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eveniment
Eveniment

Ședința de 
constituire 

a CT 68 
„Competenţe ale 
reprezentanţilor 

vamali”

În data de 9 octombrie curent, 
la sediul Institutului de 
Standardizare din Moldova a 
avut loc ședința de constituire 
a comitetului tehnic de 
proiect CT 68 „Competenţe 
ale reprezentanţilor vamali».

Participanții la ședință au 
fost informați despre rolul, 
atribuțiile și responsabilitățile 
unui comitet tehnic de 
standardizare, precum și 
despre scopul instituirii noului 
comitet tehnic de proiect.

În cadrul ședinței  de 
constituire a fost ales 
președintele și secretarul 
CT 68 „Competenţe ale 
reprezentanţilor vamali» și 
au fost definitivate atribuțiile 
și obligațiile fundamentale 
ale acestora. Totodată, a fost 
stabilit planul de acțiuni al 
comitetului tehnic nou creat.  

Заседание по 
созданию CT 68 
«Компетенции 

таможенных 
представителей»

9 октября, в Институте Стандартизации Молдовы состоя-
лось первое заседание национального  технического ко-
митета по стандартизации CT 68 «Компетенции таможен-
ных представителей».

Участники были информированы относительно роли и 
обязанностях членов технического комитета, а также о 
цели создания нового комитета СT 68.

Состоялось предметное  обсуждение  проблем стандарти-
зации в сфере компетенции таможенных представителей. 
Была отмечена важность и актуальность развития стандар-
тизации в данной области.

В рамках заседания был избран председатель и секретарь 
CT 68 «Компетенции таможенных представителей» и были 
отмечены  их основные обязанности. Также, был утвер-
жден план действий нового национального технического 
комитета.

The meeting of TC 
68 «Competences 

of customs 
representatives»

On 9th October, at the Institute for Standardization of Moldova 
was held the meeting of TC 68 «Competences of customs 
representatives»

Participants were informed about the role and responsibilities 
of a Technical Committee for Standardization, as well as about 
the purpose of the new Technical Committee.

Also, was elected the chairman and the secretary of CT 
68 «Competences of customs representatives» and were 
presented the responsibilities of TC’s members.



eveniment
Eveniment

Reprezentantul 
ISM la 

evenimentul 
aniversar al 

ASRO
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Institutul de Standardizare 
din Moldova aduce sincere 
felicitări Asociației de 
Standardizare din România 
(ASRO) cu ocazia celor 20 de 
ani de la înființare și a celor 
90 de ani de standardizare 
națională. Cu acest prilej, 
ASRO organizează astăzi, 
12 octombrie 2018, un 
eveniment la care participă 
reprezentantul ISM.

În cadrul evenimentului a fost 
prezent atât reprezentantul 
organismului de standardizare 
din Republica Moldova, 
Institutul de Standardizare din 

Moldova, cât și reprezentanți 
din țările vecine ale României. 
Evenimentul aniversar și-a 
propus să reunească  la 
București aproximativ 300 de 
reprezentanți de rang înalt din 
comunitatea de standardizare 
europeană. Totodată,  a fost 
lansat un program de un 
an, prin intermediul căruia 
se urmărește desfășurarea 
unei campanii integrate de 
promovare a activității de 
standardizare națională, 
elaborarea unor strategii noi și 
eficiente, precum și aducerea 
la cunoștință publicului 
importanța și necesitatea 

implementării standardelor în 
orice domeniu de activitate.  

Institutul de Standardizare 
din Moldova a semnat Acordul 
de parteneriat în domeniul 
standardizării cu Asociația de 
Standardizare din România 
(ASRO) în data de 27 iunie 
2013.
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Cursul de 
instruire 
,,Trecerea de Ia 
OHSAS 18001 la 
ISO 45001»
În perioada 11-12 octombrie 
2018, la Institutul de 
Standardizare din Moldova 
a avut loc cursul de instruire 
,,Trecerea de Ia OHSAS 18001 
la ISO 45001».

Cursul a urmărit atât 
identificarea implicaţiilor 
pe care le are noul standard 
SM ISO 45001:2018 asupra 
propriei organizaţii, cât și 
înţelegerea modului în care 
se va face tranziţia de la 
OHSAS 18001 la noile cerinţe 
stipulate de standardul SM 
ISO 45001:2018.

lnstruirea a fost susținută de 
către reprezentantul unui 
organism de consultanță și 
certificare din România.

În urma acestui curs, 
participanții au dobândit 
competențe necesare în 
cunoașterea terminologiei 
sănătății și securității 
ocupaționale, pe care le 
pot implementa ulterior în 
activitatea lor profesională.

Обучающий 
курс «Переход 
от OHSAS 18001 

к ISO 45001»
11-12 октября, в Институте 
Стандартизации Молдовы 
был проведен обучающий 
курс «Переход  от OHSAS 
18001 к ISO 45001»

Курс был направлен на ос-
вещение требований но-
вого стандарта SM ISO 
45001:2018 в  организации. 
В рамках курса была пред-
ставлена информация каса-
тельно плавного перехода 
от OHSAS 18000 к требова-
ниям нового стандарта SM 
ISO 45001:2018.

Спикером в рамках курса 
был представитель органа 
по сертификации из Румы-
нии.

В конечном итоге, участни-
ки получили комплексное 
представление о требова-
ниях нового стандарта, а 
также необходимые навыки 
и знания относительно охра-
ны труда и техники безопас-
ности, которые они могут 
впоследствии применить в 
своей профессиональной 
деятельности. 

Training course 
«Transition from 
OHSAS 18001 to 

ISO 45001»
Between 11 and 12 October 
2018, the Institute for 
Standardization of Moldova 
organized the training course 
«Transition from OHSAS 
18001 to ISO 45001».

The purposes of the course 
were to identify the aspects 
of the new SM ISO 45001: 
2018 standard, that can be 
used in our own organization, 
and to understand how the 
transition from OHSAS 18000 
faces the new requirements 
of SM ISO 45001: 2018.

The training was taught 
by the representative of a 
consultancy and certification 
body from Romania.

After this course, the 
participants have acquired 
the necessary skills and 
knowledge regarding the 
terminology of occupational 
health and safety, which 
they can implement in their 
professional activity.



Curs de 
instruire privind 

managementul 
calității în 

instituții de 
învățământ

Eveniment

eveniment
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În data de 23 octombrie 2018, 
Institutul de Standardizare 
din Moldova a organizat, în 
cadrul proiectului educațional 
Academia Standardizării, 
un curs de instruire cu 
genericul „Implementarea 
sistemului de management 
al calității în instituțiile de 
învățământ superior conform 
standardului ISO 9001:2015», 
la care au participat membrii 
Consiliului pentru Asigurarea 
Calității și decanii facultăților 
din cadrul ULIM.

Sesiunea a avut drept scop 
informarea managerilor 
universitari despre punctele 
forte, oportunitățile și 
importanța implementării 
sistemelor de management 

al calității în instituțiile 
de învățământ superior. 
Totodată, participanții au 
aflat metodele și tehnicile 
de gestionare a riscurilor, de 
îmbunătățire a procesului 
educational și de sporire 
a productivității muncii 
prin prisma comunicării 
instituționale.

În cadrul sesiunii a fost 
abordat subiectul privind 
cerințele standardului SM 
EN ISO 9001:2015 Sisteme 
de management al calităţii. 
Cerinţe, precum și relația 
dintre acesta și standardul 
ISO 21001:2018 Instituții 
de învățământ. Sisteme 
de management pentru 
instituțiile de învățământ. 
Cerințe cu ghid de utilizare.  

Partea practică a cursului 
de instruire a constat din 
prezentarea exemplelor 
de documente privind 
implementarea SM EN 
ISO 9001:2015 într-o 
instituție de învățământ cu 
elementele specifice ale 
ISO 21001:2018, fapt ce 
le-a permis beneficiarilor 
să conștientizeze esența și 
ponderea temei discutate. 

Training course 
on quality 

management 
in educational 

institutions

On October 23th 2018, 
Institute for Standardization 
of Moldova organized, 
within the framework of the 
“Academy for Standardization 
Education”, a training course 
entitled «Implementing 
the Quality Management 
System in Higher Education 
Institutions according to the 
ISO 9001: 2015 standard», 
in which participated the 
members of the Council 

for Quality Assurance and 
Deans of the Faculties of Free 
International University of 
Moldova (ULIM).

The aim of the session was 
to inform the managers of 
the university about the 
strengths, opportunities and 
importance of implementing 
quality management 
systems in higher education 
institutions. At the same time, 
the participants learned about 
the methods and techniques 
of risk management, 
improving the educational 
process and increasing 
labor productivity through 
institutional communication.

During the session, there 
were discussed the 

requirements of the standard 
EN ISO 9001:2015 Quality 
management systems — 
Requirements as well as the 
relationship between it and 
ISO 21001:2018 - Educational 
organizations. Management 
systems for educational 
organizations - Requirements 
with guidance for use.

The practical part of 
the training course was 
about different examples 
of documents on the 
implementation of EN ISO 
9001:2015 in an educational 
institution with specific 
elements of ISO 21001:2018, 
which let the participants 
become aware of the topic’s 
importance.

Учебный курс 
по управлению 

качеством 
образования

23 октября 2018 года, в 
рамках образовательного 
проекта Академия стандар-
тизации, Институт Стандар-
тизации Молдовы органи-
зовал общий учебный курс 
«Внедрение системы управ-
ления качеством в высших 
учебных заведениях в соот-
ветствии со стандартом ISO 
9001: 2015», в котором при-
няли участие члены Совета 
по обеспечению качества и 
деканы факультетов Меж-
дународного Независимо-

го Университета Молдовы 
(ULIM).

Курс был направлен   на ин-
формирование руководи-
телей университета о пре-
имуществах и важности 
внедрения систем менед-
жмента качества в высших 
учебных заведениях. В то 
же время, участники ознако-
мились с методами управле-
ния рисками, совершенство-
вания учебного процесса и 
повышения производитель-
ности труда.

Был рассмотрен вопрос, 
касающийся требований 
стандарта ИСО 9001:2015 
Системы менеджмента ка-
чества. Требования, а так-
же взаимосвязь между ИСО 
9001:2015 и ИСО 21001:2018 
Образовательные организа-

ции - Системы менеджмен-
та для образовательных 
организаций. Требования и 
руководство по использова-
нию.

В рамках учебного курса, 
были представлены приме-
ры документов необходи-
мые для внедрения SM EN 
ISO 9001:2015 в учебных за-
ведениях с элементами ИСО 
21001:2018. Это позволило 
участникам осознать суть и 
актуальность данной темы.



eveniment
Seminar 

informativ 
privind 

sistemele de 
management în 

instituțiile de 
învățământ

Eveniment

În prezent, datorită apariției unor standarde de sistem 
specifice instituțiilor de învățământ (SM ISO 21001:2018, SM 
ISO 29990:2016), pe lângă cele general aplicabile acestora (SM 
EN ISO 9001:2015), instituțiile de învățământ din Republica 
Moldova au inițiat sau intenționează să implementeze sisteme 
de management.

Pentru a le sprijini în acest proces, Institutul de Standardizare 
din Moldova a organizat, în perioada 30 octombrie — 7 
noiembrie 2018, un seminar informativ, alcătuit din 4 sesiuni, 
destinat reprezentanților instituțiilor de învățământ superior 
și mediu de specialitate din țară.

Evenimentul cu genericul: „Asigurarea calității în instituțiile de 
învățământ prin implementarea sistemelor de management» a 
întrunit 80 de participanți.

Scopul evenimentului a fost informarea reprezentanților 
acestor instituții despre avantajele implementării standardelor 
SM EN ISO 9001:2015 și SM ISO 21001:2018 în procesul 
educațional.
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Informative 
seminar on 

management 
systems in 

educational 
institutions

Educational institutions in 
the Republic of Moldova have 
already initiated or are going 
to implement management 
systems (SM ISO 21001:2018, 
SM ISO 29990:2016) in 
addition to general standards 
applicable to them (SM EN ISO 
9001:2015).

In order to support them, the 
Institute for Standardization 
of Moldova organized an 
informative seminar in the 
period from October 30 to 
November 7, 2018, which was 
made up of 4 sessions.

The event entitled: 
«Improving quality in 
educational institutions 
through the implementation 
of management systems»  
brought together 80 
participants.

The purpose of the event was to 
inform the representatives of 
higher education institutions 
and colleges about the 
advantages of implementing 
SM EN ISO 9001:2015 and SM 
ISO 21001:2018 standards in 
the educational process.

Информационный 
семинар о системах 

менеджмента в 
учебных заведениях

Учитывая появление стандартов на системы менеджмента в области образования (SM 
ISO 21001:2018, SM ISO 29990:2016), помимо общеприменимых стандартов (SM EN ISO 
9001:2015), учебные заведения Республики Молдова намереваются внедрить системы 
менеджмента.

Чтобы поддержать их в этом процессе, Институт Стандартизации Молдовы, в период 30 
октября - 7 ноября, организовал информационный семинар, предназначенный для пред-
ставителей высших учебных заведений и колледжей.

Семинар под названием «Обеспечение качества в учебных заведениях с помощью вне-
дрения систем менеджмента» состоял из 4-ёх сессий, в каждой из которой участвовали 
около 20 человек.

80 представителей учебных заведений и колледжей, в рамках семинара, ознакомились с 
преимуществами внедрения стандартов SM EN ISO 9001:2015 и SM ISO 21001:2018 в учеб-
ном процессе.



Reprezentanții 
ISM au participat 
la evenimentele 

organizate de 
ETSI

În perioada 26-28 noiembrie 2018, în Sophia Antipolis, Franța, 
Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) 
a organizat două evenimente: a 51-a sesiune a ședinței ETSI 
cu organismele naționale de standardizare și a 72-a sesiune a 
Asambleei Generale ETSI, la care au participat reprezentanții 
ISM.

În cadrul ședinței, au fost abordate subiecte privind 
elaborarea și publicarea standardelor europene din domeniul 
telecomunicațiilor. De asemenea, a fost discutată revizuirea 
și actualizarea Memorandumurilor de înțelegere între ETSI și 
membrii săi.

Aceste evenimente au permis participanților să comunice și să 
clarifice diverse aspecte, ce țin de cooperarea între ISM și ETSI. 
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eveniment
Eveniment standard

Astăzi alegem jucăriile

SM EN 71-1+A1:2018 Securitatea jucăriilor. 
Partea 1: Proprietăți mecanice și fizice

http://estandard.md/
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A fost revizuit 
ghidul 

internațional 
ISO/IEC 

41 privind 
ambalajele
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Ambalajele au evoluat considerabil pe parcursul ultimilor ani. 
La ora actuală, acestea trebuie să fie sigure și durabile, dar, 
totodată, atrăgătoare și funcționale.

Tocmai a fost revizuit un ghid internațional, menit să ajute 
organizațiile, astfel încât ambalajele acestora să satisfacă 
toate necesitățile consumatorilor.

Astăzi, ambalajele nu trebuie doar să corespundă cerințelor 
legale, ci să ajute consumatorii să ia decizii corecte și în 
cunoștință de cauză. Ghidul ISO / IEC 41 Recomandări pentru 
satisfacerea nevoilor consumatorilor este un document 
internațional, publicat în comun de către ISO și Comisia 
Electrotehnică Internațională (IEC). Acesta oferă îndrumări 
producătorilor, designerilor de produs, autorităților de 
reglementare și altor persoane implicate în procesul de luare a 
deciziilor privind ambalarea produselor.

Versiunea revizuită conține informații detaliate privind 
evaluarea riscurilor, nevoile consumatorilor vulnerabili, 
reducerea costurilor, utilizarea resurselor, precum și reciclarea. 
Ghidul ISO / IEC 41 va optimiza ambalarea produselor, 
oferind cele mai bune practici și îndrumări internaționale. 
Pornind de la ideea că ambalajul protejează produsul până la 
impactul acestuia asupra mediului înconjurător (reutilizarea și 
reciclarea), ghidul a fost elaborat și urmează a fi implementat 
exclusiv în interesul consumatorilor.

Sursa: https://www.iso.org/news/ref2331.html

Ziua Mondială a Standardizării 2018

A patra Revoluție Industrială 
afectează aproape fiecare 
tip de industrie din 
fiecare țară, pe măsură ce 
sistemele cibernetice și 
fizice inovatoare evoluează. 
Convergența tehnologiilor 
oferă oportunități enorme, 
dar prezintă, de asemenea, 
o serie de provocări etice, 
economice și științifice. 
Ritmul rapid al schimbării nu 
are un precedent istoric, iar 
societatea nu poate să pună 
la îndoială decât problemele 
legate de durabilitate.

Standardele internaționale 
pot contribui la modelarea 

viitorului nostru. Standardele 
nu doar sprijină soluțiile 
personalizate pentru toate 
tipurile de industrii, ci și 
instrumentele de răspândire 
a celor mai bune practici, 
cunoștințe și inovații la 
nivel global. Standardele 
internaționale au avut 
întotdeauna un rol esențial 
în adoptarea facilă a 
tehnologiilor.

În același mod în care 
standardele erau cruciale 
în timpul primei Revoluții 
Industriale, sprijinind 
producția de produse 
specializate în masă, ele 

vor continua să joace un 
rol critic în această nouă 
epocă. Standardele vor 
asigura compatibilitatea și 
cooperarea în întreaga lume, 
ajutând societatea să adopte 
cu ușurință noile tehnologii.

De aceea, Ziua Mondială a 
Standardizării din acest an este 
dedicată atât standardelor 
internaționale, cât și celei de-a 
patra Revoluții Industriale. 

http://standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=3250&t=/Resurse-media/Comunicate/A-fost-revizuit-ghidul-international-ISOIEC-41-privind-ambalajele


Schițăm viitorul 
de Ziua Mondială 

a Orașelor – 
World Smart 

City Forum 2018

noutăți
Noutăți
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Orașele de astăzi se confruntă 
cu numeroase provocări, dar, 
totodată, ele oferă o serie 
de oportunități, printre care 
se numără responsabilitatea 
socială a cetățenilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai în zonele urbane.

Urbanizarea este în continuă 
creștere, iar orașele din 
întreaga lume sunt capabile 
să găzduiască încă 2,4 miliarde 
de oameni în următorii 30 
de ani. ,,Construirea orașelor 
durabile și rezistente’’ este 
genericul Zilei Mondiale a 
Orașelor din acest an, iar 
standardele ISO reprezintă 
niște instrumente deloc 
neglijabile pentru a realiza 
aceste obiective.

Standardul internațional 
ISO 37101 Dezvoltarea 

durabilă în comunități.  Sistem 
de management pentru 
dezvoltare durabilă. Cerințe cu 
ghid de utilizare face parte din 
seria de standarde dedicate 
orașelor, care le protejează 
și le face mai durabile și 
mai rezistente, contribuind 
astfel la realizarea scopului 
Zilei Mondiale a Orașelor din 
acest an și a obiectivului 11 al 
Organizației Națiunilor Unite   
privind dezvoltarea durabilă 
(Orașe și comunități durabile) 
.

Viitorul orașelor este un 
subiect care ne afectează pe 
toți, deoarece începe de la 
transportul public, instalațiile 
publice, aprovizionarea cu apă 
și se finalizează cu sănătatea 
publică.

În materie de globalizare, 

ISO se alătură organizațiilor 
internaționale de 
standardizare în cadrul 
Forumului World Smart City 
din Santa Fe, Argentina, care 
va avea loc în data de 29 
noiembrie 2018.

Forumul a reunit cele mai 
importante personalități 
internaționale din domeniu 
pentru a discuta provocările 
și soluțiile în dezvoltarea 
orașelor inteligente.

Pentru detalii și înregistrare, 
accesați www.worldsmartcity.
org.

Studenții UTM, 
într-o vizită de 

studiu la ISM

Vineri, 2 noiembrie 2018, la Institutul de Standardizare din Moldova a avut loc o vizită de studiu, 
în cadrul căreia au participat 15 studenți ai Universității Tehnice din Moldova.

Studenții de la specialitățile: „Ingineria și Managementul Calității» și „Ingineria Sistemelor 
Electromecanice» au luat cunoștință de activitatea de standardizare la nivel național și au fost 
informați despre legătura între standardizare și viitoarea lor activitate profesională.

Vizita de studiu s-a desfășurat în cadrul proiectului educațional „Academia Standardizării». 

http://standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=3269&t=/Resurse-media/Comunicate/Schitam-viitorul-de-Ziua-Mondiala-a-Oraelor-World-Smart-City-Forum-2018


Students of 
the Technical 
University of 

Moldova visited 
ISM

noutăți
Noutăți
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On November 2, 2018, at the Institute for Standardization 
of Moldova was held a study visit, in which participated 15 
students of the Technical University of Moldova.

Students who chose the courses: «Engineering and Quality 
Management» and «Engineering of Electromechanical 
Systems» got acquainted with the standardization activity 
at national level and were informed about the relationship 
between standardization and their future professional activity.

The study visit took place within the educational project 
«Academy of Standardization».

Ознакомительный визит студентов ТУМ в 
Институте Стандартизации Молдовы

2 ноября 2018 года, 15 студентов Технического Университета Молдовы посетили Инсти-
тут Стандартизации Молдовы.

Студенты специальностей: «Инженерия и управление качеством» и «Инженерия элек-
тромеханических систем» получили комплексное представление о деятельности по 
стандартизации на  национальном уровне и имели возможность понять связь между 
стандартизацией и их будущей профессии.

Ознакомительный визит был проведен в рамках образовательного проекта «Академия 
стандартизации».
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A apărut un 
nou standard 
internațional 

destinat 
utilizării 

responsabile a 
lemnului
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Defrișările și degradarea 
pădurilor reprezintă o 
adevărată amenințare 
la adresa biodiversității 
mediului, a schimbărilor 
climatice și a încălzirii globale. 
Necesitatea de a cunoaște 
originea lemnului în produsele 
pe care le cumpărăm este 
condiționată de gradul de 
informare și de conștientizare 
a consumatorilor.

Standardul ISO 38200:2018 
Lanțul de custodie a lemnului 
și a produselor din lemn 
specifică cerințele pentru 
păstrarea lemnului și a 
produselor din lemn. Acesta 
le permite utilizatorilor să 

determine dacă materialul 
este „Verificat», acest fapt 
fiind dovedit în conformitate 
cu cerințele unui sistem de 
due diligence, și „Specificat», 
în cazul în care îndeplinește 
cerințele disponibile 
publicului larg stabilite de 
către organizații.

De asemenea, materialul 
poate fi marcat cu mențiunea 
„Certificat», atunci când 
îndeplinește cerințele unui 
anumit sistem de certificare, 
sau „Reciclat», dacă a fost 
recuperat sau întrebuințat 
din fluxul de deșeuri cu o altă 
destinație.

Sursa: https://www.iso.org/
news/ref2342.html.

Înaintarea 
propunerilor 

pentru 
elaborarea 

Programului de 
Standardizare 

Naţională 2019

Institutul de Standardizare din Moldova iniţiază elaborarea proiectului Programului de 
standardizare naţională pentru anul 2019. 

Fiecare parte interesată în aplicarea unui standard este încurajată să înainteze propuneri de 
adoptare a standardelor în calitate de standarde moldovenești.

Termenul-limită și condițiile pentru acceptarea propunerilor de teme noi de standardizare pot 
fi vizualizate, accesând linkul.

http://standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=3306&t=/Resurse-media/Comunicate/A-aparut-un-nou-standard-international-destinat-utilizarii-responsabile-a-lemnului
http://standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=3302&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-solicitarea-propunerilor-pentru-elaborarea-Programului-de-Standardizare-Nationala-2019
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În premieră, secretarul executiv al 
EASC a vizitat ISM

ismart 2221 ismart

Pe 27 noiembrie curent, în premieră, Vladimir Cerniak, 
secretarul executiv al Consiliului Euro-Asiatic Interstatal 
pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare (EASC), a vizitat 
organismul de standardizare al Republicii Moldova.

În cadrul ședinței cu reprezentanții Institutului de Standardizare 
din Moldova, au fost puse în discuție oportunitățile de 
dezvoltare a sistemului de standardizare, metrologie și 
evaluare a conformității la nivel interstatal.

Vladimir Cerniak a fost învestit în funcția de secretar executiv 
al Consiliului Euro-Asiatic Interstatal pentru Standardizare, 
Metrologie şi Certificare (EASC) în anul 2016, în cadrul celei de-a 
49-a ședințe EASC, desfășurate la Baku, Republica Azerbaidjan.

The executive secretary of the EASC 
visited, for the first time, the ISM

On November 27, Vladimir Cerniak, the executive secretary 
of the Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and 
Certification (EASC), visited the standardization body of the 
Republic of Moldova.

During the meeting with the representatives of the Institute 
for Standardization of Moldova, there were discussed the 
opportunities for developing the standardization, metrology 
and conformity assessment system at the interstate level.

Vladimir Cerniak was elected as the executive secretary of 
the EASC in 2016 at the 49th EASC meeting, which was held in 
Baku, Republic of Azerbaijan.
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Delegația 
organismului de 

standardizare 
din Republica 

Belarus, în vizită 
la ISM

Pe 28 noiembrie curent, la sediul Institutului de Standardizare din Moldova a avut loc o vizită a 
delegației organismului național de standardizare din Republica Belarus.

Vizita a avut drept scop schimbul de experiență între cele două țări, în vederea stabilirii unor 
relații de colaborare mai strânse privind standardizarea interstatală prin prisma relațiilor 
bilaterale. 

Ședința a subliniat importanța modernizării proceselor de standardizare interstatală în 
contextul cooperării și colaborării eficiente între organismele naționale de standardizare.

The delegation 
from the 
national 

standardization 
body of the 
Republic of 

Belarus visited 
the ISM

On November 28, the delegation from the national 
standardization body of the Republic of Belarus visited the 
Institute for Standardization of Moldova.

The purpose of the visit was the experience exchange between 
two countries in order to establish closer cooperation regarding 
interstate standardization through bilateral relations.

The meeting has drawn special attention to the importance of 
modernizing the interstate standardization processes in the 
context of effective cooperation and collaboration between 
national standardization bodies.
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Cea de-a 54-a 
ședință EASC, 
desfășurată la 

Chișinău

Pe 29 noiembrie curent s-a 
desfășurat ședința reuniunii 
Consiliului Euro-Asiatic de 
Standardizare (EASC). În 
cadrul ședinței au participat 
reprezentanții mai multor 
țări din spațiul CSI (Belarus, 
Federația Rusă, Kazahstan, 
Uzbekistan, Ucraina, 
Kârgâzstan, Tadjikistan, 
Armenia, Azerbaidjan), 
conducători ai organizațiilor 
de standardizare, metrologie, 
acreditare și certificare. 
Evenimentul a avut loc la 
Chișinău.

Principalele subiecte de 
discuție a celei de-a 54-a ședințe 
s-au axat pe dezvoltarea 
cooperării în cadrul EASC, 
pentru implementarea 

Planului de acțiune necesar 
implementării Concepției 
pentru dezvoltarea CSI în 
perioada anilor 2016-2020, 
modernizarea proceselor de 
standardizare interstatală.

Părțile au avut ca scop 
să analizeze progresul 
lucrărilor de înființare a unei 
organizații regionale de 
acreditare, implementarea, 
recunoașterea reciprocă a 
acreditării organismelor de 
evaluare a conformității, 
adoptarea și actualizarea 
programelor în domeniul 
asigurării uniformității 
măsurărilor și procesul de 
eliminare a barierelor tehnice.

Ședința reprezintă o platformă 

eficientă de a aborda subiecte 
importante din domeniul 
infrastructurii calității 
prin prisma comunicării 
interstatale.

Sursa: https://mei.gov.
md/ro/content/ministerul-
economiei-si-infrastructurii-
organizat-sedinta-reuniunii-
consiliului-euro-asiatic

54-е заседание 
МГС СНГ 

состоялось в 
Кишиневе

29 ноября 2018 года в г. Ки-
шинёв под эгидой Мини-
стерства экономики и ин-
фраструктуры Республики 
Молдова состоялось оче-
редное 54-е заседание МГС.

В работе 54-го заседания 
МГС приняли участие руко-
водители и представители 
национальных органов по 
стандартизации, метроло-
гии, оценки соответствия и 
аккредитации государств-у-
частников Соглашения: 
Азербайджанской Респу-
блики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Респу-
блики Молдова, Российской 
Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики 
Узбекистан и Украины, а так-
же Исполнительного коми-
тета СНГ и Бюро по стандар-
там.

Ключевой темой обсужде-
ния стала адаптация Ме-
жгосударственного совета 
по стандартизации, метро-
логии и сертификации к 
современным реалиям в 
контексте повышения эф-
фективности деятельности 
рабочих органов МГС.

Еще одной важной темой 
было обсуждение про-
грессов в создании реги-
ональной организации по 
аккредитации, взаимном 
признании аккредитации 
органов по оценке соответ-
ствия и устранении техниче-
ских барьеров.

Участники заседания об-
менялись мнениями по об-
суждаемым и другим акту-
альным вопросам, отмечая 
важность и актуальность по-
добного рода заседаний.

http://standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=3315&t=/Resurse-media/Comunicate/Cea-de-a-54-a-edinta-EASC-desfaurata-la-Chiinau
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Reprezentanții Institutului 
de cercetări în standardizare, 

metrologie și certificare din 
Republica Uzbekistan s-au 

reunit într-o ședință la ISM

27 ismart

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

În cadrul întâlnirii oficiale dintre reprezentanții organismelor 
naționale de standardizare din cele două țări, au fost prezentate 
situațiile actuale în materie de standardizare din ambele state.

De asemenea, au fost puse în discuție avantajele reciproce 
ale unei eventuale colaborări între organismul național de 
Standardizare din Republica Uzbekistan și cel din Republica 
Moldova, în contextul integrării și implementării sistemelor 
europene și internaționale de standardizare.

noutăți
Noutăți

The representatives of the Uzbek 
State Centre for Standardization, 

Metrology and Certification, at ISM

On November 30, the delegation from the Uzbek State 
Centre for Standardization, Metrology and Certification 
under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
(UZGOSTANDART) visited the Institute for Standardization of 
Moldova.

During the meeting between the representatives of the national 
standardization bodies of two countries, were presented the 
current standardization situations in both countries.

Also, there were discussed the mutual advantages of a possible 
collaboration between the national standardization body 
of the Republic of Uzbekistan and the Republic of Moldova 
in the context of the integration and implementation of the 
European and International standardization systems.
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ISM a fost 
certificat 
conform 

standardului 
ISO 37001:2016

După implementarea și 
certificarea cu succes, în 2017, 
a Sistemului de management al 
calității conform standardului 
SM EN ISO 9001:2015 
Sisteme de management. 
Cerințe, în 2018, Institutul de 
Standardizare din Moldova 
vine cu o nouă realizare în 
domeniul sistemelor de 
management.

În perioada 12-14 noiembrie 
2018, activitatea Institutului 
de Standardizare din Moldova 
a fost auditată de către 
Societatea Română pentru 
Asigurarea Calității (SRAC), 
organism de certificare 

din România, pe partea 
corespunderii acesteia cu 
cerințele standardului SM 
ISO 37001:2016 Sisteme 
de management anti-mită. 
Cerințe cu ghid de utilizare.

Ca rezultat al auditului, 
Institutul de Standardizare 
din Moldova a obținut 
certificarea pe încă un sistem 
de management, plasându-
se astfel în rândul primelor 
entități din Republica Moldova 
cu un sistem de management 
anti-mită implementat și 
certificat.

noutăți
Noutăți

Lumea devine mai 
accesibilă prin 
standardele ISO

Peste un miliard de oameni din întreaga lume au o anumită formă de dizabilitate. Tocmai de 
aceea, incluziunea socială a acestei categorii de populație este esențială pentru o societate 
durabilă.

De la indicatoarele de pe stradă până la construirea unor instalații speciale, standardele ISO 
ajută producătorii, furnizorii de servicii și designerii să creeze produse și servicii, care să răspundă 
întru totul necesităților de acces ale fiecărei persoane.

Standardul internațional  ISO 37101 Dezvoltarea durabilă în comunități. Sistem de management 
pentru dezvoltare durabilă. Cerințe cu ghid de utilizare este indispensabil pentru atingerea 
scopului de a proteja comunitățile și de a asigura condiții de siguranță și rezistență în orașele 
din întreaga lume.

Sursa: https://www.iso.org/news/ref2351.html

https://www.iso.org/news/ref2351.html
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ISO 9001:2015 — Cum îl utilizăm?

ISO 9001:2015 este un standard internațional, care stabilește 
cerințele pentru sistemul de management al calității.

Noul material informațional vă prezintă beneficiile standardului 
ISO 9001:2015 pentru afacerea dvs., precum și alte aspecte ce 
țin de structura și de implementarea propriu-zisă a acestuia. 

Broșura poate fi consultată aici.

SM EN ISO 
9001:2015 
Sisteme de 
management al 
calității. Cerințe

Adoptarea unui sistem de 
management al calității 
este o decizie strategică 
fundamentală a oricărei 
organizații, decizie care poate 
influența atât performanța 
globală a acesteia, cât și o 
bază solidă pentru inițiative 
de dezvoltare durabilă.

Materialul informațional 
evidențiază cele mai 
importante aspecte ce 
țin de standardul SM EN 
ISO 9001:2015 Sisteme de 
management al calității. 
Cerințe, precum și potențialele 
beneficii pentru organizațiile 
care îl implementează.

Pentru a vizualiza materialul, 
accesați acest link.

http://standard.md/public/files/2018/iso_9001-2015_ro.pdf
http://standard.md/public/files/2018/carton_9001.pdf


SM ISO 21001:2018 — noul 
standard pentru organizațiile 

educaționale
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Materialul informațional oferă detalii privind standardul SM ISO 
21001:2018 Organizaţii educaţionale. Sisteme de management 
pentru organizaţii educaţionale. Cerinţe şi îndrumări pentru 
utilizare.

Consultând materialul, veți afla cui se adresează standardul 
ISO 45001 și ce beneficii va aduce implementarea acestuia 
pentru organizațiile educaționale.

Broșura poate fi vizualizată aici.

Politica și obiectivele Sistemului de 
management anti-mită ISM

Politica și obiectivele Sistemului de management anti-mită în 
cadrul Institutului de Standardizare din Moldova.

Materialul informațional poate fi consultat aici.

ismart 34

http://standard.md/public/files/2018/carton_21001.pdf
http://standard.md/public/files/2018/politica_ANTI_MITA.pdf
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industrială prin standarde

În contextul celei de-a patra revoluții industriale, aflați care 
sunt standardele internaționale care au un impact substanțial 
asupra revoluţiei reţelelor, platformelor și tehnologiei digitale.

Consultați aici noul infografic „Standardele internaționale care 
susțin a patra revoluție industrială”, elaborat de Organizația 
Internațională de Standardizare (ISO).

Cum dețin legal 
un standard?

Procurarea unui standard comportă nu doar beneficii, ci și responsabilități. Respectarea 
dreptului de autor este o condiție obligatorie pentru toți deținătorii de standarde.

Astfel, materialul informațional Vă prezintă pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a deține 
legal un standard. Puteți vizualiza infograficul aici.

ismart 36

http://standard.md/public/files/2018/Standards_supporting_the_4th_industrial_revolution_RO.pdf
http://standard.md/public/files/2018/infografic_drept_de_autor.pdf
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Discover the Institute for 
Standardization of Moldova

Noul material informațional prezintă realizările ISM pe 
parcursul anului 2018.
Descoperiți Institutul de Standardizare din Moldova, accesând 
acest link.

The new information material is drawing attention to the 
achievements of ISM in the year 2018. 
Discover the Institute for Standardization of Moldova by 
following the link.

http://standard.md/public/files/2018/ISM.pdf
http://standard.md/public/files/2018/ISM.pdf
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