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În perioada 23-24 septembrie curent, Comitetul European de Standardizare (CEN) 
și Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) au 
organizat un atelier de lucru cu genericul „Atelier de lucru privind standardizarea 
europeană în suportul tehnologiilor informaționale”, având drept scop 
valorificarea domeniului standardizării în raport cu resursele IT.

La eveniment au participat 12 reprezentanți ai Republicii Moldova din diferite 
domenii, precum: reprezentanți ai organismului național de standardizare, 
experți ai comitetelor tehnice, experți din domeniul industriei, reprezentanți ai 
companiilor IT de pe piața națională, alături de reprezentanți din mai multe țări.

În cadrul atelierului au fost prezentate și rezultatele unui sondaj realizat 
ante-
rior de către CEN/CENELEC, care a avut drept obiectiv evaluarea situației curente. 
Acestea urmează să contribuie la dezvoltarea unei platforme de cooperare dintre 
domeniul standardizării și cel al tehnologiilor informaționale.

evenimente / instruiri

Atelier de lucru privind standardizarea 
europeană în suportul tehnologiilor 
informaționale
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Realizările din cadrul proiectului QI 
în 3 ani de activitate

În data de 6 octombrie a avut loc evenimentul de închidere a proiectului „Suport 
pentru cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”, 
obiectivul căruia a fost oferirea suportului Republicii Moldova în consolidarea 
cadrului infrastructurii calității țării în contextul DCFTA.

Proiectul care s-a desfășurat în perioada septembrie 2017 – octombrie 2020 a pus 
accent pe continuarea alinierii sectorului infrastructurii calității și siguranței piețe 
la cerințele UE, îmbunătățirea aspectelor legate de competitivitatea sectorului 
privat prin sporirea producției, calității și a proceselor de afaceri ale IMM-urilor, 
elaborarea planului de acțiuni privind vizibilitatea și comunicarea stratificată 
privind DCFTA, în special în domeniul infrastructurii calității.

.

8 evenimente pentru părțile interesate, 7 sesiuni de instruire pentru angajații ISM, 
7 cursuri de instruire online elaborate de către experții proiectului ce urmează a 
fi plasate pe platforma educațională a ISM „Academia Standardizării”, sunt doar 
câteva dintre misiunile de care a beneficiat ISM.

În același timp, cele mai notorii misiuni organizate în cadrul proiectului rămân a 
fi suportul acordat în implementarea Sistemului de Management al Securității 
Informației în cadrul ISM, asistența acordată în desfășurarea autoevaluării 
activității ISM privind îndeplinirea criteriilor de membru cu drepturi depline al 
CEN/CENELEC, în baza cerințelor Ghidului 22 al CEN/CENELEC, precum și 
elaborarea Metodologiei pentru cuantificarea și măsurarea gradului de 
implementare și utilizare a standardelor de către piață, un document unic, 
dezvoltat pentru prima data în Republica Moldova.

Proiectul a fost finanțat din fondurile Uniunii Europene și a avut drept beneficiarii 
principali următoarele instituții: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Institutul 
Naţional de Metrologie, Institutul de Standardizare din Moldova, Centrul Național 
de Acreditare, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Unul dintre beneficiarii proiectului 
a fost Institutul de Standardizare 
din Moldova care a obținut 
suportul experților străini și locali în 
peste 35 de misiuni organizate, ce 
au avut drept scop îmbunătățirea 
abilităților echipei ISM și 
susținerea dezvoltării continue a 
domeniului standardizării în 
Republica Moldova
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CASCO a desfășurat o ședință de lucru 
la nivel regional

În data de 14 octombrie curent s-a desfășurat, în format online, ședința de lucru la 
nivel regional a comitetului tehnic de standardizare în domeniul evaluării 
conformității a ISO (CASCO). La ședință au participat reprezentanți ai 
organismelor de standardizare din Republica Moldova, Republica Kazakhstan, 
Republica Uzbekistan, Republica Belarus, Federația Rusă și reprezentanți ai 
Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare.

În cadrul evenimentului participanții au abordat subiectul activității comitetelor 
tehnice pe timp de pandemie, accentul fiind pus pe mecanismele 
implementate de organismele de standardizare în vederea asigurării continuității 
activității comitetelor tehnice de standardizare și participarea acestora la lucrările 
de standardizare internațională.

Republica Moldova participă la lucrările de standardizare în cadrul CASCO prin 
intermediul CT 43 Evaluarea conformității. 

evenimente / instruiri



7

Contribuția standardelor în stimularea redresării 
economice la nivel european

Viitorul sigur este rezultatul unui sistem european de standardizare calitativ, 
acesta oferă posibilitatea strategică necesară pentru redresarea economică a 
Uniunii Europene, acționând ca un catalizator la implementarea inovațiilor din 
domeniul ecologic și digital.

Anume aceste viziuni au constituit subiectul de bază al evenimentului de astăzi 
„Contribuția standardelor la redresarea economică a Europei”, organizat, în 
format online, de către Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul 
European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Eveniment la care au 
participat peste 200 de persoane, inclusiv reprezentanți ai Institutului de 
Standardizare din Moldova.

În cadrul evenimentului, organizatorii au discutat despre obiectivele și prioritățile 
CEN/CENELEC pentru următorul deceniu, stabilind astfel o nouă direcție strate-
gică, decizia fiind luată în urma provocărilor economice fără precedent ale crizei 
generate de pandemia COVID-19.

Pentru ca UE să facă față provocărilor actuale și pentru a rezista pe termen lung 
provocărilor de acest gen, este necesar un efort colectiv, astfel valorificând 
potențialul strategic al standardizării și consolidând piața standardelor la nivel 
european.
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Dialog online cu studenții 
UASM și UST

În data de 22 octombrie, a fost organizat un alt eveniment dedicat mediului 
academic, la care au participat studenții Universității Agrare de Stat din Moldova 
și a Universității de Stat din Tiraspol.

În cadrul evenimentului, reprezentanta ISM le-a vorbit tinerilor din cadrul 
specia-
lităților: cadastru și organizarea teritoriului, evaluarea și dezvoltarea imobilului, 
turism și servicii de agrement și management strategic în turism despre sistemul 
național de standardizare, precum și despre sistemul de management al calității 
și avantajele implementării acestuia.

Participanții s-au arătat cointeresați în mod special de procesul de implementare 
a standardului ISO 9001:2015 în instituțiile de învățământ.

evenimente / instruiri
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Importanța elaborării unei strategii în cadrul 
unui organism de standardizare

În data de 23 octombrie a avut loc evenimentul organizat de ISO, care a vizat 
importanța creării unei strategii de activitate a unui organism național de 
standardizare.

În cadrul evenimentului, ISO a prezentat rezultatele implementării strategiei de 
standardizare pentru perioada 2016-2020, noua strategie elaborată în vederea 
promovării domeniului standardizării, precum și avantajele elaborării și 
implementării unei astfel de strategii. Totodată, ISO a lansat metodologia de 
elaborare a unei strategii în domeniul standardizării.

Evenimentul este parte a seriei de evenimente organizate de ISO în perioada 
14-29 octombrie și urmărește susținerea eforturilor organismelor de 
standardizare din întreaga lume în elaborarea unei strategii de standardizare 
pentru o activitate eficientă și productivă.

Мероприятие ИСО посвященное важности 
стратегического планирования

23 октября, Международная организация по стандартизации (ИСО) провела 
мероприятие, посвященное важности стратегического планирования 
деятельности национальных органов по стандартизации.

В ходе мероприятия, ИСО представила результаты внедрения 
Стратегического плана развития на период с 2016 по 2020 гг., основные 
приоритеты Стратегического плана развития ИСО на период с 2021 по 2030 
гг., а также преимущества разработки и реализации стратегических планов.

Проведенное мероприятие является частью серии мероприятий, 
организованных ИСО с 14 по 29 октября, направленных на поддержку усилий 
национальных органов по стандартизации в процессе стратегического 
планирования их деятельности.
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Securitatea informației – o problemă 
mereu actuală

evenimente / instruiri

În data de 28 octombrie, în format online s-a desfășurat un alt eveniment 
destinat mediului academic, care a întrunit 32 de participanți – studenți ai 
facultății de Matematică și  Informatică din cadrul Universității de Stat din 
Moldova.

Evenimentul a avut drept scop prezentarea temei „Securitatea informației – o 
problemă mereu actuală”. În cadrul evenimentului au fost puse în discuție și alte 
teme din domeniul standardizării, precum: sistemul național de standardizare, 
tranziția de la standardele GOST la cele europene și dreptul de autor asupra 
standardelor.

Subiectul abordat fiind unul relevant specialității pe care o studiază, tinerii s-au 
implicat activ, prezentând interes și față de importanța implementării sistemelor 
de management în cadrul unei instituții.
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Standardele în susținerea sectorului agroalimentar

Standardele sunt cele care ne determină calea spre succes în procesul de 
producție. În acest sens, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), în 
colaborare cu Camera de Comerț și Inustrie a Republicii Moldova (CCI), a 
organizat un eveniment de informare, care s-a desfășurat online și a fost translat 
în regim live pe pagina de facebook a CCI.

Evenimentul cu tema: „Standarde și sisteme de management în ajutorul 
agricultorilor și producătorilor din industria alimentară” a fost organizat cu 
scopul de a informa atât despre importanța implementării standardelor în 
domeniul agroa-
limentar, cât și despre beneficiile implementării acestora, inclusiv a sistemelor de 
management.

Evenimentul a găzduit aproximativ 30 de participanți atât din cadrul 
Comitetului pentru Antreprenoriat în Agricultură al CCI, cât și producători din 
domeniul agroalimentar.
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Un nou eveniment organizat de 
către ISM în cadrul UTM

evenimente / instruiri

În sec. XXI securitatea informației reprezintă o problemă actuală cu care se 
confruntă întreaga societate. Indiferent de dimensiunea și tipul unei organizații, 
odată cu creșterea explozivă a fluxului informațional, aceasta trebuie să găsească 
elementele care să asigure protecția infrastructurii IT.

În cadrul unui alt eveniment de informare, organizat de către Institutul de 
Standardizare din Moldova (ISM), dedicat tinerilor specialiști ai facultății 
Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) din cadrul Universității 
Tehnice a Moldovei (UTM), a fost abordată tema „Securitatea informației – o 
problemă mereu actuală”.

La evenimentul desfășurat în format online au fost prezenți peste 50 de 
participanți și au fost puse în discuție și alte subiecte din domeniul 
standardizării, precum: sistemul național de standardizare, importanța 
implementării sistemelor de management în cadrul unei instituții, dreptul de 
autor asupra standardelor.
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Produse de E-guvernare în beneficiul businessului

Standardele sunt cele care ne determină calea spre succes în procesul de 
producție. În acest sens, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), în 
colaborare cu Camera de Comerț și Inustrie a Republicii Moldova (CCI), a 
organizat un eveniment de informare, care s-a desfășurat online și a fost translat 
în regim live pe pagina de facebook a CCI.

Evenimentul cu tema: „Standarde și sisteme de management în ajutorul 
agricultorilor și producătorilor din industria alimentară” a fost organizat cu 
scopul de a informa atât despre importanța implementării standardelor în 
domeniul agroa-
limentar, cât și despre beneficiile implementării acestora, inclusiv a sistemelor de 
management.

Evenimentul a găzduit aproximativ 30 de participanți atât din cadrul 
Comitetului pentru Antreprenoriat în Agricultură al CCI, cât și producători din 
domeniul agroalimentar.
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Sistemele de management – motor 
al progresului

evenimente / instruiri

Tema implementării standardelor și a sistemelor de management a fost 
discutată în cadrul evenimentului din data de 4 noiembrie, care a avut loc online 
și a întrunit peste 18 participanți, studenți ai Facultății de Textile și Poligrafie a 
Universității Tehnice a Moldovei (UTM).

Pe lângă cunoștințele oferite în domeniul standardizării, reprezentantul 
Institutului de Standardizare din Moldova (ISM) le-a vorbit participanților despre 
sistemul de management al securității informației, tranziția de la standardele 
GOST la cele europene, activitatea comitetelor tehnice de standardizare, precum 
și despre dreptul de autor asupra standardelor.

În cadrul evenimentului au fost prezentate informații generale despre sistemul 
de management al calității, sistemul de management al sănătății și securității 
ocupaționale, precum și sistemul de management de mediu. De asemenea, au 
fost prezentate etapele de implementare ale acestor sisteme, structura lor, 
precum și beneficiile implementării lor.

Subiectele abordate referitoare inclusiv la beneficiile implementării sistemelor de
management și influiența standardelor în domeniul profesional ales au trezit 
interesul participanților care au fost activi și au prezentat întrebări din domeniu.
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Turismul în Republica Moldova. Provocările 
anului 2020

În data de 5 noiembrie, s-a desfășurat în format virtual, evenimentul „Turismul 
în Republica Moldova. Provocările anului 2020”, organizat de către Institutul de 
Standardizare din Moldova (ISM), în colaborare cu Agenția de Dezvoltare a 
Turismului în Moldova (ADTM).

În cadrul evenimentului care a întrunit peste 60 de participanți din sfera 
turismului, precum: operatori de turism din țară, reprezentanți ai agențiilor de 
turism și mediul academic (cadre didactice, studenți), au fost abordate 
problemele turismului moldovenesc în perioada pandemiei și alte subiecte 
actuale din domeniul turistic.

Prin promovarea implementării standardelor și prezentării beneficiilor acestora, 
au fost puse bazele unei platforme de colaborare dintre ISM și ADTM, înaintate 
propuneri de susținere  în redresarea situației de criză apărută în urma 
pandemiei COVID-19, precum și propunerea de a organiza și alte evenimente pe 
subiecte similare.
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ISM susține implementarea 
sistemelor de management

evenimente / instruiri

Calitatea – rezultatul unei munci minuțioase și bine organizate.

Institutul de Standardizare din Moldova susține eforturile continue ale instituțiilor 
în implementarea sistemelor de management prin acordarea suportului necesar, 
materializat sub formă de consultații, instruiri etc.

Pe parcursul anului 2020 ISM a susținut eforturile Agenției Naționale Transport 
Auto (ANTA) în implementarea Sistemul de Management al Calității (SMC), prin 
instruirea angajaților ANTA în calitate de specialiști SMC și auditori interni SMC. O 
altă etapă a constituit participarea în auditul de certificare a dnei Varvariuc Inga, 
reprezentant ISM, membru al echipei de audit a Societății Române pentru 
Asigurarea Calității (SRAC).

În urma desfășurării auditului de certificare, ANTA a obținut cerificatul de 
conformitate a Sistemului de Management al Calității implementat conform 
cerințelor standardului SM EN ISO 9001:2015.

Precizăm că ISM are semnat un Acord de Colaborare cu SRAC, în baza căruia 
reprezentanții ISM ce corespund criteriilor organismului de evaluare a 
conformității participă în calitate de auditori externi, reprezentând SRAC-ul.
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Simpozion științifico-practic „Creating 
customer value”

În data de 12 noiembrie, curent, a fost sărbătorită Ziua Mondială a Calității.

Cu ocazia acestui eveniment, Facultatea Business și Administrarea Afacerilor din 
cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) a organizat 
Simpozionul științifico-practic „Creating customer value”.

În cadrul simpozionului, reprezentantul Institutului de Standardizare din 
Moldova (ISM) le-a vorbit participanților despre „Sistemul de Management al 
Calității. Decizia strategică a oricărei organizații”. Prezentarea a abordat și 
subiectul standardizării naționale, sistemului de management al calității, precum 
și avantajele implementării acestuia. 

Evenimentul a găzduit și subiecte, precum: calitatea serviciului de alimentație 
publică, marcajul de conformitate, exemple ale unor companii în asigurarea 
calității producției acestora, tehnologia creării valorii pentru client în modelul 
EFQM, managementul calității în comercializarea și transportarea produselor 
petroliere, precum și certificarea unui sistem de management al calității.

Simpozionul a întrunit peste 70 de reprezentanți ai autorităților publice, mediul 
privat, mediul academic, precum și experți internaționali. Interesul acestora a fost 
îndreptat inclusiv spre procesul de elaborare a standardelor, activitatea 
comitetelor tehnice, precum și standardele în alimentația publică sau alte 
standarde specifice.
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Ședința CT 10 – Fructe proaspete

evenimente / instruiri

În data de 12 noiembrie, s-a desfășurat ședința comitetului tehnic național de 
standardizare CT10 „Fructe proaspete”.

La ședință au fost prezenți membrii comitetului tehnic, care s-au întrunit 
pentru actualizarea componenței acestuia, examinarea a 4 standarde 
moldovenești originale conform Programului de Standardizare Națională pentru 
anul 2020, precum și abordarea subiectului de anulare a standardului interstatal 
GOST 1994-93 care a fost plasat în Ancheta publică spre anulare.

Comitetele tehnice sunt grupuri de lucru create pe lângă organismul național de 
standardizare, care întrunesc experți din diferite domenii pentru elaborarea, 
examinarea, revizuirea periodică și la necesitate a standardelor, în vederea 
asigurării actualității acestora. 
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Contribuția ISM la îmbunătățirea calității 
drumurilor din Republica Moldova

În data de 18 noiembrie, a avut loc ședința de constituire a comitetului tehnic CT 
75 „Comitet de proiect – Ingineria drumurilor și metode de măsurare a planeității 
și a profilului structurilor rutiere”.

În cadrul acestuia au fost prezentate rolul, atribuțiile și obligațiunile unui 
comitet tehnic, de asemenea, a fost ales președintele și secretarul comitetului 
tehnic pentru examinarea versiunilor române ale standardelor traduse, precum 
și alte subiecte privind gestionarea activităților comitetului nou creat.

Comitetul tehnic de proiect este creat pe un termen limitat, prestabilit, pentru 
soluționarea unei probleme concrete din domeniul standardizării.
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Instruiri în domeniul standardizării 
pentru studenții USM

evenimente / instruiri

În perioada 17-18 noiembrie, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a 
organizat evenimente de informare la facultatea de Fizică și Inginerie din cadrul 
Universității de Stat din Moldova (USM), cu scopul de a familiariza studenții cu 
conceptul de standardizare, precum și cu sistemele de management.

Subiectele evenimentelor au fost „Sistemul de management al calității. 
Importanța unei abordări de calitate” pentru studenții de la specialitatea 
Ingineria și Managementul Calității și „Securitatea informației și importanța 
acesteia în secolul XXI” pentru studenții care se specializează în domeniul 
Tehnologiei Informației.

În cadrul evenimentelor au participat peste 30 de studenți și cadre didactice. 
Evenimentele sunt organizate în baza Acordului de colaborare semnat între ISM 
și USM.
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Eveniment informativ privind sănătatea și 
securitatea ocupațională

În data de 20 noiembrie, a avut loc evenimentul informativ în domeniul 
standardizării, la care au participat peste 60 de persoane, elevi și cadre didactice 
din cadrul Centrului de Excelență în Construcții (CEC).

Evenimentul a avut drept scop informarea participanților privind sistemul național 
de standardizare din Republica Moldova și sistemul de management al sănătății 
și securității ocupaționale, fiind prezentate principiile, structura, 
beneficiile și scopul implementării unui SSM.

Preocuparea pentru sănătatea și securitatea ocupațională oferă un cadru 
optim pentru creșterea siguranței, reducerea riscurilor, îmbunătățirea sănătății și 
a bunăstării la locul de muncă, indiferent de domeniul de activitate.
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Managementul riscurilor – subiectul noului 
webinar organizat de ISO și UNIDO

evenimente / instruiri

Organizațiile de toate tipurile și dimensiunile din întreaga lume se confruntă cu 
factori interni și externi care provoacă riscuri pentru atingerea obiectivelor. Cum 
pot fi gestionate riscurile și care este rolul standardului internațional ISO 31000 au 
fost întrebările –cheie la care au răspuns experții în cadrul evenimentului 
„Gestionarea riscurilor și sporirea rezilienței”.

Webinarul s-a desfășurat în data de 26 noiembrie curent și a întrunit peste 200 
participanți, care au fost informați despre metode și mecanisme pentru 
dezvoltarea capacităților de anticipare a evenimentele viitoare și consecințele 
acestora prin utilizarea unei abordări bazate pe riscuri, în conformitate cu 
standardele ISO.

ISO 3100 reprezintă un ajutor în acest sens, fiind standardul internațional destinat 
să servească drept ghid pentru proiectarea, implementarea măsurilor de tratare 
și gestionare a riscurilor.

Evenimentul online face parte din seria de webinare „Combaterea impactului 
COVID-19 prin implementarea standardelor internaționale”, organizate de 
Organizația Internațională de Standardizare (ISO) în colaborare cu Organizația 
Internațională de Dezvoltare Industrială (UNIDO).
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Adunarea Generală CEN/CENELEC 2020

În data de 26 noiembrie curent, în contextul pandemiei COVID-19, în format 
online, s-a desfășurat cea de-a 10-a sesiune comună a Adunării Generale a 
Comitetului European de Standardizare (CEN) și Asambleei Generale a 
Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), care a 
întrunit peste 160 de participanți.

În cadrul sesiunii au fost prezentate rezultatele activității CEN și CENELEC pe 
parcursul anului 2020 și stabilite prioritățile de activitate pentru anul 2021.

CEN și CENELEC reprezintă platforme sustenabile pentru experții din Uniunea 
Europeană în procesul de elaborare a standardelor, scopul organizațiilor fiind de 
a facilita comerțul între state prin înlăturarea barierelor tehnice, contribuind 
astfel la crearea de noi piețe, precum și la reducerea costurilor și dezvoltarea Pieței 
Europene.

Republica Moldova a aderat la CEN în anul 2007 și la CENELEC în anul 2014, 
deținând în prezent statutul de membru companion.
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Implementarea standardelor – beneficii 
pentru IMM

evenimente / instruiri

Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) reprezintă un element esențial al 
economiei Republicii Moldova, constituind circa 98,7% din numărul total de 
întreprinderi din țara noastră.

Institutul de Standardizare din Moldova susține eforturile continue ale IMM-urilor 
în dezvoltarea acestora. Tocmai din acest motiv, în data de 27 noiembrie, în 
parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii (ODIMM) a fost organizat webinarul informativ „Implementarea 
standardelor – beneficii pentru IMM”.

În cadrul evenimentului, cei peste 45 de participanți, reprezentanți ai 
întreprinderilor micro, mici și mijlocii, au fost informați despre sistemul național 
de standardizare, sistemele de management, precum și procesul de 
implementare a unui standard, de la achiziționarea acestuia până la evaluarea 
conformității produsului și/sau serviciului.

În același timp, în cadrul evenimentului, reprezentanții ODIMM au vorbit 
participanților despre suportul lor, materializat prin granturi, util în procesul de 
implementare a standardelor, astfel încât cei din sectorul IMM să-și poată 
îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor și să devină competitivi atât pe piața 
din Republica Moldova, cât și peste hotare.



25

Adunarea Generală ETSI 2020

În perioada 30 noiembrie – 2 decembrie curent, s-a desfășurat cea de-a 76-a 
Adunare Generală a Institutului European de Standardizare în Telecomunicații 
(ETSI), în format online.

În cadrul sesiunilor au fost prezentate rezultatele activității ETSI pe parcursul 
anului 2020 și stabilite prioritățile de activitate pentru anul 2021. Totodată, ETSI a 
pus accentul pe aspectul de cooperare în domeniul telecomunicațiilor prin 
prezentarea noilor membri ETSI și semnarea unor Memorandumuri de înțelegere 
dintre ETSI și organizațiile din domeniul telecomunicațiilor cu impact mondial.

ETSI este una dintre organizațiile europene de standardizare, care are drept 
obiectiv elaborarea și menținerea standardelor tehnice inovative și de calitate în 
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor prin utilizarea metodologiilor 
și proceselor moderne.

Republica Moldova a devenit membru observator al ETSI în anul 2014.
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„Proiectăm viitorul”. ETSI a adoptat o nouă 
strategie de dezvoltare

evenimente / instruiri

ETSI a adoptat o nouă strategie de dezvoltare în cadrul Adunării Generale, 
desfășurată în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, acesta fiind rezultatul 
eforturilor depuse în ultimele luni.

Intitulată „Proiectăm viitorul”, strategia a fost modelată de diversa comunitate 
globală a ETSI, bazându-se pe expertiza și experiența a peste 900 de organizații 
membre, care includ companii multinaționale, start-up-uri, organizații de 
cercetare și instituții guvernamentale.

Strategia prezintă valorile, misiunea și viziunea ETSI, definind direcția viitoare a 
ETSI drept Organizație de Dezvoltare a Standardelor (SDO). Aceasta se bazează 
pe recunoașterea importanței globale a tehnologiei informației și comunicațiilor 
(TIC) în dezvoltarea durabilă, împreună cu rolul standardelor TIC de a sprijini 
transformarea digitală a societății.

Bazat pe fundamentele ETSI ca organizație europeană de standardizare 
recunoscută, care servește o comunitate inovatoare, orientată spre piață, 
strategia „Proiectăm viitorul” consolidează misiunea ETSI de a oferi o platformă 
comună de colaborare în dezvoltarea și promovarea standardelor pentru 
sistemele și serviciile TIC care sunt utilizate la nivel global în beneficiul tuturor.
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‘Designing tomorrow’s world’: ETSI unveils 
strategy in line with its ambitious vision

At the meeting of its General Assembly, 30 November – 2 December, ETSI has 
validated a new strategy, the result of an intensive development process over the 
last months.

Titled ‘Designing tomorrow’s world’, the strategy has been shaped by ETSI’s 
diverse global community, drawing on the expertise and experience of more than 
900 member organizations that include multinational and smaller companies, 
start-ups, research organizations and governmental institutions.

Representing ETSI’s values, mission and vision, Designing tomorrow’s world 
defines ETSI’s future direction as a world-leading Standards Developing 
Organization (SDO).

The strategy builds on a recognition of the global importance of Information and 
Communication Technology (ICT) in sustainable development, together with the 
role of ICT standards to support the digital transformation of society.

Based on ETSI’s foundations as a recognized European Standardization 
Organization serving an innovative, market driven community, Designing 
tomorrow’s world consolidates ETSI’s mission to provide a common platform for 
interested parties to collaborate on the development and promotion of standards 
for ICT systems and services that are used globally for the benefit of all.

For more information visit the ETSI website.
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Contribuția standardelor 
la prevenirea și 
combaterea corupției

evenimente / instruiri

Corupția subminează orice domeniu din societate, precum securitatea națională, 
creșterea economică, drepturile omului, ocuparea forței de muncă, mediu etc. Pe 
măsură ce banii sunt deviați din sectoarele esențiale, domenii cruciale în buna 
dezvoltare a unui stat, precum educația și sănătatea tind să sufere, condiționând 
în timp diminuarea semnificativă a condițiilor de viață.

De Ziua Internațională a Anticorupției, sărbătorită anual în data de 9 decembrie, 
vorbim despre contribuția standardelor și vă prezentăm o serie de standarde ce 
se află, în prezent, în proces de elaborare și vin să susțină eforturile continue ale 
organizațiilor în lupta contra corupției.

Standardul ISO 37000 Ghid pentru guvernarea organizațiilor va oferi suport 
organelor de conducere și grupurilor de guvernare cu privire la modul integru de 
îndeplinire a responsabilităților, contribuind astfel la îmbunătățirea 
performanțelor și la promovarea unei culturi organizaționale eficiente.

Standardul ISO 37002 Sisteme de management privind denunțările. Ghid de 
utilizare va oferi recomandări privind implementarea, gestionarea, evaluarea, 
întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management privind 
denunțările de mituire în mod eficient în cadrul unei organizații. Standardul va 
putea fi implementat în cadrul tuturor organizațiilor, indiferent de tipul și 
dimensiunea acestora.

Organizația care respectă toate legile relevante, cerințele de reglementare, 
codurile industriei și standardele voluntare presupune că se conformează 
măsurilor pentru prevenirea și reducere a corupției. Anume aceste criterii au stat 
la baza elaborării standardului ISO 37301 Sisteme de management al 
conformității. Cerințe cu ghid de utilizare, care vine să descrie tot ce trebuie să 
facă o instituție pentru a contribui la combaterea corupției, bazându-se pe 
principiile bunei guvernări, proporționalității, transparenței și durabilității.

Noile standarde vin să completeze prevederile cunoscutului standard ISO 37001 
Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare, care ajută 
organizațiile să reducă riscul de mituire în cadrul organizației.

Împreună, aceste noi standarde internaționale pentru guvernare, conformitate și 
denunțare
vor contribui în mod semnificativ la lupta împotriva efectelor distructive ale 
corupției din întreaga lume.
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Fighting economic evil 
on International 

Anticorruption Day

Corruption undermines every area of society, including national security, 
economic growth, human rights, employment and the environment. As money 
is deflected away from where it is needed most, spending on essential sectors 
such as education and health tends to suffer, leading to poorer living conditions. 
Yet, much can be done and, on this International Anti-Corruption Day, celebrated 
on 9 December each year, ISO is pleased to announce that work is underway on 
standards to help.

The future ISO 37000, Guidance for the governance of organizations, provides a 
framework to guide governing bodies and groups on how to meet their 
responsibilities. In doing so, it helps them improve performance across a wide 
range of areas and promote good organizational culture.

A key element of good governance is having a safe and confidential way for 
employees to report concerns related to wrongdoing. The upcoming ISO 37002, 
Whistleblowing management systems – Guidelines, provides guidelines for 
implementing, managing, evaluating, maintaining and improving a robust and 
effective management system for whistleblowing. It is non-sector-specific and 
can be used by organizations of all sizes, including SMEs, as well as those with 
international operations.

At the same time, an organization which can demonstrate that it complies with all 
relevant laws, regulatory requirements, industry codes and voluntary standards 
reassures stakeholders that it has put in place measures to prevent or reduce the 
risk of corruption. Soon to be published, ISO 37301, Compliance management 
systems – Requirements with guidance for use, outlines everything an 
organization needs to know to do just that.

These new standards will complement the existing ISO 37001, Anti-bribery 
management systems – Requirements with guidance for use, which helps 
organizations combat bribery both in their own operations and throughout their 
value chains

Together, these new International Standards for governance, compliance and 
whistleblowing will significantly contribute to the war against corruption across 
the world.

For more information visit the ISO website.
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Ședința Comisiei tehnico-științifice în domeniul 
standardizării din cadrul EASC

evenimente / instruiri

În data de 8 decembrie, în format online, s-a desfășurat ședința Comisiei 
tehnico-științifice în domeniul standardizării din cadrul Consiliului Euro-Asiatic 
de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC).

Subiectul de bază al ședinței a constituit planificarea etapelor de implementare 
a Strategiei de dezvoltare EASC pentru următorul deceniu.

EASC este organizația interstatală a Comunității Statelor Independente, fondată 
în 1992, pentru a defini principalele direcții în domeniul standardizării, 
metrologiei și certificării, obiectivele de bază ale activității EASC în domeniul 
standardizării fiind elaborarea, păstrarea și gestionarea documentelor normative 
de 
standardizare, precum și coordonarea lucrărilor de elaborare a standardelor
 interstatale și cooperarea internațională în domeniul standardizării.

Republica Moldova este membru cu drepturi depline al EASC de la fondarea 
acestuia.
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Заседание Научно-технической комиссии по 
стандартизации

8 декабря, в режиме видеоконференцсвязи, Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) провел внеочередное 
заседание Научно-технической комиссии по стандартизации.

Главным вопросом на повестке дня составило обсуждение проекта Плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 
года.

МГС – межгосударственная организация Содружества Независимых 
Государств (СНГ), основанная в 1992 году для определения основных 
направлений в области стандартизации, метрологии и сертификации, 
основными целями деятельности которой в области стандартизации 
являются разработка, хранение и внедрение нормативных документов 
в области стандартизации, а также координация работ по разработке 
межгосударственных стандартов и международного сотрудничества в 
области стандартизации.

Республика Молдова является полноправным членом МГС с момента его 
основания.
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ISM a organizat un nou curs de instruire privind 
sistemul de management al calității

evenimente / instruiri

În perioada 7-10 decembrie, în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova 
(ISM), s-au desfășurat cursurile de instruire: „Specialist pentru sistemul de 
management al calității” și „Auditor intern pentru sistemul de management al 
calității”.

Cursurile au fost destinate specialiștilor și managerilor responsabili de 
implementarea și menținerea sistemului de management al calității conform 
standardului SM EN ISO 9001:2015.

Timp de 4 zile, lectorii ISM, au abordat următoarele tematici: analiza cerințelor 
standardelor SM EN ISO 9001:2015 și SM EN ISO 19011:2018 prin prisma 
implementării și menținerii unui sistem de management al calității în cadrul 
organizației, cât și planificarea, efectuarea și raportarea auditului orientat pe 
valoare adăugată pentru performanța organizației.

În urma cursurilor desfășurate, participanții au obținut cunoștințele necesare 
planificării și implementării unui SMC, precum și noi experiențe privind cerințele 
standardelor de referință.
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Eveniment de instruire privind ODD

evenimente / instruiri

În data de 11 decembrie, ISO a organizat o instruire, la nivel regional, privind 
„Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în contextul COVID-19”. În 
cadrul acesteia au participat reprezentanți ai Institutului de Standardizare din 
Moldova (ISM), Camerei de Comerț și Industrie (CCI) și ai Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Evenimentul a avut drept obiectiv prezentarea rolului standardelor 
internaționale în asigurarea realizării Obiectivelor Durabile de Dezvoltare (ODD): 
ODD 5 
Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor; ODD 7 
Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod 
sigur, durabil și modern; ODD 17 Consolidarea mijloacelor de implementare și 
revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

Instruirea a găzduit 35 de participanți din 16 țări. Pe lângă faptul că reprezentanții 
au beneficiat de instruire privind ODD, aceștia au avut ocazia de a-și împărtăși 
experiențele de activitate, pe timp de pandemie, cu participanții delegați din alte 
țări.



35

A 58-a ședință a Consiliului Euro-Asiatic de 
Standardizare, Metrologie și Certificare

În data de 22 decembrie, a avut loc cea de-a 58-a ședință a Consiliului Euro-
Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC), cu participarea 
reprezentanților autorităților de reglementare și a organismelor naționale de 
standardizare, metrologie, certificare și acreditare din țările membre EASC.

În cadrul ședinței, au fost examinate activitățile anului 2020, inclusiv în contextul 
pandemiei de COVID-19 și au fost stabilite prioritățile pentru anul 2021 în 
activitatea de standardizare, metrologie, certificare și acreditare.

Pe partea de standardizare, membrii EASC au examinat propunerile de 
modificare a Planului de Standardizare Interstatală, elaborat anterior pentru anii 
2019-2021, care presupune elaborarea, adoptarea și anularea anumitor 
documente privind standardizarea interstatală și au analizat o serie de propuneri 
privind îmbunătățirea activității comitetelor tehnice interstatale de 
standardizare.
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Securitatea informației – subiectul unui nou 
eveniment organizat de ISM

evenimente / instruiri / noutăți

În data de 23 decembrie, s-a desfășurat evenimentul „Securitatea cibernetică”, cu 
participarea a 23 de cadre didactice din cadrul Departamentului de 
Informatică al Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea de Stat din 
Moldova (USM).

Evenimentul a avut drept obiectiv abordarea mai multor subiecte precum: 
securitatea cibernetică în contextul pandemiei de COVID-19, amenințările la 
adresa securității cibernetice, sistemul național de standardizare, drepturile 
de autor asupra standardelor, importanța și beneficiile implementării Sistemului 
de Management al Securității Informației (SMSI) și rolul acestuia în asigurarea 
confidențialității, integrității și disponibilității informației. 

Evenimentul a fost parte a ședinței festive organizate de către USM și a avut 
scopul de a prezenta importanța implementării SMSI în gestionarea eficientă 
a instituției.
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De 10 ani responsabilitatea socială 
este primordială

Recent s-au împlinit 10 ani de la publicarea standardului internațional privind 
responsabilitatea socială.

Elaborarea standardului ISO 26000:2010 Linii directoare privind responsabilitatea 
socială a fost un proiect de standardizare care a pus accent pe un domeniu larg, 
reprezentând un pas semnificativ în crearea seriei de standarde care abordează 
durabilitatea și managementul de mediu, inclusiv datorită faptului că Organizația 
Internațională de Standardizare (ISO) a încheiat acorduri speciale, în acest sens, 
cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), cu Organizația Națiunilor Unite 
(ONU), Inițiativa de Raportare Globală (GRI) și Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE).

Standardul ISO 26000 a stabilit noi priorități în vederea consolidării consensului 
în standardizare, dar și un set de linii directoare care au sporit implicarea și 
recunoașterea responsabilității sociale. Elaborarea acestuia a fost posibilă datorită 
organizării unui comitet tehnic de proiect specializat care are la bază contribuția 
a peste 500 de experți din aproximativ 80 de țări.

În contextul pandemiei COVID-19, responsabilitatea socială a devenit și mai 
importantă pentru funcționarea eficientă a sistemului. Tocmai din acest motiv, 
îndrumările ISO 26000 sunt necesare mai mult ca niciodată, acestea contribuind 
la dezvoltarea comunității, încurajând respectarea drepturilor omului, precum și 
exploatarea echitabilă a resurselor.
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Siguranța la locul de muncă pe timp de pandemie

noutăți

Criza provocată de pandemia COVID-19 a afectat atât angajatorii, cât și angajații. 
Piața muncii constituie una dintre ramurile ce se confruntă cu o serie de provocări 
și necesită suport, în prim plan informațional, precum și îndrumări generice 
pentru protejarea personalului.

Acest aspect a contribuit la elaborarea standardului ISO PAS 45005 
Managementul sănătății și securității ocupaționale. Linii directoare generale 
pentru munca în condiții de siguranță în timpul pandemiei COVID-19 în termen 
record, de doar 3 luni.

ISO PAS 45005 reunește cele mai bune practici internaționale cu privire la 
modul de gestionare a sănătății și siguranței angajaților, precum și a părților 
interesate în timpul pandemiei COVID-19 și este destinat să completeze 
reglementările naționale existente. Acesta a fost elaborat de către un grup de 
experți din 26 de țări, într-un format deosebit de eficient pentru a putea fi 
modificat în funcție de evoluția pandemiei și apariția de noi informații.
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Standardele și proprietatea intelectuală

Timpul schimbă accentele, astfel actualmente prioritatea începe să fie pusă pe 
alte domenii. Mii de procese au devenit automatizate, iar ideile care stau la baza 
acestora sunt meritele celor care le-au gestionat.

La baza dezvoltării economiei stă Proprietatea Intelectuală (PI), aceasta este 
importantă pentru orice organizație, deoarece permite protecția drepturilor și a 
ideilor. PI poate fi valorificată pentru a atinge obiectivele de afaceri, precum 
atragerea investițiilor, creșterea avantajului competitiv etc.

Standardul ISO 56005 Managementul inovației. Instrumente și metode pentru 
gestionarea proprietății intelectuale. Linii directoare este cel mai recent standard 
publicat din seria ISO 56000 privind managementul inovației și oferă orientări și 
strategii pentru a ajuta organizațiile să își protejeze și să își maximizeze cele mai 
bune idei.
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Descoperă 
primul 
magazin online 
de standarde 
din Moldova

noutăți

Oriunde ai privi, poți vedea că ești înconjurat de standarde. Într-o lume modelată 
din standarde, rolul lor în viața noastră devine din ce în ce mai pronunțat. 

Colecţia de standarde moldovenești include peste 32000 de standarde în vigoare, 
acoperind un spectru larg de domenii, precum: management, alimentație, 
tehnologii informaționale, inginerie, construcţii, transport, medicină și multe 
altele.

Indiferent de natura, specificul sau numărul de standarde necesare părților 
interesate, acestea pot fi achiziționate în orice moment prin două modalități

la sediul ISM
online (în format electronic)
Pe platforma de difuzare electronică a standardelor www.shop.standard.md, 
procesul de achiziționare a acestora devine comod, captivant și necesită eforturi 
minime din partea utilizatorilor. 

Astfel, standardele pot fi căutate în catalog conform indicativului acestora (ex. 
„SM EN ISO 22000”).

În cazul în care nu cunoaşteţi indicativele sau denumirile standardelor de care 
aveţi nevoie, nu este cazul să vă îngrijorați. Le puteţi căuta în magazinul online 
după cele 14 domenii disponibile pe pagină sau după codul de clasificare 
conform Clasificatorului internațional al standardelor. Totodată, aveți opțiunea de 
a verifica statutul standardului, precum și versiunea lingvistică a acestuia.

Avantajul catalogului online pentru utilizatori este cert: nu sunteți limitați de un 
orar de funcționare. În același timp, puteți adresa întrebări direct pe platformă și 
comanda standardele dorite, fără a vă deplasa din fața gadgetului Dvs.

Vă invităm să explorați catalogul nostru online www.shop.standard.md creat 
pentru Dvs!
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Обеспечение безопасности детей
Международный рынок детских колясок постоянно растет, что в равной 
степени вызывает опасения по поводу безопасности и качества.

ISO 31110 Средства колесные для перевозки детей. Детские кресла и 
коляски. Требования и методы испытаний предоставляет международно 
согласованные передовые методы в отношении требований и методов 
испытаний для производства безопасных и эффективных продуктов.

Внедрение стандарта ISO 31110 обеспечит систематические преимущества 
за счет оптимизации производственных затрат и повышения качества 
продукции как для производителя, так и для потребителя, предоставляя 
безопасные продукты.

Grijă pentru siguranța copiilor
La nivel internațional crește nivelul de comercializare a cărucioarelor pentru copii, 
acest factor contribuie la extinderea producerii acestora, dar generează motive 
de îngrijorare în privința calității și siguranței în procesul de utilizare.

Standardul recent publicat ISO 31110 Mijloace de transport cu roți pentru 
transportarea copiilor. Scaune pentru copii și cărucioare. Cerințe și metode de 
încercări pune la dispoziția producătorilor cele mai bune norme stabilite la nivel 
internațional cu privire la cerințele și metodele de încercări pentru a asigura 
consumatorii cu produse performante și de calitate.

Implementarea standardului ISO 31110 va oferi beneficii de durată atât 
producătorilor, prin optimizarea costurilor de producție și a calității sporite a 
produsului, cât și consumatorilor, oferindu-le produse sigure.

The international market for baby strollers is a growing one, leading to concerns 
around safety and quality in equal measure.

ISO 31110, Wheeled child conveyances – Pushchairs and prams – Requirements 
and test methods, provides internationally agreed best practice on the 
requirements and test methods to produce safe and performing products.

The implementation of the ISO 31110 standard will provide lasting benefits both 
to producers by optimizing production costs and increased product quality, and 
to consumers by offering them safe products.

Keeping kids safe



42

Standardele în agricultură

materiale informaționale

Agricultura reprezintă unul din sectoarele de bază ale economiei Republicii 
Moldova, iar pentru prosperarea acesteia, activitățile desfășurate de către 
agricultori trebuie să corespundă standardelor.
Organizațiile europene și internaționale de standardizare, precum și organismele 
naționale de standardizare contribuie la dezvoltarea agriculturii prin standardele 
pe care le elaborează.
ISM a pregătit un material informațional la acest subiect pentru a prezenta 
aportul standardelor în calea spre succes!
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Sistemele de management – catalizatori 
ai succesului

Международный рынок детских колясок постоянно растет, что в равной 
степени вызывает опасения по поводу безопасности и качества.

ISO 31110 Средства колесные для перевозки детей. Детские кресла и 
коляски. Требования и методы испытаний предоставляет международно 
согласованные передовые методы в отношении требований и методов 
испытаний для производства безопасных и эффективных продуктов.

Внедрение стандарта ISO 31110 обеспечит систематические преимущества 
за счет оптимизации производственных затрат и повышения качества 
продукции как для производителя, так и для потребителя, предоставляя 
безопасные продукты.
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Standardele în comerț

materiale informaționale

Din toate timpurile comerțul a fost o sursă primordială de venit atât pentru 
companiile mici, cât și pentru economie.

Lucrurile sunt în continuă mișcare, orice domeniu are nevoie de progres, iar 
acesta poate fi generat doar de investițiile de calitate.

Standardele contribuie considerabil la succesul companiilor, la asigurarea unor 
pârghii de dezvoltare sigure și corecte pentru comercianți și pentru consumatori, 
iar ce s-ar putea întâmpla dacă nu ar exista standardele în comerț, vă propunem 
să aflați din noul material informațional.
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Norme de conduită și de integritate 
pentru membrii CT

Instruirea continuă a membrilor comitetelor tehnice reprezintă o prioritate 
pentru Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), tocmai din acest motiv Vă 
prezentăm Normele de conduită și de integritate pentru membrii comitetelor 
tehnice, care reprezintă un extras din Codul de conduită al ISM și constituie un 
ansamblu de norme și principii morale și de business, care stau atât la baza 
activității ISM, cât și la baza activității părților interesate ale ISM, în situația dată – 
la baza activității comitetelor tehnice de standardizare. 

Aceste norme și principii permit realizarea obiectivelor trasate la cel mai înalt 
nivel, crearea noilor posibilități de dezvoltare, cât și stabilirea relațiilor armonioase 
de cooperare.
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Standardele în turism

materiale informaționale

Una din sferele grav afectate de pademia Covid-19 este turismul, din acest 
considerent organismele de standardizare vin cu un șir de standarde elaborate 
pentru a stabiliza și concomitent pentru a dezvolta sfera turistică.

Dezvoltăm turismul conform standardelor, contribuim la crearea unei baze 
sigure într-un domeniu semnificativ pentru economia oricărui stat!
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Ghidul membrului comitetului tehnic 
de standardizare

Ghidul membrului comitetului tehnic de standardizare reprezintă o sursă 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 nemijlocit 
să se implice în activitatea de standardizare.
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materiale informaționale

Standardele GOST. Cum procedăm în cazul în care 
standardul a fost anulat

Cea mai frecventă întrebare a utilizatorilor de standarde este dacă un standard 
poate fi utilizat după ce a fost anulat.

Pentru a afla răspunsul, Vă recomandăm să studiați noul nostru material 
informațional.
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Стандарты ГОСТ Стандарт отменен. Что дальше?

Часто встречаемый вопрос среди экономических субъектов, внедряющих 
стандарты является возможность использованья стандартов после их 
отмены.

Чтобы узнать ответ, рекомендуем вам изучить наш новый информационный 
материал.
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Tranziția de la standardele GOST la cele europene

materiale informaționale

Standardele GOST, odată cu 
adoptarea standardelor 
europene, care reprezintă o 
activitate exhaustivă ce reiese 
din angajamentele asumate de 
Republica Moldova, devin 
conflictuale cu cele europene, 
fapt care duce obligatoriu la 
anularea acestora în timp și 
înlocuirea lor cu standardele 
europene.

Care sunt avantajele utilizării 
standardelor europene în 
detrimentul standardelor GOST, 
aflați din materialul 
informațional.




