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RAPORT 

cu privire la îndeplinirea Planului de activitate 
al Institutului de Standardizare din Moldova 

pentru anul 2016 
 

Obiectivul strategic 1: Sporirea gradului de implementare a standardelor europene și internaționale 

Obiectivul specific 1.1: Creșterea ponderii standardelor europene și internaționale adoptate în calitate de standarde moldovene 

Nr. crt. Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de performanță Termen Executare 
1.1.1 Adoptarea standardelor europene 

și internaționale în calitate de 
standarde moldovene, în special a 
standardelor europene și 
internaționale relevante actelor 
normative stabilite în Anexa nr. 
XVI a DCFTA 

Întocmirea Programului de standardizare națională 
pentru anul 2016 PSN 2016 aprobat Trim. I 

Activitate realizată 
Programul de standardizare națională pentru 
anul 2016 a fost aprobat la data de 19 
februarie 2016. 
 

 
 

Adoptarea standardelor europene și internaționale în 
calitate de standarde moldovene 

Cel puțin 3000 standarde 
europene și internaționale 
(poziții noi) adoptate 

Trim. IV 

Activitate realizată 
Adoptarea standardelor derulează conform 
Programului de standardizare națională pentru 
anul 2016.  
 
Pe parcursul anului 2016 au fost adoptate 5112 
standarde moldovenești, care preiau standarde 
europene și internațioanele. 
 

 
 

Implementarea modului de adoptare a standardelor 
europene și internaționale prin metoda anunțului 

Metodă implementată 

Trim. II 

Activitate realizată 
Modul de adoptare a standardelor 
moldovenești prin metoda anunțului a fost 
implementat. Avînd în vedere similitudinea 
majoră între metoda filei de confirmare și 
metoda anunțului, la momentul actual se aplică 
în continuare metoda filei de confirmare. 
   

 
 Inițierea adoptării standardelor europene în versiune 

nouă (pentru standardele europene deja adoptate 
ca moldovene) în limitele termenului de publicare 
(”dop”) anunțat de CEN/CENELEC 

Numărul de standarde europene 
adoptate în limitele termenului 
”dop” 

Trim. IV 

Activitate realizată 
Procesul de adoptare a standardelor europene 
în limitele „dop” a fost inițiat. Sunt în 
permanență întocmite listele cu standardele 
europene la care expiră „dop”, și standardele 
respective fiind adoptate în limita termenului 
”dop” Astfel, în acest mod au fost adoptate 
deja 713 standarde europene. 
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1.1.2 Identificarea și anularea 

standardelor moldovene 
conflictuale cu standardele 
europene și internaționale 
adoptate ca standarde moldovene 

Elaborarea procedurii privind identificarea și 
anularea standardelor moldovene conflictuale Procedură aprobată Trim. I 

Activitate realizată 
Procedura privind identificarea și anularea 
standardelor moldovene conflictuale a fost 
elaborată. 
 

 
 Identificarea și anularea standardelor moldovene 

conflictuale 
Cel puțin 1000 de standarde 
conflictuale anulate Trim. IV 

Activitate realizată 
Pe parcursul anului 2016 au fost anulate 2200 
standarde conflictuale  cu standardele 
europene adoptate ca naționale. 
 

 
 

Organizarea unor ședințe de lucru cu autoritățile de 
reglementare privind problema standardelor 
conflictuale 

Cel puțin 3 ședințe desfășurate Trim. IV 

Activitate realizată 
A fost desfășurată o ședință de lucru cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
pe problema tranziției de la aplicarea 
standardelor GOST la standardele europene și 
renunțarea la aplicarea standardelor depășite și 
conflictuale. 

În plus, pe același subiect, în perioada 10 – 13 
octombrie au fost organizate 4 seminare pe 
domeniile: lifturi, echipament sub presiune, 
boilere alimentate cu gaz și produse pentru 
construcții, la care au participat reprezentanţi 
ai autorităților de reglementare din domeniile 
menționate, precum și reprezentanți ai 
Centrului Naţional de Acreditare (MOLDAC), 
Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială 
şi Certificare, Inspectoratului Principal de Stat 
pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor 
Industriale Periculoase și producători. 

1.1.3 

Traducerea în limba română a 
standardelor moldovene, puse în 
aplicare în limba originalului, în 
special a standardelor 
internaționale relevante actelor 
normative stabilite în Anexa nr. 
XVI a DCFTA 

Stabilirea unui set de criterii pentru selectarea 
standardelor ce urmează a fi traduse Set de criterii elaborat Trim. I 

Activitate realizată 
Setul de criterii pentru selectarea standardelor 
ce urmează a fi traduse a fost elaborat sub 
forma unei proceduri. 
 
 

 
 

Identificarea, în baza criteriilor, a celor mai relevante 
standarde și traducerea acestora Cel puțin 30 standarde traduse Trim. IV 

În curs de realizare 
Pe parcursul anului 2016 au fost traduse 14 
standarde internaționale. 
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Obiectivul specific 1.2 Sporirea gradului de corelare a standardelor moldovene cu politicile naționale și necesitățile pieței 
1.2.1 Monitorizarea și analiza politicilor 

naționale care au tangență cu 
standardizarea 

Monitorizarea și avizarea proiectelor de acte normative 
plasate pe portalul ”particip.gov.md” care au tangență 
cu activitatea de standardizare 

Numărul de proiecte avizate Permanent  Activitate realizată 
Au fost monitorizate și avizate 39 proiecte de 
acte normative care au tangență cu activitatea 
de standardizare. 
 

 
 

Avizarea proiectelor de liste de standarde conexe la 
reglementările tehnice 

Numărul de proiecte de liste 
avizate 

Permanent Activitate realizată 
Au fost examinate și prezentate avizele pentru 
15 proiecte ce conțin liste de standarde conexe. 
 

 
 

Identificarea tuturor actelor legislative și normative în 
vigoare care conțin referințe la standarde 

Numărul de acte normative 
analizate; 
Lista de acte normative 
întocmită; 
Numărul de propuneri 
privind modificarea actelor 
ale căror referințe la 
standarde nu corespund 
regulilor de standardizare 

Trim. III Activitate realizată 
A fost întocmită lista actelor legislative și 
normative care conțin referințe la standarde. 
 
Au fost remise 4 demersuri către autoritățile de 
reglementare, privind modificarea actelor ale 
căror referințe la standarde nu corespund 
regulilor de standardizare. 
 

1.2.2 Identificarea și anularea 
standardelor moldovene depășite 

Identificarea și anularea standardelor moldovene 
depășite 

Cel puțin 1500 standarde 
depășite anulate Trim. IV 

Activitate realizată 
În total, pe parcursul anului 2016 au fost 
identificate și anulate 3322 de standarde 
depășite tehnologic. 
 

 
 

Participarea la ședințe sau alte evenimente organizate 
de alte autorități/instituții, la care să fie prezentate 
activitățile ISM privind identificarea și anularea 
standardelor depășite 

Participarea la cel puțin 2 
evenimente Trim. IV 

Activitate realizată 
Activitățile ISM privind identificarea și anularea 
standardelor depășite au fost prezentate la 
Conferința Națională din cadrul Universității de 
Studii Politice şi Economice Europene 
„Constantin Stere”, la data de 31 mai 2016, la 
care au participat reprezentanți ai mediului 
academic și studenți. 

La data de 07 octombrie 2016 a fost susținută o 
prezentare cu tematica „Beneficiile 
implementării standardelor europene" la cea 
de-a treia ediție a Forumului „Moldova Business 
Week 2016". 

Obiectivul strategic 2: Promovarea beneficiilor standardelor și standardizării 

Obiectivul specific 2.1 Sporirea gradului de aplicare a standardelor 
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Nr. crt. Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
performanță Termen Executare 

2.1.1 Promovarea aplicării de către părțile 
interesate a standardelor 

Organizarea unor evenimente de promovare a aplicării 
standardelor în domenii specifice (inclusiv cu suportul 
TAIEX) 

Cel puțin 7 evenimente 
organizate (inclusiv 
campanii de promovare a 
standardelor în domenii 
specifice, mese rotunde) 

Trim. IV Activitate realizată 
La data de 9 februarie 2016 a fost organizată 
masa rotundă „Implementarea în Republica 
Moldova a standardelor Europene pentru 
produse în sectorul construcțiilor” cu scopul de 
a informa companiile și organizațiile din 
domeniul construcțiilor privind standardele 
europene adoptate în cadrul DCFTA și de a 
promova beneficiile utilizării standardelor 
europene în activitatea lor, de asemenea în 
cadrul evenimentului a fost prezentat studiul 
elaborat de ISM „Implementarea în Republica 
Moldova a standardelor europene privind 
produsele pentru construcții: provocări și 
perspective”, acesta fiind distribuit tuturor 
participanților la masa rotundă. 
 
La data de 21 martie 2016 a fost organizată 
masa rotundă „Serviciile imobiliare: Perspective 
și beneficii în urma implementării standardului 
european SM SR EN 15733:2012” cu scopul de 
a promova implementarea standardului 
european existent în activitatea agențiilor 
imobiliare și Uniunii Agențiilor Imobiliare, 
precum și promovarea instruirii tinerei generații 
în conformitate cu cerințele standardului. La 
eveniment au participat 42 persoane. 
 
În perioada 22 – 23 martie 2016, în cadrul 
proiectului Twinning, au fost organizate 2 
seminare de informare a părților interesate:  
- „Seminar pentru membrii Comitetelor Tehnice 
privind sistemul european de standardizare”, 
desfășurat la data de 22 martie;  
 
- „Seminar pentru producători, exportatori și 
asociații de producători privind sistemul 
european de standardizare”, organizat la data 
de 23 martie. 
 
În cadrul celor două seminare au participat 
circa 70 de reprezentanți din cadrul mai multor 
întreprinderi, instituții și asociații de producători 
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din Republica Moldova. 
 
La data de 13 mai 2016, a fost organizat 
seminarul informativ cu genericul „Rolul 
standardizării pentru plasarea produselor pe 
piața UE, indicatorii geografici, denumirile de 
origini și oportunitățile de finanțare pentru 
beneficiarii Rețelei Europene a Întreprinderilor 
în Moldova”. La seminarul informativ au 
participat peste 40 de reprezentanți ai 
întreprinderilor din Republica Moldova, directori 
ai institutelor de cercetare și reprezentanți din 
cadrul ISM, RTTM, CCI, AITT, ODIMM, AGEPI și 
CP. 
 
Evenimentul a fost organizat de ISM în 
colaborare cu alte instituții. Astfel, 
reprezentantul ISM a susținut o prezentare cu 
tematica „Importanţa standardelor pentru 
plasarea produselor pe Piaţa UE”. 
 
În perioada 19 – 20 iulie 2016, în cadrul 
proiectului TAIEX a fost organizat un Seminar 
regional cu privire la implementarea 
Regulamentului UE 1025/2012 privind 
standardizarea europeană. La eveniment au 
participat reprezentanți din cadrul Institutului 
de Standardizare din Moldova și Ministerului 
Economiei din Republica Moldova, Agenției 
Naționale pentru Standardizare și Metrologie din 
Georgia și Organismului Național de 
Standardizare din Ucraina. 
 
În perioada 10 noiembrie 2016, a fost 
organizată ședința privind „Implementarea 
standardelor europene în domeniul 
infrastructurii gazelor”, unde au participat 
reprezentanți ai companiilor din domeniul 
gazelor, autorităților de reglementare și alte 
părți interesate. Ședința a avut drept obiectiv 
identificarea unor soluții pentru accelerarea 
implementării standardelor europene și 
internaționale în domeniul infrastructurii gazelor 
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naturale. 
 
La data de 10 octombrie 2016, a fost organizat 
seminarul cu tematica: „Adoptarea standardelor 
europene și retragerea standardelor naționale 
conflictuale pentru lifturi, escalatoare și scări 
rulante, precum şi siguranța privind 
macaralele". 
  
La data de 11 octombrie 2016, a fost organizat 
seminarul cu tematica: „Adoptarea standardelor 
europene și retragerea standardelor naționale 
conflictuale pentru echipament sub presiune". 
  
La data de 12 octombrie 2016, a fost organizat 
seminarul cu tematica: „Adoptarea standardelor 
europene  și retragerea standardelor naționale 
conflictuale pentru boilere alimentare cu gaz și 
boilere utilizate la încălzirea centralizată". 
  
La data de 13 octombrie 2016, a fost organizat 
seminarul cu tematica: „Adoptarea standardelor 
europene și retragerea standardelor naționale 
conflictuale din domeniul produselor pentru 
construcții". Evenimentele desfășurate au avut 
drept obiectiv informarea producătorilor cu 
privire la beneficiile implementării standardelor 
europene în domeniile de activitate, precum și 
promovarea implicării acestora în activitatea de 
standardizare. 
  
Participanţilor la evenimente le-au fost oferite 
mai multe pliante şi broşuri cu privire la 
beneficiile standardelor şi activitatea de 
standardizare, utile şi activităţii acestora. 
 
La data de 25 octombrie 2016, a fost organizat  
un seminar de instruire privind consolidarea 
capacităţilor de participare a comitetelor tehnice 
naționale în activitatea europeană de 
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standardizare. 
 

 
 

Elaborarea materialelor informaționale privind aplicarea 
standardelor în domenii specifice 

Cel puțin 4 materiale 
informaționale elaborate și 
difuzate  

Trim. IV 

Activitate realizată 
Au fost elaborate 4 materiale informaţionale 
privind aplicarea standardelor în domenii 
specifice, inclusiv: 
 
- „Ambalare modernă – practică şi sigură”; 
- „Ascensoare moderne – siguranţă şi confort”; 
- „Semafoare moderne – siguranţă şi confort”; 
- „SM SR EN ISO 50001:2015 Sisteme de 
management al energiei. Cerințe şi ghid de 
utilizare”. 
 
Pliantele respective evidenţiază avantajele 
implementării standardelor europene în raport 
cu standardele GOST. 
 

 
 

Participarea INS la diverse evenimente organizate la 
nivel național pe subiecte/domenii specifice  

Numărul de evenimente la 
care a fost asigurată 
participarea INS; 
Numărul de standarde 
promovate; 
Numărul de materiale 
informaționale difuzate 

Permanent 

În perioada 03 – 07 februarie 2016, INS a 
participat la cea de-a XV-a ediție a Expoziției 
Naționale Fabricat în Moldova,  organizată de 
Camera de Comerț și Industrie a Moldovei. 
 
Reprezentanții INS au informat vizitatorii 
prezenți la eveniment despre activitatea și 
serviciile INS, ce este un standard, care sînt 
beneficiile implementării, dar și cum pot 
achiziționa un standard. 
 
Astfel, au fost distribuite 1790 materiale 
informaționale şi promoţionale şi promovate cca 
60 de standarde din diverse domenii de 
activitate. 
 
La data de 20 aprilie 2016, un reprezentant al 
ISM a susținut o prelegere publică studenților 
din cadrul Universității Cooperatist–Comerciale 
din Moldova (UCCM), cu tematica 
„Implementarea standardelor europene în 
domeniile economiei naționale”, unde au 
participat 20 de tineri manageri. 
 
Scopul acestei prelegeri publice a fost de a 
familiariza studenții din cadrul UCCM cu 
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activitatea de standardizare și de a aduce la 
cunoștință despre importanța implementării 
standardelor europene în domeniile economiei 
naționale. 
  
Au fost distribuite 60 materiale informaţionale şi 
promoţionale. 
  
La data de 7 octombrie 2016, ISM a participat 
la evenimentul „Moldova Business Week 2016”, 
organizat de Ministerul Economiei și Organizația 
de Atragere a Investițiilor și Promovare a 
Exportului din Moldova (MIEPO). 
Reprezentantul ISM a susținut o prezentare cu 
tematica „Beneficiile implementării standardelor 
europene”. La eveniment au fost distribuite 800 
materiale informaționale ale ISM privind colecția 
de standarde din domeniul managementului 
calității, rolul standardelor pentru dezvoltarea 
afacerii, standardele europene: beneficii și 
oportunități pentru țara noastră.   
 
La data de 19 octombrie 2016, în cadrul 
Universității Agrare de Stat din Moldova 
(UASM), reprezentanții ISM au susținut un 
seminar în contextul Zilei Mondiale a 
Standardizării cu următoarele prezentări: 
„Activitatea de standardizare la nivel național” și 
„Standardele pentru Sistemul de management”. 
La acest seminar au participat 30 de studenți 
din cadrul UASM şi au fost distribuite 76 
materiale informaţionale. 

 
La data de 25 noiembrie 2016, reprezentanții 
ISM au participat la Simpozionul ştiinţific 
dedicat Zilei Mondiale a Calităţii, organizat în 
cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova (ASEM), facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor. Reprezentanții ISM au 
susținut două prezentări „Asigurarea calităţii 
prin implementarea standardelor” și „Sistemul 
de Management al Calităţii. Consideraţii 
generale”. La eveniment au participat 25 de 
profesori și studenți, fiind difuzate 60 materiale 
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informaționale.  
 

2.1.2 Sporirea accesibilității standardelor, 
inclusiv prin implementarea 
instrumentelor IT moderne 

Implementarea accesului on-line la standarde (cu 
suportul proiectului „Implementarea Eurocodurilor în 
Republica Moldova și sporirea accesului la standarde”) 

Acces on-line la standarde 
implementat 
 

Trim. IV În curs de realizare 
A fost inițiat proiectul Implementarea 
Eurocodurilor în Republica Moldova și sporirea 
accesului la standarde. 
 
În acest context, au fost analizate instrumentele 
avantajoase pentru vizualizarea securizată a 
standardelor online. Softul „FlexPaper Desktop 
Publisher” realizat în HTML5 permite publicarea 
securizată a conținutului standardului.    
 
Au fost stabilite specificațiile tehnice pentru 
dezvoltarea accesului on-line la standarde. 
 
La data de 20 decembrie 2016 a avut loc 
ședința de demarare a proiectului cu privire la 
implementarea sistemului e-Shop, la care au 
participat reprezentanții UNMZ, unde au fost 
discutate etapele care necesită a fi  realizate.  
Proiectul urmează a fi implementat în anul 
2017. 

 
 

Realizarea unor campanii de difuzare unor categorii de 
utilizatori a standardelor în condiții promoționale 

Numărul de standarde 
difuzate în condiții 
promoționale 
 
 

Permanent 
 
 

Au fost difuzate 2 standarde în condiţii 
promoţionale ca urmare a mesei rotunde 
organizată de ISM, cu genericul: Serviciile 
imobiliare: Perspective și beneficii în urma 
implementării standardului european SM SR EN 
15733:2012. 
 
Au fost difuzate 3 standarde în condiții 
promoționale ca urmare a mesei rotunde 
organizată de ISM, cu genericul: Standardizarea 
și asigurarea calității educației non-formale. 
 
A fost încheiat contract cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor privind difuzarea 
către acesta a unui pachet de standarde 
moldovenești (în număr de 1381 de standarde) 
în domeniul construcțiilor, pentru a fi utilizate la 
elaborarea normativelor în construcții. 
 
Au fost elaborate 2 seturi promoționale de 
standarde în domeniul stomatologiei: „Clinici 
stomatologice. Set de standarde”, care conține 
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61 de standarde și în domeniul mobilei 
„Mobilier. Set de standarde”, care conține 41 de 
standarde. Aceste seturi au fost difuzate pe 
pagina web a ISM și pe paginile de socializare. 
Totodată, au fost difuzate prin intermediul 
platformei web MailChimp către 650 de 
destinatari. 
 

2.1.3 Dezvoltarea bazei de date a 
standardelor gestionate de INS 

Actualizarea bazei de date a standardelor moldovene și 
eliminarea greșelilor/inexactităților existente 

Numărul de standarde din 
bază verificate 
 
 
Identificarea numărului 
standardelor, fişierul cărora 
depăşeşte mărimea 
adecvată şi comprimarea lor 
folosind instrumentele IT     
 
Identificarea numărului 
standardelor  indicativul 
cărora conţin erori tipice, şi 
înlăturarea lor folosind 
instrumentele IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea bazei de date 
cu informații care lipsesc 

Permanent 
 
 
 

Trim. IV 
 
 
 
 
 

Trim. IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost verificate 1500 standarde în baza de 
date.  
 
 
A fost realizată comprimarea fişierelor PDF 
(standarde scanate): 
- 407 fisiere a căror mărime depăşeşte 50 MB. 
- 214 fisiere cu marime de 40-50 MB. 
 
Totodată, au fost corectate numărul de pagini 
indicate în fişa standardului. 
 
Au fost completate/modificate informațiile în 
fișa standardelor, 
  
1835 de standarde: 

● cîmpul din fișa standardului statut 
(Anulat), Valabil (Nu). 

● cîmpul din fișa standardului termen 
de valabilitate; 

● cîmpul din fișa standardului note 
suplimentare; 

203 standarde: 
● cîmpul din fișa standardului Cod ICS 
● cîmpul din fișa standardului Tip de 

legătură 
411 standarde: 

● cîmpul din fișa standardului Baza de 
date 

 
Au fost identificate si înlăturate 752 standarde a 
căror indicativ continea eroti tipice. 
 
Au fost eliminate erorile în fișierele standardelor 
și anume: corectarea legăturilor dintre 
standarde (crearea fișierilor standardelor 
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Trim. IV 

europene preluate în calitate de standarde 
moldovenești) 250 fișiere create. 
 
Au fost create fișiere pentru amendamente și 
erate a standardelor europene - 600 fișe. 
 
Crearea fișelor pentru standarde europene 
(corectarea legăturilor dintre standardele 
moldovene și standardele europene adoptate 
ca naționale) - 367 fișe. 
 

 
 

Completarea bazei de date a standardelor europene și 
internaționale deținute de INS 

Numărul de standarde 
introduse în baza de date 

Permanent 
 
 
 
 

Pe parcursul anului 2016, în baza de date au 
fost introduse următoarele standarde: 
 
- standarde europene - 2632; 
- standarde internaţionale - 1858. 
  

Obiectivul specific 2.2 Sporirea gradului de informare a părților interesate despre activitatea de standardizare națională, europeană, internațională și interstatală 
2.2.1 Diseminarea informațiilor privind 

activitatea de standardizare 
desfășurată la nivel național, 
european, internațional și interstatal 

Preluarea periodică a noutăţilor relevante de pe 
paginile-web oficiale ale CEN/CENELEC, ETSI, ISO, IEC 

Cel puțin 30 noutăți difuzate Permanent Au fost identificate şi difuzate pe pagina web şi 
pe paginile de socializare ale INS 38 noutăţi:  
 
1. „ETSI creează un nou grup de standar 
dizare pentru a deschide calea noilor generații 
de protocoale”; 
2. „Reuniunea președinților CEN și CENELEC cu 
președintele SBS”; 
3. „Dispozitivele medicale vor obține un plus de 
calitate”; 
4. „Atelier de lucru IEC pentru tinerii 
specialiști”; 
5. „CEN și CENELEC au fost gazdele 
reprezentanților Institutului de Cercetare 
Mitsubishi”; 
6. „Paiele de băut vor primi un „strop” de 
standardizare”; 
7. „O nouă platformă on-line va contribui la 
crearea Orașelor Inteligente”; 
8. „Un nou standard ISO care va intensifica 
controlul calității și va facilita schimbul de 
probiotice și culturi starter”; 
9. „Organizațiile europene și canadiene de 
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standardizare au semnat un nou Acord de 
Cooperare”; 
10. „Un nou ghid va ajuta IMM-urile să-și 
gestioneze mai bine riscurile”; 
11. „Standardul pentru măsurarea limitelor de 
expunere la radiații este actualizat”; 
12. „Integrarea aspectelor de mediu în 
standardele europene”; 
13. „Standardul internațional anti-mită a ajuns 
la etapa de vot”; 
14. „Mașini agricole eco-eficiente cu noul 
standard ISO”; 
15. „Participă la StandarDays – șansa ta să 
descoperi standardele europene”; 
16. „IEC invită studenții la Olimpiada 
Internațională a Standardelor”; 
17. „Standardul ISO privind combaterea 
degradării solului urmează să fie publicat”; 
18. „O mai bună gestionare a activelor unei 
organizații cu ajutorul noului manual ISO”; 
19. „Un nou standard ISO privind garanțiile 
pentru produse și servicii”; 
20. „Efectuarea tranzacțiilor și a plăților prin 
intermediul telefoanelor mobile va fi mai 
sigură”; 
21. „Ghid pentru exportatori – Managementul 
calității privind comerțul transfrontalier”; 
22. „Standardele europene oferă siguranță 
copiilor”; 
23. „Standardul ISO 22000 privind siguranța 
alimentelor se află la etapa de revizuire”; 
24. „Eco-designul în standardizare contribuie la 
reducerea consumului de resurse naturale”; 
25.„Standarde europene pentru sistemele 
solare fotovoltaice”; 
26. „Protejați-vă informațiile împotriva atacurilor 
cibernetice”; 
27. „Noi metode de testare a microorganismelor 
din produsele alimentare”; 
28. „Pentru cei isteți, ISO, IEC și ITU 
organizează un concurs video”; 
29. „Eco-designul în standardizare contribuie la 
reducerea consumului de resurse naturale”; 
30. „Acces fără obstacole – standardele 
europene orientate către persoanele cu 
dizabilitați”; 
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31. „Un nou standard va preveni alunecările de 
teren”; 
32. „Recomandări și sfaturi practice în noul ghid 
pentru IMM-uri privind implementarea SMC”; 
33. „Spunem STOP corupției cu primul standard 
internațional ISO!”; 
34. „Îmbunătățiți calitatea prestării serviciilor 
aplicând standardele ISO!”; 
35. „Standarde europene pentru sistemele 
solare fotovoltaice”; 
36. „Recomandări și sfaturi practice în noul ghid 
pentru IMM-uri privind implementarea SMC”; 
37. „Un nou standard va preveni alunecările de 
teren”; 

38. „Acces fără obstacole – standardele 
europene 
orientate către persoanele cu dizabilități”. 
 

 
 

Informarea publicului larg referitor la activitatea de 
standardizare națională, europeană, internațională și 
interstatală 

Cel puțin 20 noutăți difuzate Permanent În vederea informării publicului larg cu privire la 
activitatea de standardizare, au fost difuzate pe 
pagina web şi pe paginile de socializare ale INS 
120 noutăţi şi comunicate: 
 
1. „Ziua Mondială a Sănătății – Lupta împotriva 
diabetului”; 
2. „Seminare privind sistemul european de 
standardizare la INS”; 
3. „Implementarea standardelor în domeniul 
serviciilor imobiliare – beneficii și perspective”; 
4. „Apă și locuri de muncă”; 
5. „INS – gazda unor vizite de studiu”; 
6. „INS a semnat Convenția de parteneriat cu 
ANACIP”; 
7. „INS invită studenții și elevii să participe la 
concurs”; 
8. „Instruirea specialiștilor INS în domeniul 
managementului calității”; 
9. „Masa rotundă privind instruire a cadrelor 
didactice în domeniul standardizării”; 
10. „Vizită de studiu a studenților din cadrul 
Universități de Stat din Moldova la INS”; 
11. „Schimb de experiență în cadrul proiectului 
Twinning”; 
12. „INS vă invită la expoziția Fabricat în 
Moldova”; 
13. „Masa rotundă: Implementarea 
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standardelor europene în sectorul 
construcțiilor”; 
14. „Importanța standardelor a fost abordată în 
cadrul unui seminar pentru tinerii manageri”; 
15. „Training privind utilizarea instrumentelor IT 
în domeniul standardizării”; 
16. „Vă invităm să participați la cursul de 
instruire Auditor intern în domeniul SMC”; 
17. „O lume construită pe standarde – Ghid 
pentru învățămîntul superior”; 
18. „INS vă prezintă studiul Implementarea 
standardelor europene în sectorul 
construcțiilor”; 
19. „Anunţ cu privire la constituirea unui 
comitet tehnic în domeniul eficienței energetice 
a clădirilor”; 
20. „INS a participat la expoziția Fabricat în 
Moldova”; 
21. „Utilizarea și referirea la standardele ISO și 
IEC în vederea susținerii politicilor publice”; 
22. „Standardele internaționale ISO și IEC 
pentru factorii de decizie politică”; 
23. „Standardele ISO și standardele de firmă”; 
24. „Institutul Național de Standardizare – 3 ani 
de activitate”; 
25. „Standardele contribuie la liberalizarea 
comerțului dintre UE și RM”; 
26. „Noua Lege cu privire la standardizarea 
națională a fost aprobată”; 
27. „Prelegere privind beneficiile standardelor 
europene pentru economia națională”; 
28. „Standardele versus proprietatea 
intelectuală” 
29. „Sănătate și securitate în muncă prin 
standarde”; 
30. „ISO și IEC au publicat un ghid pentru IMM-
uri”; 
31. „INS a participat la cea de-a 51-a ședință a 
Comisiei Tehnico-Ştiinţifice de Standardizare”; 
32. „Vizită de studiu la ROGOB în cadrul 
concursului pentru studenți și elevi”; 
33. „Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și 
Societății Informaționale”; 
34. „IMM-urile vor avea acces la piața UE prin 
intermediul standardelor europene”; 
35. „Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Mondiale 
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a Metrologiei”; 
36. „Criteriile de membru la CEN/CENELEC 
discutate în cadrul proiectului Twinning”; 
37. „Un an de la lansarea Proiectului Twinning: 
Realizări și perspective”; 
38. „INS a participat la reuniunea din cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa”; 
39. „Ziua Mondială a Mediului”; 
40. „Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Mondiale 
a Acreditării”; 
41. „Premii pentru tinerii talentați”; 
42. „INS a participat la Asambleea Generală a 
CEN și CENELEC”; 
43. „Standardul ISO 22000 privind siguranța 
alimentelor se află la etapa de revizuire”; 
44. „Standardele internaționale ISO și 
consumatorul”; 
45. „StandarDays – o șansă de a descoperi 
standardele europene și tehnologiile 
inteligente”; 
46. „CEN și CENELEC vă invită să participați la 
workshop-ul Standarde privind economia 
circulară”; 
47. „Vă invităm să participați la cursul de 
instruire Auditor în domeniul siguranţei 
alimentului”; 
48. „INS pune la dispoziția Dvs. Broșura - 
Beneficiile implicării în activitatea de 
standardizare”; 
49. „INS pune la dispoziție broșura - Linii 
directoare privind statutul standardelor anulate 
și utilizarea acestora”; 
50. „Seria de materiale informaționale - De la 
tehnologii învechite spre soluții tehnologice 
performante”; 
51. „Broșura - Standardele europene – Beneficii 
și oportunități pentru Republica Moldova”; 
52. „Mesaj de felicitare cu ocazia - Zilei 
Naționale a Vinului”; 
53 . „INS a semnat un Acord de colaborare cu 
Agenția pentru Protecția Consumatorului”; 
54. „Implicare activă pentru dezvoltare benefică 
în cadrul comitetelor tehnice”; 
55. „Analiza standardelor în cadrul comitetelor 
tehnice de standardizare”; 
56. „Ședințe productive ale comitetelor tehnice 
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de standardizare”; 
57. „Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei 
lucrătorului din construcții”; 
58. „Un parteneriat durabil între INS și 
ODIMM”; 
59. „Ce trebuie să cunoașteți despre Dreptul de 
autor asupra standardelor”; 
60.„Reuniunea organismelor de standardizare în 
cadrul workshop-ului regional la Chișinău”; 
61. „Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei 
profesionale a lucrătorilor din comerț”; 
62. „100% din standardele europene 
armonizate au fost adoptate ca standarde 
naționale”; 
63. „Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei 
lucrătorului din sistemul de gaze”; 
64. „Întrevederea reprezentanților INS cu 
delegația din Republica Coreea”; 
65. „Noi comitete tehnice de standardizare au 
fost constituite”; 
66. „Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
economistului”; 
67. „Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
lucrătorului aviaţiei civile”; 
68. „INS a participat la cea de-a 39-a Asamblee 
Generală a ISO”; 
69. „Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
lucrătorului din silvicultură”; 
70. „ISM a întrunit în cadrul unei mese rotunde 
reprezentanții centrelor de instruire a limbilor 
străine”; 
71. „Institutul de Standardizare din Moldova a 
participat la trainingul StandarDays”; 
72. „Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei 
energeticianului”; 
73. „Accesul online la standarde cu suportul 
Agenției Cehe de Dezvoltare”; 
74. „Aducem Crăciunul copiilor fără cadouri!”; 
75. „Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei Poliției 
Naționale”; 
76. „Institutul de Standardizare din Moldova a 
mai creat două comitete tehnice de 
standardizare”; 
77. „Consiliul de standardizare – pilonul de bază 
al activității de standardizare – a fost 
constituit”; 
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78. „Specialiștii de mâine instruiți de cadre 
didactice bine informate în domeniul 
standardizării”; 
79. „ISM la Simpozionul știinţific dedicat Zilei 
Mondiale a Calităţii”; 
80. „Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei 
lucrătorului din agricultură și industria 
prelucrătoare”; 
81. „Mesaj de felicitare cu ocazia „Zilei 
lucrătorului din industrie”; 
82. „Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei 
Internaționale a Studenților”; 
83. „Reflectarea activității Institutului de 
Standardizare din Moldova în contextul 
european”; 
84. „Ședință privind implementarea 
standardelor europene în domeniul 
infrastructurii gazelor”; 
85. „Seminar de instruire pentru preşedinţii 
comitetelor tehnice de standardizare”; 
86. „Experiență nouă în domeniul standardizării 
pentru studenții Universității Agrare de Stat din 
Moldova”; 
87. „Întruniri și dialoguri constructive cu părțile 
interesate în cadrul Zilei Mondiale a 
Standardizării”; 
88. „Noi oportunități de promovare a 
standardelor în cadrul „Moldova Business Week 
2016”; 
89. „Mesaj de felicitare cu ocazia „Zilei Mondiale 
a Standardizării”; 
90. „Institutul de Standardizare din Moldova a 
participat la trainingul StandarDays”; 
91. „ISM a întrunit în cadrul unei mese rotunde 
reprezentanții centrelor de instruire a limbilor 
străine”; 
92. „Calitatea - rezultatul final al implementării 
standardelor”; 
93. „Noi comitete tehnice de standardizare au 
fost constituite”; 
94. „Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
economistului”; 
95. „Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
lucrătorului aviaţiei civile”; 
96. „Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
lucrătorului din silvicultură”; 
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97. „INS a participat la cea de-a 39-a Asamblee 
Generală a ISO”; 
98. „INS – membru participant la subcomitetul 
tehnic internațional în domeniul 
telecomunicațiilor”; 
99. „INS Vă oferă accesul la standardele de 
care aveți nevoie!”; 
100. „100% din standardele europene 
armonizate au fost adoptate ca standarde 
naționale”; 
101. „Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei 
lucrătorului din sistemul de gaze”; 
102. „Materialul informațional „Standardizarea 
și asigurarea calității educației non-formale”; 
103. „Materialul informativ „Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă. Standarde pentru toți”; 
104. „Fiți parte a echipei noastre! ISM a extins 
concursul pentru ocuparea postul vacant”; 
105. „Aplicați acum! ISM extinde concursul 
privind ocuparea postului vacant”; 
106. „Oferiți siguranță copiilor prin selectarea 
jucăriilor conform cerințelor standardelor”; 
107. „ISM pune la dispoziție materialul 
informațional 108. „Înconjurați de standarde”; 
109. „ISM pune la dispoziție broșura „Zece 
beneficii pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii”; 
110. „Aprobarea „Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului de standardizare”; 
111. „Infografic „Standardele europene 
contribuie la protecția drepturilor 
consumatorilor”; 
112. „Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei 
Mondiale a Dezvoltării Informaționale”; 
113. „Buletinul informativ numărul trei al ISM 
este disponibil!”; 
114. „ISM pune la dispoziția Dvs. broșura 
„Standarde pentru sisteme de management”; 
115. „Mesaj de felicitare cu ocazia „Zilei 
Naționale a Vinului”; 
116. „ISM organizează seminare în contextul 
„Zilei Mondiale a Standardizării”; 
117. „Broșura „Standardele europene – 
Beneficii și oportunități pentru Republica 
Moldova”; 
118. „În atenția tuturor! Institutul Național de 
Standardizare și-a schimbat denumirea!”; 
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119. „INS pune la dispoziție broșura „Linii 
directoare privind statutul standardelor anulate 
și utilizarea acestora”; 
120. „Seria de materiale informaționale „De la 
tehnologii învechite spre soluții tehnologice 
performante”. 
 

 
 

Promovarea Buletinului de Standardizare 

100% din OEC informate 
periodic privind noutățile 
din Buletinul de 
Standardizare; 
Numărul de organizații 
informate privind noutățile 
din Buletinul de 
Standardizare 

Permanent Au fost transmise informaţii referitoare la 
standardele naţionale, europene, internaţionale 
şi interstatale, totodată, la Programul de 
Standardizare Naţională către 719 destinatari, 
aceştia fiind autorităţi de reglementare, 
organismele de evaluare a conformităţii, 
membrii comitetelor tehnice, instituţii şi 
autorităţi publice. 
 
Totodată, în cadrul meselor rotunde organizate 
de INS, au fost distribuite pliante de promovare 
cu privire la buletinul de standardizare. 
 

 
 

Informarea publicului larg privind materialele 
informaționale elaborate de CEN/CENELEC, ETSI, ISO, 
IEC 

Cel puțin 4 materiale 
informaționale difuzate 

Trim. IV Activitate realizată 
Au fost traduse şi difuzate 8 materiale 
informaţionale: 
 
1. „Standardizarea poate fi şi distractivă prin 
intermediul unor benzi desenate!”; 
2. „Standardizarea europeană susține siguranța 
copiilor”; 
3. „Standardele internaţionale ISO şi 
consumatorul”; 
4. „Standardele europene contribuie la protecția 
drepturilor consumatorilor”; 
5. „Jucării inteligente pentru fiecare vîrstă”. 
6.  „Zece beneficii pentru Întreprinderile mici și 
mijlocii”; 
7. Seria de materiale informaționale „Eficiența 
energetică” și „Contribuția standardului 50001 
la îmbunătățirea eficienței energetice”; 
8. „Obiective de dezvoltare sustenabile. 
Standarde pentru toți”. 
 

 
 Editarea și difuzarea periodică a publicației 

„INStandard” 

4 ediții ale INStandard 
editate și difuzate; 
Numărul de beneficiari 

Permanent Activitate realizată 
Au fost create 4 ediţii ale buletinului informativ 
electronic „INStandard” din anul 2016 (nr. 
1/2016, nr. 2/2016, nr. 3/2016 și nr. 4/2016). 
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Buletinele  informative,  ediția nr. 1, 2, 3 și 4 
din 2016 au fost difuzate pe web site-ul INS, pe 
paginile de socializare ale INS, precum şi pe 
portalul-web Issuu. 
 
Totodată, ediţiile buletinului informativ 
electronic au fost distribuite prin intermediul 
platformei web MailChimp către 700 destinatari. 
 
Revista trimestrială cuprinde informaţii 
referitoare la evenimentele din domeniul 
standardizării naţionale, regionale şi 
internaţionale, precum şi referitoare la 
standardele elaborate/revizuite din domeniul 
standardizării.  
 

2.2.2 Intensificarea utilizării 
instrumentelor IT moderne bazate 
pe web (platforme media, rețele de 
socializare, etc.) în activitățile de 
promovare 

Plasarea materialelor informaționale ale INS pe 
internet (inclusiv pe rețelele de socializare), inclusiv cu 
utilizarea portalurilor-web specializate (de ex. 
www.issuu.com) 

100% de materiale 
informaționale difuzate cu 
utilizarea instrumentelor IT 
(inclusiv a rețelelor de 
socializare); 
Cel puțin 100 de vizualizări 
a fiecărui material 
informațional plasat pe 
rețeaua de socializare 
Facebook 

Permanent 

Au fost distribuite 23 materiale informaționale 
elaborate de INS destinatarilor în formatul 
buletinelor informative prin intermediul 
platformei web MailChimp, totodată, pentru 
transparenţă şi vizualizare, acestea au fost 
plasate pe portalul-web Issuu. De asemenea, în 
scopul de a distribui în mod frecvent informaţii 
utile despre standarde, materialele 
informaţionale au fost difuzate pe paginile de 
socializare ale INS (Facebook, Twitter, Linkedin, 
Google+). 
 
1. „Standardele internaționale și standardele de 
firmă”; 
2. „Studiul - Implementarea standardelor 
europene în sectorul construcțiilor”; 
3. „Standardele internaționale ISO și IEC”; 
4. „Utilizarea și referirea la standardele ISO și 
IEC”; 
5. „Cursuri de instruire 2016”; 
6. „Ghid pentru învățămîntul superior”; 
7. „Broșura privind serviciile agenților 
imobiliari”; 
8. „Standardizarea europeană susține siguranța 
copiilor”; 
9.  „Raportul anual al INS pentru anul 2015”; 
10. „Beneficiile implicării în activitatea de 
standardizare”; 
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11. „Linii directoare privind statutul 
standardelor anulate şi utilizarea acestora”; 
12. „Seria de materiale informaţionale - De la 
tehnologii învechite spre soluţii tehnologice 
performante”; 
13. „Standardele europene - Beneficii şi 
oportunităţi pentru Republica Moldova”; 
14. „Standarde pentru sisteme de 
management”; 
15. „Performanța energetică. Cum pot 
standardele eficientiza consumul de energie”; 
16. „Contribuția standardului ISO 50001 la 
îmbunătățirea eficienței energetice”; 
17. „Obiective de dezvoltare sustenabile”; 
18. „Standardizarea și asigurarea calității 
educației non-formale”; 
19. „Înconjurați de standarde”; 
20. Ediția buletinului informativ INStandard  
nr. 1/2016; 
21. Ediția buletinului informativ INStandard  
nr. 2/2016; 
22. Buletinul informativ al ISM nr. 3/2016; 
23. Buletinul informativ al ISM nr. 4/2016; 
 
Prin urmare, vizualizările fiecărui material plasat 
pe rețeaua de socializare Facebook, depăşeşte 
cifra de 100, ajungînd la 400 - 650 de accesări. 
 

 
 

Difuzarea către părțile interesate prin e-mail a 
informațiilor din domeniul standardizării cu utilizarea 
portalurilor-web specializate (de ex.: 
www.mailchimp.com) 

Numărul de materiale 
difuzate; 
Numărul de persoane 
beneficiari ai activităților de 
promovare (mărimea 
auditoriului-țintă); 

Permanent 

Prin intermediul platformei MailChimp au fost 
difuzate 98 mesaje informaționale către 2710 
destinatari, inclusiv: 
 
1. Buletin informativ cu referire la informaţii 
privind activităţile de standardizare pentru luna 
ianuarie şi februarie, 2016 (218 destinatari); 
2. Buletin informativ cu referire la informaţii 
privind activităţile de standardizare pentru luna 
martie, 2016 (249 destinatari); 
3. Informaţii cu privire la Buletinul de 
Standardizare (155 destinatari); 
4. Buletin informativ cu referire la informaţii 
privind activităţile de standardizare pentru luna 
aprilie, 2016 (391 destinatari); 
5. Anunţ cu privire la aprobarea Programului 
Naţional de Standardizare Naţională pentru anul 
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2016 (580 destinatari); 
6. Informaţii cu privire la Buletinul de 
Standardizare (564 destinatari); 
7. Buletin informativ cu referire la informaţii 
privind activităţile de standardizare pentru luna 
mai şi iunie 2016 (553 destinatari); 
8. Buletin informativ cu referire la informaţii 
privind activităţile de standardizare pentru luna 
iulie 2016 (500 destinatari); 
9. Buletin informativ cu referire la informaţii 
privind activităţile de standardizare pentru luna 
august 2016 (650 destinatari); 
10. Informaţii cu privire la Buletinul de 
Standardizare pentru luna iulie, august şi 
septembrie (450 destinatari); 
11. Buletin informativ cu referire la informaţii 
privind activităţile de standardizare pentru luna 
septembrie 2016 (652 destinatari); 
12. Buletin informativ cu privire la materialele 
informaţionale ale ISM (550 destinatari); 
13. Buletin informativ cu privire la cursul de 
instruire - Siguranţa alimentului (400 
destinatari). 
24. Buletin informativ cu referire la informații 
privind activitățile de standardizare pentru luna 
octombrie 2016 (600 destinatari); 
25. Buletin informativ cu referire la informații 
privind activitățile de standardizare pentru luna 
noiembrie 2016 (600 destinatari); 
26. Buletin informativ cu referire la informații 
privind activitățile de standardizare pentru luna 
decembrie (600 destinatari); 
27. Buletin informativ cu privire la Buletinul de 
Standardizare pentru luna octombrie - 
decembrie (450 destinatari).  
 

 
 

Sporirea vizibilității INS pe Facebook 
Cel puțin 50 de ”subscrieri” 
noi la pagina Facebook a 
INS 

Trim. IV 

Activitate realizată 
În perioada 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 
2016, pagina de socializare Facebook a INS a 
acumulat 245 de ”subscrieri”. 
 

Obiectivul specific 2.3 Sporirea nivelului de cunoștințe în domeniul standardizării 
2.3.1 Îmbunătățirea calității materialelor 

informaționale cu caracter educativ 
în domeniul standardizării 

Elaborarea unor materiale informaționale în domeniul 
standardizării aplicabile în procesul de instruire 

3 prezentări power point 
elaborate; 
4 broșuri tematice elaborate 

Trim. I 
Activitate realizată 
A fost elaborată broșura „Servicii ale agenților 
imobiliari” în baza standardului european SM SR 
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EN 15733:2012 „Servicii ale agenților imobiliari. 
Cerințe referitoare la prestarea serviciilor 
agenților imobiliari”. Aceasta fiind distribuită în 
cadrul mesei rotunde din data de 21 martie 
2016. Broșura conține competențele pe care 
trebuie să le dețină un agent imobiliar și 
informațiile pe care trebuie să le studieze în 
cadrul orelor de curs pentru a obține aceste 
competențe. 
 
A fost elaborată broșura „Standardizarea și 
asigurarea calității educației non-formale” care 
poate fi utilizată de către instituțiile de 
învățămînt ca reper atunci cînd planifică  
competențele  finale pentru viitorii profesori de 
limbi străine, precum și ca model de urmat 
pentru îmbunătățirea transferului de cunoștințe. 
 
A fost elaborată broșura „Înconjurați de 
standarde” care conține exemple de standarde 
de care beneficiem zi de zi, dar pe care nu le 
cunoaștem. Broșura a fost distribuită în 20 de 
exemplere în cadrul unei mese rotunde 
organizate de către ISM în colaborare cu ASEM 
la data de 25 noiembrie 2016. 
 
A fost elaborată broșura „Standardele pentru 
sistemele de management”, care conține o 
descriere succintă a celor mai importante 
standarde pentru sistemele de management, 
precum și beneficiile implementării acestora. 
Broșura a fost distribuită în 30 de exemplare în 
cadrul mesei rotunde organizate de ISM în 
colaborare cu Catedra de Management a 
Facultății de Economie a Universității Agrare de 
Stat din Moldova. 
 
A fost elaborată prezentarea power point 
„Standardizarea. Aspecte fundamentale”, care 
poate fi utilizată de către cadrele didactice la 
orele de curs pentru specialitățile ce studiază 
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subiectul standardizarea. 
 
A fost elaborată prezentarea power point 
„Standardele – succes și competitivitate în 
afacerea Dvs.” care poate fi utilizată ca material 
didactic în cadrul orelor de curs pentru 
facultățile cu profil economic. 
 
A fost elaborată prezentarea power point 
„Standardele pentru sistemele de management” 
care poate fi utilizată de lectorii universitari ce 
predau subiecte din domeniul managementului. 
 
A fost elaborată prezentarea power point 
„Sistemul de management al calității. 
Considerații generale”, care poate fi utilizată ca 
material didactic în cadrul orelor de 
management al calității. 
 
A fost elaborată prezentarea power point 
„Asigurarea calităţii prin implementarea 
standardelor”, care poate fi utilizată ca material 
didactic atît de instituțiile de învățămînt cu profil 
economic, cît și de cele cu profil tehnic. 
 
Atît broşurile, cît şi prezentările power point au 
fost plasate pe pagina web a ISM, portalul web 
Issuu, precum şi promovate pe paginile de 
socializare ale ISM. 
 

 
 

Traducerea și difuzarea materialelor informaționale 
aplicabile în procesul de instruire elaborate de CEN, 
ISO, IEC, CENELEC și ETSI 

Cel puțin 4 materiale 
traduse și difuzate Trim. III 

Activitate realizată 
A fost tradus ghidul „O lume construită pe 
standarde” elaborat de grupul de lucru al 
CEN/CENELEC în domeniul educației despre 
standardizare, acesta a fost editat în 43 de 
exemplare, distribuite cadrelor didactice din 
instituțiile de învățămînt în cadrul evenimentului 
de instruire. Totodată, acesta a fost difuzat pe 
web site-ul INS, portalul web Issuu, precum şi 
promovat pe paginile de socializare ale INS. 
 
A fost tradusă prezentarea power point  
„Exploatarea încărcătoarelor de alimentare 
electrică. Aspecte de comunicare referitor la 
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infrastructura de încărcare a vehiculelor 
electrice din punct de vedere al standardizării”. 
Prezentul material informațional a fost transmis 
lectorilor universitari de la UTM, care predau 
discipline ce au tangență cu domeniul dat. 
 
A fost tradus materialul informațional 
„Standardele internaționale ISO și IEC”, care 
conține aspecte generale despre standardizarea 
internațională. Acesta poate fi utilizat ca 
material didactic în cadrul orelor de 
standardizare. 
 
A fost tradus materialul informațional 
„Standardele europene contribuie la protecția 
drepturilor consumatorilor”, care poate fi utilizat 
ca material didactic în cadrul orelor de 
standardizare. 
 
A fost tradus materialul informațional 
„Contribuția standardului ISO 50001 la 
îmbunătățirea eficienței energetice”, care poate 
fi utilizat ca material didactic la specialitățile cu 
profil energetic, precum și la cele ce țin de 
domeniul managementului. 
 

 
 

Difuzarea către instituțiile de învățămînt superior și 
mediu de specialitate a materialelor informaționale și 
publicațiilor în domeniul standardizării 

7 materiale difuzate; 
10 instituții dotate cu 
materiale 

Permanent 

Activitate realizată 
Au fost difuzate 14 materiale informaționale 
către 50 de cadre didactice (12 instituții de 
învățămînt)  
(7 broșuri, 6 prezentări power point și ghidul „O 
lume construită pe standarde”) prin e-mail.  
 
La data de 17 februarie 2016 a fost organizată 
o vizită la INS a 11 studenți de la USM, 
Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică în 
cadrul căreia fiecare student a beneficiat de un 
set de materiale informaționale, totodată 
aceștia au fost informați cu privire la 
posibilitatea de a accesa on-line toate 
materialele elaborate de ISM, inclusiv Suportul 
de curs în domeniul standardizării, Buletinul de 
standardizare și revista INStandard. 
 
La data de 10 martie a fost organizată o vizită 
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la INS a 41 de elevi de la Colegiul de Zootehnie 
și Medicină Veterinară din Brătușeni și de la 
Colegiul Politehnic din Chișinău, acestora li s-a 
oferit materiale informaționale privind 
beneficiile standardelor, standardizarea și 
profesiile, importanța standardelor, de 
asemenea, aceștia au fost informați cu privire la 
posibilitatea de a accesa on-line materialele 
elaborate de INS ce pot fi utilizate în procesul 
de învățare. 
 
Totodată, unele materiale didactice au fost 
distribuite în cadrul evenimentelor organizate 
de ISM pentru studenți și cadre didactice. 
 

2.3.2 Promovarea utilizării standardelor în 
procesul educațional în instituțiile de 
învățămînt superior și mediu de 
specialitate 

Organizarea unui concurs tematic pentru studenți și 
elevi 

Concurs organizat; 
Numărul de participanți Trim. II 

Activitate realizată 
ISM a semnat o Convenție de parteneriat cu 
ANACIP. Astfel, la data de 11 mai curent, a fost 
organizată o vizită de studiu pentru studenții 
din cadrul Universității de Stat din Moldova 
(USM), specialitatea Ingineria și Managementul 
Calității, în cadrul companiei de mezeluri 
ROGOB, aceasta fiind obiectul studiului efectuat 
de grupul de la USM, care au participat la 
concurs.  
 
La data de 10 iunie 2016 a fost organizat 
concursul  „Bune practici privind implementarea 
standardelor". La concurs au participat 17 
studenți. Organizarea acestui concurs a avut 
drept scop sporirea gradului de conștientizare a 
importanței standardelor în promovarea 
dezvoltării economice sigure și durabile, inclusiv 
educarea și încurajarea elevilor și studenților de  
a  studia și a se implica în activitatea de 
standardizare. Învingătorul concursului a fost o 
elevă de la Colegiul Politehnic din Chișinău. 
 

 
 

Organizarea unor mese rotunde tematice în baza 
standardelor pe domenii 

4 evenimente organizate; 
Numărul de participanți Trim. IV 

Activitate realizată 
La data de 21 martie 2016 a fost organizată 
masa rotundă „Serviciile imobiliare: Perspective 
și beneficii în urma implementării standardului 
european SM SR EN 15733:2012” cu scopul de 
a promova implementarea standardului 
european existent în activitatea agențiilor 
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imobiliare și Uniunii Agențiilor Imobiliare, 
precum și promovarea instruirii tinerei generații 
în conformitate cu cerințele standardului. La 
eveniment au participat 42 persoane. 
 
La data de 29 septembrie 2016 a fost 
organizată masa rotundă „Standardizarea și 
asigurarea calității educației non-formale”, în 
cadrul căreia au fost discutate cerințele 
standardelor internaționale SM ISO 29990:2016 
Servicii de instruire pentru educaţie şi pregătire 
non-formale. Cerinţe de bază pentru prestatorii 
de servicii și SM ISO 29991:2016 Servicii de 
instruire a limbilor străine în afara educaţiei 
formale. Cerinţe. La eveniment au participat 14 
reprezentanți ai centrelor de instruire a limbilor 
străine și 2 reprezentanți ai Agenției Naționale 
de Asigurare a Calității în Învățămîntul 
Profesional. 
 
La data de 19 octombrie 2016, ISM în 
colaborare cu Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova au organizat seminarul de informare 
Activitatea de standardizare și standardele 
pentru sistemele de management. La 
eveniment au participat 30 studenți de la 
specialitățile Economie generală, Achiziții, 
Business și administrare și 3 lectori universitari. 
 
La data de 25 noiembrie 2016, ISM în 
colaborare cu Academia de Studii Economice 
din Moldova, Facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor au organizat un 
seminar informativ  dedicat zilei mondiale a 
calității. la eveniment au participat 10 studenți și 
15 cadre didactice de la catedrele Management 
și Merceologie. 
 
Participanţilor la evenimente le-au fost oferite 
mai multe pliante şi broşuri cu privire la 
beneficiile standardelor şi activitatea de 
standardizare, utile şi activităţii acestora. 
 

 
 

Difuzarea standardelor instituţiilor de învăţămînt în 
condiţii promoţionale 

Numărul de standarde 
difuzate în condiții 
promoționale 

Permanent 6 instituții de învățămînt au fost informate cu 
privire la posibilitatea de a achiziționa pachete 
de standarde în condiții promoționale. De 
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Numărul de acorduri de 
colaborare semnate 

asemenea, au fost semnate 8 Convenții de 
Parteneriat cu instituțiile de învățămînt din 
Republica Moldova, care prevăd difuzarea 
standardelor în condiții promoționale pentru 
acestea. 
 

2.3.3 

Perfecționarea cunoștințelor în 
domeniul standardizării a cadrelor 
didactice din instituțiile de 
învăţămînt superior și mediu de 
specialitate 

Aplicarea pentru un proiect european de asistență 
tehnică 

1 proiect inițiat Trim. I Activitate realizată 
ISM a transmis un demers în adresa ISO ce 
prevedea oferirea suportului în vederea aplicării 
pentru un proiect privind consolidarea 
cooperării cu universitățile, aceasta fiind una 
din prioritățile Planului de Acțiuni ISO pentru 
țările în curs de dezvoltare. 
De asemenea, ISM a aplicat în colaborare cu 
CIPM pentru finanțarea unui proiect de către 
Ambasada Olandei în Republica Moldova, 
privind consolidarea capacităților cadrelor 
didactice în domeniul standardizării și 
elaborarea unei platforme e-learning de care 
vor beneficia atît cadrele didactice, cît și toate 
părțile interesate din domeniul standardizării. 
 

 
 

Organizarea evenimentelor de instruire a cadrelor 
didactice privind activitatea de standardizare 

2 evenimente organizate; 
30 cadre didactice instruite 

Trim. IV Activitate realizată 
La data de 29 februarie 2016 a fost organizată 
instruirea cadrelor didactice din instituțiile de 
învățămînt din Republica Moldova în domeniul 
standardizării. La instruire au participat 41 de 
cadre didactice din 12 instituții de învățămînt 
superior și mediu de specialitate din Republica 
Moldova. Lectorilor prezenți la instruire li s-a 
oferit cîte un ghid „O lume construită pe 
standarde” ce urmează a fi utilizat în calitate de 
material didactic la orele de curs. 
 
La data de 02 decembrie 2016, ISM a organizat 
un seminar de instruire a cadrelor didactice în 
domeniul standardizării, care a avut drept scop 
consolidarea capacităților cadrelor didactice 
universitare în domeniul standardizării. La 
eveniment au participat 13 cadre didactice și un 
reprezentant ANACIP. 
 

2.3.4 
Perfecționarea cunoștințelor în 
domeniul standardizării a părților 
interesate 

Organizarea unor evenimente privind perfecționarea 
cunoștințelor părților interesate 2 evenimente organizate; 

20 persoane instruite Trim. II 
Activitate realizată 
La data de 9 februarie 2016 a fost organizată 
masa rotundă „Implementarea în Republica 
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Moldova a standardelor Europene pentru 
produse în sectorul construcțiilor” cu scopul de 
a informa companiile și organizațiile din 
domeniul construcțiilor privind standardele 
europene adoptate în cadrul DCFTA și de a 
promova beneficiile utilizării standardelor 
europene în activitatea lor, de asemenea în 
cadrul evenimentului a fost prezentat studiul 
elaborat de INS „Implementarea în Republica 
Moldova a standardelor europene privind 
produsele pentru construcții: provocări și 
perspective”, acesta a fost distribuit tuturor 
participanților la masa rotundă. 
La data de 13 mai curent, INS și Rețeaua de 
Transfer Tehnologic a Moldovei (RTTM), în 
parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Moldova (CCI), Organizația pentru 
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii (ODIMM), Agenția pentru Inovare și 
Transfer Tehnologic (AITT), Centrul Proiecte 
Internaționale al Academiei de Științe a 
Moldovei (CPI) și Agenția de Stat  pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au organizat 
seminarul informativ cu genericul „Rolul 
standardizării pentru plasarea produselor pe 
piața UE, indicatorii geografici, denumirile de 
origini și oportunitățile de finanțare pentru 
beneficiarii Rețelei Europene a Întreprinderilor 
în Moldova”. Evenimentul  
s-a desfășurat în cadrul Academiei de Științe a 
Moldovei. La seminarul informativ au participat 
peste 40 de reprezentanți ai întreprinderilor din 
Republica Moldova, directori ai institutelor de 
cercetare și reprezentanți din cadrul INS, RTTM, 
CCI, AITT, ODIMM, AGEPI și CPI. Organizarea 
evenimentului sus-menționat a avut drept scop 
sporirea gradului de conștientizare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din 
Republica Moldova privind regulile de 
standardizare europeană și națională și 
importanța standardelor pentru plasarea cu 
succes a produselor și serviciilor pe piața 
Uniunii Europene (UE). 
 
În perioada 30 mai 2016 – 02 iunie curent, INS 
a organizat cursul de instruire „Auditor intern în 
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domeniul sistemului de management al calității 
conform SM SR EN ISO 9001:2015”, la care au 
participat 6 întreprinderi din Republica Moldova. 
 
În perioada 10 – 13 octombrie 2016, ISM a 
organizat 4 seminare de instruire în domeniul 
standardizării cu suportul proiectului Asistență 
tehnică pentru implementarea DCFTA în 
Republica Moldova. La eveniment au participat 
104 persoane. Evenimentul a cuprins grupuri-
țintă din 4 domenii prioritare ale economiei 
naționale: lifturi, echipament sub presiune, 
boilere alimentate cu gaz și produse pentru 
construcții. 
 

 
 

Elaborarea unor materiale informaționale pentru 
diferite categorii de părți interesate 

Cel puțin 2 materiale 
informaționale elaborate Trim. III 

Activitate realizată 
Au fost elaborate următoarele materiale 
informaţionale pentru diferite părţi interesate: 
 
- „Linii directoare privind statutul standardelor 
anulate şi utilizarea acestora”; 
 
- „Standarde europene – Beneficii şi oportunităţi 
pentru Republica Moldova”. 
 

Obiectivul strategic 3: Eficientizarea participării Republicii Moldova la standardizarea europeană, internațională și interstatală 

Obiectivul specific 3.1 Consolidarea rolului Republicii Moldova în activitățile de standardizare europeană, internațională și interstatală 

Nr. crt. Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
performanță Termen Executare 

3.1.1 Corelarea gradului de participare a 
Republicii Moldova la standardizarea 
europeană, internațională și 
interstatală cu interesele naționale 

Obținerea statutului de observator la 2 comitete 
tehnice europene CEN/CENELEC, inclusiv inițierea 
examinării în cadrul comitetelor tehnice naționale a 
proiectelor de standarde 

2 comitete tehnice anunțate 
oglindă cu comitetele 
tehnice europene 

Trim. IV 

Activitate realizată 
A fost obținut statutul de membru observator la 
următoarele comitete tehnice europene: 
 
- CEN/TC 89 Performanţa termică a clădirilor şi 
a componentelor acestora; 
- CEN/TC 169 Dispozitive de iluminat și 
iluminare; 
- CEN/TC 228 Instalații de încălzire în clădiri. 
 
CT 49 Eficiența energetică a clădirilor a fost 
desemnat oglindă la aceste comitete europene. 
 



31 

- CEN/TC 204 Sterilizarea dispozitivelor 
medicale 
- CEN/TC 205 Dispozitive medicale neactive 
 
CT 33 Dispozitive medicale a fost desemnat 
oglindă la aceste comitete. 
 
- CEN/TC 275 - Analiza alimentelor. Metode 
orizontale. 
 
- CT 50 Produse de prelucrare a materiei prime 
vegetale a fost desemnat oglindă la acest 
comitet. 
 

 
 

Obținerea statutului de observator la 2 comitete 
tehnice internaționale ISO/IEC, inclusiv inițierea 
examinării în cadrul comitetelor tehnice naționale a 
proiectelor de standarde 

2 comitete tehnice anunțate 
oglindă cu comitetele 
tehnice internaționale 

Trim. IV 

Activitate realizată 
A fost obținut statutul de membru observator la 
comitetul tehnic internațional ISO: 
 
-ISO/TC 238 Biocombustibili solizi, în calitate de 
comitet tehnic național oglindă a fost desemnat 
comitetul CT 32 Biocombustibili; 
 
A fost obținut statutul de membru participant la 
comitetul tehnic internațional ISO/IEC JTC 1 SC 
6 Telecomunicații și schimb de informații între 
sisteme.  
 
În calitate de comitet tehnic național oglindă a 
fost desemnat comitetul CT 48 Tehnologia 
informației și comunicații electronice. 
 

 
 

Participarea la lucrările comitetelor tehnice interstatale 
EASC, inclusiv examinarea în cadrul comitetelor tehnice 
naționale a proiectelor de standarde GOST 

2 comitete tehnice anunțate 
oglindă cu comitetele 
tehnice interstatale EASC 

Trim. IV 

Activitate realizată 
Au fost anunțate oglindă cu comitetele tehnice 
interstatale EASC următoarele comitete tehnice 
naționale: 
- CT 46 Carne și produse din carne  la comitetul 
tehnic inte 
rstatal МТК 226 Carne și produse din carne;  
- CT 47 Lapte și produse din lapte la comitetul 
tehnic interstatal МТК 532 Lapte și produse 
lactate; 
- CT 51 Materiale și articole de construcție la 
МТК 540 Materiale și articole de construcție. 
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3.1.2 Identificarea și promovarea poziției 
naționale privind activitățile de 
standardizare europeană, 
internațională și interstatală 

Inițierea examinării în cadrul comitetelor tehnice 
naționale a proiectelor de standarde elaborate de 
comitetele tehnice CEN/CENELEC la care INS are statut 
de observator 

100% de proiecte 
examinate Trim. IV 

Activitate realizată 
Au fost create înregistrările pe platforma IT a 
ISO/IEC și CEN/CLC  necesare creării NMC 
(National Mirror Committees), pentru membrii 
comitetelor tehnice naționale: CT 32 
Biocombustibili, CT 33 Dispozitive medicale, CT 
43 Evaluarea conformității. 
 

 
 

Inițierea examinării în cadrul comitetelor tehnice 
naționale a proiectelor de standarde elaborate de 
comitetele tehnice ISO/IEC la care INS are statut de 
observator 

100% de proiecte 
examinate Trim. IV 

Activitate realizată 
În cadrul comitetului tehnic național CT 43 
Evaluarea conformității , care are statutul de P-
Membru la comitetul tehnic internațional 
ISO/CASCO Evaluarea conformității, au fost 
examinate proiectele standardelor 
internaționale: 
1. ISO/CASCO „Evaluarea conformității. Cerințe 
pentru organisme care efectuează auditul și 
certificarea sistemelor de management. Part X: 
Cerințe de competență pentru auditul și 
certificarea sistemului de management al 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale”. 
2. ISO/IEC 17011 „Evaluarea conformității. 
Cerințe pentru organismele de acreditare care 
acreditează organisme de evaluare a 
conformității”. 
3. ISO/IEC 17021-9 „Evaluarea conformității. 
Cerinţe pentru organisme care efectuează 
auditul și certificarea sistemelor de 
management. Partea 9: Cerințe de competență 
pentru auditarea și certificarea sistemelor de 
management anti-mită”. 
4. ISO/IEC 17025 „Cerinţe generale pentru 
competenţa laboratoarelor de încercări şi 
etalonări”. 
5. ISO/IEC NP 17029 Conformity Assessment - 
General requirements for bodies performing 
validation and verification activities. 
6. ISO/IEC 17021-2 Evaluarea conformității. 
Cerințe pentru organisme care efectuează 
auditul și certificarea sistemelor de 
management. Partea 2: Cerințe de competență 
pentru auditarea și certificarea sistemelor de 
management de mediu. 
7. ISO/CASCO Conformity Assessment - General 
requirements for bodies performing validation 
and verification activities. 



33 

8. ISO/IEC 17021-3 ,, Conformity assessment 
— Requirements for bodies providing audit and 
certification of management systems —Part 3: 
Competence requirements for auditing and 
certification of quality management systems”, 
9.ISO/IEC 17011,, Conformity assessment -- 
Requirements for accreditation bodies 
accrediting conformity assessment bodies” 
10. : ISO/IEC TC 17023:2013 Conformity 
assessment. Guidelines for determining the 
duration of management system certification 
audits  
11. ISO/IEC TS 17021-4:2013 Conformity 
assessment. Requirements for bodies providing 
audit and certification of management systems 
-- Part 4: Competence requirements for 
auditing and certification of event sustainability 
management systems. 
 

 
 

Examinarea în cadrul comitetelor tehnice naționale a 
proiectelor de standarde GOST și votarea în cadrul 
comitetelor tehnice interstatale EASC la care INS are 
statut de membru 

Voturi prezentate pentru 
100% din proiectele 
examinate 

Trim. IV 

Activitate realizată 
Toate proiectele de standarde GOST elaborate 
în cadrul comitetelor tehnice interstatale EASC 
au fost examinate de către membrii comitetelor 
naționale oglindă și a fost prezentat votul 
pentru acestea, inclusiv Membrii CT 46 Carne și 
produse din carne, au examinat: 
- GOST Полуфабрикаты мясные натуральные. 
Общие технические условия; 
- GOST Мясо кролика (тушки кроликов, 
кроликов-бройлеров и их части). 
Технические условия; 
- GOST 1.7.116-2.004.15 Консервы из мяса 
птицы для питания детей раннего возраста. 
Oбщие технические условия”; 
- GOST 1.7.116-2.003.15 Kонсервы из мяса 
птицы для диетического профилактического 
питания детей раннего возраста. 
Технические условия. 
 
Membrii CT 47 Lapte și produse din lapte, au 
examinat: 
- GOST Сыры рассольные. Технические 
условия; 
- GOST Напитки на основе молочной 
сыворотки с наполнителями. Общие 
технические условия; 
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- GOST Продукт молочный. «Снежок». 
Технические условия; 
- GOST Сыворотка молочная сухая. 
Технические условия. 
 

 
 

Informarea publicului larg cu privire la poziția națională 
privind activitățile de standardizare 
europeană/internațională/interstatală 

Cel puțin 2 comunicate 
elaborate şi difuzate  Trim. III 

Activitate realizată 
În vederea promovării transparenţei activității 
de standardizare, totodată, pentru examinarea 
standardelor sau proiectelor de standarde de 
către părţile interesate care pot prezenta 
observaţii şi propuneri asupra acestora în 
scopul stabilirii consensului, INS publică prin 
intermediul paginii web proiectele standardelor 
internaţionale şi interstatale.  
 
Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost supuse 
anchetei publice 155 proiecte de standarde 
interstatale GOST şi 125 proiecte de standarde 
internaţionale IEC.  
 
Totodată, în vederea informării publicului larg 
cu privire la poziţia naţională privind activităţile 
de standardizare europeană, internaţională şi 
interstatală, au fost elaborate şi difuzate 3 
comunicate: 
 
- „Institutul Național de Standardizare – 
membru cu drepturi depline la ISO/CASCO”; 
- „INS – membru participant la subcomitetul 
tehnic internațional în domeniul 
telecomunicațiilor”; 
- „INS – membru observator la comitetele 
tehnice ale CEN”. 
   

Obiectivul specific 3.2 Consolidarea capacităților naționale pentru participare la standardizarea europeană, internațională și interstatală 
3.2.1 Intensificarea colaborării cu 

organismele naționale de 
standardizare din alte țări în scopul 
preluării celor mai bune experiențe 
și practici 

Organizarea schimbului de cunoștințe cu organismele 
de 
standardizare privind participarea la standardizarea 
europeană și internațională  

Cel puțin 5 evenimente 
organizate (inclusiv webinare); 
Numărul de persoane instruite 

Trim. IV Activitate realizată 
INS beneficiază periodic de instruiri 
oferite de organizațiile europene și 
internaționale de standardizare, astfel, 
 
- la data de 29 ianuarie 2016, 5 
colaboratori ai INS au participat la 
seminarul online: „ISO Marketing and 
Communication quarterly update”, 
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organizat de ISO; 
- la data de 11 februarie 2016, 3 
colaboratori ai INS au participat la 
seminarul online: „CEN-CENELEC Guide 
31: Competition law for participants in 
CEN-CENELEC activities”, organizat de 
CEN-CENELEC; 
- la data de 18 februarie 2016, 6 
colaboratori ai INS au participat la 
seminarul online: „Upcoming refresher 
course on notifications of adoptions of 
ENs”, organizat de CEN-CENELEC; 
- la data de 10 martie 2016, 3 
colaboratori ai INS, au participat la 
seminarul online: „CEN-CENELEC 
contribution to the drafting of a 
Standardization Request, organizat de 
CEN-CENELEC”; 
- la data de 24 martie 2016, 4 
colaboratori ai INS, au participat la 
seminarul online: „Social media for 
standards bodies”, organizat de ISO; 
- la data de 12 aprilie 2016, 2 colaboratori 
ai INS, au participat la seminarul online: 
„CEN-CENELEC response to a 
Standardization Request”, organizat de 
CEN-CENELEC; 
- la data de 10 mai 2016, 1 colaborator al 
INS, a participat la seminarul online: 
„CEN-CENELEC in Horizon 2020”, 
organizat de CEN-CENELEC; 
- la data de 10 iunie 2016, 2 colaboratori 
ai INS, au participat la seminarul online 
„Dissemination of CEN and CENELEC 
homegrown standards for adoption in 
partner countries and regions”, organizat 
de CEN-CENELEC; 
- la data de 14 iunie 2016, 3 colaboratori 
ai INS, au participat la seminarul online 
„IT Training: CEN Internal balloting (CEN 
CIB) + Single-Sign-On with ISO”, 
organizat de CEN-CENELEC; 
- la data de 6 septembrie 2016, 5 
colaboratori ai INS au participat la 
seminarul online „Marketing and 
Communication”, organizat de ISO; 
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- la data de 9 septembrie 2016, 3 
colaboratori ai ISM, au participat la 
seminarul online „Horizontal – cross-
sectoral standardization activities”, 
organizat de CEN-CENELEC; 
- la data de 30 septembrie 2016, 7 
colaboratori ai ISM au participat la 
seminarul online „IT Training: CEN-
CENELEC Projex-Online”, organizat de 
CEN-CENELEC; 
- la data de 30 septembrie 2016, 7 
colaboratori ai ISM au participat la 
seminarul online „IT Training: IEC-
CENELEC Collaboration Tool & Expert 
Management System”,organizat de CEN-
CENELEC; 
- la data de 30 septembrie 2016, 7 
colaboratori ai ISM au participat la 
seminarul online „Dissemination of CEN 
and CENELEC homegrown standards for 
adoption in partner countries and 
regions”, organizat de CEN-CENELEC; 
- la data de 20 octombrie 2016, 4 
colaboratori ai ISM au participat la 
seminarul online „IT Training: CEN 
Internal balloting (CEN CIB) + Single-
Sign-On with ISO”, organizat de ISO; 
- la data de 10 noiembrie 2016, 4 
colaboratori ai ISM au participat la 
seminarul online „ISO Marketing and 
Communication quarterly update”; 
- la data de 22 noiembrie 2016, 3 
colaboratori ai ISM au participat la 
seminarul online „Social Media for 
standards bodies”, organizat de ISO. 
- la data de 28 noiembrie 2016, 3 
colaboratori ai ISM au participat la 
seminarul online „ETSI NSO meeting 
#47”, organizat de ETSI. 
   
În perioada 07 – 08 iunie 2016, un 
reprezentant al INS a participat în cadrul 
celei de-a 12-a Asamblee Generală a CEN 
şi CENELEC, organizată în parteneriat cu 
Institutul de Standardizare din Republica 
Macedonia (ISRM). 
 



37 

În perioada 14 – 15 iunie 2016, un 
reprezentant al INS a participat în cadrul 
celei de-a 5-a Conferinţă cu privire la 
Standardizarea Balcanică, cu prezentarea 
„European standards as support to 
national technical legislation in Republic of 
Moldova”. Evenimentul s-a desfăşurat în 
oraşul Belgrad, Serbia.  
 
În perioada 20 – 24 iunie 2016, un 
reprezentant al INS a participat în cadrul 
trainingului organizat de Organizaţia 
Internaţională de Standardizare (ISO) 
„New rights pilot for correspondent and 
subscriber members”,  în oraşul Geneva, 
Elveţia.  
 
În perioada 19 – 20 iulie 2016, ISM cu 
suportul TAIEX au organizat un seminar 
regional în colaborare cu organismele de 
standardizare din Ucraina și Georgia, cu 
privire la implementarea Regulamentului 
UE 1025/2012 privind standardizarea 
europeană. La eveniment au participat 10 
reprezentanți ai ISM și 12 reprezentanți ai 
organismelor de standardizare din 
Georgia și Ucraina. 
 
În perioada 21 – 22 septembrie 2016, un 
reprezentant al ISM a participat la 
trainingul StandarDays, organizat de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN) și Comitetul European de 
Standardizare în Electrotehnică 
(CENELEC).În cadrul seminarului a fost 
prezentat modul în care organizațiile și 
părțile interesate se pot implica în 
procesul de elaborare a standardelor 
europene, precum și beneficiile 
standardelor europene și internaționale, 
care contribuie la sporirea competitivității 
companiilor la nivel global. 
 
În perioada 17 – 18 noiembrie 2016, un 
reprezentant al ISM a participat la 
atelierul de lucru „Marketing and 
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communication networking”, organizat de 
Organizaţia Internaţională de 
Standardizare (ISO). La eveniment 
participanții au fost antrenați în cadrul 
unor panele și sesiuni de discuții 
interactive, care au presupus lucru în 
echipă și posibilitatea de exprimare a 
membrilor ISO cu privire la aspectele de 
marketing și comunicare în domeniul 
standardizării. 
  
În perioada 28 noiembrie – 30 decembrie 
2016, un reprezentant al ISM a participat 
în cadrul celei de-a 47-a Reuniune a 
Organismelor Naționale de Standardizare, 
organizat de Institutul European de 
Standardizare în Telecomunicații (ETSI). 
 
În perioada 07 – 09 decembrie 2016, un 
reprezentant al ISM a participat la 
workshopul „Implicarea consumatorilor în 
activitatea de standardizare”, organizat de 
Organizaţia Internaţională de 
Standardizare (ISO). În cadrul 
evenimentului, au fost discutate subiecte 
ce vizează implicarea consumatorului în 
activitatea de standardizare. Totodată, 
reprezentantul ISM a susținut o 
prezentare privind colaborarea ONS cu 
organizațiile responsabile de protecția 
consumatorilor. 
 

 
 

Organizarea vizitelor de studiu pentru salariații INS 
(proiectul Twinning) 

2 vizite de studiu organizate Trim. IV Activitate realizată 
Activitatea 4.4 din cadrul proiectului 
Twinning prevede participarea angajaților 
INS în vizite de studiu pentru preluarea 
bunelor practici. 
 
Astfel, la data de 16 martie 2016, 
delegaţia INS a efectuat o vizită de lucru 
la Centrul de Management CEN-CENELEC, 
unde au fost abordate subiecte precum, 
eficientizarea procesului de aderare şi de 
îndeplinire progresivă a obiectivelor 
stipulate în Acordul de Asociere RM-UE, 
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precum şi de obţinere a statului de 
membru cu drepturi depline al CEN -
CENELEC. 
 
În perioada 23 – 27 mai 2016, delegaţia 
INS a efectuat o vizită de studiu la ASRO. 
Agenda săptămînii a cuprins activităţi de 
instruire, schimb de bune practici, întîlniri 
cu președinții comitetelor tehnice 
naționale, discuții şi dezbateri.  
 
În perioada 21 – 22 iunie 2016, 3 
reprezentanţi ai INS au efectuat o vizită 
de studiu, în cadrul proiectului Taiex 
„Study visit on Standards in the Service 
Sector”, în oraşul Madrid, Spania. 
Seminarul respectiv a oferit INS 
posibilitatea de a beneficia de experiența 
experților europeni şi ai Asociaţiei 
Spaniole de Standardizare şi Certificare 
(AENOR) cu privire la serviciile de înaltă 
calitate prin implementarea eficientă a 
legislației şi standardelor europene. 
 
În perioada 11 – 15 iulie 2016, în 
contextul proiectului Twinning, 3 
reprezentanți ai ISM au efectuat o vizită 
de studiu la organismul de standardizare 
din România, ASRO, în cadrul căreia au 
fost discutate mai multe subiecte, precum: 
standardizarea în proiectele de cercetare 
și inovare finanțate din fonduri europene, 
rolul standardelor în acreditare și 
evaluarea conformității, standardizarea și 
supravegherea pieței. 
 
În perioada 05 – 07 octombrie 2016, 2 
reprezentanți ai ISM au efectuat o vizită 
de studiu la organismul de standardizare 
din  Germania, DIN, unde au avut 
posibilitatea de a reprezenta ISM pentru 
prima dată la ședința unui comitet tehnic 
european. 
 
În perioada 17 – 19 octombrie 2016, 3 
reprezentanți ai ISM au efectuat o vizită 
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de studiu la organismul de standardizare 
din România, ASRO, unde au avut 
oportunitatea de a participa la 2 ședințe 
ale comitetelor tehnice române. 
 

3.2.2 Identificarea și inițierea proiectelor 
de asistență tehnică externă în 
domeniul standardizării 

Identificarea potențialelor programe/donatori care pot 
acorda asistență tehnică în domeniul standardizării 

Listă de programe/donatori 
întocmită Trim. I 

Activitate realizată 
A fost întocmită lista de 
programe/donatori. 
 

 
 

Inițierea unor proiecte de asistență tehnică în domeniul 
standardizării Cel puțin 2 proiecte inițiate Trim. IV 

Activitate realizată 
- A fost acceptat proiectul 
„Implementarea Eurocodurilor în 
Republica Moldova și sporirea accesului la 
standarde”. 
- A fost acceptat proiectul „Sporirea 
rolului societății civile și a IMM-urilor din 
țările Parteneriatului Estic în 
implementarea standardelor europene”. 
- A fost depus pentru proiectul „Sporirea 
rolului IMM-urilor în procesul de 
standardizare”. 
- A fost depus pentru proiectul „Sporirea 
integrării economice cu UE a Republicii 
Moldova prin implementarea DCFTA”. 
- A fost depus și acceptat proiectul  
„Informarea opiniei publice privind 
standardele europene adoptate în cadrul 
DCFTA”.   
- A fost depus pentru proiectul „Transferul 
experienței țărilor VIsegrad și 
consolidarea capacităților organismelor 
naționale de standardizare din țările 
Parteneriatului Estic privind promovarea 
implementării standardelor europene”. 
- A fost aplicat în colaborare cu Centrul de 
Inovare și Politici din Moldova (CIPM) 
pentru un proiect la ambasada Olandei ce 
prevede elaborarea unei platforme e-
learning pentru ISM. 
- A fost aplicat pentru finanţarea 
proiectului „Sporirea integrării economice 
a Republicii Moldova prin implementarea 
DCFTA”. Proiectul a fost aplicat la 
Ambasada SUA în Republica Moldova. 
- A fost aplicat în colaborare cu CIPM 
pentru finanţarea proiectului „Standardele 
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pentru calitate mai aproape de cetățeni”, 
care este finanțat de USAID și FHI 360. 
 

 
 

Inițierea proiectului Twinning Light „Suportul UE 
pentru Institutul Național de Standardizare din 
Republica Moldova în vederea conformării cu cerințele 
de membru cu drepturi depline a CEN şi CENELEC” 

Proiect Twinning Light inițiat Trim. I 

Activitate realizată 
Proiectul a fost inclus în lista pentru 
finanțare de către delegația UE. ISM a 
elaborat fișa proiectului și a transmis-o 
delegației. Prin urmare, a fost aprobată 
fişa proiectului şi urmează etapa de 
selectare a organismelor naţionale de 
standardizare, care vor oferi asistenţă. 
 

Obiectivul strategic 4: Consolidarea sistemului național de standardizare 

Obiectivul specific 4.1 Consolidarea capacităților instituționale ale Institutului Național de Standardizare 

Nr. crt. Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de performanță Termen Executare 
4.1.1 Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale angajaţilor INS 
Întocmirea Planului anual de instruire a angajaților INS 

Plan aprobat Trim. I Activitate realizată 
A fost aprobat Planul prin Ordinul INS        
nr. 18 din 22.03.2016. 
 

 
 

Organizarea instruirii salariaților INS în cadrul 
proiectului Twinning  

11 instruiri organizate; 
25 angajați instruiți 

Trim. IV Activitate realizatăt 
În anul 2016, în cadrul proiectului 
Twinning au avut loc următoarele 
instruiri: 
- 08 – 12 februarie 2016 – Utilizarea 
instrumentelor IT în standardizare – 11 
angajați instruiți; 
- 29 februarie – 04 martie 2016 -  
Implementarea SMC – 12 angajați 
instruiți; 
- 21 – 25 martie 2016 – Cooperarea INS 
cu părțile interesate – 13 angajați 
instruiți; 
- 16 – 20 mai 2016 – Implementarea 
cerințelor Ghidului 20 al CEN-CENELEC - 
16 angajați instruiți; 
- 30 mai – 03 iunie 2016 – Curs de 
instruire Auditor intern conform SM SR EN 
ISO 9001:2015 – 10 angajați instruiți; 
- 13 – 17 iunie 2016 – Utilizarea 
instrumentelor IT în activitatea de 
standardizare – 11 angajați instruiți; 
- 04 – 08 iulie 2016 – Implementarea 
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prevederilor Ghidului 20 al CEN-CENELEC 
privind criteriile de membru al CEN-
CENELEC – 15 angajați instruiți; 
- 25 iulie – 29 iulie 2016 – Implementarea 
sistemului de management al calității - 13 
angajați instruiți; 
- 07 – 09 septembrie 2016 – 
Implementarea sistemului de 
management al calității - 8 angajați 
instruiți; 
- 24 – 26 octombrie 2016, 5 reprezentanți 
ai ISM au fost instruiți cu privire la 
modalitățile de consolidare a capacităților 
comitetelor tehnice naționale în vederea 
participării acestora la activitatea de 
standardizare europeană. 
 

 
 

Organizarea instruirii salariaților INS pe domeniile 
neacoperite de proiectele în derulare, conform Planului 
de instruire aprobat 

2 instruiri organizate; 
10 angajați instruiți; 
Numărul de instruiri interne 
desfășurate 

Trim. IV Activitate realizată 
Conform Planului de instruire, aprobat 
prin Ordinul INS nr. 18 din 22 martie 
2016, au fost planificate și organizate 5 
instruiri interne pe linia de Management al 
calității. 
100% angajați instruiți. 
 

4.1.2 Implementarea managementului 
performanței în activitatea INS 

Aprobarea indicatorilor de performanță pentru fiecare 
salariat INS 

Indicatorii de performanță 
pentru fiecare salariat INS 
aprobați 

Trim. I 

Activitate realizată 
Pentru fiecare angajat au fost stabiliţi şi 
aprobaţi indicatori de performanță 
(Ordinul INS nr. 19 din 25.03.2016). 
 

 
 

Modificarea documentelor de ordine internă, reieșind 
din indicatorii de performanță 

Fișele de post, regulamentele 
subdiviziunilor structurale 
modificate 

Trim. IV 

În curs de realizare 
Reieșind din elaborarea procedurilor 
operaționale, din modificarea regulilor de 
standardizare națională, organigramei și 
statelor de personal, fișele de post și 
regulamentele se modifică în paralel și vor 
fi aprobate odată cu aprobarea 
documentelor specificate. 
 

4.1.3 Implementarea sistemului de 
management al calității conform 
standardului SM SR EN ISO 
9001:2015 în activitatea ISM 

Instruirea salariaților ISM privind sistemul de 
management al calității 100% de salariați instruiți Trim. IV 

Activitate realizată 
În perioada 29.02.2016 – 04.03.2016 au 
fost instruiți 12 salariați ai ISM privind 
sistemul de management al calității, în 
cadrul proiectului Twinning, misiunea           
nr. 1, activitatea 4.5. 
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În perioada 30.05.2016 – 03.06.2016 au 
fost instruiți 12 salariați ai ISM privind 
sistemul de management al calității, în 
cadrul proiectului Twinning, misiunea         
nr. 2, activitatea 4.5. 
 
Totodată, au mai fost organizate ședințe 
pe departamente, la data de 15.04.2016 
și 25.06.2016, în ceea ce privește 
elaborarea procedurilor operaționale. 
Salariații au fost instruiți cu privire la 
modalitatea de prezentare a informațiilor 
în procedură, li s-a adus la cunoștință 
despre interacțiunea dintre procese, 
precum și modul de prezentare a 
responsabilităților în procedură. 
 
La data de 06 septembrie 2016 şi 26 
octombrie 2016, 27 salariaţi ai ISM au fost 
instruiţi cu privire la cerinţele de elaborare 
a informaţiilor documentate, precum şi 
despre descrierea elementelor proceselor 
vizate. 
 
La data de 05 decembrie 2016, 6 auditori 
interni au fost instruiţi cu privire la 
cerinţele necesare de a fi întreprinse în 
procesul de audit intern în conformitate cu 
cerinţele procedurii generale PG.02 Audit 
intern. 
 
La data de 14 decembrie 2016, 25 
salariaţi ai ISM au fost instruiţi cu privire la 
modalitatea de identificare, evaluare şi 
analiza riscurilor şi oportunităţilor în cadrul 
ISM. 
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Elaborarea informațiilor documentate pentru procesele 
operaționale unde nu există informații documentate și 
revizuirea informațiilor documentate existente 
(procedurilor operaționale)  

Informații documentate pentru 
procesele operaționale unde nu 
există informații documentate 
elaborate și informații 
documentate existente revizuite 

Trim. IV 

Activitate realizată 
Au fost elaborate informaţii documentate 
pentru 37 procese operaţionale ale ISM 
care descriu activităţile şi 
responsabilităţile  subdiviziunilor 
structurale propriu-zise. 
 
Totodată, toate informaţiile documentate 
au fost revizuite de către experţii ASRO şi 
DIN în cadrul proiectului Twinning. 
 
La fel, în cadrul ISM a fost creat 1 grup de 
lucru pentru optimizarea procesului de 
elaborare a informaţiilor documentate 
pentru implementarea Sistemului de 
management al calităţii, şi anume: grupul 
de lucru pentru coordonarea informaţiilor 
documentate elaborate. 
 

 
 

Elaborarea informațiilor documentate cu caracter 
general (procedurilor generale, de sistem) 

Informații documentate 
elaborate Trim. IV 

Activitate realizată 
Au fost elaborate 6 proceduri cu caracter 
general, după cum urmează: 
 
PG.01 "Managementul documentelor 
SMC”; 
PG.02 “Audit intern”; 
PG.03 “Controlul produsului/serviciului 
neconform”; 
PG.04 “Evaluarea satisfacţiei clienţilor”; 
PG.05 “Riscuri şi oportunităţi”; 
PG.06 “Analiza efectuată de 
management”. 

4.1.4 Implementarea în activitatea INS a 
instrumentelor IT moderne 

Elaborarea unui Concept privind dezvoltarea 
componentei IT la INS, inclusiv privind implementarea 
tehnologiilor „cloud„ 

Concept elaborat 

Trim. III 

Activitate realizată 
A fost implementat în activitatea ISM 
aplicaţiile platformei Google Drive. Fiecare 
utilizator al ISM are la dispoziţie 15 GB 
spaţiu cloud unde poate stoca şi redacta 
informaţia simultan cu mai mulţi 
utilizatori. 
A fost configurată aplicația – Google Drive 
pentru 12 telefoane mobile. 
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 Dezvoltarea funcționalităților Programului 1C și 

integrarea acestuia cu alte sisteme 
Programul 1C dezvoltat și 
integrat cu alte sisteme Trim. IV 

În curs de realizare 
Au fost efectuate actiuni de conectare cu 
baza de date ‘e-standard’, se efectuează 
corectitudinea datelor. 
 

4.1.5 Asigurarea unei finanţări stabile a 
activităţii de standardizare, inclusiv 
prin diversificarea surselor de 
finanţare și a serviciilor cu plată 
prestate de INS 

Implementarea unor produse și servicii noi în domeniul 
standardizării 

Cel puțin 3 produse/servicii noi 
implementate Permanent 

Activitate realizată 
Au fost elaborate două seturi de 
standarde însoțite de pliante 
informaționale în domeniul stomatologiei 
și mobilierului. 
 

 
 Formarea unor oferte promoționale la produsele și 

serviciile INS pentru unele categorii de utilizatori 
(autoritățile publice, instituțiile de învățămînt etc.) 

Cel puțin 3 oferte elaborate 
Număr faptic de standarde 
difuzate 

Permanent 

Au fost elaborate 6 oferte de instruire în 
baza standardelor pe domenii, acestea au 
fost distribuite către 300 de părți 
interesate. 
 

4.1.7 Consolidarea imaginii corporative a 
INS 

Elaborarea unui nou brand a INS (ținînd cont de 
recomandările proiectului Twinning) Re-branding-ul INS efectuat Trim. IV 

În curs de realizare 
A fost lansat concursul de soluții, ca parte 
a procedurii de cerere a ofertelor de 
preţuri, privind achiziţionarea serviciilor de 
elaborare a identității vizuale a Institutului 
de Standardizare din Moldova.  
 
Anunțul cu privire la concurs a fost plasat 
pe pagina web a ISM și distribuit pe 
paginile de socializare. Totodată, au fost 
identificate mai multe companii 
specializate în acest domeniu, fiindu-le 
transmise documentația de concurs și 
comunicate prin telefon în detalii condițiile 
de participare, ulterior fiind organizate 
ședințe separate cu reprezentanții acestor 
companii, care au manifestat interes față 
de concurs.Prin urmare, a fost 
recepționată o singură ofertă, fapt ce nu a 
asigurat o concurență reală și demararea 
concursului cu succes. 
 
 

 
 Promovarea imaginii corporative a INS pe plan 

național, internațional și regional 

Set de materiale promoționale 
elaborat; 
Numărul de materiale 
informaționale promoționale 
elaborate și difuzate 

Permanent 

În perioada 03 – 07 februarie 2016, INS a 
participat la cea de-a XV-a ediție a 
Expoziției Naționale Fabricat în Moldova,  
organizată de Camera de Comerț și 
Industrie a Moldovei. La acest eveniment 
au fost distribuite 1790 materiale 



46 

informaționale promoționale cu privire la 
activitatea întreprinsă de INS, beneficiile 
standardelor, serviciile INS, paginile de 
socializare, contactele INS etc. 
 
În vederea asigurării comunicării eficiente 
și operative cu publicul larg și sporirii 
gradului de accesibilitate a informațiilor și 
datelor din domeniul standardizării,a fost 
elaborat Raportul anual al INS pentru 
2015. Raportul are drept scop elucidarea 
reușitelor, provocărilor și obiectivelor 
strategice atinse de către INS în anul 
2015, precum și furnizarea informațiilor 
necesare cu privire la standardizare în 
domeniul relevant activității părților 
interesate.   
 
Un alt material promoţional elaborat este  
Infograficul cu privire la realizările INS pe 
parcursul celor 3 ani de activitate. 
 
Ambele materiale au fost difuzate atît pe 
site-ul INS, paginile de socializare ale 
INS, cît şi transmise diferitor părţi 
interesate prin intermediul platformei web 
MailChimp.     
 
În scopul promovării imaginii corporative 
a INS au fost elaborate şi difuzate 
următoarele comunicate: 
 
- „INS Vă oferă accesul la standardele de 
care aveți nevoie!”; 
 
- „În atenția tuturor! Institutul Național de 
Standardizare și-a schimbat denumirea!”; 
 
- „Calitatea - rezultatul final al 
implementării standardelor”. 
 

Obiectivul specific 4.2 Sporirea eficienţei activităţii comitetelor tehnice de standardizare 
4.2.1 Corelarea structurii, componenței și 

domeniilor de activitate ale 
Reorganizarea comitetelor tehnice de standardizare, cu 
asigurarea principiilor transparenței, echilibrului 

4 comitete tehnice de 
standardizare reorganizate Trim. I Activitate realizată 

Au fost reorganizate 7 comitete tehnice 
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comitetelor tehnice de standardizare 
cu interesele naționale 

reprezentării, imparțialității și consensului la luarea 
deciziilor 

naționale, în baza principiilor de 
transparență, echilibru a reprezentării, 
imparțialitate și asigurare a consensului:  
- CT 3 Tutun şi produse de tutun; 
- CT 10 Fructe proaspete; 
- CT 21 Pîine, produse de panificaţie, 
patiserie, cofetărie, paste făinoase, făină 
şi crupe; 
- CT 32 Biocombustibili solizi; 
- CT 33 Dispozitive medicale; 
- CT 48 Tehnologia informației și 
comunicații electronice; 
- CT 50 Produse de prelucrare a materiei 
prime vegetale. 
 
A fost actualizată componența comitetelor 
tehnice: 
- CT 1 Biblioteconomie. Informare. 
Documentare; 
- CT 9 Produse viticole și vinicole, alte 
produse alcoolice alimentare. 
 

 
 Asigurarea elaborării și aprobării planurilor de activitate 

ale comitetelor tehnice de standardizare 
Planurile de activitate ale 
tuturor comitetelor tehnice sunt 
aprobate 

Trim. I 

Activitate realizată 
Planurile de activitate ale comitetelor 
tehnice au fost elaborate și coordonate cu 
membrii acestora. 
 

 
 

Constituirea comitetelor tehnice de standardizare în 
domeniile de interes național 

Cel puțin 2 comitete tehnice 
constituite Trim. IV 

Activitate realizată 
Au fost constituite 9 comitete tehnice 
naționale: 
  
- CT 46 Carne și produse din carne; 
- CT 47 Lapte și produse din lapte; 
- CT 49 Eficiența Energetică a clădirilor; 
- CT 51 Materiale și articole de 
construcție; 
- CT 52 Comitet de proiect - Covoare și 
articole din covoare; 
- CT 53 Comitet de proiect - Tehnologia 
creșterii animalelor agricole; 
- CT 54 Eurocoduri; 
- CT 55 Bere; 
- CT 56 Comitet de proiect – indicatoare 
kilometrice. 
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4.2.2 Consolidarea competențelor 
membrilor comitetelor tehnice de 
standardizare 

Elaborarea unui Ghid a membrului comitetului tehnic 
de standardizare Ghidul elaborat  Trim. IV 

Activitate realizată 
A fost elaborat “Ghidul membrului 
comitetului tehnic. Primii pași în 
activitatea de standardizare”.  
 
Acest ghid reprezintă o sursa de 
informare pentru membrii comitetelor 
tehnice de standardizare, precum și 
pentru potențialii membri din diverse 
domenii, inclusiv: producători, 
reprezentanți ai asociațiilor de 
consumatori, instituții publice, autorități de 
reglementare, mediul academic și alte 
părți interesate care doresc să se implice 
în activitatea de standardizare.  
 

 
 

Desfășurarea sesiunilor de instruire a membrilor 
comitetelor tehnice de standardizare 

100% de membri ai comitetelor 
tehnice de standardizare 
instruiți 

Trim. IV 

Activitate realizată 
Membrii comitetelor tehnice au fost 
instruiți la etapa reorganizării sau 
constituirii fiecărui comitet, după caz. 
 
La data de 22 martie a fost organizat un 
seminar de instruire a membrilor 
comitetelor tehnice cu privire la regulile de 
standardizare europeană.La eveniment 
au participat 33 de membri. 
 
La data de 31 mai 2016 a fost constituit 
comitetul tehnic de standardizare CT 51 
Materiale și articole de construcție. La 
etapa constituirii, părțile interesate 
antrenate ca membri în acest comitet 
 (12 persoane) și-au perfecționat 
cunoștințele în domeniul standardizării și 
au beneficiat de consultații și informații 
privind procesul de standardizare și modul 
de activitate a comitetelor tehnice 
naționale. 
 
O altă sesiune de discuții și informare 
privind corelarea standardelor cu legislația 
în vigoare, a avut loc în cadrul ședinței 
comitetului tehnic CT 3 Tutun şi produse 
de tutun la data de 10 iunie 2016  
(7 membri). 
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În perioada 13 - 15 iulie 2016 au fost 
instruiți membrii comitetelor tehnice 
naționale CT 32 Biocombustibili,  CT 43 
Evaluarea conformității,  CT 48 
Tehnologia informației și comunicații 
electronice, cu privire la modalitatea de 
înregistrare, accesare și utilizare a 
informațiilor plasate pe platforma Livelink. 
 
La data de 25 octombrie 2016, a fost 
organizat un seminar de instruire a 
președinților CT naționale cu privire la 
regulile de standardizare europeană și la 
modul de obținere a consensului. La 
eveniment au participat 12 preşedinţi ai 
CT. 
 

 
 

Organizarea vizitei de studiu pentru membrii 
comitetelor tehnice de standardizare la un organism de 
standardizare dintr-o țară europeană (proiectul 
Twinning) 

Vizita de studiu organizată Trim. II 

Activitate realizată 
În perioada 05 - 07 octombrie 2016, 2 
secretari ai comitetelor tehnice naționale 
au efectuat o vizită de studiu la 
organismul de standardizare din 
Germania DIN, unde au avut posibilitatea 
de a reprezenta ISM pentru prima dată la 
ședința unui comitet tehnic european. 
 
În perioada 17 - 19 octombrie 2016, 1 
secretar al comitetului tehnic național a 
efectuat o vizită de studiu la organismul 
de standardizare din România, ASRO, 
unde a avut oportunitatea de a participa la 
2 ședințe ale comitetelor tehnice române. 
 

4.2.3 Asigurarea respectării de către 
comitetele tehnice de standardizare 
a regulilor de standardizare 

Preluarea de către INS a secretariatelor tuturor 
comitetelor tehnice de standardizare 

Secretariatele comitetelor 
tehnice preluate Trim. I 

Activitate realizată 
Au fost preluate toate secretariatele 
comitetelor tehnice naționale, cu excepția 
comitetului tehnic CT 9 Produse viticole și 
vinicole, alte produse alcoolice alimentare, 
din motive obiective. 
 

 
 Perfecționarea cadrului metodologic privind activitatea 

comitetelor tehnice de standardizare Cadrul metodologic ajustat Trim. II 
Activitate realizată 
Setul de reguli de standardizare privind 
instituirea și funcționarea comitetelor 
tehnice naționale a fost elaborat. 
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4.2.4 Implementarea instrumentelor IT 

moderne în activitatea comitetelor 
tehnice de standardizare 

Elaborarea Platformei web pentru membrii comitetelor 
tehnice de standardizare (proiectul „Implementarea 
Eurocodurilor în Republica Moldova și sporirea 
accesului la standarde”) 

Platforma web pentru membrii 
comitetelor tehnice creată Trim. IV 

În curs de realizare 
Au fost stabilite specificațiile tehnice 
pentru dezvoltarea magazinului on-line a 
standardelor moldovenești e-Shop. 
Implementarea sistemului sus menționat 
va fi realizat în cadrul proiectului  
„Implementarea Eurocodurilor în 
Republica Moldova” al  Uniunii Europene 
prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare 
din Cehia, cu suportul Oficiului Ceh 
pentru Standardizare, Metrologie şi 
Încercări (UNMZ). La data de 20 
decembrie 2016, a avut loc ședința de 
demarare a proiectului, unde au fost 
discutate etapele de implementare a 
acestuia. Proiectul urmează a fi 
implementat în anul 2017. 
 
 

 
 

Implementarea accesului on-line la standardele  
moldovene pentru membrii comitetelor tehnice de 
standardizare 

Acces on-line implementat Trim. IV În curs de realizare 
În acest context, au fost analizate 
instrumentele avantajoase pentru 
vizualizarea securizată a standardelor 
online. Softul „FlexPaper Desktop 
Publisher” realizat in HTML5 permite 
publicarea securizată a conținutului 
standardului.    
 
La data de 20 decembrie 2016, a avut loc 
ședința de demarare a proiectului 
Implementarea Eurocodurilor în 
Republica Moldova, unde au fost 
discutate etapele de implementare a 
acestuia. Proiectul urmează a fi 
implementat în anul 2017. 
 
 

Obiectivul specific 4.3 Consolidarea rolului Consiliului de standardizare 

4.3.1 Perfecționarea cadrului normativ 
privind activitatea Consiliului de 

Elaborarea unui nou Regulament al Consiliului de 
standardizare 

Regulamentul nou al Consiliului 
de standardizare aprobat 

Timp de 6 luni 
de la momentul 

Activitate realizată 
Regulamentul Consiliului de 
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standardizare intrării în 
vigoare a Legii 
standardizării  

standardizare a fost elaborat și aprobat 
(Ordinul ISM 72 din 01.12.2016). 
 

 
 

Revizuirea componenței Consiliului de standardizare Componența Consiliului de 
standardizare revizuită 

Timp de 6 luni 
de la momentul 

intrării în 
vigoare a Legii 
standardizării  

Activitate realizată 
Componenţa Consiliului de standardizare 
a fost revizuită, actualizată și aprobată 
prin Hotărîrea ISM nr. 333 din 
13.12.2016. 
 

4.3.2 Consolidarea competențelor 
membrilor Consiliului de 
standardizare Desfășurarea unei sesiuni de familiarizare a membrilor 

Consiliului de Standardizare privind regulile și principiile 
standardizării 

Cel puțin un eveniment 
organizat 

La momentul 
constituirii 

Consiliului de 
Standardizare în 

componență 
nouă 

Activitate realizată 
Membrii Consiliului de standardizare au 
fost informați despre regulile și principiile 
standardizării la ședința de constituire a 
Consiliului în componență nouă 
(06.12.2016). 
 

 
 

Informarea membrilor Consiliului de standardizare 
privind regulile și principiile standardizării 

Cel puțin un comunicat elaborat 
şi difuzat 

Pînă la 
constituirea 

Consiliului de 
Standardizare în 

componență 
nouă 

Activitate realizată 
Au fost elaborate și difuzate 2 
comunicate: 
 
- Aprobarea „Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului de 
standardizare”; 
 
- Consiliul de standardizare – pilonul de 
bază al activității de standardizare – a fost 
constituit. 
 

Obiectivul specific 4.4 Armonizarea cadrului normativ-metodologic cu legislația europeană și necesitățile sistemului de standardizare 

4.4.1 Alinierea regulilor de standardizare 
națională la practicile europene și 
internaționale 

Elaborarea regulilor de standardizare națională, 
preluînd principiile și regulile de standardizare 
europene 

Regulile de standardizare 
aprobate 

Timp de 6 luni 
de la momentul 

intrării în 
vigoare a Legii 
standardizării  

În curs de realizare 
Au fost elaborate conform principiilor de 
standardizare europeană următoarele 
Reguli de standardizare națională: 
  
- RS 0:2016 Principii generale de 
standardizare; 
- RS 1:2016 Elaborarea standardelor 
moldovenești originale; 
- RS 2:2016 Adoptarea standardelor 
europene ca standarde moldovenești; 
- RS 3:2016 Adoptarea standardelor 
internaționale ca standarde moldovenești; 
- RS 4:2016 Adoptarea standardelor 
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interstatale ca standarde moldovenești; 
- RS 5:2016 Adoptarea standardelor altor 
țări ca standarde moldovenești; 
- RS 6:2016 Forma de prezentare a 
standardelor moldovenești; 
- RS 7:2016 Structura, redactarea și 
conținutul standardelor moldovenești; 
- RS 8:2016 Reguli de instituire și 
funcționare a comitetelor tehnice 
naționale; 
- RS 9:2016 Aplicarea standardelor 
moldovenești. 
 
Acestea urmează să fie avizate de  
Consiliu de Standardizare. 
 

 
 Elaborarea procedurilor interne ale INS privind 

desfășurarea activității de standardizare, în baza 
Regulilor de standardizare națională 

Proceduri interne ale INS 
elaborate 

În 2 luni după 
aprobarea 

Regulilor de 
standardizare 

națională 

În curs de realizare 
Procedurile interne privind desfășurarea 
activității de standardizare au fost 
elaborate în baza Regulilor de 
standardizare națională. 
 

4.4.2  Implementarea în cadrul normativ-
metodologic și practica națională a 
prevederilor relevante din legislația 
europeană în domeniul 
standardizării 

Elaborarea modificărilor la Regulamentul de organizare 
și funcționare a Institutului Național de Standardizare Modificările elaborate Trim. I 

Activitate realizată 
Regulamentul pentru organizarea și 
funcționarea Institutului de Standardizare 
din Moldova, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 969 din 10.08.2016. 
 

 
 

Ajustarea procedurilor și proceselor interne ale INS în 
vederea implementării în activitatea INS a Ghidul 20 
CEN/CENELEC ”Ghidul privind criteriile de membru al 
CEN și CENELEC” (proiectul Twinning Light) 

Proceduri și procese interne 
ajustate la cerințele CEN și 
CENELEC 

Trim. IV În curs de realizare 
În perioada 16 – 20 mai 2016, un expert 
ASRO în cadrul proiectului Twinning a 
instruit 16 angajați ai INS privind cerințele 
Ghidului 20. În urma instruirii s-a stabilit 
lista dovezilor pe care INS trebuie să le 
dețină pentru a demonstra conformitatea 
cu cerințele Ghidului 20 și s-a elaborat un 
plan de acțiuni ce urmează a fi realizat 
pînă la sfîrşitul anului curent. 
 
În perioada 04 – 08 iulie 2016, în cadrul 
proiectului Twinning, au fost instruiți 15 
angajați ai ISM cu privire la 
implementarea prevederilor Ghidului 20 al 
CEN-CENELEC privind criteriile de membru 
al CEN-CENELEC. 
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Totodată, informaţiile documentate ale 
SMC au fost ajustate la cerinţele CEN şi 
CENELEC, şi anume: 
  
Procedura PG.03 Controlul 
produsului/serviciului neconform; 
 
Chestionar privind evaluarea satisfacţiei 
clientului. 
 

 
 
 
 
Iurii SOCOL, 
Director al Institutului de Standardizare din Moldova 
 
 


