ISO întrunește împreună 
               experți în domeniu din diferite țări ale lumii, astfel aceștia își pot exprima opiniile și ajunge la 
               consens, oferind ulterior cea mai bună soluție. Standardele internaționale ISO oferă credibilitate și 
               siguranță”.

Organizația dvs. se preocupă de 
coordonarea tuturor activităților sale? 
Un portofoliu standard vă poate ajuta
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Standardul britanic BS 4142 este utilizat pe scară largă în activitățile de planificare și în anchetele 
publice. Acest standard este destinat inspectorilor sanitari, specialiștilor care detectează nivelul 
de zgomot și alți utilizatori implicați în planificare, formare sau probleme juridice în cazul în care 
nivelul de zgomot poate fi o problemă.

La solicitarea părților interesate, Institutul Național de Standardizare din Republica Moldova poate 
adopta în calitate de standard moldovean standardul britanic BS 4142:2014 Metode de evaluare a 
zgomotului industrial și comercial.

Pentru informații detaliate, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: (+373 22) 905.326.

Sursa: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030268408

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030268408
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Dacă simțiți că organizația dvs. este preocupată de gestionarea și coordonarea tuturor activităților 
sale, sau dacă, pur și simplu, este nevoie de ajutor pentru a lua în considerare toate activitățile din 
cadrul organizației și de a vedea dacă acestea contribuie la atingerea obiectivelor propuse, atunci 
standardul internațional ISO 21504 vă poate ajuta.

„În multe organizații, nu toate lucrările contribuie la realizarea obiectivelor stabilite, ceea ce 
înseamnă că organizația potențial ar putea irosi resurse. Standardul internațional ISO 21504 
poate fi utilizat pentru a evalua și a optimiza utilizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor 
organizației”, spune dl Fahrenkrog.

Ceea ce este unic cu privire la acest standard, este faptul că acesta vă va ajuta să vă asigurați că 
sunteți pregătiți să implementați portofoliul, totodată, să îl coordonați.

„Acest lucru face ca standardul să se diferențieze de alte ghiduri existente, care, de regulă, oferă un 
nivel mult mai scăzut de detalii și sfaturi”, explică dl Fahrenkrog. „Acest standard este, prin urmare, 
un document de sine stătător amplu, precum și o completare utilă pentru alte ghiduri existente. 
Mai mult ca atît, abordarea sa principială (spre deosebire de cea bazată pe proces) oferă mai multă 
flexibilitate, astfel încît organizațiile de toate tipurile și dimensiunile îl pot utiliza cu ușurință”.

Standardul ISO 21504 face parte dintr-o categorie mai mare de standarde privind proiecte, 
programe și coordonarea portofoliului, inclusiv standardul internațional ISO 21500 privind 
managementul de proiect și standardul internațional ISO 21503 cu privire la gestionarea 
programului.

Secretariatul comitetului tehnic ISO TC 258 este gestionat de membrul cu drepturi depline al ISO 
din Statele Unite ale Americii, Institutul Național American de Standardizare (ANSI). 

Sursă: http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1991

Cel mai popular standard internațional  
ISO 14001 privind 

managementul de mediu 

a fost revizuit

Unul din cele mai populare standarde din lume privind managementul de mediu recent a fost 
revizuit, realizîndu-se îmbunătățiri importante care l-au făcut relevant pentru viitor.

Standardul internațional ISO 14001:2015 care stabilește cerințe cu privire la managementul de 
mediu este unul dintre standardele cele mai utilizate la scară largă în lume și un instrument-cheie 
de afaceri pentru multe organizații. Cu mai mult de 300 000 de certificate eliberate anual la nivel 
mondial, acest standard ocupă un loc important în agenda multor organizații din întreaga lume care 
se preocupă de impactul activității companiei sale asupra mediului înconjurător.

Versiunea revizuită a standardului va fi publicată la data de 15 septembrie a.c., asigurînd astfel 
relevanța acestui standard pe piață. Noul standard ISO 14001:2015 corespunde celor mai recente 
tendințe, cum ar fi de exemplu, recunoașterea mai mare de către companii a necesității de a lua în 
calcul ambii factori, atît intern, cît și extern, care influențează impactul organizației asupra mediului, 
inclusiv volatilitatea climatică.
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Printre îmbunătățirile importante incluse în noua versiune a standardului se numără:

 Un angajament mai mare a top managementului;

 Alinierea sporită cu orientarea strategică a companiei;

 Protecția mai bună a mediului prin concentrarea pe inițiative proactive;

 Analiza ciclului de viață prin luarea în considerare a fiecărei etape de dezvoltare a produsului 
sau serviciului pînă la sfîrșitul ciclului de viață.

În prezent, după 20 de ani de existență, standardul internațional ISO 14001 a fost actualizat și 
îmbunătățit în cadrul comitetului tehnic ISO TC 207 și subcomitetului ISO SC 1 a căror președinte 
este dna Anne-Marie Warris. Standardul revizuit promite să fie relevant pentru o perioadă 
mai mare de 20 de ani. „Standardul internațional ISO 14001 a îndeplinit multe din necesitățile 
prevăzute din ultimii 20 de ani, inclusiv de a ajuta oamenii să gestioneze aspecte legate de mediu 
într-o manieră holistică”, a spus dna Warris. 

Privind în perspectivă, noua versiune va permite o cooperare mai puternică între aspectele de 
siguranță a mediului și planificarea strategică a acțiunilor și viziunilor organizației. Totodată, dna 
Warris a adăugat: „Eu prevăd perspectiva ciclului de viață și a problemelor rețelei de furnizare 
încorporate în standardul ISO 14001 care devine mai puternică în viitor”.

Secretarul General Interimar al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) dl Kevin McKinley 
a spus că noul standard internațional revizuit ISO 14001 reflectă multe schimbări în tehnologie 
și așteptările părților interesate de la organizații. „De asemenea, este un avantaj competitiv”, a 
adăugat dl McKinley. „Standardul internațional ISO 14001 este instrumentul care va distinge 
organizația de competitorii săi, și în multe cazuri, de asemenea, va aduce avantaje financiare, 
ajutînd organizațiile să fie eficiente și performante”.

Procesul de revizuire este punctul culminant al activității efectuate de către cei 121 de membri 
ai comitetului tehnic ISO TC 207 și subcomitetului ISO SC 1 privind dezvoltarea mediului, care 
sunt conduse de Institutul Britanic de Standardizare (BSI), membrul ISO din Marea Britanie care 
reprezintă mai multe grupuri de părți interesate din cadrul a 88 de țări.

O nouă ediție a 
standardului internațional 
ISO 9001 va fi publicată

Cea mai recentă ediție a standardului 
internațional ISO 9001 Sisteme de management 
al calității. Cerințe va fi publicată la data de 23 
septembrie a.c. La această dată se vor încheia 
cei peste 3 ani de muncă în vederea revizuirii 
de către experții din cadrul a circa 95 de țări 
participante și observatoare pentru a actualiza 
standardul la necesitățile moderne.
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Cu peste 1,1 milioane de certificate eliberate 
la nivel mondial, standardul internațional 
ISO 9001 ajută organizațiile să demonstreze 
clienților săi că pot oferi constant produse 
și servicii de calitate. De asemenea, acest 
standard servește ca un instrument pentru 
eficientizarea proceselor și pentru a le face 
mai productive. Secretarul General Interimar 
al Organizației Internaționale de Standardizare 
(ISO), dl Kevin McKinley, explică: „Standardul 
internațional ISO 9001 permite organizațiilor 
să se adapteze la o lume aflată în continuă 
schimbare. Acesta îmbunătățește capacitatea 
organizației de a satisface nevoile clienților 
săi și oferă o bază coerentă pentru susținerea 
dezvoltării și succesului economic”.

Noua ediție a standardului are schimbări 
importante, pe care dl Nigel Croft, președintele 
subcomitetului ISO care a elaborat și revizuit 
standardul, le prezintă mai mult ca fiind un 
proces „evolutiv decît unul revoluționar”. 
„Noi doar am adus standardul ISO 9001 la 
nevoile secolului XXI. Versiunile anterioare ale 
standardului au fost destul de prescriptive, cu 
multe cerințe pentru proceduri și înregistrări 
documentate. În edițiile anilor 2000 și 2008 
ne-am focusat mai mult pe gestionarea 
proceselor, și mai puțin pe documentare”.

„Noi am mers cu un pas mai departe și 
standardul internațional ISO 9001:2015 este 
chiar mai prescriptiv decît predecesorul său, 
concetrîndu-se în schimb asupra performanței. 
Am realizat acest lucru combinînd abordarea 
procesului cu aspectele legate de riscuri și 
utilizarea planului de verificare a ciclului la 
toate nivelurile din cadrul organizației”.

Cunoscînd faptul că, în zilele noastre, 
organizațiile vor implementa mai multe 
standarde de management, noi am 
elaborat versiunea din 2015 a standardului 
internațional ISO 9001 în așa mod, încît 
să fie ușor de integrat cu alte sisteme de 
management. Noua ediție a standardului, 
de asemenea, oferă o bază solidă pentru 
standardele de calitate în domeniu (auto, 
cosmetică, medicină, industrie etc.) și ia

în considerare necesitățile autorităților de 
reglementare.

Fiind un standard foarte devansat, Secretarul 
General Interimar ISO, dl McKinley conchide: 
„Lumea s-a schimbat și a fost necesar să se 
realizeze această revizuire pentru a arăta 
acest fapt. Clienții și mediul de afaceri au 
așteptări foarte mari din partea domeniului 
tehnologic. Barierele în calea comerțului au 
scăzut ca urmare a micșorării tarifelor, dar și 
din cauza instrumentelor strategice, cum sunt 
standardele internaționale. Noi observăm o 
tendință tot mai mare de creare a rețelelor 
de furnizare globale mai complexe, care 
necesită acțiuni integrate. Astfel, organizațiile 
trebuie să activeze potrivit noilor posibilități, 
iar standardele noastre în domeniul 
managementului al calității trebuie să permită 
realizarea acestor noi modalități. Sunt 
încrezător că ediția anului 2015 a standardului 
internațional ISO 9001 privind sistemele 
de management al calității poate ajuta la 
realizarea acestui lucru”.

Standardul ISO 9001 a fost elaborat de 
comitetul tehnic ISO TC 176 și subcomitetul 
ISO SC 2, al cărui secretariat este deținut 
de către Institutul Britanic de Standardizare 
(BSI), membru cu drepturi depline al ISO 
din partea Marii Britanii. „Acesta este un 
comitet foarte important pentru ISO”, a spus 
dl McKinley, „care a permis în termeni globali 
relevanța, impactul și utilizarea standardului 
internațional ISO 9001. Țin să le mulțumesc 
experților acestui comitet pentru munca și 
efortul depus”.

Standardul internațional ISO 9001:2015 
înlocuiește edițiile anterioare, iar organismele 
de certificare vor avea la dispoziție o perioadă 
de pînă la 3 ani pentru a migra certificatele de 
conformitate la noua versiune a standardului.
Totodată, standardul internațional ISO 9000 
Sisteme de management al calității. Principii 
fundamentale și vocabular, care stabilește 
limbajul și conceptele folosite în seria de 
standarde ISO 9000, a fost, de asemenea, 
revizuit și o nouă ediție este disponibilă deja.

Protejînd 
natura – creăm 

viață.   
Standarde în 

domeniul 
silviculturii
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Natura este cea mai de preț sursă de sănătate, energie și vitalitate pentru organismul uman. În 
acest context, orice element din natură, fie că este vorba de plante, copaci, animale, rîuri și inclusiv, 
pămîntul trebuie protejate și îngrijite cu atenție. 

Concomitent, munca în pădure este destul de periculoasă. Spre exemplu, furnizorii de bușteni și 
alți muncitori, deseori lucrează cu utilaje grele pe pante abrupte și terenuri denivelate, în condiții 
care implică zăpadă, gheață și copaci care sunt în cădere. 

Astfel, pentru a evita situațiile de accidentare și pentru a facilita munca lucrătorilor forestieri, dar și 
pentru a proteja natura, domeniul standardizării la nivel internațional, prin intermediul Organizației 
Internaționale de Standardizare (ISO) desfășoară activități de standardizare în cadrul comitetelor 
tehnice la care participă experți din domeniul agriculturii și silviculturii, dar și experți tehnici 
reprezentanți din 63 de țări participante și observatoare ale ISO.

Prin urmare, la nivel mondial, comitetul tehnic ISO TC 23 Tractoare și echipamente pentru lucrări 
agricole și lucrări efectuate în pădure, secretariatul căruia este deținut de către Asociația Franceză 
de Standardizare (AFNOR), iar președinte este dl M. Christopher Tissier, se preocupă de faptul ca 
desfășurarea lucrărilor agricole și forestiere să aibă loc în mod inofensiv atît pentru muncitorii 
agricoli și forestieri, cît și pentru natură. Experții comitetului tehnic activează și își aduc aportul 
pentru a oferi cele mai bune soluții pentru muncitorii din domeniu.

Obiectivele comitetului tehnic sunt standardizarea tractoarelor, aparatelor, sistemelor, uneltelor 
și echipamentele acestora utilizate în agricultură și pădure, precum și pentru grădinărit, parcuri, 
sisteme de irigare și alte domenii conexe în care sunt utilizate astfel de echipamente, inclusiv 
aspecte electronice/electrice, cum ar fi identificarea electronică a tuturor categoriilor de animale. 

În portofoliul comitetului tehnic ISO TC 23 sunt cuprinse circa 365 de standarde internaționale ISO 
în domeniul agriculturii și silviculturii. Printre care se numără următoarele standarde internaționale 
ISO adoptate în calitate de standarde moldovene pe teritoriul Republicii Moldova: 

SM ISO 3763-1:2014 Tractoare, mașini agricole și forestiere, mașini cu motor pentru grădini și 
peluze. Simboluri pentru comenzile operatorului și alte indicații. Partea 1: Simboluri uzuale;

SM EN ISO 11680-1:2014 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașinile de 
elagat echipate cu motor. Partea 1: Mașini echipate cu motor cu ardere internă integrat;

SM EN ISO 11681-1:2014 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări ale ferăstraielor 
portabile cu lanț. Partea 1: Ferăstraie cu lanț pentru lucrări forestiere;

SM EN ISO 11806-1:2013 Mașini agricole și forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru 
aparate portabile pentru curățat tufișuri și tăiat iarbă, acționate de un motor. Partea 2: Mașini pentru 
utilizare echipate cu o sursă de alimentare purtată în spate;

SM ISO 19472:2014 Mașini forestiere. Trolii. Dimensiuni, performanță și securitate;

SM SR EN ISO 11850:2014 Mașini forestiere. Cerințe generale de securitate;

SM SR EN ISO 16119-1:2014 Mașini agricole și forestiere. Cerințe de mediu pentru mașinile de 
stropit. Partea 1: Generalități;

SM SR ISO 240:2012 Freze. Dimensiuni de interschimbabilitate pentru arbori sau mandrine portfreză. 

Standardele menționate pot fi consultate și achiziționate la sediul Institutului Național de 
Standardizare (INS) situat la adresa: str. Eugen Coca 28, MD 2064, mun. Chișinău.

Totodată, INS dorește să felicite toți lucrătorii din domeniul silviculturii cu ocazia Zilei lucrătorului 
din silvicultură, care în acest an se sărbătorește la data de 19 septembrie. Conștientizăm faptul că 
munca pe care o depuneți zi de zi pentru a oferi societății noastre un mediu sănătos și echilibrat 
ecologic este un obiectiv deloc ușor de realizat. Astfel, ne manifestăm recunoștința pentru efortul 
depus și vă dorim multă putere de lucru, sănătate, realizări profesionale frumoase și bunăstare în 
familiile dumneavoastră.

Cu respect,
Echipa INS
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Masa rotundă „Standardele 
și standardizarea în mediu 

universitar”

Institutul Național de Standardizare (INS) în parteneriat cu Reprezentanța din 
Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene 
(CRPE – R. Moldova), cu sprijinul Agenției SUA pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID), au organizat la data de 22 septembrie 2015 o masă 
rotundă cu genericul Standardele și standardizarea în mediu universitar. 
Evenimentul a întrunit reprezentanți din mai multe instituții de învățămînt 
din Republica Moldova, printre care: Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice 
a Moldovei, Universitatea de Științe Politice și Economice Europene, 
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Colegiu Politehnic din 
Chișinău și Colegiu Cooperatist Comercial din Chișinău.

Obiectivele organizării mesei rotunde au fost conștientizarea importanței standardelor europene și 
consolidarea capacităților mediului academic în vederea studierii și utilizării standardelor europene 
în cadrul instituțiilor de învățămînt, precum și analiza suportului de curs în domeniul standardizării 
care urmează să fie publicat și distribuit instituțiilor de învățămînt superior și mediu de specialitate.
 
Evenimentul a început cu un cuvînt de salut al Directorului INS, dl Iurii Socol, care în discursul său a 
ținut să mulțumească  tuturor celor care s-au implicat activ în completarea chestionarului privind 
instruirea în domeniul standardizării și celor care au contribuit activ la elaborarea primului suport de 
curs destinat instituțiilor de învățămînt superior și mediu de specialitate, menționînd că este primul 
proiect de acest tip și că se optează pentru elaborarea altor proiecte. Totodată, dl Socol a menționat 
că INS este deschis spre colaborare cu mediu academic, avînd unul din obiective de a contribui în 
mod semnificativ la formarea viitorilor specialiști, care sînt la curent cu cele mai recente modificări 
și actualizări în domeniul standardizării atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și la nivel european 
și internațional.

Totodată, în cadrul mesei rotunde dl Lilian Bostan, Șef al Departamentului Standardizare din 
cadrul INS, a menționat faptul că odată cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, 
Republica Moldova trebuie să se conformeze unei serii de obligațiuni. Astfel, în ceea ce ține de 
domeniul standardizării acestea prevăd: preluarea tuturor standardelor europene, anularea 
standardelor naționale conflictuale, retragerea practicilor interne inconsistente cu cele europene, 
abținerea de la modificarea legislației și a practicilor interne, doar decît în scopul alinierii cu cele 
comunitare (păstrarea status quo-ului). Astfel, prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, 
Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a adopta în calitate de naționale circa 23500 de 
standarde europene publicate de CEN și CENELEC în termen de 4 ani. Însă provocarea cea mai mare 
cu care se confruntă agenții economici este problema implementării standardelor europene.
 
În acest context, dl Andrei Chiciuc, Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 
Învățămîntul Profesional a prezentat rezultatele chestionarului online Instruirea în domeniul 
standardizării, elaborat în cadrul proiectului Informarea publicului larg și a părților interesate 
referitor la standardele adoptate în cadrul DCFTA, la care au participat reprezentanți din mai 
multe instituții de învățămînt superior din Republica Moldova, conținînd mai multe întrebări 
privind implicarea INS în activitatea instituțiilor de învățămînt și necesitatea studierii obiectului 
standardizării în programele de studiu și altele. Totodată, dl Chiciuc a adăugat că colaborarea INS 
cu instituțiile superioare de învățămînt va aduce un beneficiu esențial  pregătirii noilor specialiști în 
domeniul standardizării. În același timp, dl Chiciuc a îndemnat studenții să utilizeze în lucrările de 
curs și de an standardele europene.

Rezultatele chestionarului le puteți consulta și descărca aici.

Acest eveniment a fost posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul 
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă 
în mod necesar poziția USAID sau  Guvernului SUA.

http://standard.md/public/files/anunt/2015/comunicat/INS_22.09.pdf
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Mesaj de felicitare cu ocazia 
Zilei Economistului

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Economistului, Institutul Național de Standardizare 
(INS) adresează sincere felicitări și urări de sănătate, bunăstare și  succese pe plan profesional și 
personal tuturor persoanelor care activează în domeniul economic.

În contextul acestei sărbători, INS își manifestă aprecierea pentru activitatea și eforturile pe 
care fiecare colaborator din domeniul economic le întreprinde în vederea asigurării unei evoluții 
dinamice a economiei țării noastre.

Meseria de economist implică îndeplinirea unor sarcini și obiective complexe, ce necesită aptitudini 
și competențe profesionale înalte. Astfel, prin activitatea dumneavoastră contribuiți în mod 
semnificativ la impulsionarea progresului, la asigurarea bunăstării fiecărui cetățean, precum și la 
construirea unui viitor mai bun pentru întreaga societate.
Ne manifestăm recunoștința pentru efortul depus și apreciem devotamentul și profesionalismul 
de care dați dovadă în activitatea de zi cu zi.

Cu respect,
Echipa INS

Cea de-a 38-a Asamblee 
Generală a ISO - „Lucrurile mari se 

întîmplă atunci cînd întreaga lume 
cooperează”.
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În perioada 14-18 septembrie a.c. a avut loc cea de-a 38-a Asamblee Generală a Organizației 
Internaționale de Standardizare (ISO) în orașul Seul, Republica Coreea. Reuniunea a servit drept 
platformă pentru Săptămîna ISO în Coreea, astfel, pentru o perioadă de o săptămînă comunitatea 
de standardizare din întreaga lume a avut extraordinara oportunitate de a se întruni pentru a 
discuta și pentru a formula viitoarele orientări ale produselor, serviciilor și sistemelor ISO.

Evenimentul, totodată, a contribuit la creșterea gradului de conștientizare a importanței 
standardelor internaționale ISO în industria din Republica Coreea și a favorizat cooperarea 
internațională în ceea ce privește activitățile de standardizare și de evaluare a conformității.

Unele dintre reuniunile care s-au desfășurat pe parcursul Săptămînii ISO în Republica Coreea includ: 

 Consiliul ISO;

 Comitetul de politici ISO pentru țările în curs de dezvoltare (DEVCO);

 Consiliul de Coordonare Tehnică ISO (TMB);

 Sesiunea deschisă.

Genericul evenimentului a fost: „ISO 2020 - Lucrurile mari se întîmplă atunci cînd întreaga lume 
cooperează”.

La evenimentul Săptămîna ISO în Republica Coreea 2015 au fost invitați mai mult de 600 de 
delegați și persoane însoțitoare din circa 163 de țări membre ale ISO. Din partea Republicii 
Moldova la întrunire a participat dl Iurii Socol, directorul Institutului Național de Standardizare. 
Delegații au participat la discuții interactive împărtășind idei noi și cele mai bune practici pentru a 
ajuta ISO să răspundă mai bine necesităților părților interesate. 

Asambleea Generală ISO s-a desfășurat în limba engleză, dar a fost asigurată și traducerea 
simultană în limbile franceză, rusă și spaniolă. Reuniunea DEVCO a avut loc în limba engleză cu 
traducere simultană în franceză și spaniolă. În scopul susținerii dezvoltării sustenabile a mediului, 
organizatorii și-au propus să facă acest eveniment cît mai informatizat posibil. Ca rezultat, nici un 
document de lucru nu a fost distribuit la eveniment, iar pentru a consulta documentele de lucru, 
delegații au fost rugați să acceseze serverul ISO TC destinat acestui eveniment.

Produsele, serviciile și sistemele ISO au fost discutate, totodată, în scopul de a promova activitatea 
de standardizare și de a stimula părțile interesate în îmbunătățirea calității și relevanței activității 
de standardizare. 

Problemele și subiectele discutate în cadrul evenimentului au fost următoarele:

 Strategia ISO 2016-2020;

 Standardele și educația; 

 Revizuirea standardelor internaționale ISO 9001 și ISO 14001;

 Planul de Acțiuni al ISO cu privire la țările în curs de dezvoltare.

Programul evenimentului poate fi consultat aici.

Cea de-a 50-a ședință a 
Comisiei Tehnico-Științifice 
de Standardizare la Chișinău

În perioada 30 septembrie – 02 octombrie anul curent, va avea loc 
cea de-a 50-a ședință a Comisiei Tehnico-Ştiințifice de Standardizare 
și cea de-a 33-a ședință a Grupului de lucru privind implementarea 
tehnologiilor informaționale în domeniul standardizării a Consiliului 
Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare. Evenimentul 
este găzduit de către Institutul Național de Standardizare (INS) și va 
avea loc în sala de conferințe a hotelului „Jolly Alon” din municipiul 
Chișinău.

30 septembrie - 2 octombrie 2015
Chișinău, Republica Moldova

http://www.cvent.com/events/iso-week-in-korea/custom-114-2ba8a769b0624ef394a674a0a0317b48.aspx
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În cadrul ședinței vor participa peste 20 de delegați din partea țărilor CSI, reprezentanți ai 
organismelor naționale de standardizare din diferite țări, precum: Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, 
Rusia și Uzbekistan. Totodată, la eveniment va participa și Biroul de Standarde al Consiliului Euro-
Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare.

Participanții la ședință vor aborda mai multe subiecte ce țin de cooperarea interstatală în domeniul 
standardizării: schimbul de informații și experiențe privind activitățile de standardizare desfășurate 
la nivel național; actualizarea Planului de acțiuni al Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, 
Metrologie și Certificare pentru anii 2016 - 2020, capitolul „Standardizare”; actualizarea 
informațiilor cu privire la standardele interstatale existente și standardele naționale și formarea 
sistemului bazelor de date „Standard CSI”; actualizarea regulilor și metodologiei de standardizare 
interstatală și armonizarea acestora cu regulile internaționale de standardizare; coordonarea 
proiectului Programului de Standardizare interstatală pentru anii 2016 - 2018; dezvoltarea 
instrumentelor IT utilizate în standardizarea interstatală; precum și diferite aspecte tehnice privind 
standardizarea interstatală (adoptarea/anularea standardelor, crearea/desființarea comitetelor 
tehnice ș.a.).

În cadrul întrunirii se va discuta și despre programul de elaborare a standardelor interstatale, 
asigurarea armonizării acestora cu standardele internaționale în domeniul tehnologiilor 
informaționale, precum și armonizarea activităților de cooperare din cadrul țărilor CSI în acest 
domeniu.

Obiectivul evenimentului este de a întruni reprezentanții organismelor de standardizare din țările 
CSI, de a îmbunătăți și de a fortifica relațiile de colaborare între aceștia, precum și punerea în 
discuție a subiectelor importante și oferirea soluțiilor necesare în domeniul standardizării.
Deciziile luate în cadrul ședinței vor fi menționate în protocolul celei de-a 50-a ședințe a Comisiei 
Tehnico-Ştiințifice de Standardizare și celei de-a 33-a ședință a Grupului de lucru privind 
implementarea tehnologiilor informaționale în domeniul standardizării a Consiliului Euro-Asiatic de 
Standardizare, Metrologie și Certificare.

Amintim că INS este membru cu drepturi depline al Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, 
Certificare și Metrologie (EASC) de la fondarea acestuia în anul 1992 prin semnarea Acordului 
cu privire la promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei, evaluării 
conformității și acreditării din 13 martie 1992, din cadrul căruia fac parte 12 țări, inclusiv: 
Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Ucraina și Moldova.                                                                                              
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Alătură-te instituției noastre

În prezent, platformele online de socializare ne oferă oportunități valoroase de a distribui mesaje 
importante şi de a interacționa cu un spectru larg de utilizatori din diverse domenii de activitate.

În acest context, în vederea asigurării comunicării eficiente şi operative cu publicul, Institutul 
Național de Standardizare (INS) a creat canale de comunicare deschise şi accesibile tuturor, 
prin intermediul cărora promovează transparența activităților sale, precum şi a activității de 
standardizare, distribuind în mod frecvent informații utile despre standarde şi ultimele noutăți din 
domeniul standardizării naționale, europene şi internaționale.

Totodată, ținem să vă reamintim că la data de 01 iulie a.c. INS a lansat noua versiune a paginii web 
www.standard.md în vederea asigurării unei transparențe mai mari a activităților sale, promovării 
implicării părților interesate în activitatea de standardizare şi sporirii gradului de accesibilitate a 
informațiilor şi datelor de interes public din domeniul standardizării.

În acelaşi timp, INS este acum prezent pe mai multe platforme de socializare, inclusiv: Twitter, 
Linkedin, Pinterest, Google+ şi YouTube.

Vă invităm să consultați diverse informații utile din domeniul standardizării şi să ne urmăriți 
activitatea pe următoarele platforme web:

Devino fanul nostru pe Facebook

Urmăreşte-ne pe Twitter

Urmăreşte-ne pe Linkedin

Urmăreşte-ne pe Pinterest

Urmăreşte-ne pe Google+

Vezi video-urile noastre pe YouTube

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

https://www.facebook.com/standard.md
https://twitter.com/standard_md
https://www.linkedin.com/company/institutul-na%C5%A3ional-de-standardizare-din-republica-moldova-ins-?trk=biz-companies-cym
https://www.pinterest.com/standard_md/
https://plus.google.com/108011562096134509960/posts
https://www.youtube.com/channel/UCfwabn8qJ5nBrZuvWQXUIyA
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