
 
 

  
Raport la Planul de activitate al Institutului de Standardizare din Moldova 

pentru anul 2018 
 
 

Obiectiv strategic 1: Creșterea gradului de implicare a părților interesate în activitatea de standardizare 

Obiectiv specific Acțiuni Indicatori de performanță Termen Responsabil  Executare 

1.1 Corelarea structurii, 
componenței și 
domeniilor de activitate 
ale comitetelor tehnice 
de standardizare cu 
prioritățile economiei 
naționale 

1.1.1 Identificarea domeniilor cu un 
interes potențial național 

Raport analitic întocmit T2 DS Realizat 
A fost întocmit raportul analitic care 
descrie starea de lucruri și corelarea 
activității CT naționale cu activitățile 
de standardizare de la nivel 
european, internațional și 
interstatal cu manifestare a 
interesului național de către părțile 
interesate. 
Raportul analitic a servit drept bază 
pentru identificarea unor noi 
domenii de interes pentru care ar 
trebui să fie create comitete tehnice 
(industrie ușoară, Smart working, 
Autovehicule pentru școli auto), 
precum și eficientizarea activității 
comitetelor tehnice existente (a fost 
suspendată activitatea unui comitet 
tehnic și desființate alte 7 comitete 
tehnice. 

1.1.2 Optimizarea structurii CT 8 CT supuse analizei în vederea 
suspendării/desființării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 DS Realizat 
În rezultatul analizei activității 
comitetelor tehnice existente a fost 
suspendată activitatea comitetului 
tehnic CT 56 „Comitet de proiect – 
Indicatoare kilometrice” și au fost 
desființate 7 comitete tehnice: 
1) CT 36 „Comitet de proiect – 
Identificarea vehiculelor speciale”; 
2) CT 38 „Comitet de proiect – 
Evaluarea competenței (atestarea) 
laboratoarelor de încercări”; 
3) CT 55 „Bere”; 
4) CT 60 „Comitet de proiect - 
Siguranța produselor de consum”; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 CT create 

5) CT 61 „Comitet de proiect - 
Servicii de consultanță în domeniul 
managementului”; 
6) CT 62 „Comitet de proiect în 
domeniul distilării produselor 
petroliere la presiune atmosferică”; 
7) CT 63 „Comitet de proiect - 
Externalizarea serviciilor”. 
 
Realizat 
Au fost create 7 comitete tehnice:  
1) CT 66 Autovehicule pentru școli 
auto) 
2) CT 67 Comitet de proiect – 
Metode inteligente de muncă 
(Smart Working); 
3) CT 68 „Comitet de proiect – 
Competenţe ale reprezentanţilor 
vamali”; 
4) CT 69„Criminalistica”; 
5) CT 70„Comitet tehnic de proiect - 
Piei finite”; 
6) CT 71„Comitet tehnic de proiect - 
Încălțăminte”; 
7) CT 72 „Comitet de proiect – 
Combustibili pentru 
turboreactoare”  

1.1.3 Conectarea comitetelor 
tehnice naționale la activitățile 
comitetelor tehnice europene 
(CEN/CENELEC), internaționale 
(ISO/IEC) și interstatale (EASC) 

4 CT conectate la CT CEN/CENELEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 DS În curs de realizare 
În cadrul CT naționale a fost luată 
decizia de conectare la lucrările 
următoarelor CT europene: 
1) CT 69 „Criminalistica” la CEN/TC 
419 Forensic Science Processes; 
2) CT 54 „Eurocoduri” la  comitetele 
tehnice europene la următoarele 
CEN/TC: 
a) CEN/TC 250 Structural Eurocodes; 
b) CEN/TC 250/SC 1 Eurocode 1: 
Actions on structures; 
c) CEN/TC 250/SC 2 Eurocode 2: 
Design of concrete structures; 
d) CEN/TC 250/SC 3 Eurocode 3 - 
Design of steel structures; 
e) CEN/TC 250/SC 10 EN 1990 Basis 
of structural design. 

http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3263&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Hotarare-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-CT-68-Comitet-de-proiect-Competente-ale-reprezentantilor-vamali
http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3263&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Hotarare-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-CT-68-Comitet-de-proiect-Competente-ale-reprezentantilor-vamali
http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3263&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Hotarare-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-CT-68-Comitet-de-proiect-Competente-ale-reprezentantilor-vamali
http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3275&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-de-standardizare-CT-71Criminalistica
http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3265&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-de-standardizare-CT-69-Comitet-tehnic-de-proiect-Piei-finite
http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3265&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-de-standardizare-CT-69-Comitet-tehnic-de-proiect-Piei-finite
http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3264&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-de-standardizare-CT-70Comitet-tehnic-de-proiect-Incaltaminte
http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3264&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-de-standardizare-CT-70Comitet-tehnic-de-proiect-Incaltaminte


 
 

1 CT conectate la CT EASC Realizat 
A fost conectat CT 46 ,,Carne și 
produse din carne” la lucrările 
comitetului tehnic  interstatal MTK 
116 „Продукты переработки 
птицы, яиц и сублимационной 
сушки” 

1.1.4 Identificarea și promovarea 
poziției naționale privind activitățile 
de standardizare europeană, 
internațională și interstatală 

Nr. de proiecte de standarde 
internaționale examinate (100% de 
proiecte de standarde internaționale 
examinate) 
 
 
 
Nr. de proiecte de standarde europene 
examinate (100% de proiecte de standarde 
europene examinate) 
 
Nr. de proiecte de standarde interstatale 
examinate (100% de proiecte de standarde 
interstatale examinate) 

T4 DS Realizat 
În trimestrul I-IV  în cadrul 
comitetelor tehnice corespondente 
au fost examinate: 
73 de proiecte de standarde 
internaționale 
 
44 de proiecte de standarde 
europene examinate 
 
 
42 de proiecte de standarde 
interstatale 

1.2 Consolidarea 
capacităților ISM de a 
atrage în activitatea de 
standardizare părțile 
interesate, inclusiv 
specialiști tineri 

1.2.1 Dezvoltarea parteneriatelor 
durabile cu asociațiile profesionale 
și patronale, mediul academic și 
științific 

4 acorduri semnate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. de experți atrași în CT 

T4 DCRE 
DS 

 

În curs de realizare 
În cadrul ședinței CT 48 Tehnologia 
informației și comunicații 
electronice, care a avut loc pe data 
de 29 martie, a fost propusă 
inițierea semnării unui acord de 
colaborare între ISM și Institutul de 
Dezvoltare a Societății 
Informaționale (IDSI). 
Acordul este în proces de examinare 
de către IDSI. 
Totodată, este în proces de 
discutare a acordului de colaborare 
cu Academia de Științe a Republicii 
Moldova. 
 
Realizat 
În rezultatul acordului dintre ISM și 
Camera de Comerț și Industrie (CCI) 
au fost atrași 2 reprezentanți CCI în 
comitetul tehnic CT 68 „Comitet de 
proiect – Competențe ale 
reprezentanților vamali”  



 
 

1.2.2 Promovarea beneficiilor 
implicării în activitatea de 
standardizare 

5 materiale informaționale publicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 evenimente organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 DCRE 
DS 

Realizat 
A fost elaborate și difuzate 5 
materiale informaționale privind 
beneficiile implicării în activitatea de 
standardizare la nivel național și 
internațional: 
1) ,,5 beneficii ale implicării în 
activitatea comitetelor tehnice de 
standardizare”; 
2) ”Lista standardelor din domeniul 
industriei ușoare”; 
3) ,,10 beneficii ale standardelor 
internaționale pentru IMM-uri’’; 
4) ,,De ce avem nevoie de 
standardele ISO?’’; 
5) ,,Protejăm natura prin 
standarde’’. 
 
Realizat 
Pe parcursul anului 2018 au fost 
organizate următoarele 
evenimente: 
1) La data de 15.05.2018 a avut loc 
un Seminar informativ în domeniul 
agriculturii în comun cu CCI (19 
participanți); 
2) La data 29.05.2018 a avut loc un 
eveniment dedicat împlinirii a 50 de 
ani de activitate a Bibliotecii 
Republicane Tehnico-Științifice unde 
reprezentatul ISM a făcut o 
prezentare despre beneficiile 
implicării în activitatea de 
standardizare (70 de participanți);  
3) La data de 10.07.2018 a avut loc 
evenimentul cu tematica 
„Promovarea mobilității nepoluante 
și eficiente în Republica Moldova 
unde reprezentatul ISM a făcut o 
prezentare privind standardizarea 
națională  (58 de participanți);  
4) La data de 21.08.2018 a fost 
organizat evenimentul cu tematica 
“Standardizarea- instrument de 



 
 

 
 
 
60 de participanți 

sporire a competitivității în industria 
ușoară” (18 participanți). 
 
Realizat 
În total la evenimente de 
promovare a beneficiilor implicării 
în activitatea de standardizare au 
participat 165 participanți. 

1.2.3 Implementarea instrumentelor 
eficiente privind stimularea, inclusiv 
non-financiară a implicării în 
activitatea de standardizare 

Practica stabilită 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. de membri ai CT stimulați 

T4 DS 
DCRE 

Realizat 
Au fost stabilite câteva practici de 
stimulare a membrilor CT, inclusiv: 
1) transmiterea către entitățile care 
au delegat membri în comitetele 
tehnice a unor demersuri de 
apreciere și mulțumire pentru 
implicare activă acestora în 
activitatea de standardizare (3 
demersuri transmise); 
2) oferirea unor diplome celor mai 
activi membri ai comitetelor tehnice 
(2 diplome oferite); 
3) elaborarea unor comunicate pe 
site-ul ISM, în scopul aprecierii și 
membrilor CT pentru implicare 
activă (2 comunicate plasate pe site-
ul ISM). 
 
Realizat 
Au fost stimulați 4 membri CT 
pentru participare activă în procesul 
de examinare a proiectelor de 
standarde. 

Obiectiv strategic 2: Creșterea performanței sistemului național de standardizare 

Obiectiv specific Acțiuni Indicatori de performanță Termen Responsabil  Executare 

2.1 Alinierea deplină a 
activității ISM cu cerințele 
și practicile Europene 

2.1.1 Consolidarea ISM în scopul 
întrunirii cerințelor față de membrii 
cu drepturi depline ai CEN/CENELEC 

Auditul de evaluare efectuat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdiviziunile 
structurale 

Realizat 
În cadrul Proiectului Twinning Light, 
cu suportul experților ASRO, a fost 
realizat auditul de evaluare a 
conformității cu cerințe Ghidului 
CEN/CENELEC 22. Expertul a 
prezentat, după finalizarea auditului 
de evaluare, concluzii privind gradul 
de pregătire a ISM pentru a deveni 
membru cu drepturi depline, 



 
 

 
 
 
Cerințele CEN/CENELEC implementate 
 

 
 
 

T4 

precum și recomandări pentru 
atingerea acestui obiectiv. 
 
Realizat 
Procedurile operaționale au fost 
aprobate în revizie nouă, care a 
cuprins recomandările din auditul 
de evaluare. Regulile de 
standardizare au fost ajustate și 
cuprind recomandările din auditul 
de evaluare. 

2.1.2 Implementarea și mentenanța 
în activitatea ISM a sistemelor de 
management moderne 

Sistemul de management anti-mită 
implementat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSM 
Subdiviziunile 

structurale 

Realizat 
După realizarea procesului de 
identificare a domeniului de 
aplicare, identificare a părților 
interesate și a cerințelor acestora, 
după realizarea procesului de 
elaborare a procedurilor, 
identificare a riscurilor de mituire, a 
măsurilor de tratare a acestora, 
numire a responsabilului de 
conformare anti-mită, prin Ordinul 
ISM nr. 22 din 07.05.2018 a fost 
implementat sistemul de 
management anti-mită. 
 
În perioada 03.09.2018-07.09.2018 
s-a desfășurat auditul intern, 
rezultatele căruia au fost discutate 
în cadrul analizei efectuate de 
management.  
Totodată, au fost organizate sesiuni 
de instruire pentru angajații ISM:  
1) La data de 28.05.2018: ”Instruirea 
angajaților ISM privind mituirea și 
circumstanțele ei. Identificarea 
riscurilor de mituire”;  
2) La data de 08.06.2018: ”Rigorile 
integrității instituționale prin prisma 
ISO 37001”. 
A fost elaborat un material 
informațional „Linii directoare 
privind comportamentul anti-mită al 
angajaților ISM” 
 



 
 

Sistemul de management al securității 
informaționale implementat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem de management al calității 
menținut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2-T3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În curs de realizare 
A fost elaborat draft-ul Declarației 
de aplicabilitate, care conține o 
analiză a celor  114 măsuri de 
control, stabilite de SM EN ISO/IEC 
27001:2017 ”Tehnologia 
informației. Tehnici de securitate. 
Sisteme de management a 
securității informației. Cerințe”.  
Au fost identificate: domeniul de 
aplicare, părțile interesate și 
cerințele acestora, au parte din 
cerințe au fost integrate în 
procedurile operaționale și generale 
ale Sistemului de management al 
calității și ale Sistemului de 
management anti-mită, celelalte 
proceduri operaționale sunt în 
proces de elaborare, precum și 
identificarea riscurilor pe 
securitatea informației, măsurile de 
tratare a acestora sunt în proces de 
realizare. 
 
Realizat 
Sistemul de management al calității 
este menținut prin respectarea 
cerințelor stipulate în standardul SM 
EN ISO 9001:2015 ”Sisteme de 
management al calității. Cerințe”, 
precum și îmbunătățit prin 
revizuirea procedurilor și includerea 
în acestea a recomandărilor 
identificate în procesul de audit 
intern.  
Astfel, prin Ordinul ISM nr. 19 din 
20.04.2018 a fost aprobată Revizia 2 
pentru 22 de proceduri, iar prin 
Ordinul nr. 22 din 07.05.2018 a fost 
aprobată Revizia 2 pentru alte 26 de 
proceduri. 
Au fost stabilite și aprobate 
Obiectivele de calitate pentru 2018. 
Au fost organizate sesiuni de 
instruire privind principalele 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem de management integrat certificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem de management integrat menținut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

modificări operate în proceduri, 
precum și cerințele pentru 
desfășurarea auditului intern atât cu 
angajații ISM, cât și cu echipa de 
auditori. 
În perioada 15.06.2018-20.06.2018 
s-a desfășurată auditul intern, în 
urma căruia au fost auditate 18 
procese. 
Au fost revizuite riscurile de calitate 
și  discutate în analiza efectuată de 
management. 
 
Realizat 
În perioada 12-14 noiembrie a avut 
loc auditul de terță parte, care a 
avut drept scop supravegherea 
sistemului de management al 
calității și certificarea sistemului de 
management anti-mită. 
În urma auditului, ISM a obținut 
certificatul care atestă faptul că 
menține un sistem de management  
al calității conform cerințelor SM EN 
ISO 9001:2015 ”Sisteme de 
management al calității. Cerințe”, 
precum și certificatul ce confirmă 
faptul că sistemul de management 
anti-mită este implementat în 
conformitate cu cerințele 
standardului SM ISO 37001:2016 
”Sisteme de management anti-mită. 
Cerințe cu ghid de utilizare”. 
 
Realizat 
Mentenanța unui sistem de 
management integral este un 
proces continuu, ce se realizează 
prin monitorizarea proceselor de 
implementare a recomandărilor din 
audit, a deciziilor managementului 
pe linie de sisteme, prin tratarea 
neconformităților și a reclamațiilor 
înregistrate, dar și instruirea 
salariaților în sensul conștientizării 



 
 

importanței sistemelor de 
management implementate în 
activitatea ISM. 

2.1.3 Consolidarea managementului 
performanței în activitatea ISM 

Cadrul metodologic perfecționat 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatorii de performanță individuali 
aprobați 
 
 
 
 
 
Evaluarea performanțelor individuale 
efectuată 

T2 
 
 
 
 
 
 
 

T1 
 

VDA 
Subdiviziunile 

structurale 

Realizat 
Ordinul nr. 82 din 28.12.2018 a fost 
revizuit și aprobat Regulamentul cu 
privire la evaluarea performanțelor 
profesionale ale salariaților IP 
”Institutului de Standardizare din 
Moldova”.  
 
Realizat 
Prin Ordinul ISM nr. 27 din 
14.05.2018 au fost aprobate 
obiectivele individuale și indicatorii 
de performanță ai salariaților ISM 
pentru anul 2018. 
 
Realizat 
Prin Ordinul ISM nr. 02 din 
11.01.2018 a fost inițiat și realizat 
procesul de evaluare a 
performanțelor salariaților. 

2.1.4 Dezvoltarea continuă a 
competențelor profesionale ale 
angajaților ISM 

4 instruiri efectuate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 VDA Realizat 
Angajații ISM au participat la 5 
instruiri (altele decât cele pe linie 
de sisteme de management): 
1) ”Noțiuni privind Sistemul de 
management anti-mită” (în cadrul 
proiectului Twinning Light „EU 
support for the National Institute 
for Standardization of the 
Republic of Moldova to comply 
with CEN and CENELEC full 
membership criteria”); 
2) ”Noțiuni privind Sistemul de 
management al securității 
informației” (în cadrul proiectului 
Twinning Light „EU support for 
the National Institute for 
Standardization of the Republic of 
Moldova to comply with CEN and 
CENELEC full membership 
criteria”); 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% angajați instruiți 

3) ”Marketing și comunicare” (în 
cadrul proiectului Twinning Light 
„EU support for the National 
Institute for Standardization of 
the Republic of Moldova to 
comply with CEN and CENELEC full 
membership criteria”; 
4) La data de 21.09.2018 a fost 
organizată o instruire a 
personalului ISM cu tematica 
”Tehnici de marketing. Abordarea 
clientului”. 
5) La data de 15.10.2018 a fost 
organizată o instruire a 
personalului ISM cu tematica 
”Managementul proiectelor”. 
 
Realizat 
În total pe parcursul anului au fost 
instruiți 25 de angajați, ceea ce 
constituie 100% de angajați. 

2.1.5 Consolidarea culturii și imaginii 
corporative a ISM 

Brand book elaborat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 materiale publicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2-T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DCRE În curs de realizare 
A fost elaborat proiectul Brand 
book-ului, care va fi definitivat în 
cadrul proiectului DCFTA ”Technical 
Assistance to Support Quality 
Infrastructure Framework within a 
DCFTA Context in the Republic of 
Moldova”; 
Pentru reaizarea acestei activități a 
fost elaborat ToR –ul pentru Brand 
book. Realizarea acținvi 
 
Realizat  
În contextul aniversării celor 5 ani 
de activitate a ISM, au fost 
elaborate următoarele:  
1) Colecția de materiale 
informaționale cu 5 subiecte: ”ISM 
la 5 ani de activitate”; 
2) Videografic ”ISM la 5 ani de 
activitate” 
În cadrul proiectului DCFTA 
”Technical Assistance to Support 
Quality Infrastructure 



 
 

 
 
 
 
 
 
2 de team-building-uri organizate 

 
 
 
 
 
 

T4 

Framework within a DCFTA Context 
in the Republic of Moldova” sunt 
planificate elaborarea de materiale, 
inclusiv video, care vor avea ca scop 
sporirea vizibilității ISM. 
 
Realizat 
1) În cadrul instruirii angajaților ISM 
din 14.09.2018 ”Tehnici de 
marketing. Abordarea clientului”, a 
fost organizată vizita la un obiectiv 
turistic.  
Au participat 22 de salariați ai ISM.  
2) În cadrul instruirii din 15.10.2018  
”Tehnici de marketing. Abordarea 
clientului” a fost organizată o altă 
vizită la un obiectiv turistic. 
Au participat 22 de salariați ai ISM.  

2.2 Perfecționarea 
continuă a cunoștințelor 
în domeniul standardizării 
a părților interesate 

2.2.1 Promovarea instruirilor 
individualizate, în corespundere cu 
necesitățile de dezvoltare a 
competențelor diferitor părți 
interesate 

4 instruiri organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 CBSS Realizat 
Au fost organizate 7 instruiri: 
1) Seminar informativ în domeniul 
standardizării (25 de participanți din 
cadrul IMI-NOVA) la 22 martie 2018; 
2) Workshop „Implementarea 
standardelor în performanța 
energetică a clădirilor”. Workshop-
ul a fost organizat în cadrul 
proiectului TAIEX în perioada 26-27 
aprilie 2018 (56 de participanți); 
3) Seminarul informativ „Rolul 
standardelor în asigurarea cerințelor 
de calitate a fructelor și legumelor 
proaspete” (15 participanți) la 24 
mai 2018; 
5) Cursul de instruire „Trecerea de 
la SM SR OHSAS 18001-2011 la ISO 
45001:2018 Sisteme de 
management al sănătății și 
securității ocupaționale„ (7 
participanți), în perioada 11-12 
octombrie 2018; 
6) Instruire  „Implementarea 
sistemului de management al 
calității în instituțiile de învățământ 
superior conform standardului ISO 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 persoane instruite 

9001:2015” (20 de participanți din 
cadrul ULIM)la 23 octombrie 2018 
6) Sesiune informativă „Aspecte 
generale ale standardizării” (14 
participanți din cadrul UTM) la 2 
noiembrie 2018; 
7) Sesiune informativă „Aspecte 
generale ale standardizării” (21 
participanți din cadrul UTM) 21 
noiembrie 2018. 
 
Au fost instruire 158 persoane. 

2.2.2 Consolidarea competențelor 
membrilor comitetelor tehnice de 
standardizare 

2 instruiri organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de membri ai CT active instruiți 

T4 DS Realizat 
Membrii CT 3 ”Tutun și produse din 
tutun”, CT 48 ”Tehnologia 
informației și comunicații 
electronice și CT 49 Eficiența 
Energetică a clădirilor” au fost 
instruiți despre modul de lucru și 
modul de accesare a proiectelor 
plasate pe platforma IT a 
comitetelor tehnice internaționale 
la care participă (18 membri 
instruiți). 
Pe data de 27 noiembrie 2018, 
membrii comitetelor tehnice 
naționale au participat la webinar-ul 
cu privire la aspectele legate de 
utilizarea instrumentelor IT în 
activitatea CT organizat de ISO (47 
de participanți de la 16 membri 
ISO). 
Membrii  comitetelor tehnice au 
fost instruiți prin transmiterea 
informațiilor/materialelor cu privire 
la actualizarea regulilor de 
standardizare națională, dar  și  
conduita și integritatea membrilor 
comitetelor tehnice pe e-mail  (. 
 
Au fost instruiți 315 membri CT, 
ceea ce constituie 100% de membri 
ai CT active. 

2.2.3 Consolidarea competențelor 
membrilor Consiliului de 

1 instruire organizată 
 

T4 DS Realizat 
La data de 18.04.2018 a fost 



 
 

standardizare  
 
 
 
 
 
100% de membri ai CS active instruiți 

actualizată componența CS. 
Pe data de 26.12.2018 membrii CS 
au fost informați prin e-mail despre 
actualizarea și aprobarea regulilor 
de standardizare națională. 
 
Au fost instruiți 8 membri ai CS, 
ceea ce constituie 100% membri CS. 

2.2.4 Organizarea participării 
membrilor comitetelor tehnice de 
standardizare la ședințele 
comitetelor tehnice internaționale 
(ISO Academy sponsorship) 

Participarea la 1-2 ședințe organizată T4 DCRE 
DS 

Realizat 
În perioada 23.09.2018-28.09.2018, 
un membru al CT 49 ”Eficiența 
energetică a clădirilor” a participat 
la ședința ISO/TC 163 „Thermal 
performance and energy use in the 
built environment”, care a avut loc 
în or. Oslo.  

2.2.5 Dezvoltarea proiectului 
educațional în domeniul 
standardizării ”Academia 
Standardizării” 

4 materiale de instruire plasate 
4 de instruiri organizate 
30 de persoane instruite 
4 materiale promoționale difuzate 

T4 CBSS 
DCRE 

În curs de realizare 
Elaborarea materialelor de instruire 
(instruire pe 9001 și 22000) a fost 
planificată  în cadrul proiectului 
DCFTA ”Technical Assistance to 
Support Quality Infrastructure 
Framework within a DCFTA Context 
in the Republic of Moldova” pentru 
anul 2018, iar în urma elaborării 
acestor materiale de instruire se 
preconizează a fi organizate 
instruirile propriu-zise și elaborarea 
materialelor promoționale 
corespunzătoare. 

2.3 Sporirea fiabilității 
financiare a ISM 

2.3.1 Dezvoltarea produselor și 
serviciilor noi în domeniul 
standardizării 

4 produse noi dezvoltate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 servicii noi dezvoltate 
 
 

T4 CBSS În curs de realizare  
Au fost dezvoltate următoarele 
produse noi: 
1) oferirea posibilității organismelor 
de evaluare a conformității să 
procure standarde în numele 
companiilor pe care le certifică; 
2) identificarea și prezentarea către 
companii a seriilor de standarde 
care corespund și acoperă 
domeniile lor de activitate. 
 
Au fost dezvoltate următoarele 
servicii: 
1) consultanță în implementarea 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 de beneficiari de produse sau servicii 
noi  
 
Creșterea vânzărilor de standarde cu 10% 
comparativ cu anul precedent 
20 000 lei venituri anuale din vânzări de 
produse noi 
20 000 lei venituri anuale din vânzări de 
servicii noi 

standardelor; 
2) instruire individualizată (pe 
standardele solicitate de client, 
inclusiv cu susținerea cursului la 
sediul clientului); 
3) elaborarea instrucțiunilor 
tehnologice la cererea și conform 
specificului activității clientului. 
 
În curs de realizare 
56 de beneficiari 
 
În curs de realizate 
Venitul din vânzări a crescut cu 8% 
comparativ cu anul 2017 
 
 

2.3.2 Promovarea produselor și 
serviciilor ISM 

10 oferte promoționale de produse și 
servicii realizate 
20 000 lei venituri anuale din vânzări de 
produse prin oferte promoționale 

T4 CBSS În curs de realizare 
Au fost realizate 8 oferte 
promoționale: 
1) ”Standarde pentru depozite 
frigorifice” (52 întreprinderi 
beneficiare); 
2) ”Standarde pentru uși și ferestre 
PVC” (55 întreprinderi beneficiare); 
3) ”Standarde pe sisteme de 
management al calității” (60 de 
întreprinderi mari beneficiari); 
4) ”Standarde pe  sisteme de 
management al calității” (26 de 
centre de sănătate publică 
beneficiare); 
5) ”Standardul SM EN ISO/IEC 
17025:2018 ”Cerințe generale 
pentru competența laboratoarelor 
de încercări și etalonări” (82 de 
întreprinderi beneficiare); 
6) ”Standarde pentru organismele 
de certificare a sistemelor de 
management (14 organisme 
beneficiare)”; 
7) ”Standardul SM ISO 
29990:2016/NC 2018 ”Servicii de 
educație formală și nonformală. 



 
 

Cerințe de bază pentru furnizorii de 
educație” (75 instituții beneficiare); 
8) ”Standardul SM ISO 45001:2018 
Sisteme de management al sănătății 
și securității ocupaționale. Cerințe și 
îndrumări pentru utilizare (30 
întreprinderi beneficiare).  

2.3.3 Dezvoltarea și promovarea 
serviciului de consultanță 
informațională în standardizare 

Nr. de consultații oferite 
10 000 lei venituri anuale din vânzări de 
servicii de consultanță informațională în 
standardizare 

T4 CBSS 
DS 

În curs de realizare 
Serviciul de consultanță în 
implementare a standardelor a fost 
lansat în T4.  

Obiectiv strategic 3: Implementarea tehnologiilor IT moderne în activitatea de standardizare 

Obiectiv specific Acțiuni Indicatori de performanță Termen Responsabil  Executare 

3.1 Digitizarea 
activităților ISM și 
promovarea 
”standardizării fără 
hârtie” 

3.1.1 Implementarea unui sistem 
informatic de tip ”cloud” în 
activitatea internă a ISM 
(Implementarea pachetului 
Microsoft Office 365/Google/ELO 
Digital etc.) 

Analiza comparativă a sistemelor 
informatice de tip ”cloud” efectuată 
 
 
 
 
Sistem informatic de tip ”cloud” 
implementat 

T2 
 
 
 
 
 

T4 

BTI 
Subdiviziuni 
structurale 

Realizat 
A fost efectuată o analiză a 
aplicațiilor de tip cloud pentru a 
implementa un sistem de 
management al documentelor. 
 
În curs de realizare 
Au fost desfășurate ședințe și 
discuții cu elaboratorii ELO Digital și 
MOLDDATA privind un sistem cloud 
pentru managementul 
documentelor și project 
management. Totodată, au fost 
examinate posibilitățile ISOlutions 
oferit de ISO. 
A fost identificat un prestator de 
serviciu în acest domeniu care 
urmează să prezinte soluția. 

3.1.2 Implementarea unui sistem 
informatic de management al 
resurselor umane 

Sistem informatic implementat T2 BTI 
VDA 

Realizat 
A fost elaborat un sistem informatic 
de management al resurselor 
umane în format MS Excel cu 
resurse interne. 

3.1.3 Dezvoltarea și promovarea 
platformei eComitet 

Platforma eComitet dezvoltată 
 
 
 
 
 
100% CT înregistrate în platformă 
 

T2 
 
 
 
 
 

T4 

DS 
BTI 

Realizat 
Platforma e-Comitet a fost 
elaborată și configurată conform 
necesităților ISM și completată cu 
date. 
 
Realizat 



 
 

 
 
100% membri de CT înregistrați în 
platforma 
 
 
Nr. de proiecte de standarde examinate în 
CT plasate în platforma eComitet (100% 
din proiecte examinate plasate) 

100% CT au fost înregistrate în 
platforma e-Comitet. 
 
Realizat 
100% membri  CT au fost  
înregistrați în platforma e-Comitet 
 
 
 
În curs de realizare 
Au fost plasate 30 proiecte de 
standarde. 
 
Totodată, a fost considerat relevant 
să fie implementat sistemul 
ISOlutions elaborat de ISO. La 
moment deja sunt atinse înțelegeri 
cu Secretariatul Central ISO privind 
procurarea dreptului de utilizare și 
implementarea sistemului 
ISOlutions în activitatea ISM și în 
lucrările comitetelor tehnice 
naționale. Conform înțelegerilor, se 
estimează că sistemul ISOlutions va 
fi lansat în exploatare în lunile 
aprilie-mai 2019. 
Astfel, toate datele, care 
actualmente se conțin în platforma 
e-comitet vor fi migrate în 
ISOlutions. 

3.1.4 Implementarea instrumentelor 
IT în traducerea standardelor 
moldovenești în limba de stat/rusă 
(implementarea TRADOS) 

Baza de date de titluri de standarde creată 
 
 
 
 
3500 de titluri de standarde traduse prin 
aplicația TRADOS 

T2 
 
 
 
 

T4 
 

DS Realizat 
A fost creată baza de titluri de 
standarde, fiind introduse 23435 de 
titluri în aplicația TRADOS. 
 
Realizat 
Au fost traduse 3500 de titluri de 
standarde 

3.2 Dezvoltarea accesului 
la standarde în format 
digital 

3.2.1 Elaborarea și implementarea 
magazinului online (e-shop) (cu 
suportul proiectului Implementarea 
Eurocodurilor în Republica Moldova 
și sporirea accesului la standarde) 

Magazinul on-line de standarde e-Shop 
implementat 
 
 
 
 
 

T4 DS 
BTI 

În curs de realizare 
Specificația tehnică și documentația 
de licitație a fost elaborată și 
coordonată cu Agenția Cehă pentru 
Dezvoltare (CDA).  
A fost desfășurat concursul pentru 
selectarea elaboratorului 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de fișiere (pdf) necesare pregătite 
 
 
 
 
100% de fișiere de tip ”preview” necesare 
create 

magazinului on-line de standarde e-
Shop (AV-MACROCOM SRL). A fost 
elaborată documentația detaliată de 
elaborare a sistemului. A fost agreat 
design-ul și funcționalitățile web. Au 
fost alocate și configurate resurse 
hardware pentru elaborarea 
versiunii primare. La moment 
lucrările de elaborare se desfășoară 
cu un ritm avansat. 
 
Realizat 
Au fost optimizate 100% din 
fișierele pdf ale standardelor 
moldovenești 
 
În curs de realizare 
A fost pregătit pachetul de fișiere de 
tip „preview”- 16 000 de pdf-ri 
verificate și editate 

3.2.2 Dezvoltarea pachetelor de 
servicii privind accesul on-line la 
standarde 

2 pachete de servicii dezvoltate 
20 de clienți abonați la serviciile on line 

T4 CBSS În curs de realizare 
Au fost elaborate câteva pachete de 
servicii pentru accesul on-line la 
standarde, care vor face parte din E-
shop. 
Abonarea la aceste pachete se va 
realiza o după lansarea e-shopului. 

3.3 Asigurarea accesului 
la informații veridice, 
complete, ușor de găsit și 
de înțeles despre 
standarde 

3.3.1 Optimizarea funcționalităților 
bazei de date eStandard, inclusiv 
automatizarea acestora 

5 funcționalități optimizate T4 DS 
BTI 

În curs de realizare 
Au fost implementate 3 
funcționalități noi în baza de date e-
standard: 
1) importul semi-automat a meta 
datelor (creare fișe) de pe serverele 
externe ale CEN/CENELEC, ISO, IEC; 
2) anularea edițiilor vechi ale 
standardelor elaborate de 
organizațiile de standardizare 
menționate mai sus, cu identificarea 
SM adoptate care trebuie anulate; 
3) previzualizarea standardelor fără 
drept de descărcare. 
La data de 18.04.2018 a fost lansată 
licitația repetată (anterior - de 2 ori 
în 2017) pentru procurarea 



 
 

serviciilor de dezvoltare și 
perfecționare a BD și completarea 
unor noi funcționalități, care ulterior 
a fost anulată din lipsa concurenței 
obiective.  

3.3.2 Completarea și corectarea 
datelor despre standarde în baza de 
date eStandard 

100% de erori depistate corectate 
 

Permanent  DS 
BTI 

Realizată 
Au fost identificate și eliminate 
dublările de ICS, respectiv 686 
legături identificate și atribuite ICS-
urilor eliminate au fost migrate 
către cele corecte. 
Au fost corectate „tipurile de 
legături dintre standarde” 
(standarde din baza de dare - 
europene) 4 865 de fișe, și anume: 
1) din „corespondent european” în 
„înlocuit prin”; 
2) din „corespondent național” în 
„corespondent european”. 
Au fost create legături dintre 
standardele moldovenești și cele 
internaționale (ISO) - 990 de legături 
efectuate. 
Au fost identificate dublările 
standardelor ETSI după importul 
global ale acestora și ștergerea a 
132 de fișe din sistem. 

3.3.3 Actualizarea bazei de date 
eStandard (cu standarde 
moldovenești, europene, 
internaționale, interstatale și ale 
altor țări) 

100% de standarde moldovenești 
introduse 
100% de standarde europene introduse 
100% de standarde internaționale 
introduse 
100% de standarde interstatale introduse 

T4 DS Realizat 
Au fost introduse: 
1) 4 697 de standarde moldovenești 
(ceea ce constituie 100% din 
standardele moldovenești 
adoptate), 
2) 1 485 de standarde europene 
(ceea ce constituie 100% de 
standarde europene); 
3) 2 351 de standarde internaționale 
(ceea ce constituie 100% de 
standarde internaționale); 
4) 515 de standarde interstatale 
(ceea ce constituie 100% de 
standarde interstatale) 

3.3.4 Crearea versiunii on-line a 
Buletinului de Standardizare (pagina 
web) 

Pagina web a Buletinului de standardizare 
creată 

T2 BTI 
DCRE 

În curs de realizare 



 
 

A fost creată pagina web a 
Buletinului de Standardizare, poate 
fi accesat după următorul link: 
https://sites.google.com/view/bulet
inul-de-
standardizare/bs?authuser=1 
A fost plasate: 
1) 186 hotărâri la rubrica 
”Standardizarea Națională” pentru 
anul 2018; 
2) 15 fișiere la rubrica 
”Standardizarea Europeana” pentru 
anul 2018; 
3) 10 fișiere la rubrica 
”Standardizarea Internațională” 
pentru anul 2018; 
4) 5 fișiere la rubrica 
”Standardizarea Interstatală” pentru 
anul 2018 

Obiectiv strategic 4: Promovarea comunicării inteligente despre standardele și activitatea de standardizare 

4.1 Dezvoltarea 
platformelor de 
comunicare durabile cu 
business-ul, autoritățile 
publice și alte părți 
interesate 

4.1.1 Diseminarea informațiilor 
privind activitatea de standardizare 
desfășurată la nivel național, 
european, internațional și 
interstatal 

84 materiale informaționale elaborate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 DCRE 
DS 

Subdiviziunile 
structurale 

Realizat 
În trimestrul I-IV au fost elaborate 
101 materiale informaționale: 
 
1. ”Standardul internațional pentru 
boabele de cacao a fost recent 
actualizat”; 
2. ”Seminar informativ în domeniul 
standardizării în cadrul Expoziției 
Naționale „Fabricat în Moldova””; 
3. ”Un nou standard european 
contribuie la siguranța paturilor 
medicale pentru copii și adulți”; 
4. ”Standardul ISO 31000 a fost 
actualizat”; 
5. ”ISO la 71 de ani de activitate”; 
6. ”Standardul ISO/IEC 27000 a fost 
actualizat”; 
7. ”A fost aprobat Programul de 
standardizare națională pentru anul 
2018”; 
8. ”Studenții Institutului „IMI-NOVA” 
în vizită la ISM”; 

https://sites.google.com/view/buletinul-de-standardizare/bs?authuser=1
https://sites.google.com/view/buletinul-de-standardizare/bs?authuser=1
https://sites.google.com/view/buletinul-de-standardizare/bs?authuser=1


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ”Atelier de lucru în cadrul 
proiectului DCFTA”; 
10. ”ISM la 5 ani de activitate”; 
11. ”Conferința de închidere a 
proiectului Twinning Light”; 
12. ”Ședințele comitetelor tehnice 
de standardizare din această 
săptămână”; 
13. ”ETSI a lansat standardul pentru 
aplicația de urgență mobilă”; 
14. ”Participarea ISM la cea de-a 55-
a ședință a Comitetului tehnico-
științific în domeniul standardizării”; 
15. ”Elaborarea standardelor 
moldovenești de evaluare”; 
16. ”Ședință de lucru în cadrul 
proiectului „Implementarea 
eurocodurilor în Republica 
Moldova”; 
17. ”Workshop privind 
implementarea standardelor pentru 
performanța energetică a clădirilor”; 
18. ”A fost publicată versiunea 
tradusă a standardului pentru 
educație nonformală„; 
19. ”Sectorul educațional 
beneficiază de un nou standard 
internațional de management”; 
20. ”Participarea reprezentanților 
ISM la ședința Comitetului pentru 
Antreprenoriat în Agricultură”; 
21. ”Participarea reprezentanților 
ISM la Conferința Balcanică de 
Standardizare”; 
22. ”La Chișinău va avea loc, în 
premieră, un training regional în 
domeniul standardizării”; 
23. ”Seminar informativ privind 
cerințele de calitate ale fructelor și 
legumelor proaspete”; 
24. ”Participarea ISM la seminarul 
informativ dedicat domeniului 
metrologiei și evidenței gazelor 
naturale”; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ”Familia de standarde ISO/IEC 
27000 furnizează setul de 
instrumente pentru acordul RGPD”;” 
Institute for Standardization of 
Moldova published the first 
Moldovan standard in XML format; 
27. ”ISM a publicat primul standard 
moldovenesc în format XML”; 
28. ”ИСМ опубликовал первый 
молдавский стандарт в формате 
XML”; 
29. ”La Chișinău se desfășoară, în 
premieră, un training regional în 
domeniul standardizării”; 
30. ”The first ISO regional training in 
standardization in Chisinau”; 
31. ”Первый в Кишиневе тренинг 
организованный Международной 
организацией по стандартизации 
(ISO)”; 
32. ”Reprezentanții ISM au 
participat la evenimentul aniversar 
al Bibliotecii Republicane Tehnico-
Științifice”; 
33. ”ISM a participat la o conferință 
Balcanică despre situația actuală 
privind eurocodurile”; 
34. ”Un nou standard european 
privind substanțele chimice utilizate 
pentru tratarea apei potabile”; 
35. ”Este disponibilă versiunea 
tradusă a standardului SM EN 
ISO/IEC 17025:2018”; 
36. ”ISM a participat la Adunarea 
Generală CEN/CENELEC”; 
37. ”Participarea delegației 
Republicii Moldova la cea de-a 53-a 
ședință EASC”; 
38. ”Noua ediţie a standardului ISO 
22000: soluții și beneficii”; 
39. ”Reprezentantul ISM, participant 
la conferința web organizată de 
ISO”; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. ”Au fost constituite două 
comitete tehnice de standardizare”; 
41. ”The representative of ISM, 
participant at the web conference 
organized by ISO”; 
42. ”Schimb de experiență pentru 
ISM în cadrul unui workshop 
internațional”; 
43. ”A fost publicată versiunea nouă 
a standardului internațional ISO 
19011:2018”; 
44. ”Eveniment privind avantajele 
standardelor europene și 
internaționale pentru laboratoarele 
de încercări”; 
45. ”An event on the benefits of 
European and International 
standards for testing laboratories”;  
46. ”Семинар о преимуществах 
европейских и международных 
стандартов для испытательных 
лабораторий”; 
47. ”Reprezentanții organismelor de 
certificare au participat la seminarul 
informativ ISM”; 
48.”Representatives of certification 
bodies attended the ISM’s 
informative seminar”; 
49. ”Представители органов по 
сертификации приняли участие в 
информационном семинаре ISM”; 
50. ”A apărut versiunea actualizată a 
standardului ISO 10005:2018”; 
51. ”Seminarul CEN privind Cadrul 
european de calitate pentru stagiile 
studenților”; 
52. ”A fost revizuit un nou standard 
ce asigură securitatea informației”; 
53. ”Activitate sănătoasă pe role 
standardizate”; 
54. ”Eveniment privind 
standardizarea în domeniul 
industriei ușoare”; 
55. ”ISM organized an event in light 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industry”; 
56. ”ISM организовал 
мероприятие в сфере лёгкой 
промышленности”; 
57. ”Standardul ISO 45001:2018 – 
garant al siguranței la locul de 
muncă”; 
58. ”Transportul viitorului: de la 
standarde la progres”; 
59. ”Participă la un webinar gratuit 
dedicat managementului energiei 
conform ISO 50001:2018”; 
60. ”Ședința CT 49 „Eficiența 
energetică a clădirilor””; 
61. ”The meeting of TC 49 ,,Energy 
Efficiency in Buildings’’”; 
62. ”Заседание CT 49 
«Энергоэффективность зданий»”; 
63. ”A apărut Strategia ISM privind 
dreptul de autor asupra 
standardelor”; 
64. ”Eveniment dedicat 
standardizării în domeniul IT”; 
65. ”An event about the role of 
standardization and IT services”; 
66. ”A fost revizuit ghidul 
internațional ISO/IEC 41 privind 
ambalajele”; 
67. ”Ședința de constituire a CT 68 
„Competenţe ale reprezentanţilor 
vamali””; 
68. ”Заседание по созданию CT 68 
«Компетенции таможенных 
представителей»”; 
69. ”Заседание по созданию CT 68 
«Компетенции таможенных 
представителей»”; 
70. ”Reprezentantul ISM la 
evenimentul aniversar al ASRO”; 
71. ”Ziua Mondială a Standardizării 
2018”; 
72. ”Cursul de instruire ,,Trecerea de 
Ia OHSAS 18001 la ISO 45001"”; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. ”Обучающий курс «Переход от 
OHSAS 18001 к ISO 45001»”; 
74. ”Training course "Transition 
from OHSAS 18001 to ISO 45001"”; 
75. ”Schițăm viitorul de Ziua 
Mondială a Orașelor – World Smart 
City Forum 2018”; 
76. ”Curs de instruire privind 
managementul calității în instituții 
de învățământ”; 
77. ”Training course on quality 
management in educational 
institutions”; 
78. ”Учебный курс по управлению 
качеством образования”; 
79. ”Studenții UTM, într-o vizită de 
studiu la ISM”; 
80. ”Students of the Technical 
University of Moldova visited ISM”; 
81. ”Ознакомительный визит 
студентов ТУМ в Институте 
Стандартизации Молдовы”; 
82. ”Seminar informativ privind 
sistemele de management în 
instituțiile de învățământ”; 
83. ”Informative seminar on 
management systems in educational 
institutions”; 
84. ”Информационный семинар о 
системах менеджмента в учебных 
заведениях”; 
85. ”A apărut un nou standard 
internațional destinat utilizării 
responsabile a lemnului”; 
86. ”Înaintarea propunerilor pentru 
elaborarea Programului de 
Standardizare Naţională 2019”; 
87. ”În premieră, secretarul executiv 
al EASC a vizitat ISM”; 
88. ”The executive secretary of the 
EASC visited, for the first time, the 
ISM”; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89. ”Delegația organismului de 
standardizare din Republica Belarus, 
în vizită la ISM”; 
90. ”The delegation from the 
national standardization body of the 
Republic of Belarus visited the ISM”; 
91. ”Cea de-a 54-a ședință EASC, 
desfășurată la Chișinău”; 
92. ”54-е заседание МГС СНГ 
состоялось в Кишиневе”; 
93. ”Reprezentanții Institutului de 
cercetări în standardizare, 
metrologie și certificare din 
Republica Uzbekistan s-au reunit 
într-o ședință la ISM”; 
94. ”The representatives of the 
Uzbek State Centre for 
Standardization, Metrology and 
Certification, at ISM”; 
95. ”ISM a fost certificat conform 
standardului ISO 37001:2016”; 
96. ”Reprezentanții ISM au 
participat la evenimentele 
organizate de ETSI”; 
97. ”Ședința de constituire a două 
comitete tehnice de standardizare”; 
98. ”Lumea devine mai accesibilă 
prin standardele ISO”; 
99. ”A apărut un nou site al 
Buletinului de Standardizare”; 
100. ”A new website for the 
Standardization Bulletin”; 
101. Новый сайт бюллетеня по 
стандартизации 
102.”Apă pentru dezvoltare 
sustenabilă”; 
103. ”Buletinul informativ al ISM nr. 
4/2017”; 
104. ”Succesele semestrului II”; 
Succesele anului 2017”;  
105. „Fructe și legume proaspete. 
Cerințe de calitate și 
comercializare”;  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106. „Linii directoare privind 
comportamentul anti-mită al 
angajaților ISM”; 
107. ,,Strategia privind protecția 
dreptului de autor asupra 
standardelor”; 
108. ,, Politica privind protecția 
dreptului de autor asupra 
standardelor”; 
109. „SM EN ISO 22000:2018 ‒ 
Fabrica mea de produse 
alimentare’’; 
110. „Behavior code for the 
independence of the president and 
the secretary of a technical 
comittee’’; 
111.„Oтмена конфликтных 
молдавских стандартов’’; 
112.„Strategia privind protecția 
dreptului de autor asupra 
standardelor”; 
113. „ Politica privind protecția 
dreptului de autor asupra 
standardelor’’; 
114. Material video ,,De ce avem 
nevoie de standardele ISO?’’; 
115. Material video ,,Protejăm 
natura prin standarde’’; 
116. Material video ,,Ziua Mondială 
a Standardizării 2018!”; 
117. Material video ,,Lumea 
standardelor - Ziua Mondială a 
Standardizării”; 
118. ”Politica și obiectivele 
Sistemului de management anti-
mită ISM”; 
119. ”Definim a patra revoluție 
industrială prin standarde”; 
120. ”Cum navighezi pe noul site al 
Buletinului de standardizare?”; 
121. Material informațional ”Buletin 
de Standardizare”. 
 
Realizat 



 
 

 
 
 
 
 
 
600 părți interesate informate 
 
 
6 evenimente organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 participanți la evenimente 

A fost realizată revista semestrială a 
ISM ISMART care cuprinde 
informatiile pentru trimestrul I, II 
2018 
 
Peste 600 de părți interesate 
informate 
 
Realizat 
A fost asigurată participarea 
experților ISM în cadrul a 8 
evenimente organizate în contextul 
INFO BUSINESS: ÎNTREABĂ 
EXPERTUL, Acces la suport ți 
finanțare pentru creșterea 
competitivității afacerilor și 
dezvoltarea companiei într-un 
mediu competitiv la care au fost 
prezentate informații privind 
infrastructura calității 
(standardizare, reglementare 
tehnică, certificare): 
1) 22 mai (Anenii Noi - 42 de 
participanți) 
2) 31 mai (Ialoveni -74  de 
participanți) 
3) 5 iunie (Orhei - 108 participanți ) 
4) 8 iunie (Soroca -  71 de 
participanți) 
5) 12 iunie (Hîncești - 123 de 
participanți) 
6) 19 iunie (Edineț - 85 de 
participanți) 
7) 26 iunie (Ștefan Vodă –34 
participanți); 
8) 29 iunie (Comrat – cca 70 
participanți) 
 
Realizat 
În total 607 de participanți. 

 4.1.2 Promovarea Buletinului de 
Standardizare 

200 utilizatori 
 
 
 

T4 DCRE 
 

În curs de realizare 
Au fost înregistrați 192 de 
urmăritori a Buletinului de 
Standardizare. 



 
 

 
200 vizualizări a paginii-web 

 
Realizat 
În medie, 200 de vizualizări ale 
postărilor de pe pagina Facebook a 
Buletinului de Standardizare. 
 
Au fost elaborate  2 materiale 
informaționale de promovare a 
Buletinului de standardizare. 
 

4.1.3 Utilizarea tehnologiilor de 
comunicare moderne pentru 
difuzarea materialelor 
informaționale privind 
standardizarea 

100% materiale informaționale difuzate cu 
utilizarea tehnologiilor moderne 
 
 
 
 
600 destinatari 

T4 DCRE Realizat 
100% materiale informaționale au 
fost difuzate utilizând tehnologiile 
moderne (Mail Chimp, Facebook, 
Twiter, Google+) 
 
Materialele informaționale au fost 
difuzate la peste 600 de destinatari 

4.1.4 Promovarea utilizării 
standardelor în procesul 
educațional în instituțiile de 
învățământ superior și mediu de 
specialitate 

4 evenimente organizate  
 
 
 
 
 
 
 
 
60 cadre didactice instruiți 
 

T4 MD În curs de realizare 
În perioada 30 octombrie - 7 
noiembrie 2018 s-a desfășurat, în 4 
sesiuni,  un curs de instruire a 
cadrelor didactice cu tematica: 
„Asigurarea calității în instituțiile de 
învățământ prin implementarea 
sistemelor de management”.  
 
Au fost instruite 80 de cadre 
didactice din cadrul colegiilor, 
centrelor de excelență și 
universităților din Republica 
Moldova. 

4.2 Furnizarea mesajelor 
în limbaj accesibil privind 
valoarea, beneficiile și 
impactul standardelor 

4.2.1 Promovarea aplicării 
standardelor europene și 
internaționale în domenii specifice, 
inclusiv în contextul DCFTA 

12 materiale informaționale elaborate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 DCRE 
MRE 
DS 

Realizat 
Au fost elaborate și difuzate 
materiale informaționale: 
1.”Ce este nou în ISO 31000:2018 
Managementul riscului”; 
2.”Standardele ce contribuie la 
performanța energetică ”; 
3.”Sănătatea şi securitatea 
ocupațională”; 
4.”ISO 45001 Sănătate și securitate 
ocupațională”;  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 părți interesate informate 
 
 
 
6 evenimente organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ”Seria de standarde SM EN ISO 
52000:2018 Performanța energetică 
a clădirilor”; 
6. ”ISO 16439 Informare și 
documentare. Metode și proceduri 
de evaluare a impactului 
bibliotecilor”; 
7. ”SM ISO 21001:2018 — noul 
standard pentru organizațiile 
educaționale”; 
8. ”SM EN ISO 9001:2015 Sisteme 
de management al calității. 
Cerințe”; 
9. ”ISO 9001:2015 — Cum îl 
utilizăm?”; 
10. ”ISO 50001 – un nou impuls 
pentru eficiența energetică”; 
11. ”SM ISO 20700:2018 Linii 
directoare pentru servicii de 
consultanță în management”; 
12. ”SM ISO 14785:2018 Servicii de 
informare și de recepție a turiștilor”. 
 
Materialele informaționale au fost 
difuzate la peste 600 de părți 
interesate informare 
 
În curs de realizare 
Au fost organizate 5 evenimente: 
1) La data de 01 februarie 2018, în 
cadrul Expoziției Naționale „Fabricat 
în Moldova", a fost organizat un 
seminar informativ în domeniul 
standardizării, cu participarea 
reprezentanților mediului academic, 
ai instituțiilor de cercetare, ai 
instituțiilor și autorităților publice 
(64 participanți); 
2) La data de 18.09.2018 a fost 
organizată participarea experților 
din Republica Moldova în cadru unui 
Webinar (online) organizat de 
Institutul de energetică din Londra și 
BSI.Genericul webinar-ului ”ISO 
50001:2018 Sisteme de 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 participanți 

management al energiei” (19 
participanți); 
3) 27.09.2018 S-a organizat un 
eveniment cu genericul ”Rolul 
serviciilor IT în creșterea 
economică” în cadrul evenimentului 
au participat 4 speakeri din cadrul 
”IT Park Moldova” ”Agenția de 
Guvernare Electronică” ”Institutul 
de Dezvoltare a Societății 
Informaționale” ”Institutul de 
Standardizare din Moldova” (18 
participanți). 
4) La data de 15.05.2018 a avut loc 
un Seminar informativ în domeniul 
agriculturii în comun cu Camera de 
Comerț și Industriei, au participat 19 
persoane; 
5) La data de 06.11.2018 a avut loc 
webinarul, organizat de 
CEN/CENELEC Management centre 
pentru părțile interesate cu 
genericul „Standrd drafters- 
Conformity Assessment”. Au 
participat 27 participanți. 

La evenimentele respective au 
participat 147 de părți interesate. 

4.2.2 Promovarea tranziției de la 
standardele GOST la standardele 
europene și internaționale 

4 evenimente organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 de participanți 
 

T4 DCRE 
DS 

În curs de realizare 
Pe parcursul anului 2018 au fost 
organizate doua evenimente: 
1) La data de 26.08.2018 “Avantajul 
înlocuirii GOST-urilor și tranziția 
către standardele europene și 
internaționale” pentru laboratoare 
de încercări (42 participanți); 
2) La data de 27.08.2018 “Avantajul 
înlocuirii GOST-urilor și tranziția 
către standardele europene și 
internaționale” pentru OEC (15 
participanți); 
 
57 de participanți 
 



 
 

4 materiale informaționale elaborate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 categorii de părți interesate informate 
 
 
 
600 de persoane informate 
 

4 materiale informaționale privind 
promovarea tranziției de la 
standardele GOST care urmează a fi 
anulate la standardele europene și 
internaționale elaborate și difuzate 
în cadrul evenimentelor:  
1) ”Anularea standardelor 
moldovenești conflictuale (varianta 
română)”; 
2) ”Отмена конфликтных 
модавских стандартов (varianta 
rusă)”. 
3 
3) ”Tranziția de la standardele GOST 
la standardele europene”; 
4) ”Cum procedăm în cazul în care 
un standard a fost anulat?”. 
 
Materialele informaționale au fost 
distribuite către 8 categorii de părți 
interesate  
 
Cca 600 de părți interesate au fost 
informate 

4.2.3 Promovarea aplicării 
standardelor în achiziții publice 

 
2 evenimente organizate 
 
 
 
 
de participanți 
 
4 materiale informaționale elaborate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 categorii de părți interesate informate 

T4 DCRE 
DS 

Realizat 
Reprezentanții ISM au participat la 2 
evenimente organizate de Agenția 
Servicii Publice (13 martie 2018, 3 
aprilie 2018) cu participarea a mai 
mult de 100 de persoane. 
Cca 100 de participanți 
 
În cadrul evenimentelor au fost 
distribuite materiale informaționale 
relevante: 
1. Standardele verzi în achiziții 
publice durabile; 
2. Achiziții publice. Modalități de 
descriere a specificațiilor tehnice. 
3. Beneficiile utilizării standardelor 
în specificațiile tehnice pentru 
achiziții publice 
4. Achizițiile publice ecologice prin 
prisma standardizării 
Materialele informaționale au fost 



 
 

 
 
 
600 persoane informate 
 

distribuite către 8 catgorii de părți 
interesate  
 
Cca 600 de părți interesate au fost 
informate 

4.3 Promovarea 
sistemului național de 
standardizare pe plan 
regional drept exemplu 
de urmat 

4.3.1 Sporirea vizibilității ISM pe 
rețelele de socializare 

100% materiale informaționale publicate 
în limba română difuzate pe rețelele de 
socializare 
 
 
200 de subscrieri noi 
 
 
 
Cel puțin 30% din materiale informaționale 
publicate și în limba rusă 
Cel puțin 30% din materiale informaționale 
publicate și în limba engleză 

T4 
 

DCRE 
Subdiviziunile 

structurale 

Realizat  
100% materiale informaționale 
publicate în limba română au fost 
difuzate pe rețelele de socializare 
 
În curs de realizare 
În trimestrele I - IV  au fost 
înregistrate 180 de subscrieri noi. 
 
În total au fost traduse 43 de 
materiale, ceea ce constituie 33 % 
de materiale informaționale în limba 
engleză și rusă. 

4.3.2 Sporirea accesibilității 
informațiilor despre sistemul 
național de standardizare pentru 
utilizatorii din alte țări 

Pagina-web a ISM tradusă în limba rusă și 
engleză 
Cel puțin 30% din materiale informaționale 
publicate și în limba rusă 
Cel puțin 30% din materiale informaționale 
publicate și în limba engleză 

T2 
T4 

DCRE 
Subdiviziunile 

structurale 

În curs de realizare 
Compartimentele paginii web a ISM 
au fost traduse în proporție de 90% 
în limba rusă și engleză, dar vor fi 
plasate pe site după revizuirea 
acestuia în cadrul proiectului DCFTA 
”Technical Assistance to Support 
Quality Infrastructure Framework 
within a DCFTA Context in the 
Republic of Moldova” 

4.3.3 Organizarea evenimentelor 
regionale și internaționale în 
domeniul standardizării 

2 evenimente organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 DCRE 
DS 

Realizat 
Au fost organizate următoarele 
evenimente: 
1) 29 mai - 01 iunie 2018 a avut loc 
seminar regional ”Managing 
national standards development 
projects and programmes(MSPP”), 
organizat in parteneriat cu ISO 
Au participat 25 de reprezentanți ai 
organismelor de standardizare din 
13 țări. 
2) Pe data de 29.11.2018 în Chișinău 
a fost organizată cea de-a 54-a 
ședință a EASC. În cadrul ședinței au 
participat reprezentanții mai multor 
țări din spațiul CSI (Belarus, 
Federația Rusă, Kazahstan, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 participanți 

Uzbekistan, Ucraina, Kârgâzstan, 
Tadjikistan, Armenia, Azerbaidjan), 
conducători ai organizațiilor de 
standardizare, metrologie, 
acreditare și certificare. 
Au participat 36 de reprezentanți ai 
organismelor de standardizare din 9 
țări. 
 
61 de participanți  

4.3.4 Intensificarea relațiilor de 
colaborare cu organismele de 
standardizare din regiune 

2 evenimente comune organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 schimburi de informații organizate 

T4 DCRE 
DS 

Realizat 
Au fost realizate următoarele 
evenimente: 
1) În perioada 15-19 mai 2018 
reprezentanții ISM au participat la 
cea de a 7-a Conferință Balcanică de 
Standardizare, în or. Sofia, Bulgaria, 
unde a fost prezentată experiența 
ISM în Exercițiul de evaluare privind 
nivelul de îndeplinirea cerințelor 
Regulamentului Intern CEN/CLC, 
Partea 1D și a Ghidului 22 CEN/CLC. 
2) În perioada 28-30 mai 
reprezentantul ISM a participat la 
Conferința ”Current Status and 
Further Development of Eurocods in 
the Western Balcans region, unde 
reprezentatnul ISM a prezentat 
experiența RM în implimentarea 
eurocodurilor”. 
 
Realizat 
Au fost realizate următoarele 
schimburi de informații: 
1) Între 26.08.2018-30.08.2018 a 
fost organizată vizita de studiu a 3 
reprezentați ai ISM în organismul de 
standardizare din Elveția, SWITEC 
Infocenter. 
 
2) Pe 28 noiembrie 2018, delegația 
din Republica Belarusi de la 
Comitetul de Stat de Standardizare 
al Republicii Belarusi 
(GOSSTANDART) a vizitat ISM. 



 
 

 
3) Pe 30 noiembrie 2018, delegația 
din Republica Uzbekistan de la 
Institutului de cercetări în 
standardizare, metrologie și 
certificare din subordinea Agenției 
de standardizare, metrologie și 
certificare (Uzstandard) a vizitat 
ISM. 

Obiectiv strategic 5: Promovarea aplicării standardelor în suportul business-ului și în beneficiul societății 

5.1 Dezvoltarea unei 
colecții coerente de 
standarde moderne care 
sunt efectiv utilizate de 
industrie și aduc 
economiei beneficiile 
recunoscute 

5.1.1 Adoptarea standardelor 
europene și internaționale în 
calitate de standarde moldovenești 

4000 de standarde europene adoptate 
(85% de standarde europene preluate) 
 
 
 
 
 
100 de standarde internaționale adoptate 
 
 
 
 
100% de standarde europene armonizate 
adoptate 

T4 DS 
 

Realizat 
Pe parcursul anului 2018 au fost 
adoptate în calitate de standarde 
moldovenești: 4516 standarde 
europene (85,05  % de standarde 
europene preluate) 
 
Realizat 
În trimestrele I-IV 2018  au fost 
adoptate 181 de  standarde 
internaționale 
 
Realizat  
100% de standarde europene 
armonizate au fost adoptate (3456 
standarde europene armonizate) 

5.1.2 Identificarea și anularea 
standardelor moldovenești 
conflictuale 

1000 standarde conflictuale anulate T4 DS Realizat 
În 2018 au fost identificate și 
anulate 1742 de standarde 
conflictuale cu standardele 
europene 

5.1.3 Identificarea și anularea 
standardelor moldovenești depășite 

500 standarde depășite anulate T4 DS Realizat 
În 2018 au fost identificate și 
anulate 889 de standarde depășite 
tehnologic 

5.1.4 Traducerea în limba 
română/rusă a standardelor 
moldovenești, puse în aplicare în 
limba originalului 

700 pagini standarde moldovenești 
traduse în limba de stat în cadrul ISM prin 
aplicația TRADOS 
 
 
 
 
 
 

T4 DS În curs de realizare 
Au fost traduse 386 de pagini de 
standarde europene și 
internaționale în limba română; 
În cadrul comitetului tehnic  CT 1 
Biblioteconomie. Informare. 
Documentare au fost traduse 119 
pagini. 



 
 

 
 
300 pagini standarde moldovenești 
traduse în limba de stat prin externalizare 
 
 
 
 
400 pagini standarde moldovenești 
traduse în limba rusă prin externalizare 

Total - 505 pagini traduse în limba 
română. 
 
Realizat 
Au fost traduse în limba română 
prin externalizare 7 standarde (în 
total 609 pagini traduse în limba de 
stat prin externalizare). 
 
În curs de realizare 
Au fost traduse în limba rusă prin 
externalizare 7 standarde (în total 
123 pagini traduse în limba rusă prin 
externalizare). 

5.1.5 Elaborarea standardelor 
moldovenești originale în domenii 
de interes național 

15 standarde SM pure inițiate în CT T4 DS Realizat 
A fost inițiată în CT elaborarea a 19 
proiecte de standarde 
moldovenești: 
1) ”Produse de finisare arhitecturală 
din roci calcaroase. Condiții 
tehnice”; 
2) modificare SM 262 ”Amestecuri 
uscate. Condiții tehnice”, 
3) ”Oțel laminat spiralat cu profil 
periodic clasa B500C pentru 
armarea construcțiilor din beton 
armat. Condiții tehnice”; 
4) ”Autovehicule pentru școli auto” 
(comitetul urmează a fi creat)), 
5)-19) 15 Anexe naționale la 
Eurocoduri (CT 54 Eurocoduri). 

5.1.6 Preluarea standardelor altor 
țări relevante necesităților pieței 

Nr. de standarde ale altor țări preluate  T4 DS Realizat 
A fost examinată propunerea de 
preluare a standardului Federației 
Ruse GOST R 51561-2000 Резинка 
жевательная. Общие 
технические условия.  
A fost preluat și publicat în limba 
română documentul PAS 3000:2015 
„Munca inteligentă. Cod de bune 
practici” (elaborat de Institutul 
Britanic de Standarde (BSI)). 

5.2 Promovarea aplicării 
standardelor ca 
instrumente moderne de 

5.2.1 Monitorizarea și analiza 
politicilor naționale care au 
tangență cu standardizarea 

Nr. de proiecte de acte normative 
examinate și avizate 

T4 DS Realizat 



 
 

creștere a performanței 
business-ului și de 
susținere a politicilor 
publice 

Au fost examinate și avizate 15 
proiecte de acte normative și 8 liste 
de standarde armonizate. 

5.2.2 Monitorizarea actelor 
normative în vigoare prin prisma 
referințelor la standarde (inclusiv 
standarde la care se fac referințe 
directe) 

Nr. de acte normative analizate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. de demersuri adresate autorităților de 
reglementare competente 

T4 DS Realizat 
Au fost examinate toate actele 
normative publicate în Registrul de 
Stat al actelor juridice 
(lex.justice.md), în perioada 
01.01.2017-01.08.2018, fiind 
extrase și analizate 14 acte 
normative la care se fac referințe la 
standarde. 
 
 
Realizat 
Au fost transmise 3 solicitări 
autorităților de reglementare 
competente (Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Ministerul Economiei și 
Infrastructurii. Agenția 
Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale 

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

4 proiecte inițiate T4 CBSS În curs de realizare 
În T1 a fost aplicat pentru 
următoarele proiecte: 
1. Economic integration and 
convergence with EU policies, SMEs, 
Trase and related Regulatory 
Cooperation, - competitiveness and 
implementation of DCFTAs with a 
focus on SMEs.  
2. Enhancing the quality of medical 
services from Moldova through 
implementation of European 
standards. 
La moment se poartă discuții cu 
partenerii privind inițierea unor 
proiecte de asistență. 



 
 

5.2.4 Dezvoltarea materialelor 
informaționale de suport care ar 
completa standardele și ar facilita 
aplicarea acestora 

2 materiale informaționale elaborate T4 DCRE 
DS 

În curs de realizare 
În cadrul proiectului DCFTA 
”Technical Assistance to Support 
Quality Infrastructure Framework 
within a DCFTA Context in the 
Republic of Moldova”. 
Se a fost planificată elaborarea a 5 
ghiduri sectoriale care vor constitui 
suport pentru businessul din RM. 

5.3 Acordarea suportului 
informațional business-
ului privind aplicarea 
standardelor 

5.3.1 Lansarea Centrului Business 
Suport în Standardizare 

Centrul lansat 
 
 
 
 
5 angajați ISM instruiți 
Vizita de studiu la un organism de 
standardizare din Uniunea Europeană 
efectuată 

T2 
 
 
 
 

T3 
T2 

CBSS 
 

În curs de realizare 
Prin Ordinul ISM nr. 14 din 
30.03.2018 a fost creat Centrul 
Business Suport în Standardizare. 
 
În T3, 3 angajați ai ISM au 
beneficiat, în cadrul proiectului 
”Support to Quality Infrastructure 
Framework within a DCFTA context 
in the Republic of Moldova”, de o 
vizită de studiu la organismul de 
standardizare din Elveția.  
Vizita de studiu organizată a vizat 
preluarea bunelor practici şi ideilor 
inovatoare pentru elaborarea 
strategiei Centrului Business Suport 
în Standardizare. 

5.3.2 Oferirea serviciilor de 
consultanță părților interesate 

Nr. de consultații oferite T4 CBSS 
Subdiviziunile 

structurale 

În curs de realizare 
Serviciul de acordare a consultațiilor 
în implementarea standardelor a 
fost lansat în T4, 2018. 

5.4 Implementarea 
politicilor de protecție a 
drepturilor de autor 
asupra standardelor care 
sunt bine înțelese și 
respectate de părțile 
interesate 

5.4.1 Ajustarea regulilor de 
standardizare și a procedurilor 
interne la practicile moderne privind 
protecția drepturilor de autor 
asupra standardelor 

Reguli de standardizare ajustate 
 
 
 
 
 
 
 
Procedurile interne ajustate 

T2 DS 
VDA 

Realizat 
La data de 18 decembrie 2018, au 
fost aprobate în ediție nouă regulile 
de standardizare, fiind ajustate 
inclusiv din punct de vedere al 
protecției drepturilor de autor 
asupra standardelor. 
 
În curs de realizare 
Este în elaborare o procedură 
operațională care va stabili modul 
de identificare și tratare a situațiilor 
de încălcare a dreptului de autor 
asupra standardelor. 



 
 

5.4.2 Dezvoltarea unui mecanism de 
urmărire a cazurilor de încălcare a 
dreptului de autor 

Mecanism dezvoltat 
 
 
 
 
 
 
 
20 de cazuri de încălcare a drepturilor de 
autor constatate 

T2 
 
 
 
 
 
 
 

T4 

VDA Realizat 
A fost aprobată prin Ordinul ISM nr. 
44 din 30.07.2018 Strategia ISM 
privind protecția dreptului de autor 
asupra standardelor și Politica 
privind protecția dreptului de autor 
asupra standardelor. 
 
Au fost expediate demersuri privind 
conformarea cu prevederile art. 16 
Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu 
privire la standardizarea națională în 
adresa a 21 de entități (cazuri de 
încălcare a dreptului de autor 
constatate). 

5.4.3 Promovarea respectării 
drepturilor de autor asupra 
standardelor 

4 materiale informaționale elaborate 
600 părți interesate informate 

T4 VDA 
DCRE 

Realizat 
Pe parcursul anului 2018 au fost 
elaborate 4 materiale 
informaționale privind respectarea 
drepturilor de autor asupra 
standardelor au fost elaborate și 
difuzate pe pagina web și social 
media: 
1) ”A apărut Strategia ISM privind 
dreptul de autor asupra 
standardelor”; 
2) ”Cum dețin legal un standard?”; 
3) ”Strategia privind protecția 
dreptului de autor asupra 
standardelor”; 
4. ”Politica privind protecția 
dreptului de autor asupra 
standardelor”. 

 


