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Standardul privind formatul PDF

Asigurarea consumatorilor cu cel mai popular format de document este mai 
relevantă ca niciodată!

Formatul PDF a apărut pentru prima data în 1993. Importanța utilizării acestuia 
în întreaga lume este confirmată prin multitudinea de standarde elaborate, fiind 
inevitabile într-un domeniu atât de popular precum cel informațional. 
Standardele pentru formatul PDF permit ca documentul să arate și să funcționeze 
la fel, indiferent de aplicația sau locația de unde este accesat de către utilizator.

ISO 32000-2 Managementul documentelor. Formatul documentului portabil. 
Partea 2:PDF 2.0 este un formular digital pentru reprezentarea documentelor 
electronice, care permite utilizatorilor să schimbe și să vizualizeze documente 
electronice indiferent de mediul în care au fost create, vizualizate sau tipărite. 

Standardul este destinat dezvoltatorilor de formate ale documentelor PDF, 
echipamentelor tehnice ce permit utilizrea formatului PDF și utilizatorilor de 
documente în format PDF.
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The standard for PDF is revised

Ensuring the world’s most popular document format is as relevant as ever.

PDF format has come a long way since it was first developed in 1993. Defined by 
an ISO standard since 2007, the world of PDF technology now includes a 
multitude of ISO standards, testimony to the breadth and depth of the format’s 
reach throughout the global economy.

Standardization is vital to PDF’s magic as it enables it to look and function the 
same way everywhere, regardless of the location or software used.

ISO 32000-2, Document management – Portable document format – Part 2: PDF 
2.0, specifies a digital form for representing electronic documents, enabling users 
to exchange and view electronic documents independent of the environment in 
which they were created, viewed or printed. 

The document is intended for developers of PDF writers, PDF readers and 
interactive PDF processors.
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Accesibilitate pentru toți

Ghidul 71 a fost elaborat pentru a vă asigura că problemele de accesibilitate sunt 
luate în considerare la elaborarea sau revizuirea standardelor. Deoarece un 
element-cheie al accesibilității este ergonomia umană, ISO oferă, de asemenea, 
îndrumări privind datele ergonomice pentru a sprijini utilizatorii Ghidului 71.

ISO TR 22411 Date ergonomice şi linii directoare pentru aplicarea Ghidului ISO/
IEC 71:2014 privind produsele şi serviciile pentru a satisface nevoile persoanelor în 
vârstă şi persoanelor cu dizabilităţi ajută dezvoltatorii de standarde să înțeleagă 
caracteristicile și capacitățile umane ale persoanelor cu dizabilități și ale celor în 
vârstă.

Acest raport tehnic oferă cunoștințe și date cantitative, precum și date specifice 
contextului și sarcinilor, toate fiind bazate pe cercetări ergonomice. Datele se 
concentrează pe efectele îmbătrânirii și/sau consecințele diferitor tipuri de 
dizabilități senzoriale, fizice și cognitive ale omului.

Mai mult, noua ediție include furnizarea unui text alternativ pentru figuri și tabele 
care le face mai accesibile cititorilor cu deficiențe de vedere.

Доступность для всех

Peste un miliard de oameni din 
întreaga lume sunt cu dizabilități, 
astfel încât asigurarea accesului 
tuturor produselor, serviciilor și 
mediilor reprezintă un drept 
fundamental al omului. Standardele 
joacă un rol important în acest sens, 
motiv pentru care ISO a elaborat 
Ghidul ISO/IEC 71 Ghid pentru
 abordarea accesibilității în standarde.

Более миллиарда человек во всем мире имеют ту или иную форму 
инвалидности , поэтому обеспечение доступности продуктов, услуг и 
окружающей среды для всех имеет основополагающее значение для 
прав человека. Стандарты должны сыграть в этом важную роль, поэтому 
ISO разработала Руководство ISO/IEC 71 Руководство по обеспечению 
доступности в стандартах .
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Руководство 71 предназначено для разработчиков стандартов и 
помогает обеспечить учет вопросов доступности при разработке или 
пересмотре стандартов. Поскольку ключевым элементом доступности 
является эргономика человека, ISO также имеет руководство по 
данным по эргономике для поддержки пользователей Руководство 71, 
и оно только что было обновлено.

ISO/TR 22411 Данные по эргономике для использования при применении 
Руководства ISO/IEC 71:2014 помогает разработчикам стандартов понять 
человеческие характеристики и возможности людей с ограниченными 
возможностями и пожилых людей.

В этом техническом отчете представлены количественные данные 
и знания, а также данные по конкретным условиям и задачам, 
основанные на исследованиях эргономики. Данные сосредоточены на 
эффектах старения и/или последствиях различных типов сенсорных, 
физических и когнитивных нарушений.

Стандарт ISO/TR 22411, в первую очередь ориентированный на 
разработчиков стандартов, может также использоваться специалистами 
по эргономике и дизайнерами для поддержки разработки более 
доступных продуктов, систем, услуг, сред и объектов.

Accessibility for all
Over a billion people around the world have some form of disability, so ensuring 
products, services and environments are accessible to everyone is fundamental 
to human rights. Standards have a strong role to play in that, which is why ISO 
developed ISO/IEC Guide 71, Guide for addressing accessibility in standards.

Aimed at standards developers, Guide 71 helps ensure that accessibility issues 
are considered when developing or revising standards. Since a key element of 
accessibility is human ergonomics, ISO also has guidance on ergonomics data 
to support users of Guide 71, and it has just been updated.

ISO/TR 22411, Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 
71:2014, helps standards developers to understand human characteristics and 
capabilities of persons with disabilities and older persons.

This technical report provides quantitative data and knowledge as well as 
context-specific and task-specific data, all being based on ergonomics research. 
The data focuses on the effects of ageing and/or consequences of various types 
of human sensory, physical and cognitive disabilities.

While primarily aimed at standards developers, ISO/TR 22411 can also be used 
by ergonomists and designers to support the development of more accessible 
products, systems, services, environments and facilities.

What’s more, this new edition includes the provision, in an annex, of alternative 
text for figures and tables that makes them more accessible to visually impaired 
readers.
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Confidențialitate la un nivel mai avansat

Un element esențial în procesul asigurării calității produselor alimentare este 
verificarea acestora în laboratoare, pentru a determina prezența organismelor 
sau agenților patogeni dăunători care ar putea provoca daune consumatorilor.

În acest sens, Organizația Internațională de Standardizare (ISO), împreună cu 
experți internaționali, a elaborat o serie de standarde, dintre care cel mai recent 
tocmai a fost publicat.

Standardul ISO 16140-3 Microbiologia lanțului alimentar. Validarea metodelor. 
Partea 3: Protocol pentru verificarea metodelor de referință și a metodelor 
alternative validate într-un singur laborator prevede procedurile și criteriile de 
acceptare pentru implementarea metodelor de încercare într-un laborator. 
Standardul este conceput pentru a ajuta laboratoarele de încercări ale 
alimentelor și furajelor, producătorii, autoritățile competente și operatorii din 
sectorul alimentar să implementeze metode microbiologice în laboratoarele lor.

ISO 16140-3 include două faze: studiul de verificare a implementării și studiul 
(alimentar) de verificare a articolelor, cu protocoale separate pentru verificarea 
metodelor microbiologice calitative și cantitative și a metodelor de confirmare 
și tipare.

Standardul face parte din seria ISO 16140 și oferă protocoale pentru validarea 
metodelor noi și alternative. Acest standard se concentrează în mod specific pe 
anumite proceduri care, fiind urmate de laboratoare, permit să verifice utilizarea 
metodelor validate.

Alte standarde din seria dată:
ISO 16140-1 Microbiologia lanțului alimentar. Validarea metodei. 
Partea 1: Vocabular;
ISO 16140-2 Microbiologia lanțului alimentar. Validarea metodei. 
Partea 2: Protocol pentru validarea metodelor alternative (proprietare) împotriva 
unei metode de referință;
ISO 16140-4 Microbiologia lanțului alimentar. Validarea metodei. 
Partea 4: Protocol pentru validarea metodei într-un singur laborator;
ISO 16140-5 Microbiologia lanțului alimentar. Validarea metodei. 
Partea 5: Protocol pentru validarea factorială interlaboratoare pentru metode 
neproprietare;
ISO 16140-6 Microbiologia lanțului alimentar. Validarea metodei. 
Partea 6: Protocol pentru validarea metodelor alternative (proprietare) pentru 
confirmarea microbiologică și procedurile de tipare.
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Повышение доверия к результатам 
лабораторных исследований

Тестирование на наличие микроорганизмов в пищевых продуктах 
является важным этапом в процессе обеспечения безопасности пищи для 
определения отсутствия в ней болезнетворных организмов или патогенов, 
способных причинить вред здоровью.

ISO 16140-3, Микробиология пищевой цепи. Метод валидации. Часть 3: 
Протокол проверки эталонных методов и валидированных альтернативных 
методов в одной лаборатории, предусматривает процедуры и критерии 
принятия для внедрения методов испытаний в лаборатории. Он 
предназначен для оказания помощи во внедрении микробиологических 
методов в своих лабораториях следующим категориям: лабораториям по 
испытанию пищевых продуктов и кормов, изготовителям комплектов для 
испытаний, компетентным органам, а также операторам предприятий 
пищевой и кормовой промышленности.

Стандарт соединяет воедино другие части серии ISO 16140, которые 
предоставляют протоколы для валидации новых и альтернативных методов. 
В этом новом стандарте особое внимание уделяется процедуре, которой 
должны следовать лаборатории, и которая позволяет им проверять 
использование валидированных методов.
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Другими частями данной серии являются:
ISO 16140-1, Микробиология пищевой цепи. Метод валидации. Часть 1. 
Словарь       ISO 16140-2, Микробиология пищевой цепи. Метод валидации. 
Часть 2. Протокол валидации альтернативных (патентованных) методов в 
сравнении с контрольным методом
ISO 16140-4, Микробиология пищевой цепи. Метод валидации. Часть 4. 
Протокол валидации метода в одной лаборатории
ISO 16140-5, Микробиология пищевой цепи. Метод валидации. Часть 5. 
Протокол факторной межлабораторной валидации непатентованных 
методов
ISO 16140-6, Микробиология пищевой цепи. Метод валидации. Часть 
6. Протокол валидации альтернативных (патентованных) методов для 
процедур микробиологического подтверждения и типирования

Improving confidence in laboratory results

Testing for microorganisms in food is an essential step in the food safety process 
to determine there are no organisms or pathogens present that are likely to 
cause harm.

ISO has a series of standards developed by international experts to do just that, 
the latest of which has just been published.

ISO 16140-3, Microbiology of the food chain – Method validation – Part 3: Protocol 
for the verification of reference methods and validated alternative methods in a 
single laboratory, provides the procedures and acceptance criteria for 
implementing test methods in a laboratory. It is designed to help food and feed 
testing laboratories, test kit manufacturers, competent authorities, and food 
and feed business operators to implement microbiological methods in their 
laboratories.

The standard joins other parts in the ISO 16140 series, which provide protocols 
for the validation of new and alternative methods. This new standard 
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specifically focuses on the procedure for laboratories to follow that allows them 
to verify their use of validated methods.

Other parts in the series are:
ISO 16140-1, Microbiology of the food chain – Method validation – 
Part 1: Vocabulary
ISO 16140-2, Microbiology of the food chain – Method validation – Part 2: Protocol 
for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference 
method
ISO 16140-4, Microbiology of the food chain – Method validation – 
Part 4: Protocol for method validation in a single laboratory
ISO 16140-5, Microbiology of the food chain – Method validation – Part 5: Protocol 
for factorial interlaboratory validation for non-proprietary methods
ISO 16140-6, Microbiology of the food chain – Method validation – 
Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for 
microbiological confirmation and typing procedures
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Programul de lucru pentru anul 2021 
al CEN și CENELEC a fost publicat

Comitetul European de Standardizare (CEN) și 
Comitetul European de Standardizare în 
Electrotehnică (CENELEC) au publicat Programul de 
lucru pentru anul 2021.

În contextul actual este binevenită elaborarea unui 
document care ar defini acțiunile din viitor 
pentru a rezista și pentru a anticipa schimbările. 
Astfel, anul 2021 urmează a fi unul esențial  pentru 
CEN și CENELEC: standardele europene vor contribui 
la unele dintre cele mai importante priorități ale 
instituțiilor UE în următorii ani, cum ar fi: Planul de 
redresare, Acordul verde european și Tranziție 
digitală.

Programul 2021 oferă o prezentare generală a 
principalelor proiecte din standardizare și a 
domeniilor prioritare pe care CEN și CENELEC sunt 
gata să le implementeze în 2021 în 14 sectoare de 
activitate. 

Programul de lucru pentru 2021 conține, de 
asemenea, un accent pe subiecte de afaceri, 
acestea au fost selectate în baza relevanței lor pentru 
a răspunde provocărilor actuale: accesibilitate, 
durabilitate și tehnologii inteligente. În cele din urmă, 
ultima parte a publicației oferă o imagine de 
ansamblu asupra celor mai importante momente 
strategice care vor caracteriza dezvoltarea CEN și 
CENELEC pe parcursul anului 2021 și nu numai.

Programul de lucru al CEN și CENELEC pentru anul 
2021 poate fi consultat aici.

https://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/0953-WorkProgramme-2021_UK.pdf
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Specificații în domeniul turistic 
elaborate de UNE

În contextul pandemiei COVID-19, organismele de standardizare contribuie la 
reducerea răspândirii virusului și la continuarea activității turistice din întreaga 
lume. 

Asociația Spaniolă pentru Standardizare (UNE), în colaborare cu Institutul 
pentru Calitatea Turismului Spaniol (ICTE), a elaborat și publicat specificația 
UNE 0066, care constă din 22 de părți ce stabilesc orientările și recomandările 
pentru reducerea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în sectorul  turistic. 

Aceste documente stabilesc linii directoare și recomandări pentru diverși 
prestatori de servicii din domeniul turistic, având scopul de a reduce la 
minimum riscul de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul 
prestării de servicii.

Părțile componente ale specificației UNE sunt următoarele:

 – Partea 1: Stațiuni. Linii directoare și recomandări

 – Partea 2: Hoteluri și apartamente turistice. Linii directoare și recomandări

 – Partea 3: Agenții de turism. Linii directoare și recomandări

 – Partea 4: Camping și orașe de vacanță. Linii directoare și recomandări
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 – Partea 5: Servicii de catering. Linii directoare și recomandări

 – Partea 6: Unități de cazare rurale. Linii directoare și recomandări

 – Partea 7: Terenuri de golf. Linii directoare și recomandări

 – Partea 8: Ghizi de turism. Linii directoare și recomandări

 – Partea 9: Muzee și situri patrimoniale. Linii directoare și recomandări

 – Partea 10: Birouri de informare turistică. Linii directoare și recomandări

 – Partea 11: Hostel-uri. Linii directoare și recomandări

 – Partea 12: Turism activ și ecoturism. Linii directoare și recomandări

 – Partea 13: Vizitarea cramelor și a altor organizații industriale, locuri naturale, 
culturale și istorice. Linii directoare și recomandări

 – Partea 14: Cluburi de noapte. Linii directoare și recomandări

 – Partea 15: Instalații nautico-sportive și activități nautice. Linii directoare și 
recomandări

 – Partea 16: Spații naturale protejate. Linii directoare și recomandări

 – Partea 17: Firme de autocare turistice, închiriere mașini, instalații de transport 
pe cablu și transport turistic acvatic. Linii directoare și recomandări

 – Partea 18: Parcuri de distracții și agrement. Linii directoare și recomandări

 – Partea 19: MICE: proiectarea, executarea și administrarea ședințelor, 
stimulentelor, conferințelor, congreselor, și târgurilor comerciale. Linii directoare 
și recomandări

 – Partea 20: Plaje. Linii directoare și recomandări

 – Partea 21: Spații publice unice. Linii directoare și recomandări

 – Partea 22: Stațiuni de schi și de munte. Linii directoare și recomandări

Părțile specificației UNE 0066 pot fi consultate în limba spaniolă aici, iar în cazul 
în care aveți nevoie de traducerea unei părți a specificației, este binevenită 
implicarea dvs în activitatea comitetelor tehnice pentru a contribui la 
dezvoltarea sectorului turistic din Republica Moldova.
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Construim comunități sigure

noutăți

Criminalitatea este una dintre cele mai stringente probleme a omenirii, 
responsabilitatea stă la baza reducerii acesteia.

Standardele au un rol important în combaterea acestui fenomen distructiv al 
societății pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în comunități a fost elaborat un nou 
concept, potrivit căruia mediile de viață sunt concepute pentru a descuraja 
încălcările și a contribui la sporirea siguranței cetățenilor.

Astfel de concepte există încă din anii 1970 și sunt utilizate, cu mult succes, în 
strategii de prevenire a criminalității din întreaga lume. Deși există în acest sens 
numeroase surse de informare, nu există niciun set de linii directoare adoptat la 
nivel internațional.

Standardul ISO 22341 Securitate și reziliență. Securitate și protecție. Linii 
directoare pentru prevenirea criminalității prin proiectarea mediului abordează 
principiile, elementele, strategiile și procesul de reducere a criminalității, inclusiv 
anumite tipuri de atacuri teroriste și teama de criminalitate în mediul urban.

Standardul vizează zonele rezidențiale, cele comerciale, industriale, instituțiile de 
învățământ, parcurile comunitare și multe altele și include procesul de evaluare 
a riscului criminalității și aplicarea produselor hardware de securitate certificate.

Создаём безопасное сообщества

Предотвращение преступности с помощью экологического дизайна – это 
концепция планирования, широко применяемая для снижения преступности 
и повышения качества жизни в сообществах. Жилые помещения 
спроектированы таким образом, чтобы предотвратить правонарушения и 
развеять опасения жителей.

Такие концепции существуют с 1970-х годов и с большим успехом 
используются во многих стратегиях предупреждения преступности по 
всему миру. Несмотря на то, что существует множество разнообразных 
источников руководств в этой области, на сегодняшний день не было 
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Building better 
communities

разработано международно признанного набора руководящих принципов 
для наилучшего руководства. 

ISO 22341 Безопасность и устойчивость – Превентивная безопасность – 
Руководящие указания по предотвращению преступности посредством 
экологического проектирования , касается принципов, элементов, 
стратегий и процессов снижения преступности, включая определенные 
типы террористических атак, и страха перед преступностью в новых или 
существующих городских районах. 

Охватывая все типы объектов, таких как жилые районы, коммерческие 
районы, промышленные объекты, учебные заведения, общественные парки 
и другие, стандарт описывает процесс оценки рисков преступности, а также 
создание сертифицированных аппаратных продуктов безопасности.

A widely used urban planning approach to reduce crime and improve quality of 
living in communities, CPTED is a concept where living environments are 
designed in a way to deter violations and reduce fear amongst inhabitants. 

Such concepts have been around since the 1970s and used in numerous crime 
prevention strategies across the world, with much success. While there are 
many different sources of guidance in existence, there is no one internationally 
agreed set of guidelines that brings together the best of the bunch. Until now.

ISO 22341, Security and resilience – Protective security – Guidelines for crime 
prevention through environmental design, addresses the principles, elements, 
strategies and process for reducing crime, including certain types of terrorist 
attacks, and fear of crime in new or existing urban built environments.

Covering all kinds of sites, such as residential areas, commercial areas, 
industrial sites, educational institutions, community parks and more, the 
standard includes the process of crime risk assessment and the application of 
certified security hardware products.
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Oamenii standardizării – membrii 
comitetelor tehnice

noutăți

Activitatea de standardizare este un proces complex și are loc datorită 
implicării mai multor factori, unul dintre aceștia este implicarea membrilor 
comitetelor tehnice. Implicându-se în elaborarea, examinarea și revizuirea 
periodică a standardelor, membrii comitetelor tehnice contribuie la dezvoltarea 
domeniului standardizării și la construirea unei comunități durabile. 

Fiecare dintre aceștia sunt specialiști într-o anumită sferă de activitate, 
implicarea lor în cadrul comitetelor tehnice, prin timpul și cunoștințele investite 
fac ca standardele să rămână actuale și să răspundă progresului tehnologic.

Din recunoștință pentru munca depusă și din dorința de a pune în evidență  
eforturile zilnice am decis să extindem campania de informare „Oamenii 
standardizării” și să vă vorbim despre cei care îmbină munca cotidiană cu 
participarea în activitatea de standardizare.

Astfel, în următoarele săptămâni vă invităm să-i cunoașteți pe cei mai activi 
membri ai comitetelor tehnice și să aflați de la ei cum funcționează una din 
laturile procesului de standardizare.
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Provocările ne dau lecții

Pandemia COVID-19 a fost o provocare pentru toate domeniile de activitate ale 
omenirii,  în timpul acesteia Comitetul European de Standardizare (CEN) și 
Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) au întreprins 
o serie de acțiuni decisive pentru a contribui la menținerea echilibrului în sfera 
sănătății.  

Raportul „Lecții învățate în timpul pandemiei COVID-19” are scopul de a expune 
experiența CEN/CENELEC de gestionare a crizei generate de pandemie și lecțiile 
învățate de comunitatea de standardizare. 

Raportul se bazează pe munca depusă de CEN și CENELEC pe parcursul a 
COVID-19 Crisis Management Network (CMN), o rețea ad-hoc de răspuns la criză 
a coordonatorilor naționali de criză, înființată în martie 2020.

Raportul este structurat în jurul a patru lecții învățate, după cum urmează: 

Transformarea rapidă în sfera digitală;
Explorarea modelelor de afaceri;
Sporirea implicării părților interesate;
Încurajarea cooperării internaționale, fiecare lecție reprezentând considerații 
organizaționale bazate pe impacturile celor mai bune practici identificate la nivel 
național și european.
Raportul integral poate fi consultat aici.

https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/LessonsLearned_COVID19_Pandemic.pdf


20

CEN and CENELEC identify lessons 
learned from the COVID-19 pandemic

noutăți

During the COVID-19 pandemic, the CEN and CENELEC community took a series 
of decisive actions in order to contribute to addressing the health crisis. CEN and 
CENELEC are now happy to share some key take-aways from this experience in 
the newly released report “Lessons Learned During the COVID-19 Pandemic”.

The report presents a series of insights gathered by CEN and CENELEC Members 
during the outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020. By sharing them, we aim 
to highlight the critical role the European standardization system played in tack-
ling the early challenges of the pandemic, while also taking stock of valuable les-
sons learned throughout the crisis. These reflections and analyses will inform our 
future decision-making in order to further enhance our organisational resilience 
in the face of future challenges.

The report is based largely on the work done by the CEN and CENELEC COVID-19 
Crisis Management Network (CMN), an ad hoc crisis-response network of na-
tional crisis coordinators, established in March 2020. Through the CMN, CEN and 
CENELEC Members not only managed to identify and address emerging issues 
of common concern: the network also provided a platform to exchange best 
practices swiftly and efficiently over different working areas affected by the crisis.

The report is structured around four critical lessons learned. Each present for-
ward-looking, organisational considerations based on the impacts and best prac-
tices identified by our Members at both national and European level.

The full report can be read at this link.

https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/LessonsLearned_COVID19_Pandemic.pdf
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Noul standard contribuie la sporirea 
confidențialității în orașele smart

Inteligența artificială, rețelele mobile, internetul obiectelor și computerizarea în 
nori sunt doar câteva dintre instrumentele utilizate la nivel global, cu scopul de 
a spori eficiența și a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Totuși, acestea expun 
cetățenii la riscuri și vulnerabilități legate de confidențialitatea și securitatea 
personală. 

ISO/IEC TS 27570 Protecția confidențialității. Ghid de confidențialitate pentru 
orașele inteligente oferă recomandări și îndrumări cu privire la gestionarea 
confidențialității și la utilizarea standardelor de sprijin. Standardul este destinat 
organizațiilor și părților  interesate preocupate de furnizarea, utilizarea sau 
asigurarea disponibilității unui serviciu într-un ecosistem de oraș inteligent, unde 
tehnologiile, sistemele și părțile interesate interacționează în moduri multiple și 
complexe.

Standardul ia în calcul necesitățile cetățenilor, oferind îndrumări cu privire la 
modul în care standardele de confidențialitate pot fi utilizate la nivel global și 
organizațional în beneficiul cetățenilor, acestea deschid calea către viitoarele 
standarde de confidențialitate pentru orașele inteligente, inclusiv cele pentru 
comunicare, planuri de gestionare a confidențialității și elaborarea politicilor, 
precum și gestionarea consimțământului.

Standardul ISO/IEC TS 27570 este destinat tuturor tipurilor de organizații, inclusiv 
companiilor publice și private, entităților guvernamentale și organizațiilor 
nonprofit, care furnizează servicii în medii de oraș inteligent.

 Internetul obiectelor – reprezintă o rețea de obiecte fizice, echipate cu tehnologii 
încorporate, pentru a comunica între ele sau cu mediul.

2 Computerizarea în nori – este un ansamblu de servicii din domeniul informaticii 
și calculatoarelor, care permite utilizarea spațiului de stocare și a aplicațiilor puse 
la dispoziție de către furnizor pe serverul acestuia (în cloud).
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Защита конфиденциальность в умных городах

noutăți

Облачные вычисления, интернет вещей, мобильные сети и искусственный 
интеллект – это лишь некоторые из инструментов, которые города 
используют для повышения эффективности и качества жизни своих граждан, 
но они также подвергают нас рискам и уязвимостям, связанным с личной 
конфиденциальностью и безопасностью.

ISO / IEC TS 27570 Защита конфиденциальности. Руководство по 
конфиденциальности для умных городов содержит рекомендации и 
руководство по управлению конфиденциальностью и использованию 
поддерживающих стандартов. Эти рекомендации применимы к организациям 
и заинтересованным сторонам, заинтересованным в предоставлении, 
использовании или доступности услуг в экосистеме умного города, где 
многие технологии, системы и заинтересованные стороны взаимодействуют 
множеством и сложным образом.

В документе используется точка зрения, состоящая из нескольких агентств, 
а также гражданская ориентация и даются рекомендации о том, как 
стандарты конфиденциальности могут использоваться на глобальном и 
организационном уровнях на благо граждан. Более того, это проложит путь 
к будущим стандартам конфиденциальности для умных городов, в том числе 
для коммуникаций, планов управления конфиденциальностью и разработки 
политик, а также управления согласием и т.д.

ISO/IEC TS 27570 применим ко всем типам и размерам организаций, включая 
государственные и частные компании, государственные учреждения и 
некоммерческие организации, которые предоставляют услуги в среде 
умного города.
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Protecting our privacy in smart cities

Cloud computing, the Internet of Things, mobile networks and artificial 
intelligence are just some of the tools cities use to increase efficiency and 
improve the quality of life of their citizens, yet they also expose us to risks and 
vulnerabilities related to personal privacy and security. Solutions and standards 
abound, but they are not always easy to navigate when the systems and 
interconnections are as complex as the stakeholders are many.

ISO/IEC TS 27570 Privacy protection – Privacy guidelines for smart cities provides 
recommendations and guidance on the management of privacy and on the use 
of supporting standards. These recommendations apply to organizations and 
stakeholders concerned with the delivery, use or availability of a service in a smart 
city ecosystem, where many technologies, systems and stakeholders interact in 
many and complex ways.

The document takes a multiple-agency as well as a citizen-centric viewpoint and 
provides guidance on how privacy standards can be used at a global level and at 
an organizational level for the benefit of citizens. What’s more, it will pave the way 
to future privacy standards for smart cities, including those for communication, 
privacy management plans and policy making, as well as consent management, 
to name a few.

ISO/IEC TS 27570 is applicable to all types and sizes of organization, including 
public and private companies, government entities and not-for-profit 
organizations that provide services in smart city environments.
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Noua strategie ISO până în 2030

noutăți

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a publicat noua strategie de 
activitate în standardizare pe termen lung, conform căreia vor fi ghidate acțiunile 
organizației, contribuind astfel la realizarea viziunii și a misiunii ISO de a face viața 
mai ușoară, mai sigură și mai bună.

Strategia a fost elaborată utilizând aceeași abordare colaborativă, care este 
practicată și la elaborarea standardelor ISO: membrii din 165 de țări au contribuit 
la elaborarea și aprobarea acestui document de bază.

Noua strategie va fi în vigoare timp de aproape zece ani. Aceasta va permite ISO 
să adopte o abordare pe termen lung a problemelor globale, a căror amploare nu 
poate fi abordată în mod realist într-o perioadă de cinci ani. Elaborarea strategiei 
pentru o durată de zece ani permite organizației să acorde o atenție deosebită 
provocărilor umane și de mediu, cum ar fi durabilitatea îmbunătățită, reziliența 
și egalitatea.

Un alt avantaj al strategiei pe termen lung este scopul ISO de a contribui 
necondiționat la evoluția sistemului de standardizare în sine, inclusiv 
modernizarea continuă a tehnologiei de bază și adaptarea la ritmul digitalizării și 
la modalitățile în schimbare în care standardele vor fi utilizate de către 
întreprinderi și organizații.
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Standardele în suportul antreprenoriatului feminin

În contextul Zilei Internaționale a Femeii, Organizația Internațională de 
Standardizare (ISO) creează oportunități pentru a promova antreprenoriatul în 
rândul femeilor.

Sărbătorind rolul esențial pe care îl joacă femeile în viața noastră, de Ziua 
Internațională a Femeii ISO anunță publicarea primului ghid aprobat la nivel 
global dedicat oferirii suportului femeilor care dezvoltă o activitate de 
antreprenoriat.

IWA 34 Antreprenoriatul femeilor. Definiții-cheie și criterii generale furnizează 
definiții clare și consistente pentru a descrie afacerile deținute sau conduse de 
femei. Ghidul contribuie la facilitarea actualelor și a viitoarelor inițiative care 
vizează promovarea abilitării economice a femeilor.

IWA 34 este doar una dintre numeroasele inițiative ISO pentru promovarea și 
susținerea rolului femeilor în societate cu ajutorul standardelor. 

Programul conceput de ISO are scopul de a pune în evidență nevoile femeilor și 
contribuția acestora în mod egal și semnificativ în dezvoltarea tuturor domeniilor 
de standardizare.
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Celebrating International Women’s Day

noutăți

ISO leads way with guidance to advance women’s entrepreneurship. 

As we celebrate the essential role that women play in our world on International 
Women’s Day, ISO is proud to announce the publication of its first globally agreed 
guidance document dedicated to supporting women entrepreneurs. 

IWA 34 Women’s entrepreneurship – Key definitions and general criteria is 
the world’s first set of global definitions related to women’s entrepreneurship. 
Through providing clear and consistent definitions to describe female-owned or 
-led businesses, it helps to facilitate current and future initiatives aimed at 
furthering women’s economic empowerment. 

IWA 34 is just one of many ISO initiatives to promote and support the role of 
women in society through standards. ISO also has a programme to ensure the 
needs of women are considered in the development of standards, and that 
women play an equal and significant role in all areas of standardization.
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A fost aprobat Programul de Standardizare 
Națională pentru anul 2021

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) vă informează despre aprobarea 
Programului de Standardizare Națională (PSN) pentru anul 2021.

Acesta cuprinde 5 părți, după cum urmează:

Partea 1- Adoptarea standardelor europene/internaționale ca standarde 
moldovenești;

Partea 2 – Examinarea proiectelor de standarde europene (teme noi de 
standardizare);

Partea 3 – Examinarea proiectelor de standarde europene (cu faze de vot în 2020);

Partea 4 – Examinarea proiectelor de standarde moldovenești originale;

Partea 5 – Standarde moldovenești originale supuse procedurii de examinare 
periodică.

Astfel, pentru 2021, ne propunem adoptarea a peste 3 000 de standarde 
europene și internaționale în calitate de standarde moldovenești, examinarea a 
peste 700 de proiecte de standardizare, examinarea a peste 600 de proiecte de 
standarde europene cu faze de vot în 2020, examinarea a peste 20 de proiecte de 
standarde moldovenești originale și asigurarea examinării periodice a peste 20 
de standarde moldovenești originale.

PSN este un instrument de lucru al ISM în baza căruia se planifică adoptarea 
pentru anul curent a standardelor europene/internaționale în calitate de 
standarde moldovenești, precum și adoptarea standardelor moldovenești 
originale.

PSN pentru anul 2021 poate fi consultat aici.

https://standard.md/wp-content/uploads/2021/03/PSN-01.03.2021.pdf
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ISO atrage atenție sporită 
dispozitivelor și 
instrumentelor medicale

noutăți

În contextul situației pandemice create 
de COVID-19, un criteriu pe care s-a 
focusat atenția la nivel mondial este 
sterilizarea instrumentelor medicale 
pentru o utilizare sigură a acestora. 
Astfel, Organizația Internațională de 
Standardizare (ISO) a elaborat și 
publicat un nou standard care va 
contribui la asigurarea mediului steril de 
desfășurare a activităților din sfera 
medicală.

Cerințele de asigurare și factorii care 
contribuie la afirmarea faptului că 
dispozitivele și instrumentele utilizate 
sunt sterile sunt numeroși, în funcție 
de locul în care acestea sunt utilizate și 
modul de curățare înainte de sterilizare. 
Noua specificație tehnică oferă un set 
de cerințe convenite la nivel 
internațional pentru aparatele utilizate 
în procesul de sterilizare.

Standardul ISO/TS 22421 Sterilizarea 
produselor de îngrijire a sănătății. 
Cerințe comune pentru sterilizatoare 
pentru sterilizarea terminală a 
dispozitivelor medicale în unitățile de 
îngrijire a sănătății oferă cerințe 
generale, metode de testare și servește 
drept bază pentru alte standarde 
suplimentare, care urmează a fi 
elaborate în acest domeniu.
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Сохранение чистоты

Обеспечение того, чтобы медицинские 
инструменты были полностью очищены 
от любого вида микробиологического 
загрязнения, требует сверх-пристального 
внимания для обнаружения любых возможных 
источников загрязнения, в том числе из 
окружающей среды и от самого персонала.

Факторов и требований много, в зависимости 
от того, где используются медицинский 
инструментарий и как он очищается 
перед стерилизацией. Новая техническая 
спецификация обеспечивает первый набор 
согласованных на международном уровне 
требований к стерилизаторам.

ISO/TS 22421 Стерилизация изделий 
медицинского назначения Общие требования 
к стерилизаторам для окончательной 
стерилизации медицинских изделий в 
учреждениях здравоохранения содержит 
общие требования высокого уровня и 
соответствующие методы испытаний, а 
также закладывает основу для дальнейших, 
более подробных стандартов, которые будут 
применяться.
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Keeping clean

noutăți

Ensuring medical devices are free of any kind 
of microbiological contamination requires 
microscopic attention to detect any possible 
sources of contamination, including those 
from the environment and personnel 
themselves.

The factors and requirements are many, 
depending on where the medical devices are 
used and how they are cleaned prior to 
sterilization. A new technical specification 
provides the first set of internationally agreed 
requirements for sterilizers to ensure all bases 
are covered.

ISO/TS 22421 Sterilization of health care 
products Common requirements for 
sterilizers for terminal sterilization of 
medical devices in health care facilities 
provides high-level, overarching requirements 
and respective test methods, and sets the 
scene for further, more detailed standards to 
be developed.
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Continuitatea e stabilitate

Pandemia COVID-19 a afectat toate domeniile de activitate la nivel mondial. Din 
acest motiv a apărut necesitatea de a oferi sectoarelor măsuri eficiente care ar 
asigura continuarea activității în condiții de criză.

În scopul partajării propriei experiențe de asigurare a continuității activității pe 
timp de pandemie, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a organizat în 
data de 10 martie evenimentul „Asigurarea continuității activității prin 
implementarea standardelor”.

În cadrul evenimentului au participat aproximativ 90 de reprezentanți din cadrul 
a 34 de instituții publice din Republica Moldova. Participanții au fost informați 
despre sistemul național de standardizare și activitatea ISM, precum și despre 
experiența ISM de implementare a Sistemului de Management a Continuității 
Afacerii conform standardului SM EN ISO 22301:2020 și beneficiile implemetării 
sistemului.

Standardul SM EN ISO 22301:2020 Securitate și stabilitate. Sisteme de 
management al continuității activității. Cerințe este primul standard care are 
drept scop implementarea și menținerea unui plan eficient de continuitate a 
afacerilor.
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Provocările ECO și Sistemul 
de Management de Mediu

noutăți

Instituțiile publice, întreprinderile și consumatorii își concentrează eforturile în 
lupta continuă pentru a contribui la sporirea economiei naționale, calitatea 
produselor și la perfecționarea mediului de viață.

În data de 12 martie, a avut loc evenimentul „Provocările-ECO – baza unui viitor 
sănătos!”, organizat de către OO „Mame în Acțiune”, în parteneriat cu 
OO „Inițiativa”. În cadrul evenimentului, la care au participat peste 60 de persoane, 
a fost prezentat domeniul standardizării la nivel național, sistemele de 
management de mediu și beneficiile implementării standardelor.

Un alt subiect l-au constituit beneficiile sistemului de management de mediu. 
Acestea constau în protecția sănătății oamenilor şi a mediului împotriva 
potenţialului impact ale activităţilor, produselor sau serviciilor pe care o 
organizaţie le prestează, şi totodată contribuie la menţinerea şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului în general.

Beneficiile de bază ale implementării Sistemului de Management de Mediu sunt:

– procesul de îmbunătăţire continuă;

– obţinerea beneficiilor din punct de vedere economic;

– existenţa unui angajament evident al conducerii organizaţiei în direcţia 
îndeplinirii propriei politici şi obiectivelor de mediu;

– dovada conformării organizaţiei la legislaţie şi reglementări;

– sporirea competitivității pe piaţa concurenţială etc.
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Economisim inteligent

Implementarea unui sistem de management al energiei (EnMS) va contribui la 
obținerea a numeroase beneficii, unul din acestea fiind eficientizarea și 
reducerea costurilor consumului de energie, ceea ce are un impact pozitiv asupra 
rezultatelor financiare finale.

Achiziționarea unui EnMS comun permite realizarea unui schimb de cunoștințe 
și resurse, precum și implicarea într-o serie de proiecte care presupun reducerea 
costurilor de energie între organizațiile de toate tipurile și dimensiunile.

Standardul ISO 50009 Sisteme de management al energiei. Îndrumări a fost 
elaborat în scopul implementării unui sistem comun de management al energiei 
în mai multe organizații. Acesta vizează unirea organizațiilor care au un element 
comun, cum ar fi furnizorul de energie, sectorul sau locația, pentru a-și optimiza 
consumul de energie în mod colectiv, indiferent de dimensiunea acestuia.

Un EnMS contribuie la gestionarea politicii organizaționale, a planurilor de 
acțiuni și modalităților de măsurare a progresului. Extinderea acestuia în mai 
multe organizații permite colaborarea și stabilirea unor obiective comune, care 
vor duce în cele din urmă la economii și la eficiență energetică.
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noutăți

Внедрение системы энергоменеджмента может оказаться особенно 
выгодным, в частности, с точки зрения снижения затрат и экономии 
энергии, её совместное использование между различными организациями 
будет одинаковым. Общий энергоменеджмент позволяет организациям 
всех типов и размеров, включая МСП, делиться своими знаниями и 
ресурсами, а также сотрудничать в проектах по энергосбережению.

ISO 50009 Системы энергоменеджмента. Рекомендации по внедрению 
общей системы энергоменеджмента в группах организаций направлен на 
объединение организаций с общими интересами, с целью коллективной 
оптимизации использования энергии, независимо от их размера.

Система энергоменеджмента основана на структуре энергоменеджмента, 
охватывающей политику, цели и планы действий организации, а также 
средства, используемые для измерения прогресса. Его расширение на 
несколько организаций позволяет им сотрудничать и достигать общих 
целей и в конечном итоге добиваться большей экономии и повышения 
своей энергоэффективности.

Экономим обьединяясь
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Implementing an energy management system (EnMS) can result in many 
benefits, such as cost and energy savings, and when established across multiple 
organizations, these benefits are even greater. A common EnMS enables the 
sharing of knowledge and resources as well as collaboration on energy-saving 
projects across organizations of all kinds and sizes. This includes SMEs too.

ISO 50009 Energy management systems – Guidance for implementing a 
common energy management system in multiple organizations, is aimed at 
uniting organizations that have some common element, such as energy 
supplier, sector or location, to optimize their energy use collectively, whatever 
their size.

An EnMS is a framework for energy management covering organizational 
policy, targets, action plans and ways of measuring progress. Extending it across 
multiple organizations allows for collaboration and common goals that will 
ultimately lead to greater savings and energy efficiency.

Together we save
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Ziua Mondială pentru Protecția Drepturilor 
Consumatorilor

În contextul Zilei Mondiale pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor, Institu-
tul de Standardizare din Moldova (ISM) a fost parte a evenimentului organizat 
de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiectele:

provocările anului 2021 și aspecte naționale de protecție a consumatorilor;
combaterea poluării cu plastic în Republica Moldova și România;
așteptările comunității de afaceri și implicațiile asociațiilor pentru protecția con-
sumatorilor în realizarea obiectivelor;
lansarea Campaniei de educație financiară – Generația Inteligenței Financiare.
Reprezentatntul ISM a vorbit despre importanța domeniului standardizării, 
contribuția acestuia la crearea unui mediu sigur din toate punctele de vedere 
și care sunt beneficiile implementării standardelor de la nivelul unei instituții la 
nivel mondial.

Au fost prezentate un șir de standarde internaționale, adoptate în calitate de 
standarde moldovenești de către ISM, care contribuie la combaterea poluării 
cu plastic și la protecția mediului, având drept scop susținerea și contribuția la 
îmbunătățirea calității produselor și serviciilor prestate pe piața din Republica 
Moldova, la sporirea competitivității economiei naționale și nemijlocit la crearea 
unui mediu ambiant prielnic vieții oamenilor, în care poluarea să fie redusă la 
minimum.



37

Ziua Mondială a Apei

Standardul ISO 31600 este cel care contribuie la protejarea elementului consti-
tutiv al vieții – apa.

Deși apa este componentul esențial pentru sustenabilitatea vieții pe planeta 
noastră, aproximativ 2,2 miliarde de oameni nu au acces la apă de calitate bună. 
Tema Zilei Mondiale a Apei din anul curent este evaluarea acestei resurse și a 
multitudinii de standarde elaborate de către Organizația Internațională de Stan-
dardizare (ISO), care ne ajută să realizăm acest proces.

Programele de etichetare a eficienței apei constituie instrumente sigure pentru 
a reaminti consumatorilor despre valoarea apei și a contribui la alegerea pro-
duselor și surselor de apă sigure și de înaltă calitate.

Pe viitor standardul ISO 31600 Programe de etichetare a eficienței apei. Cerințe 
cu îndrumări pentru implementare va ajuta jurisdicțiile de pretutindeni să își 
împlementeze propriul program. Acesta va oferi un set de practici și îndrumări 
pentru pregătirea și implementarea unui program de etichetare a calității și efi-
cienței apei pentru produsele sanitare.

Standardul ISO 31600 este completat și de standardul ISO 46001 Sisteme de 
gestionare a eficienței apei. Cerințe. Acesta conține îndrumări de utilizare, oferă 
metode și instrumente pentru măsurarea consumului de apă și ajută organi-
zațiile să adopte măsuri de optimizare a utilizării acesteia.

Alte standarde ISO care ajută organizațiile să conserve și să păstreze apa sunt 
ISO 20760 care constă din două părți, Reutilizarea apei în zonele urbane. Linii 
directoare pentru sistemul centralizat de reutilizare a apei și seria ISO 16075 pen-
tru utilizarea apelor uzate tratate în proiectele de irigații.

Acestea sunt doar câteva dintre standardele ISO care contribuie direct la realiza-
rea Obiectivelor Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă privind apa curată și ca-
nalizarea (ODD 6) și urmăresc „asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă 
a resurselor de apă și canalizare pentru toți”.
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World water day

noutăți

Standards that protect our most precious resource.

Water is an essential ingredient in the sustainability of our planet, yet some 2.2 
billion people do not have access to safe water. Valuing this crucial resource is the 
theme of this year’s World Water Day, and ISO has many standards that help us 
all do just that.

Water efficiency labelling programmes can be powerful tools to remind 
consumers of the value of water and influence them to choose more 
water-efficient products and appliances.

The future ISO 31600, Water efficiency labelling programmes – Requirements 
with guidance for implementation, will help jurisdictions everywhere to 
introduce their own scheme. It will provide a set of best practices and guidance for 
the preparation and implementation of a water efficiency labelling programme 
for plumbing products and water-consuming appliances.

Complementing such programmes is ISO 46001, Water efficiency management 
systems – Requirements with guidance for use, which provides methods and 
tools for measuring water consumption and helps organizations adopt measures 
to optimize its usage.

Other ISO standards that help organizations conserve and preserve water include 
the two-part ISO 20760 Water reuse in urban areas. Guidelines for centralized 
water reuse system, and the ISO 16075 series for treated wastewater use in 
irrigation projects.

These are just a handful of the hundreds of ISO standards that contribute directly 
to the United Nations Sustainable Development Goal on clean water and 
sanitation (SDG 6), which seeks to “ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation for all”.
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Managementul proiectului

noutăți

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat două standarde care 
vor contribui la îmbunătățirea managementului proiectelor.
Gestionarea cu succes a proiectelor este fundamentală pentru a obține rezultate 
care vor genera eficiență, respectând prevederile standardelor. Acesta este 
motivul pentru care au fost actualizate și extinse două standarde-cheie din seria 
de documente ISO, oferind orientări generice importante pentru realizarea cu 
succes a proiectelor.
Standardul ISO 21500 Managementul proiectelor, programelor și portofoliilor. 
Context și concepte oferă îndrumări generale pentru utilizarea seriei de standarde 
ISO 21500. Acesta furnizează o imagine de ansamblu asupra managementului 
proiectelor, programelor, portofoliului și guvernanței acestora. Standardului ISO 
21500 i se alătură ISO 21502 Managementul proiectelor, programelor și 
portofoliilor. Îndrumări privind managementul proiectului care oferă îndrumări 
privind gestionarea proiectelor, accentuând beneficiile și rezultatele finale, 
inclusiv activitățile de supraveghere privind proiectele.
ISO 21502 furnizează recomandări cu privire la practici diferite, necesare în fiecare 
fază a ciclului de viață al proiectului, inclusiv planificarea și controlul (cum ar fi 
abordarea riscurilor și problemelor și controlul schimbărilor), precum și 
gestionarea beneficiilor, a schimbărilor în mediul de afaceri și a informațiilor.
Aceste două standarde fac parte din seria ISO 21500 care include și:
– ISO 21503 Managementul proiectelor, programelor și portofoliilor. Îndrumări 
privind gestionarea programelor;
– ISO 21504 Managementul proiectelor, programelor și portofoliilor. Îndrumări 
privind gestionarea portofoliului;
– ISO 21505 Managementul proiectelor, programelor și portofoliilor. Îndr
– umări privind guvernanța;
– ISO / TR [1] 21506 Managementul proiectelor, programelor și portofoliilor. 
Vocabular;
– ISO 21508 Managementul valorii obținute în managementul proiectelor și 
programelor;
– ISO 21511 Structuri de repartizare a lucrărilor pentru managementul proiectelor 
și programelor.



41

Улучшаем менеджмент проектов

Два новых стандарта присоединяются к серии ISO.

Успешное управление проектами имеет фундаментальное значение 
для повышения эффективности и лучших результатов. Это также часто 
неразрывно связано с управлением программами и портфелями, а также с 
соответствующим руководством. Вот почему два ключевых стандарта в серии 
документов ISO для этого сектора были недавно обновлены и расширены, 
что дает еще более подробные рекомендации по этим вопросам.

ISO 21500 Менеджмент проектов, программ и портфелей. Контекст и 
концепция является основополагающим стандартом, который обеспечивает 
всеобъемлющее руководство по использованию серии стандартов ISO 21500. 
В нем дается обзор управления проектами, программами и портфелями. 
К стандарту теперь добавлен ISO 21502 Менеджмент проекта, программы 
и портфеля. Руководство по менеджменту проектов, который предлагает 
руководство и структуру в управлении проектами с акцентом на выгоды 
и результаты, от начала до завершения, включая надзор за проектами и 
направления деятельности.

ISO 21502 предоставляет руководство по различным практикам, необходимых 
на каждой фазе жизненного цикла проекта, включая планирование и 
контроль (например, устранение рисков и проблем и контроль изменений), 
а также управление выгодами, изменениями в бизнесе и обществе и 
информацией.

Эти два стандарта являются частью серии ISO 21500, которая также включает:

– ISO 21503 Менеджмент проектов, программ и портфелей. Руководство по 
менеджменту программ

– ISO 21504 Менеджмент проектов, программ и портфелей. Руководство по 
менеджменту портфелей

– ISO 21505 Менеджмент проектов, программ и портфелей. Руководство по 
организации управления

– ISO / TR  [1] 21506 Менеджмент проектов, программ и портфелей. Словарь

– ISO 21508 Менеджмент заработной стоимости при менеджменте проекта и 
программы

– ISO 21511 Структуры разбивки работ для менеджментов проекта и программ.
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Improving project management

noutăți

Two new standards join the ISO series.

Successful project management is fundamental to greater efficiency and bet-
ter outcomes. It is also often inextricably linked with programme and portfolio 
management along with related governance. Which is why two key standards in 
ISO’s series of documents for the sector have just been updated and expanded, 
providing even more extensive guidance on these issues.

ISO 21500, Project, programme and portfolio management – Context and con-
cepts, is a foundational standard that provides overarching guidance for the use 
of the ISO 21500 series of standards. It gives an overview on project, programme 
and portfolio management and their governance. The standard is now joined by 
ISO 21502, Project, programme and portfolio management – Guidance on project 
management, which offers guidance and structure in managing projects with a 
focus on benefits and outcomes, from inception to completion, including proj-
ect-related oversight and direction activities.

ISO 21502 provides guidance on the various practices needed in each phase of 
the project’s life cycle, including planning and control (such as addressing risks 
and issues, and change control), as well as managing benefits, business and soci-
etal change and information.

These two standards are part of the ISO 21500 series that also includes:

ISO 21503 Project, programme and portfolio management – Guidance on pro-
gramme management
ISO 21504Project, programme and portfolio management – Guidance on portfo-
lio management
ISO 21505Project, programme and portfolio management – Guidance on gover-
nance
ISO/TR [1]21506 Project, programme and portfolio management – Vocabulary
ISO 21508Earned value management in project and programme management
ISO 21511 Work breakdown structures for project and programme management
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Valorificarea energiei regenerabile

Centralele hidroenergetice mici (SHP) sunt o sursă de energie regenerabilă și 
ieftină, acestea pot fi construite acolo unde este suficientă apă, fiind o soluție 
excelentă pentru furnizarea de energie electrică în zonele rurale. Deși construirea 
hidrocentralelor ar aduce cu sine numeroase beneficii, resursele regenerabile 
rămân, în mare parte, nevalorificate.

În acest sens, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat Ghidul 
ISO AIA 33 Ghid tehnic pentru dezvoltarea centralelor hidroelectrice mici care 
specifică principiile generale și cerințele de bază privind proiectarea SHP cu o ca-
pacitate de până la 30 MW. Ghidul oferă îndrumări cu privire la metodologii, pro-
ceduri și cerințe referitoare la rezultate și definește termenii și definițiile tehnice 
profesionale utilizate în mod obișnuit.

Experții mondiali declară că potențialul uzinelor SHP din multe țări în curs de 
dezvoltare rămâne nevalorificat, fiind împiedicat de o serie de factori, inclusiv lip-
sa practicilor sau standardelor care ar contribui la dezvoltarea acestora.
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The power of water
Small hydropower (SHP) plants provide a clean, renewable and inexpensive source 
of energy that can be implemented virtually anywhere where there is enough 
water. A great solution for supplying electricity in remote rural areas, its 
usefulness is clear, yet its potential remains largely untapped.

The three-part ISO IWA 33, Technical guidelines for the development of small 
hydropower plants, specifies the general principles and basic requirements of 
design for SHP projects up to 30 MWe. The International Workshop Agreement 
also provides guidance on such things as the methodologies, procedures and 
outcome requirements of SHP site selection and defines the professional 
technical terms and definitions commonly used.

Potential of SHP plants in many developing countries remains untapped and is 
hindered by a number of factors including the lack of best practices or standards 
for SHP development.
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Calitatea seringilor devine primordială

Pandemia COVID-19 stă la baza celei mai mari campanii de vaccinare care a avut 
loc vreodată la nivel mondial, fiind pentru o parte din populația lumii, prima 
pandemie din viața acestora.

Până în prezent, aproximativ cinci sute de milioane de oameni au fost deja 
vaccinați împotriva COVID-19. Totodată au fost comandate producătorilor 
aproximativ zece miliarde de doze. Lipsa asigurării numărului necesar de 
vaccinuri este unul din factorii care pune accent pe starea financiară a țărilor. 
Lipsa resurselor financiare în unele țări poate genera o perioadă îndelungată de 
așteptare până la primirea dozelor de care au nevoie. Acest lucru poate deveni 
un factor care va contribui la discrepanțe majore în privința accesului la asistență 
medicală.

Pentru a asigura necesarul de doze de vaccin în întreaga lume, Coaliția pentru 
Inovații în Pregătirea pentru Epidemii (CEPI), Alianța Globală pentru Vaccinuri și 
Imunizare (GAVI), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Fondul Internațional 
pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), ca partener de livrare, au 
lansat inițiativa „COVAX”. Aceasta are scopul de a accelera producerea și accesul 
echitabil la testele, tratamentele și vaccinurile împotriva COVID-19 și este 
recunoscută drept „cea mai amplă operațiune de aprovizionare din istorie”. 
Asigurarea numărului suficient de vaccinuri înseamnă producerea numărului 
necesar de seringi, acestea fiind instrumentele de bază în asiguarea procesului 
de vaccinare.

În acest sens, Organizația Internațională de Standardizare colaborează cu 
organizațiile internaționale, inclusiv UNICEF și OMS, precum și cu autoritățile 
naționale de reglementare, producătorii, companiile farmaceutice, pacienții și 
lucrătorii din domeniul sănătății pentru a elabora recomandări privind fabricarea 
și utilizarea în siguranță a tuturor tipurilor de seringi, inclusiv a celor utilizate 
pentru vaccinurile COVID-19.
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Worldwide vaccine campaign puts spotlight 
on syringes

noutăți

As the biggest vaccination campaign in history gets underway, all hands are on 
deck to secure and supply the billions of syringes needed for the COVID-19 
vaccines.

For many of us, it is the biggest pandemic of our lifetime. For all of us, it is the 
greatest vaccination campaign in history. At the time of writing, around five 
hundred million people have already been vaccinated against COVID-19, and 
some ten billion doses have been ordered. Shortage of supplies means that some 
low-income countries may have to wait years to receive anything, further 
increasing the divide when it comes to access to healthcare.

COVAX, an initiative co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations and the World Health Organization (WHO), aims to help bridge that 
divide and ensure global equitable access to COVID-19 vaccines. Working with 
the United Nations Children’s Fund (UNICEF) as a delivery partner, it is touted as 
the “largest procurement and supply operation in history”. Producing enough 
vaccines, clearly, means enough syringes as well, and it is no surprise to hear that 
there is talk of a global shortage.

ISO works closely with many international organizations, including UNICEF and 
WHO, as well as national regulators, manufacturers, pharmaceutical companies, 
patients and healthcare workers, to develop recommended guidelines for the 
safe and secure manufacture and use of all kinds of syringes, including those 
used for COVID-19 vaccines.
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Siguranța în timpul unui incendiu

Elaborând standarde, contribuim la creșterea nivelului de viață pe care îl avem. În 
acest mod inițiem procese active pentru a genera progres și dezvoltare.

În anul 2020, Comitetul European de Standardizare (CEN) a publicat standardul 
EN 15269-20:2020 Utilizare extinsă a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la 
foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se 
deschid, incluzând elementele lor de feronerie. Partea 20: Etanşeitatea la fum a 
ușilor, obloanelor, perdelelor din țesătură operabilă și ferestrelor care se deschid.

Acesta face parte dintr-o serie de standarde, care au scopul de a acumula 
informații pentru un raport extins de aplicare, bazat pe evaluarea unuia sau mai 
multor teste de rezistență la foc și/sau de control al fumului. Standardul descrie 
metodologia privind extinderea aplicării rezultatelor testelor pentru o gamă largă 
de variații ale produsului și ar putea contribui la selectarea eșantioanelor de 
testare.

Standardul a fost elaborat în cadrul comitetului tehnic de standardizare CEN/
TC 127 Siguranța la incendiu în clădiri, responsabil pentru dezvoltarea metodelor 
prin elaborarea standardelor privind rezistența materialelor de construcție în caz 
de incendiu, a componentelor și elementelor de construcție și clasificarea aces-
tora în funcție de riscurile de incendiu ale aplicației. De asemenea, CEN/TC 127 
elaborează standarde pentru evaluarea pericolului de incendiu și siguranței la 
incendiu în clădiri.
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Safety during a fire

CEN/TC 127 “Fire safety in buildings” is responsible for the development of 
horizontal standardized methods regarding the fire behaviour of building products, 
components and elements of construction and their classification according to 
application fire risks. In addition, CEN/TC 127 also develops standards to assess fire 
hazard and provide fire safety in buildings.

On 23 September 2020, CEN/TC 127 published the standard EN 15269-20:2020 
‘Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, 
shutter and openable window assemblies, including their elements of building 
hardware – Part 20: Smoke control for doors, shutters, operable fabric curtains and 
openable windows’

This standard is part of a series of standards aimed to produce an extended 
application report based on the evaluation of one or more fire resistance and/or smoke 
control tests. It describes the methodology for extending the application of test 
results for a wide range of product variation and could contribute to the selection of 
test specimens.

noutăți
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Un nou standard 
cu privire la 

managementul 
conformității

Un sistem de management al conformității este o modalitate de a obține succes și de 
a demonstra capacitățile companiei. Din acest considerent, Organizația Internațională 
de Standardizare (ISO) a elaborat un nou standard, care vine în ajutorul companiilor ce 
tind spre progres.

Standardul ISO 37301 Sisteme de management al conformității. Cerințe cu îndrumări 
pentru utilizare prezintă prevederi pentru a dezvolta, implementa, menține și 
îmbunătăți un sistem eficient de management al conformității.

În acest sens, ISO 37301 recomandă implicarea conducerii superioare și promovează 
conformitatea ca principiul unei bune guvernări, recomandă integrarea 
managementului conformității în cadrul organizației, pentru a fi implementat în 
procesele financiare, de risc, calitate, mediu și sănătate, siguranță, precum și în 
cerințele și procedurile sale operaționale.

Beneficiile implementării ISO 37301 sunt:

sporirea încrederii clienților;
crearea unei imagini favorabile;
reducerea riscurilor financiare aferente neconformităților;
sporirea oportunităților în afaceri.
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Precizia rezultatelor 
medicale

Criza provocată de COVID-19 a generat 
necesitatea incontestabilă de creare a 
posibilităților de comparare a 
rezultatelor obținute în laboratoarele 
din întreaga lume. Pentru a realiza 
acest lucru, sunt necesare materiale 
de referință trasabile metrologic 
pentru a fi utilizate în calibrarea și 
validarea metodelor de măsurare. 
Acestea sunt cunoscute ca materiale 
de referință certificate.

ISO TC 334 Materiale de referință va 
elabora standarde legate de producția 
și utilizarea competentă a materialelor 
de referință, inclusiv conceptele, 
caracteristicile de performanță, 
termenii și definițiile legate de 
materialele de referință.

Acestea includ Ghidul ISO 30 2015 
Materiale de referință. Termeni și 
definiții selectate (în curs de revizuire), 
Ghidul ISO 33 2015 Materiale de 
referință. Bune practici în utilizarea 
materialelor de referință și Ghidul ISO 
35 2017 Materiale de referință. 
Îndrumări pentru caracterizarea și 
evaluarea omogenității și stabilității.

noutăți



51

Accent pe resursele umane

Oferirea oportunităților egale și aprecierea calităților angajaților sunt caracteristicile 
afacerilor de succes. Performanță sporită, inovație și implicarea personalului sunt doar 
câteva dintre beneficiile pe care le poate aduce o cultură organizațională incluzivă.

În acest sens, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat un nou 
standard, care are scopul de a contribui la obținerea succesului prin îmbunătățirea 
culturii organizaționale.

ISO 30415 Managementul resurselor umane. Diversitate și incluziune oferă îndrumări 
fundamentale pentru organizațiile care doresc să creeze un loc de muncă prielnic 
angajaților și să valorifice oportunitățile pe care acesta le poate oferi. Standardul 
acoperă acțiunile, principiile, măsurile și responsabilitățile asociate acestora, 
focusându-se pe individualitatea funcției.

Standardul ISO 30415 susține organizațiile să respecte prevederile acestuia pe 
parcursul întregului ciclu de viață al procesului de gestionare a personalului, 
precum și în lanțul de aprovizionare și în relațiile cu părțile interesate.

Implementarea și respectarea prevederilor standardului va permite liderilor 
companiilor să își manifeste angajamentul față de diversitate și incluziune, față de 
personal și părțile interesate, precum și să identifice noi oportunități de a crea o 
cultură incluzivă.
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Studiem în regim online

Anul 2020 a fost definitoriu în evoluția sistemului educațional. Necesitatea de 
adaptare la un mod de viață cu restricții și cu atenție sporită față de sănătate a făcut 
ca oamenii să stea închiși în casele lor. Astfel, sistemul de învățământ a avut nevoie 
de adaptare la noile condiții prin organizare a procesului educațional în regim online. 
Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat un nou standard care are 
scopul de a îmbunătăți calitatea studiilor la distanță.

ISO 29994 Servicii de educație și învățare. Cerințe pentru învățarea la distanță oferă 
îndrumări internaționale privind învățarea la distanță pentru a asigura calitate și 
transparență. Se recomandă spre utilizare împreună cu ISO 29993 Servicii de învățare 
în afara educației formale. Cerințe de serviciu, acoperind serviciile educaționale care 
nu sunt oferite de universități și școli tradiționale.

Noul standard are scopul de a valorifica la maximum oportunitățile pe care le putem 
avea datorită utilizării noilor tehnologii. Astfel acoperind, inclusiv, efectuarea studiilor 
pentru numeroasele persoane cu dificultăți în accesarea serviciilor tradiționale de 
învățare, din cauza mobilității reduse sau a cheltuielilor pe care le suportă în cadrul 
studiilor cu prezență în sălile de clasă.

noutăți
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Logging on to learn

While the online education industry has been evolving for some time, it was in 2020 
that it took on a whole new dimension. Webinars, seminars, courses and educational 
programmes of all kinds exploded onto the Internet, with new technologies, 
expectations and trends fuelling its growth. A new ISO standard aims to put some 
order into the virtual curriculum, to improve both the quality and the access to 
distance learning for all.

ISO 29994, Education and learning services – Requirements for distance learning, 
provides international guidance on distance learning to ensure agreed levels of 
quality and transparency. It is intended to be used alongside ISO 29993, Learning 
services outside formal education – Service requirements, with both covering 
educational services not offered by traditional universities and schools.

This new standard intends to facilitate the development of this industry towards 
better-quality programmes and improved access. It is also intended as a tool to 
facilitate continuous improvement in the industry, and we welcome feedback on user 
experiences so that we can make it is as effective as possible.
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Noi specificații în domeniul turismului

Asociația Spaniolă pentru Standardizare (UNE) și Institutul Spaniol pentru Turism 
de Calitate au elaborat o serie de specificații care oferă recomandări referitoare la 
depășirea crizei provocate de pandemia COVID-19.

Acestea au fost elaborate cu scopul de a susține procesul de recuperare în urma 
crizei și oferă turiștilor posibilitatea de a se bucura de vacanțe sigure.

Specificațiile se aplică unei serii de sectoare și operatori, inclusiv: agenții de tur-
ism și birouri de turism, restaurante, hoteluri, transport public, crame, muzee de 
patrimoniu etc.

Toate specificațiile enumerate sunt disponibile, gratuit în limba spaniolă aici.

Partea 1: Stațiuni. Linii directoare și recomandări.
Partea 2: Hoteluri și apartamente turistice. Linii directoare și recomandări.
Partea 3: Agenții de turism. Linii directoare și recomandări.
Partea 4: Camping și orașe de vacanță. Linii directoare și recomandări.
Partea 5: Servicii de catering. Linii directoare și recomandări.
Partea 6: Unități de cazare rurale. Linii directoare și recomandări.
Partea 7: Terenuri de golf. Linii directoare și recomandări.
Partea 8: Ghizi de turism. Linii directoare și recomandări.
Partea 9: Muzee și situri patrimoniale. Linii directoare și recomandări.
Partea 10: Birouri de informare turistică. Linii directoare și recomandări.
Partea 11: Hostel-uri. Linii directoare și recomandări.
Partea 12: Turism activ și ecoturism. Linii directoare și recomandări.
Partea 13: Vizitarea cramelor și a altor organizații industriale, locuri naturale, cul-
turale și istorice. Linii directoare și recomandări.
Partea 14: Cluburi de noapte. Linii directoare și recomandări.
Partea 15: Instalații nautico-sportive și activități nautice. Linii directoare și reco-
mandări.
Partea 16: Spații naturale protejate. Linii directoare și recomandări.
Partea 17: Firme de autocare turistice, închiriere mașini, instalații de transport pe 
cablu și transport turistic acvatic. Linii directoare și recomandări
Partea 18: Parcuri de distracții și agrement. Linii directoare și recomandări
Partea 19: MICE: proiectarea, executarea și administrarea ședințelor, stimulentelor, 
conferințelor, congreselor, și târgurilor comerciale. Linii directoare și recomandări
Partea 20: Plaje. Linii directoare și recomandări
Partea 21: Spații publice unice. Linii directoare și recomandări
Partea 22: Stațiuni de schi și de munte. Liniile directoare și recomandările.
Specificațiile pot fi traduse, prevederile acestora pot fi implementate și respec-
tate cu scopul de a oferi siguranță atât prestatorilor de servicii, cât și clienților.

noutăți
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Un nou standard vine în ajutorul IMM-urilor

Cooperarea în afaceri aduce o serie de beneficii precum:

Competitivitate sporită
Creștere a vânzărilor
Nivel sporit de eficiență
Idei inovatoare
Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat un nou standard, care are 
drept scop susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

Standardul ISO 44003 Managementul relațiilor de colaborare în afaceri. Liniile 
directoare pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu privire la punerea 
în aplicare a principiilor fundamentale își propune să ghideze companiile mici și 
mijlocii în obținerea beneficiilor similare întreprinderilor mari.

ISO 44003 acoperă o gamă largă de domenii, obiective de afaceri, leadership și 
gestionare a riscurilor. Standardul poate fi implementat de toate tipurile de IMM-uri, 
indiferent de sectorul, mediul de operare, capitalul social și obiectivele acestora.
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Получение максимальной отдачи от делового 
сотрудничества

Повышенная конкурентоспособность, эффективность и больше инновационных 
идей – это малая часть преимуществ сотрудничества в бизнес среде. 
Международная организация по стандартизации (ISO) разработала новый 
стандарт, направленный на поддержку малых и средних предприятий (МСП)

ISO 44003 Совместное управление деловыми отношениями Руководство 
для микро-, малых и средних предприятий по внедрению фундаментальных 
принципов, направлен на то, чтобы помочь небольшим компаниям получить 
выгоды от новых сетей наравне с большими предприятьями.

ISO 44003 охватывает широкий спектр областей, включая бизнес-цели, лидерство, 
управление рисками. Он применим ко всем видам МСП, независимо от их 
сектора, операционной среды, социального капитала и целей.

noutăți
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Getting the best out of business collaboration

Increased competitivity, bigger buying power, greater efficiencies and more 
innovative ideas are just some of the benefits of collaborating in the business world. 
But it’s not just for the big players – micro, small and medium-sized enterprises 
(MSMEs) can weigh in on it too. A new guide especially for them has just been 
published.

ISO 44003, Collaborative business relationship management  – Guidelines for micro, 
small and medium-sized enterprises on the implementation of the fundamental 
principles, aims to help smaller companies reap as many of the benefits from new 
networks and partnerships as the larger ones. This includes sharing risks and 
resources, leveraging knowledge and expertise, reaching new markets and gaining 
access to research and development.

ISO 44003 covers a wide range of areas including business objectives, leadership, 
governance and processes, risk management, measurement and exit strategies. It is 
applicable to all kinds of MSMEs, regardless of their sector, operating environment, 
social capital and objectives.
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Schimbările climatice necesită cheltuieli adiționale

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat un nou standard ISO 
14097 Managementul gazelor cu efect de seră și activități conexe. Cadrul care include 
principiile și cerințele pentru evaluarea și raportarea investițiilor și a activităților de 
finanțare legate de schimbările climatice. Standardul tinde să susțină finanțatorii în 
evaluarea și raportarea acțiunilor lor, astfel urmărind contribuția reală a acțiunilor 
întreprinse pentru a atinge obiectivele climatice.

ISO 14097 acoperă efectele deciziilor de investiții asupra tendințelor emisiilor de gaze 
cu efect de seră (GES) în economia reală, compatibilitatea deciziilor de finanțare a 
investițiilor care vizează un viitor cu emisii reduse de carbon, obiectivele climatice și 
riscul asupra valorii financiare pentru proprietarii de active financiare.

Finanțarea ecologică susține efortul global de reducere a emisiilor de GES, precum și 
durabilitatea și profitabilitatea pe termen lung a activului financiar în sine.

noutăți

Finanțarea în sfera ecologică sau 
investițiile în activități legate de 
schimbările climatice sunt răspunsul 
la consecințele pe care le suferă 
omenirea în urma acestora.

Evaluările și raportările cuprinzătoare 
și comparabile sunt esențiale pentru 
a atinge rezultatele dorite și pentru a 
atrage investiții suplimentare.
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Turismul în lumea COVID-19

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat noi specificații 
disponibile public (PAS), care vin în ajutorul prestatorilor de servicii din 
domeniul 
turismului.

În această sferă activează unul din zece angajați. La nivel mondial efectele 
economice ale acestui domeniu constituie un procent semnificativ din PIB.

Ultimele cifre sugerează că pierderile pentru industria turismului de la 
începutul crizei pandemice sunt de ordinul a 1,2 trilioane USD și peste o sută 
de milioane de locuri de muncă. Revigorarea acestui sector este 
indispensabilă, dar trebuie să se desfășoare în contextul siguranței tuturor.

ISO/PAS 5643 Turism și servicii conexe. Cerințe și linii directoare pentru 
reducerea răspândirii COVID-19 în industria turismului se bazează pe 
orientările naționale și 
internaționale care există deja și acesta poate fi utilizat de orice țară.

ISO/PAS 5643 are un domeniu larg de aplicare și va ajuta toți furnizorii din 
sectorul turistic (cazare, muzee, transport, experiențe, activități și ghiduri) să 
asigure servicii sigure și să prevină răspândirea virusului. Este conceput 
pentru a ajuta prestatorii de servicii din domeniul turistic să pună în aplicare 
cele mai bune măsuri pentru 
siguranța tuturor.

ISO/PAS 5643 susține domeniul turistic și contribuie la identificarea și 
implementarea măsurilor care reduc răspândirea epidemiei, ținând cont de 
diferite protocoale din întreaga lume.
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Tindem spre progres

În data de 31 mai, a avut loc ședința online de creare a unui nou comitet tehnic 
CT 76 „Servicii”.

În cadrul ședinței au fost prezentate rolul, atribuțiile și și obligațiile unui comitet 
tehnic, constituirea comitetului tehnic în domeniul serviciilor, alegerea președintelui 
și secretarului comitetului tehnic CT 76 „Servicii” și stabilirea planului de acțiuni al 
noului comitet tehnic.

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.

noutăți
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Noi standarde contribuie la evoluția domeniului 
medical

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat standarde internaționale 
și documente de orientare care contribuie la îmbunătățirea sectorului medical. 
Recent au fost publicate ultimele completări, destinate în mod special producătorilor, 
oferind informații despre produs și instrucțiuni privind monitorizarea  dispozitivelor, 
pentru ca acestea să funcționeze eficient.

ISO 20417 Dispozitive medicale. Informații de la producător simplifică procesul de 
respectare a reglementărilor privind informațiile despre produs, oferind cerințe 
generice comune.

Raportul tehnic ISO/TR 20416 Dispozitive medicale. Supravegherea 
post-comercializare pentru producători pune la dispoziția părților interesate îndrumări 
cu privire la monitorizarea eficientă a siguranței și performanței dispozitivelor în 
utilizarea zilnică.

Aceste două documente înglobează cele mai bune practici internaționale, 
contribuind  la procesul de conformare a producătorilor.
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Ziua Mondială a Acreditării

O zi din an este dedicată unui domeniu important care contribuie la calitatea 
vieții – Acreditarea.

Ziua Mondială a Acreditării este marcată în data de 9 iunie, anul acesta evenimentele 
consacrate acestei zile poartă genericul „Sprijinirea implementării obiectivelor pentru 
dezvoltare durabilă”.

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), organism de standardizare la nivel 
național, este parte a infrastructurii calității cu același eșichier cu acreditarea.

Ținem să aducem sincere felicitări specialiștilor care activează în domeniul acreditării 
și vă dorim succese, realizări și scopuri mărețe spre care să tindeți continuu!

La mulți ani!

noutăți
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Ședința CT 3 „Tutun”

În data de 14 iunie, s-a desfășurat ședința comitetului tehnic CT 3 „Tutun, produse din 
tutun și țigarete electronice”, în cadrul căreia au fost abordate subiecte precum:

Elaborarea proiectelor de standard SM 337:20XX „Trabucuri și țigări de foi (cigarillos). 
Specificații generale” și SM 338:20XX „Țigarete. Specificații tehnice generale” și 
posibilitatea plasării lor în anchetă publică;

Necesitatea elaborării unui nou standard SM XXX :20XX „Tutun pentru narghilea. 
Cerințe tehnice” sub aspectul relevanței pentru piață, economia națională și punctul 
de vedere al membrilor CT 3 privind necesitatea elaborării acestui standard;

Participarea CT 3 în calitate de comitet tehnic oglindă ca membru cu drepturi depline 
sau observator la comitetul interstatal de standardizare MTK 153 „Табак и табачные 
изделия”.
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Grijă față de sănătatea 
psihologică a angajaților

Bunăstarea psihologică a persoanei este un element 
important în dezvoltarea acesteia, iar activitatea 
profesională desfășurată își are influența sa.

Angajatorii sunt responsabili pentru protejarea 
sănătății fizice și psihice a angajaților săi. În această 
ordine de idei Organizația Internațională de 
Standardizare (ISO) a elaborat un nou standard care 
acoperă un șir de domenii ce pot avea impact 
asupra sănătății psihologice a lucrătorului, inclusiv 
comunicarea ineficientă, presiunea excesivă și 
cultura organizațională.

Standardul ISO 45003 Managementul sănătății și 
securității ocupaționale. Sănătate și siguranță 
psihologică la locul de muncă. Linii directoare 
pentru gestionarea riscurilor psihosociale oferă 
îndrumări privind gestionarea riscurilor psihologice 
de sănătate și siguranță în cadrul unui sistem de 
management al sănătății și securității ocupaționale.

Standardul ISO 45003 are drept scop motivarea 
organizațiilor să respecte cerințele ISO 45001, 
primul standard internațional din lume pentru un 
sistem de management al sănătății și securității la 
locul de muncă, oferindu-le posibilitate să asigure 
crearea unor condiții de muncă mai bune și mai 
sigure.

noutăți
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Сохраняя психологическое 
здоровье на рабочем месте

Профессиональная деятельность имеет 
значительное влияние на   психологическое 
здоровье работников, а работодатели несут 
ответственность за защиту физического и 
психосоциального здоровья своих сотрудников. 
B связи с этим, Международная oрганизация по 
cтандартизации (ИСО) опубликовала первый в 
мире международный стандарт, определяющий 
различные аспекты психологического состояния 
работников.

Стандарт ISO 45003 Управление охраной труда. 
Психологическое здоровье и безопасность на 
рабочем месте. Руководство по управлению 
психосоциальными рисками содержит 
практические рекомендации по управлению 
рисками, связанными с психологическим 
здоровьем и безопасностью в рамках системы 
управления охраной труда. Он рассматривает 
важные аспекты, которые могут повлиять на 
психологическое здоровье работника, включая 
неэффективное общение, чрезмерное давление 
и организационную культуру.

Данный стандарт охватывает такие аспекты, 
как определение условий, обстоятельств 
и требований к рабочему месту, которые 
потенциально могут ухудшить психологическое 
здоровье и благополучие трудящихся; 
определение первичных факторов риска 
и их оценка для определения изменений, 
необходимых для улучшения условий 
труда; выявление и контроль опасных 
факторов, связанных с работой, и управление 
психосоциальными рисками в рамках системы 
менеджмента охраны здоровья и безопасности 
труда.

ISO 45003 имеет цель помочь пользователям 
выполнить требования ISO 45001, первого в 
мире международного стандарта по системам 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью, а также повысить 
производительность вашей организации.
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Mental health in the workplace
Our working lives can have a significant impact on our psychological well-being and 
the current pandemic has shone a spotlight on just how great that impact can be. 
Recognizing that employers have a responsibility to protect both the physical and 
psychosocial health of their staff, the world’s first International Standard to address 
that has just been published.

ISO 45003, Occupational health and safety management – Psychological health and 
safety at work – Guidelines for managing psychosocial risks, gives guidance on 
managing psychological health and safety risks within an occupational health and 
safety management system. It addresses the many areas that can impact a worker’s 
psychological health, including ineffective communication, excessive pressure, poor 
leadership and organizational culture.

The standard covers aspects such as how to identify the conditions, circumstances 
and workplace demands that have the potential to impair the psychological health 
and well-being of workers; how to identify primary risk factors and assess them to 
determine what changes are required to improve the working environment; and how 
to identify and control work-related hazards and manage psychosocial risk within an 
occupational health and safety management system.

ISO 45003 will also help users meet the requirements of ISO 45001, the world’s first 
International Standard for an occupational health and safety management system, 
which is the foundation of a resilient organization with a strong, healthy and happy 
workforce.

noutăți
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Susținerea întreprinderilor mici

Pandemia COVID-19 a afectat considerabil toate domeniile de activitate, una din 
consecințe fiind încetarea procesului de dezvoltare a întreprinderilor mici. Măsurile 
de blocare fără precedent, adoptate pentru a limita răspândirea coronavirusului, au 
dus la întreruperea lanțului de aprovizionare și reducerea cererii consumatorilor din 
majoritatea sectoarelor.

Întreprinderile mici au nevoie de un mediu de afaceri favorabil, acces la informații, 
finanțare și piețe de desfacere pentru a-și îndeplini în continuare rolul crucial în 
crearea locurilor de muncă decente.

Aceste întreprinderi reprezintă coloana vertebrală a economiei majorității țărilor din 
întreaga lume, având un rol-cheie pentru țările în curs de dezvoltare. Conform datelor 
furnizate de Consiliul Internațional pentru Întreprinderi Mici (ICSB), 
microîntreprinderile formale și informale, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) 
reprezintă peste 90% din toate organizațiile, în medie, 70% din totalul ocupării forței 
de muncă și 50% din PIB.

Adunarea Generală a ONU a declarat 27 iunie Ziua întreprinderilor micro, mici și 
mijlocii, pentru a sensibiliza publicul privind contribuția acestora la dezvoltarea 
durabilă și economia globală.

IMM-urile oferă oportunități semnificative privind ocuparea forței de muncă, 
generarea veniturilor la nivel mondial, constituind factorul primordial care contribuie 
la dezvoltarea economiei și reducerea sărăciei.

IMM-urile tind să angajeze o pondere mai mare din sectoarele vulnerabile ale forței de 
muncă, cum ar fi femeile, tinerii și persoanele din gospodăriile mai sărace – populații 
cu vulnerabilitate ridicată în perioada COVID-19. IMM-urile pot fi uneori singura sursă 
de angajare în zonele rurale și principalul furnizor de venituri care stă la baza 
„piramidei” economice.
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Accesibilitatea și securitatea în 
mediul construit

Planificarea și organizarea detaliată sunt 
elementele distinctive ale unei societăți moderne, 
incluzive și durabile, promovând astfel 
accesibilitatea și securitatea în mediul construit.

ISO 23234 Clădiri și lucrări de construcții civile. 
Securitate. Planificarea măsurilor de securitate a 
mediului de construcție prevede detalii, cerințe și 
recomandări care vor contribui la 
implementarea unor prevederi protectoare de 
acțiuni nedorite și pune la dispoziție un șablon 
bine structurat de identificare a cerințelor 
necesare pentru stabilirea măsurilor adecvate de 
securitate.

ISO 21542 Construcţii imobiliare. Accesibilitate şi 
utilizabilitate a mediului de construcţie specifică o 
serie de cerințe și recomandări legate de 
proiectare și construcție, utilizabilitatea și 
accesibilitatea clădirilor. Acestea includ accesul la 
clădiri, circulația în interiorul lor, ieșirea în condiții 
normale și evacuarea în caz de incendiu.

Versiunea revizuită oferă o structură îmbunătățită 
a documentelor, contribuie la simplificarea 
procesului de implementare și oferă informații 
suplimentare privind circulația verticală, acustica 
și evacuarea de urgență în cadrul construcțiilor.

noutăți
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Доступность и безопасность 
в застроенной среде

Существенные элементы современного, 
инклюзивного и устойчивого общества, 
доступность и безопасность в искусственной 
среде требуют детального планирования и 
организации.

ISO 23234 Здания и строительство гражданских 
сооружений. Безопасность. Планирование 
мер безопасности в застроенной среде 
предоставляет более детально требования и 
рекомендации, предоставляя организациям 
информационную базу, необходимую 
для разрабатывания планов защиты от 
нежелательных происшествий. Стандарт 
предоставляет хорошо структурированный 
шаблон для определения собственных 
требований и разработки соответствующих 
мер безопасности.

ISO 21542  Строительство зданий. Доступность и 
пригодность застроенной окружающей среды 
определяет ряд требований и рекомендаций, 
касательно проектирования и строительства, 
удобства использования и доступности зданий, 
требования касательно доступа к зданиям, 
передвижений внутри строений, выхода 
изнутри в нормальных условиях и эвакуация в 
случаях пожара.

Пересмотренная версия предлагает 
улучшенную структуру документа, которая 
упрощает применение, а также предоставляет 
дополнительную информацию о таких аспектах, 
как вертикальная циркуляция, акустика и 
аварийная эвакуация в застроенной среде.
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Accessibility and security in the built environment

Essential elements of a modern, inclusive and sustainable society, accessibility and 
security in the built environment require detailed planning and organization. 
Standards that give guidance and help to facilitate this have just been published.

ISO 23234, Buildings and civil engineering works – Security – Planning of security 
measures in the built environment, details requirements and recommendations to 
help organizations put plans in place to protect against undesirable intentional 
actions. It provides a well-structured template to identify their requirements and 
develop appropriate security measures.

ISO 21542, Building construction – Accessibility and usability of the built environment, 
specifies a range of requirements and recommendations related to the design and 
construction of the usability and accessibility of buildings. These include access to 
buildings, circulation within buildings, exiting from buildings during normal 
conditions and evacuation in the event of a fire.

Recently updated, this revised version offers an improved document structure for 
easier application as well as extra information about aspects such as vertical 
circulation, acoustics and emergency evacuation.

noutăți
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Atenție sporită față de pacient

Provocările prin care a trecut omenirea în ultimii ani au generat sporirea atenției față 
de toate sferele de activitate, îndeosebi cea medicală. S-au evidențiat deficiențele de 
gestionare a personalului, echipamentului și mobilierului medical. Acești factori au 
stat la baza elaborării unui nou standard care va contribui la îmbunătățirea 
managementului privind asistența medicală.

ISO 22956 Managementul organizațiilor medicale. Cerințe pentru personalul centrat 
pe pacient își propune să ajute organizațiile de asistență medicală să asigure 
capacitățile și resursele necesare forței de muncă în raport cu nevoile pacientului.

Standardul oferă o serie de modele și metodologii inovatoare care vizează 
maximizarea siguranței pacienților și eficientizarea costurilor. Acesta ia în considerare 
fiecare aspect al managementului personalului, inclusiv planificarea forței de muncă, 
alocarea internă și externă a resurselor, previziunile, cerințele de reglementare, 
capacitatea de răspuns în situații de urgență și multe altele.

ISO 22956 ia în considerare, de asemenea, nevoile pacienților individuali și se 
concentrează pe o gamă largă de domenii, cum ar fi optimizarea siguranței 
pacientului, gestionarea riscurilor, asigurarea continuității asistenței, calitatea îngrijirii, 
cultura organizațională și leadership-ul și luarea deciziilor bazate pe dovezi.
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Patient-Centred Staffing

Never before have our healthcare systems and their capacities been under so much 
scrutiny. The world has been brutally exposed to the need for adequate healthcare 
resources in terms of beds, equipment and of course medical personnel. Yet studies 
have shown that patient-centred staffing, whereby healthcare personnel are matched 
with the needs of the patient, results in better clinical outcomes. Recognizing the 
challenges this entails, a new standard for healthcare management has been 
developed to help.

ISO 22956, Healthcare organization management  – Requirements for 
patient-centred staffing, aims to help healthcare organizations best consider and 
provide for 
workforce capabilities and resources in relation to patient needs.

The standard provides a number of innovative staffing models and methodologies 
aimed at maximizing patient safety and improving cost efficiencies. It considers every 
aspect of personnel management, including workforce planning, internal and 
external resource allocation, forecasting, regulatory requirements, capacity in 
emergency situations and more.

ISO 22956 also considers the needs of individual patients and focuses on a wide range 
of areas such as optimizing patient safety, managing risks, ensuring continuity of care, 
quality of the care, organizational culture and leadership, and evidence-based 
decision making.

noutăți
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Sistemul de management energetic – element 
durabil în atingerea obiectivelor

În data de 25 martie, a avut loc un nou eveniment organizat de către Institutul de 
Standaradizare din Moldova (ISM), în colaborare cu Agenția pentru Eficiență în 
Energetică (AEE).

În cadrul evenimentului au participat 30 de reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și ai Universității Tehnice a Moldovei. Aceștia au fost informați de către AEE în 
privința Auditării energetice – parte componentă a unui sistem de management 
energetic, prevederi legale și despre beneficiile implementării Sistemului de 
management al energiei conform standardului SM EN ISO 50001:2019, de către ISM.

Implementarea standardelor și respectarea prevederilor acestora constituie un factor 
important în crearea unei baze sigure care va permite dezvoltarea unei afaceri de 
succes.
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Un nou eveniment privind tranziția 
la standardele europene

În perioada 16-17 februarie, reprezentantul Institutului de Standardizare din 
Moldova a participat la două ședințe de lucru organizate de Ministerul 
Economiei și Infrastructurii, subiectul ședințelor a vizat implementarea 
standardelor europene din domeniul materialelor de construcții, posibilitățile tehnice 
de implementare, precum și dificultățile întâmpinate la implementarea standardelor 
europene.

La ședințe au participat reprezentanți ai laboratoarelor de încercări acreditate în 
domeniul materialelor de construcții, cât și reprezentanți ai instituțiilor de 
proiectare în domeniul construcțiilor.

Ședințele de lucru au fost organizate în contextul în care, în anul 2018 a intrat în 
vigoare Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării 
tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru 
construcții, care transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 305/2011. 
Reglementarea tehnică a avut o perioadă de tranziție până în 31 decembrie 2020, 
wastfel începând cu 1 ianuarie 2021, companiile vizate își vor desfășura activitatea în 
baza cerințelor standardelor europene, armonizate la Reglementarea 
menționată.

evenimente/cursuri de instruire
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Sistemul de management energetic – element 
durabil în atingerea obiectivelor

În data de 25 martie, a avut loc un nou eveniment organizat de către Institutul de 
Standaradizare din Moldova (ISM), în colaborare cu Agenția pentru Eficiență în 
Energetică (AEE).

În cadrul evenimentului au participat 30 de reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și ai Universității Tehnice a Moldovei. Aceștia au fost informați de către AEE în 
privința Auditării energetice – parte componentă a unui sistem de 
management energetic, prevederi legale și despre beneficiile 
implementării Sistemului de management al energiei conform standardului SM EN 
ISO 50001:2019, de către ISM.

Implementarea standardelor și respectarea prevederilor acestora constituie un factor 
important în crearea unei baze sigure care va permite dezvoltarea unei afaceri de
succes.
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Un nou curs de instruire 
privind Sistemul de 
Management al Calității

În perioada 5-9 aprilie, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a organizat 
cursurile de instruire „Specialist în Sistemul de Management al Calității (SMC) 
conform SM EN ISO 9001:2015” și „Auditor intern în SMC conform SM EN ISO 9001:2015” 
.

În cadrul cursurilor au fost instruite nouă persoane, reprezentanți ai companiilor 
petroliere, companiilor IT și laboratoarelor de încercări din Republica Moldova. În urma 
cursurilor participanții au obținut cunoștințe necesare pentru 
planificarea și implementarea SMC în cadrul organizației și a cunoștințelor de 
ansamblu a ceea ce reprezintă SMC și sub ce formă se materializează acesta, 
experiențe privind modul de elaborare a unor informații documentate cerute de 
standardul de referință, cunoștințe necesare pentru planificarea, organizarea și 
desfășurarea unui audit intern și experiențe privind modul de organizare și 
participare la auditul de terță parte.

ISM organizează cursuri de instruire pentru specialiști și auditori interni în Sistemul 
de Management al Calității, Sistemul de Management al Securității Informației și 
Sistemul de Management Anti Mită, astfel urmărind scopul de a contribui la susține-
rea entităților din Republica Moldova în procesul de implementare a 
standardelor.

evenimente/cursuri de instruire
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În perioada 13-14 aprilie, a avut loc cea de-a 77 Adunare Generală a Institutului 
European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).

În cadrul acesteia au fost abordate subiecte ce vizează implementarea strategiei ETSI 
și activitatea financiară a organizației.

Obiectivele anului 2021 sunt direcționate către dezvoltarea colaborărilor externe și a 
parteneriatelor cu organizații precum: Open Radio Access Network (O-RAN), Agenția 
Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, China Communications Standards 
Association, Reînnoirea Acordului de cooperare cu Asociația GSM și altele în vederea 
promovării standardelor în sectorul IT.

ETSI este o organizație nonprofit fondată în 1988, care elaborează standarde aplicabile 
la nivel global pentru domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

ETSI are peste 750 de organizații membre din 63 de state.
Republica Moldova a devenit membru observator al ETSI în anul 2014.

Adunarea GA#77 a ETSI
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Sistemul de Management al Continuității 
Activității – subiectul unui nou eveniment

O instituție este eficientă din punct de vedere funcțional dacă are capacitatea de a se 
adapta la schimbări, este conștientă de vulnerabilitățile sale și este pregătită să facă 
față situațiilor de criză care pot apărea pe parcursul activității, mai ales că procesul 
educațional este unul important pentru viitorul unui stat.

În data de 14 aprilie, a avut loc evenimentul de instruire privind „Asigurarea 
continuității activității prin implementarea standardelor”. Evenimentul a fost destinat 
mediului academic. La acesta au participat peste 30 de reprezentanți a 15 instituții de 
învățământ din țară.

Cerințele standardului SM EN ISO 22301:2020 Securitate și stabilitate. Sisteme de 
management al continuității activității. Cerințe (SMCA) și experiența 
Institutului de Standardizare din Moldova în implementarea acestuia, au fost 
subiectele abordate în cadrul evenimentului.

evenimente/cursuri de instruire
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În data de 29 aprilie, a avut loc evenimentul „Asigurarea calității în instituțiile de 
învățământ prin implementarea standardelor”. Acesta a găzduit peste 30 de 
participanți din 16 instituții de învățământ superior și mediu de specialitate din 
Republica Moldova.

În cadrul evenimentului au fost prezentate cerințele standardului SM ISO 21001:2018 
Organizații educaționale. Sisteme de management pentru organizații educaționale. 
Cerințe și îndrumări pentru utilizare, acesta având scopul de a 
corespunde cererilor noului sistem educațional, stimulând inovația și contribuind la 
îmbunătățirea sistemului de învățământ.

Suplimentar, participanții au fost informați despre sistemul național de 
standardizare, beneficiile implementării standardelor. Totodată, aceștia au primit 
recomandări cu privire la îmbunătățirea activității în cadrul instituțiilor, în baza 
cerințelor standardului SM ISO 21001:2018.

Standardul SM ISO 21001:2018 Organizații educaționale. Sisteme de management 
pentru organizații educaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare poate fi 
achiziționat aici

Sistemul de management al calității în 
instituțiile de învățământ

https://shop.standard.md/ro/standard_details/559007?_ga=2.101400129.113787680.1629457564-1905563509.1601546658
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Un nou atelier organizat de CASCO

evenimente/cursuri de instruire
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În perioada 26 mai – 3 iunie, s-a desfășurat Atelierul de lucru organizat de către 
Comitetul ISO pentru evaluarea conformității (CASCO).

Atelierul a fost organizat la nivel regional și a avut drept scop instruirea reprezentanților 
organismelor de standardizare și a celor de acreditare, astfel ca aceștia să contribuie la 
înțelegerea standardelor convenite la nivel internațional cu privire la cerințele pentru 
organismele care certifică produse, procese și servicii.

În cadrul atelierului au fost abordate și liniile directoare pentru schemele de certificare 
a produselor, precum și definirea terminologiei, utilizate în proces, a celor mai bune 
practici și a altor resurse care pot fi utile pentru înțelegerea standardelor.

Atelierul virtual a fost alcătuit din mai multe sesiuni tehnice prezentate pe parcursul 
a patru zile. Acesta conține o multitudine de oportunități pentru activități de grup și 
lucru individual.
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Respectarea drepturilor de autor privind 
standardele internaționale

Respectarea dreptului de autor 
are un rol important în 
domeniul standardizării, 
standardele fiind elaborate de 
către comitetele tehnice, în 
cadrul cărora activează experți 
din domeniul în care urmează să 
fie elaborat standardul.

Astfel, textul și formatul 
standardului este obligatoriu să-și 
păstreze forma inițială, păstrând 
și redând informația necesară 
utilizatorilor într-o manieră 
corectă.

Pentru a vă informa corect și a 
preveni orice tip de încălcări 
privind drepturile de autor 
asupra standardelor vă punem la 
dispoziție broșura „Respectarea 
drepturilor de autor privind 
standardele internaționale” 

materiale informaționale

https://standard.md/?p=4643
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Codul de conduită al ISM reprezintă 
un ansamblu de norme și principii 
morale și de business, care stau la 
baza activității lnstitutului de 
Standardizare din Moldova (în 
continuare – ISM), ca un tot întreg, și 
la baza activității fiecărui salariat, ca 
parte a ISM, dar și fiecare parte 
interesată a ISM.

Aceste norme și principii permit ISM 
să realizeze obiectivele trasate la cel 
mai înalt nivel, să creeze posibilități 
noi de dezvoltare, să stabilească 
relații armonioase cu salariații, 
autoritățile de reglementare, cu 
societatea civilă și partenerii săi.

Codul de conduită al Institutului de 
Standardizare din Moldova

https://standard.md/?p=4767
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Continuitatea activității

Continuitatea activității reprezintă 
capacitatea entității de a răspunde 
efectelor unei întreruperi în activitate, 
având tot setul de măsuri întreprinse 
pentru a preveni astfel de situații.

evenimente

https://standard.md/?p=5358
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Sisteme de management pentru 
organizații educaționale
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ISO și Energia

Totul se schimbă, 
tehnologiile își lasă 
amprenta, schimbând 
lumea.

Care este contribuția 
standardelor în procesul de 
atingere a obiectivelor 
privind domeniul energetic?

Vedeți în broșura ISO și 
Energia.

evenimente

https://standard.md/?p=5561
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