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eveniment
Eveniment

Ședința 
comitetului tehnic 

de proiect CT 68 
,,Competențe ale 
reprezentanților 

vamali’’

Pe 24 ianuarie 2019, la sediul 
Institutului de Standardizare 
din Moldova s-a desfășurat 
ședinţa comitetului tehnic 
CT 68 „Comitet tehnic de 
proiect - Competențe ale 
reprezentanților vamali». 
Scopul ședinței a fost 
acceptarea versiunii finale a 
traducerii standardului SM 
EN 16992:2017 Competențe 
ale reprezentanților vamali 
în vederea adoptării acesteia. 
Totodată, în cadrul ședinței au 
fost puși în discuție mai mulți 
termeni relevanți domeniului 
abordat, care au fost 

acceptați în unanimitate de 
către reprezentanții prezenți 
la ședință. 
Este de menționat faptul că 
traducerea standardului SM 
EN 16992:2017 Competențe 
ale reprezentanților vamali 
a fost efectuată cu suportul 
Programului de Reforme 
Structurale în Moldova, 
lansat de Agenția Statelor 
Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID).   

Заседание 
Технического 

комитета СТ 68 
«Компетенции 

таможенных 
представителей»

24 января 2019 года в рамках Института  Стандартизации 
Молдовы состоялось заседание Технического комитета ТК 
68 «Проектный технический комитет - Компетенции тамо-
женных представителей». Целью встречи было согласо-
вание окончательной версии перевода стандарта SM EN 
16992:2017 Компетенции таможенных представителей. 
Также, был обсужден ряд терминов, имеющих отношение 
к данной области, единогласно принятые присутствующи-
ми членами ТК.

Стоит отметить, что перевод на английский язык и редак-
ционные изменения стандарта EN 16992:2017 Компетен-
ции таможенных представителей были реализованны при 
cодействии экспертов Программы USAID для структурных 
реформ в Молдове.

The meeting of the 
TC 68 «Competences 

of Customs 
Representatives»

On January 24, 2019, at the Institute for Standardization of 
Moldova was held the meeting of the Technical Committee TC 
68 «Project Technical Committee - Competences of Customs 
Representatives». The purpose of the meeting was to accept 
the final version of the translation of the standard SM EN 
16992:2017 Competences of the customs representatives and 
its adoption. At the same time, there were discussed several 
relevant terms, being unanimously accepted by the TC’s 
members who were present at the meeting.

In addition, we would like to mention that the English 
translation and editorial changes of the standard EN 
16992:2017  Competences of the customs representatives  
were accomplished with the support of experts from the 
USAID-funded Moldova Structural Reform Program.
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Curs de instruire 
în domeniul 

managementului 
siguranței 

alimentelor
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Institutul de Standardizare 
din Moldova a ales să 
împărtășească experiențe și 
cunoștințe într-un domeniu 
apropiat fiecăruia dintre noi: 
siguranța alimentelor. Un prim 
pas, în acest context, a fost 
realizat odată cu organizarea 
cursului de instruire: „Sisteme 
de management al siguranței 
alimentului -tranziție la ISO 
22000:2018», desfășurat în 
perioada 14-15 februarie 
2019.

La cursul de instruire au 
participat 14 specialiști și 
manageri din cadrul mai 
multor companii din Republica 
Moldova, responsabili de 
implementarea și menținerea 
sistemului de management 
al siguranței alimentelor 
conform standardului ISO 
22000:2018.

Cursul a fost ținut de către 
un lector din România, 
care a informat și a instruit 

participanții cu privire la 
beneficiile implementării 
noului standard ISO 
22000:2018 în activitatea 
organizaţiilor, precum și 
modul în care se va realiza 
tranziţia de la ISO 22000:2005 
la noile cerinţe stipulate de 
standardul ISO 22000:2018. 
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Учебный курс 
по управлению 
безопасностью 
пищевых про-
дуктов

Институт Стандартизации 
Молдовы, в период 14 - 15 
февраля 2019 года, органи-
зовал учебный курс: «Систе-
мы менеджмента безопас-
ности пищевых продуктов 
- переход к ISO 22000:2018».

Участниками курса были 14 
специалистов и менедже-
ров из нескольких молдав-
ских компаний, отвечающих 
за внедрение и поддержа-
ние системы менеджмен-
та безопасности пищевых 
продуктов в соответствии 
с ISO 22000: 2018. Курс был 
проведен румынским лекто-
ром.

В рамках курса, участники 
ознакомились с преимуще-
ствами нового стандарта 
ISO 22000:2018 для орга-
низаций, а также о том, как 
перейти от ISO 22000:2005 
к новым требованиям, уста-
новленые  стандартом ISO 
22000:2018.

Training course 
on food safety 
management

The field of food safety is 
a very important one for 
every person. That’s the 
reason why  the Institute for 
Standardization of Moldova 
organized the training course 
«Food Safety Management 
Systems - Transition to ISO 
22000: 2018», held in the 
period from 14 to 15 February, 
2019.

The training course was 
attended by 14 specialists 
and managers from 
Moldovan companies, 
who are responsible for 
the implementation and 
maintenance of food 
safety management system 
according to ISO 22000:2018.

The course was held by a 
Romanian lecturer, who 
informed the participants 
about the benefits of 
the new ISO 22000:2018 
standard, as well as how to 
make the transition from 
ISO 22000:2005 to the new 
requirements stipulated by 
ISO 22000:2018. 
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O nouă 
experiență 

profesională 
pentru studenții 

„IMI-NOVA”

Eveniment

eveniment
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Pe 18 februarie 2019, 14 
studenți ai Institutului 
Internaţional de Management 
„IMI-NOVA» au obținut o 
nouă experiență în materie 
de standarde, beneficiind de 
o vizită de studiu la Institutul
de Standardizare din Moldova 
(ISM).

Scopul vizitei a fost informarea 
viitorilor specialiști cu 
privire la activitatea ISM  în 
vederea sporirii interesului 
acestora privind domeniul 
standardizării. Studenții 
au luat cunoștință de 
procesul de comercializare a 
standardelor, de posibilitățile 
de achiziționare a unui 
standard, precum și de alte 
servicii prestate (instruiri și 

consultanță). De asemenea, 
aceștia au participat la 
o sesiune informativă, 
în cadrul căreia au fost 
informați despre activitatea 
de standardizare la nivel 
național prin prisma elaborării 
și adoptării standardelor, 
precum și despre activitatea 
comitetelor tehnice.

Întâlnirea cu tinerii s-a 
finalizat cu o sesiune de 
întrebări-răspunsuri, aceștia 
lărgindu-și, astfel, orizontul 
de cunoștințe în domeniul 
standardizării, manifestând 
un interes sporit față de 
activitatea de standardizare.

A new 
experience for 

students of the 
International 
Management 

Institute «IMI-
NOVA»

On February 18, 2019, 14 
students of the International 
Management Institute «IMI-
NOVA» gained some new 
experience due to a study 
visit at the Institute for 
Standardization of Moldova 
(ISM).

The purpose of the visit was 
to inform future specialists 
about the ISM’s activity and 
to increase their interest in 

standardization. Students 
became acquainted with 
the possibilities of buying 
a standard, as well as other 
services, like training and 
consultancy. They also 
participated in an informative 
session, in which they were 
informed about the work of 
the technical committees and 
standardization activity at the 
national level through the 
elaboration and adoption of 
standards.

The meeting with the students 
ended up with a question-and-
answer session. 

Новый профес-
сиональный 

опыт для 
студентов «IMI-

NOVA»

18 февраля 2019 года, 14 
студентов Международно-
го Института Менеджмента 
«IMI-NOVA» получили новый 
профессиональный опыт в 
области стандартизации в 
рамках  учебного визита в 
Институт стандартизации 
Молдовы (ISM).

Семинар был направлен   на 

информирование будущих 
специалистов о деятельно-
сти ISM, с целью повышения 
их интереса к стандартиза-
ции. Студенты ознакоми-
лись с возможностями при-
обретения стандартов. Они 
приняли участие в инфор-
мационном семинаре, где 
узнали больше о деятель-
ности  по стандартизации 
на национальном уровне, а 
также о работе технических 
комитетов.

Учебный визит завершился 

сессией вопросов и ответов, 
которая позволила  расши-
рить кругозор студентов в 
области стандартизации.



eveniment

Eveniment 
informativ 

despre tranziția 
la standardele 

europene

Eveniment

Institutul de Standardizare din Moldova a organizat, în perioada 
12-15 martie 2019, evenimentul: „Aspecte majore ale Noii 
Abordări și mecanismul de tranziție la standardele europene». 
Acesta a fost desfășurat în cadrul proiectului „Support to 
Quality Infrastructure Framework within a DCFTA context in 
the Republic of Moldova».

Subiectul tratat a vizat Noua Abordare, termen ce definește 
relația dintre standardizare și legislație la nivel european, și 
anume tranziția la standardele europene.

Evenimentul a fost moderat de către un expert internațional în 
domeniul infrastructurii calității, care i-a instruit pe cei 100 de 
participanți în materie de standardizare. 
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ISM organized 
an event on the 
transition to EN 

standards

The Institute for Standardization of Moldova organized, in the 
period from 12 to 15 March 2019, the event: «Major Aspects 
of the New Approach and mechanisms for transition to EN 
Standards», sustained by the project: «Support to Quality 
Infrastructure Framework within a DCFTA context in the 
Republic of Moldova».

The main subject of the event was the New Approach, which 
defines the relationship between standardization and 
legislation at European level, especially the transition to 
European standards.

The event was held by an international quality infrastructure 
expert, who informed 100 participants about the importance 
and benefits of standardization.



Curs de instruire 
a auditorilor 

interni din 
mediul academic

Institutul de Standardizare din Moldova a organizat, în perioada 
14-15 martie 2019, primul curs dintr-o serie de instruire cu 
genericul: ,,Auditor intern pentru sisteme de management 
al calității (SM EN l5O 9001:2015)», adresat reprezentanților 
din domeniul asigurării calității din cadrul instituțiilor de 
învățământ superior și mediu de specialitate din țară.

Instruirea a fost susținută de către reprezentantul lSM, iar 
la finalul cursului participanții au primit certificate, ce atestă 
absolvirea acestuia.
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eveniment
Eveniment standard

Astăzi alegem jucăriile

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



A doua sesiune 
a cursului de 

instruire a 
auditorilor 
interni din 

mediul 
academic

În perioada 21 - 22 martie curent, Institutul de Standardizare din 
Moldova (ISM) a organizat a doua sesiune a cursului de instruire 
„Auditor intern pentru sisteme de management al calității (SM 
EN ISO 9001:2015)», susținut de către reprezentantul ISM.

Cursul a fost destinat reprezentanților din instituțiile de 
învățământ superior și mediu de specialitate din țară. 
Participanții s-au ales cu certificate, ce atestă cunoștințele și 
aptitudinile profesionale obținute la finele cursului.
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eveniment
Eveniment

A treia sesiune 
a cursului de 

instruire a 
auditorilor 
interni din 

mediul academic

În perioada 28 - 29 martie curent, Institutul de Standardizare 
din Moldova (ISM) a organizat a treia sesiune a cursului de 
instruire „Auditor intern pentru sisteme de management al 
calității (SM EN ISO 9001:2015)», destinat reprezentanților 
mediului academic din țară.

Participanții au dobândit cunoștințe și aptitudini, pe care, 
ulterior, le pot aplica în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior și mediu de specialitate. La finele cursului, ei s-au ales 
cu certificate, care confirmă pregătirea profesională a acestora 
în materie de audit intern.



Ședința 
extraordinară a 
conducătorilor 

organismelor 
EASC

Pe 2 aprilie curent, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a III-a 
ședință extraordinară a conducătorilor organismelor Consiliului 
Euro-Asiatic de Standardizare (EASC).  În cadrul ședinței au 
participat reprezentanții organismelor de standardizare, 
metrologie, acreditare și certificare atât din țările CSI (Belarus, 
Federația Rusă, Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina, Kârgâzstan, 
Tadjikistan, Armenia), cât și din Republica Moldova.

Evenimentul a constituit o modalitate eficientă de a diminua 
barierele tehnice în procesul de standardizare prin prisma 
comunicării interstatale.

Subiectul principal al ședinței a vizat modernizarea structurii 
Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare (EASC).
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eveniment
Eveniment

Внеочередное 
Заседание 

руководителей 
национальных 

органов МГС

2 апреля 2019 года, в Кишиневe состоялось внеочередное 
Заседание руководителей национальных органов по стан-
дартизации, метрологии и сертификации МГС. В нем уча-
ствовали руководители и представители национальных 
органов по стандартизации, метрологии и сертификации 
из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республи-
ки, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Укра-
ины, а также Исполнительного комитета СНГ и Бюро по 
стандартам МГС.

Основной темой Заседания было рассмотрение проекта 
Стратегии развития МГС 2030.

The extraordinary 
meeting of the 
heads of EASC 

bodies

On April 2, 2019, the 3rd extraordinary meeting of the heads of the bodies from the Euro-Asian 
Standardization Council (EASC) took place in Chisinau. The participants were representatives of 
standardization, metrology, accreditation and certification bodies from CIS countries (Belarus, 
Russian Federation, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia) as well 
as from the Republic of Moldova.

The event was an effective way to reduce technical barriers in the standardization process 
through interstate communication.

The main subject of the meeting was to modernize the structure of the Euro-Asian 
Standardization Council (EASC).



Training de 
comunicare și 

public speaking 
la ISM 

„Un orator bun spune puțin, dar sugerează mult”  — aceasta 
este una dintre lecțiile însușite în cadrul training-ului „Public 
speaking și abilități de comunicare”, la care au participat 
angajații ISM în perioada 15-16 aprilie 2019.

Subiectele care au captat atenția participanților au fost: tipurile 
de discurs, comunicarea nonverbală, modalități de captare a 
atenției publicului, precum și feedback-ul în urma discursului.

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul  proiectului „Support 
to Quality Infrastructure Framework within a DCFTA context in 
the Republic of Moldova». 
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eveniment
Eveniment

«Public 
speaking and 

communication 
skills» training

«The best speaker says less, but suggests more» - this is one of 
the lessons learned at the «Public speaking and communication 
skills» training, attended by the employees of ISM during the 
period from 15 to 16 April, 2019.

The most interesting subjects that were discussed are related 
to: types of speeches, nonverbal communication, the ways 
to maintain the audience’s interest and to understand its 
feedback.

The event was organized within the project: «Support to 
Quality Infrastructure Framework within a DCFTA context in 
the Republic of Moldova».

Тренинг 
«Ораторские 

навыки в 
публичных 

выступлениях»

«Лучший оратор - тот, чье молчание  красноречивее слов» 
- это один из уроков, извлеченных в рамках тренинга «Ора-
торские навыки в публичных выступлениях», в котором 
приняли участие сотрудники ISM в период 15 - 16 апреля 
2019 г.

В рамках курса, участники ознакомились с навыками пу-
бличных выступлений: жесты, мимика, эмоции, манера из-
ложения, подготовка к выступлению и управление внима-
нием аудитории.

Мероприятие было организовано в рамках проекта 
«Support to Quality Infrastructure Framework within a DCFTA 
context in the Republic of Moldova».



Seria de 
evenimente 

,,DCFTA INFO 
BUSINESS: 

Întreabă 
expertul” 
continuă 
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eveniment
Eveniment

În data de 23 aprilie curent, la Chișinău a fost dat startul unei 
noi serii de evenimente cu genericul: ,,DCFTA INFO Business: 
Întreabă expertul».

În cadrul evenimentului au participat agenți economici din 
diverse domenii de activitate din Republica Moldova. Subiectele 
abordate au vizat gestionarea barierelor tehnice în afaceri. În 
acest context, reprezentantul ISM a ținut un discurs informativ 
despre sistemul național de standardizare, precum și rolul și 
utilitatea standardelor în tranzacțiile comerciale externe.

Următoarele sesiuni vor avea loc în perioada 14 mai - 4 iunie 
în mai multe localități din țară: Rezina, Ceadîr-Lunga, Briceni, 
Bălți și Căușeni.

Campania de informare și asistență pentru companii ,,DCFTA 
INFO BUSINESS: Întreabă expertul» are drept scop sporirea 
vizibilității și comunicării în mediul de afaceri, cu referire la 
prevederile Acordului de Asociere UE-RM și Zona de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și oportunitățile 
competitive de dezvoltare de care pot beneficia întreprinderile 
în cadrul acestui acord.

,,DCFTA INFO Business: Întreabă 
expertul» a ajuns la Rezina și 

Ceadîr-Lunga

În perioada 14 - 16 mai curent, 
experții în standardizare 
din cadrul Institutului de 
Standardizare din Moldova 
(ISM) au participat la alte două 
evenimente ,,DCFTA INFO 
Business: Întreabă expertul», 
care s-au desfășurat de 
această dată în raioanele 
Rezina și Ceadîr-Lunga.

În cadrul evenimentelor la 
care au participat agenți 
economici din diverse 
domenii de activitate din 
raioanele respective, a fost 
abordat subiectul gestionării 
barierelor tehnice în afaceri.

În acest context, 
reprezentanții ISM au informat 

publicul-țintă cu privire la 
gradul de armonizare cu 
Directivele Europene, modul 
de aplicare a reglementărilor, 
precum și progresele obținute 
de Republica Moldova în 
armonizarea legislației 
orizontale și sectoriale, 
conform DCFTA.

De asemenea, participanților 
le-a fost prezentat sistemul 
național de standardizare, 
funcțiile și atribuțiile 
Organismului Național de 
Standardizare, modul de 
procurare a standardelor, 
modul de acces la baza de 
date E-standard, rolul ISM 
în adoptarea, aplicarea și 
promovarea standardelor 

europene și internaționale, a 
standardizării.

Campania de informare 
,,DCFTA INFO BUSINESS: 
Întreabă expertul» are drept 
scop sporirea vizibilității 
și comunicării în mediul 
de afaceri, cu referire la 
prevederile Acordului de 
Asociere UE-RM și Zona de 
Liber Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător (DCFTA) și 
oportunitățile competitive 
de dezvoltare de care pot 
beneficia întreprinderile în 
cadrul acestui acord.
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noutăți
Noutăți

Training dedicat 
auditului intern 
al sistemelor de 

management

În perioada 20-24 mai 2019, la Institutul de Standardizare din 
Moldova s-a desfășurat trainingul cu genericul: „Cerințele 
ISO 19011:2018 pentru auditul intern al sistemelor de 
management”, ținut de un lector din Lituania.

Participanții au luat cunoștință de principiile, obiectivele și 
modalitatea de gestionare a unui program de audit. Totodată, 
aceștia au fost informați cu privire la riscurile și oportunitățile 
unui audit. Trainingul s-a finalizat cu două probe de evaluare: 
teoretică și practică, în urma cărora participanții au demonstrat 
cunoștințele și competențele dobândite în această perioadă.

Programul de instruire a avut loc cu suportul proiectului 
«Support to Quality Infrastructure Framework within a DCFTA 
context in the Republic of Moldova».

Reprezentanții ISM într-o vizită de 
studiu în Praga

Reprezentanții Institutului de Standardizare din Moldova au 
participat la o vizită de studiu în Praga, Republica Cehă, în 
perioada 20-24 mai 2019. 

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul programului «Czech 
Development Cooperation Project» și a avut drept scop 
preluarea bunelor practici și a experienței colegilor cehi în 
domeniul Eurocodurilor.
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noutăți
Noutăți

Un nou standard 
ISO privind 

managementul 
resurselor 

umane

Strategiile eficiente privind resursele umane au un impact 
pozitiv asupra performanței organizaționale. Întrucât costurile 
pentru forța de muncă reprezintă aproximativ 70% din 
cheltuielile unei organizații, această strategie este bine să fie 
elaborată conform unor standarde.

ISO 30414 Managementul resurselor umane. Linii directoare 
pentru raportarea capitalului uman intern și extern este 
primul standard internațional care permite unei organizații să 
obțină o imagine clară asupra contribuției capitalului său uman 
la eficiența organizației. Aplicabil pentru întreprinderile de 
orice formă și dimensiune, standardul oferă orientări privind 
principalele aspecte din domeniul resurselor umane, cum ar 
fi: cultura organizațională, recrutarea, selecția și integrarea 
personalului, cifra de afaceri, productivitatea, precum și 
siguranța angajaților la locul de muncă.

Noul standard ISO vizează maximizarea randamentului 
investițiilor în personal. Astfel, implementarea acestuia într-o 
organizație va permite atât dobândirea unor cunoștințe 
aprofundate despre dezvoltarea capitalului uman, cât și 
consolidarea valorilor organizaționale existente și potențiale. 

Sursa: https://www.iso.org/news/ref2357.html.

Informații actuale privind indicativul 
standardelor elaborate de IEC

Institutul de Standardizare din 
Moldova, în calitate de organism 
național de standardizare, aduce la 
cunoștință tuturor părților 
interesate informații actuale privind 
standardele elaborate în cadrul 
Comisiei Electrotehnice 
Internaționale (IEC). Astfel, Vă 
reamintim că până în anul 2014, 
indicativul standardelor elaborate 
de către IEC cuprindea abrevierea 
provenită din denumirea 

organizației elaboratoare: 
„IEC» (de la versiunea în limba 
engleză „lnternational 
Electrotechnical 
Commission») sau abrevierea 
„CEI» (de la versiunea în limba 
franceză „Commission 
Électrotechnique 
Internationale»). Ulterior, în 
anul 2015, a fost adoptată o 
rezoluție prin care toate 
publicațiile, indiferent de 
limba publicării, au același 
indicativ abreviat: IEC.

Totodată, menționăm că, în 
prezent, standardele cu 
indicativul „CEI» sunt identice 
celor cu indicativul „IEC», 
fiind valabile până la 
înlocuirea acestora. Drept 
exemple sunt standardele: 
SM  EN ISO/IEC 17025:2018 
Cerinţe generale pentru 
competenţa laboratoarelor 
de încercări şi etalonări și SM 
SR EN ISO/CEI 17025:2002 
Cerinţe generale pentru 
competenţa laboratoarelor 
de încercări şi etalonări. 

https://www.iso.org/news/ref2357.html
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ISO și-a marcat 
aniversarea de 

72 de ani

Data de 23 februarie are o semnificație deosebită în lumea 
standardizării. Este ziua înființării Organizației Internaționale 
de Standardizare (ISO), care și-a marcat de curând frumoasa 
aniversare de 72 de ani. Cu acest prilej, Institutul de 
Standardizare din Moldova îi aduce sincere felicitări și îi dorește 
succese, inspirație și cât mai multe realizări remarcabile.

La momentul actual, ISO are 164 de membri și 786 de comitete 
tehnice și subcomitete, care contribuie zilnic la dezvoltarea 
continuă a activității de standardizare.

Republica Moldova a devenit membru corespondent al ISO 
în anul 1997, iar în prezent Institutul de Standardizare din 
Moldova menține relații profesionale de colaborare fructuoasă 
cu Organizația Internațională de Standardizare, implicându-se 
în elaborarea standardelor la nivel internațional.

The 72nd 
anniversary of 

the International 
Organization for 
Standardization 

(ISO)

February 23th  is a special day in the world of standardization. 
It’s the date when the International Organization for 
Standardization (ISO) officially came into existence. On 
the occasion of its 72nd anniversary, the Institute for 
Standardization of Moldova is sending it all the best wishes for 
future standardization activity.

Today ISO has members from 164 countries and 786 technical 
committees and subcommittees to take care of standards 
development.

The Republic of Moldova became a correspondent member 
of ISO in 1997. Nowadays, the Institute for Standardization 
of Moldova maintains professional relationship with the 
International Organization for Standardization, being involved 
in the elaboration of standards at international level.
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Declarația pentru elaborarea 
standardelor privind egalitatea de gen

Declarația pentru elaborarea 
standardelor privind 
egalitatea de gen reprezintă 
rezultatul efortului comun 
depus de către experții 
gender din diverse organizații 
de standardizare cu scopul de 
a valorifica aspectele de gen în 
ceea ce privește activitatea de 
standardizare la nivel național 
și internațional.

Procesul de elaborare a 
standardelor în materie 
de content și angajament 

deschide noi oportunități 
și perspective pentru 
implicarea activă a femeilor 
în domeniul standardizării. 
Tocmai de aceea, Institutul de 
Standardizare din Moldova, în 
calitate de organism național 
de standardizare, urmează să 
semneze această declarație în 
anul 2019.

Prin această declarație, ISM își 
asumă responsabilitatea de a 
promova egalitatea de șanse în 
activitatea de standardizare. 
De asemenea, pledăm pentru 
implementarea incluziunii 
de gen în acest domeniu și 
asigurarea echilibrului de gen 
în Republica Moldova prin 
standarde.

ISO 20252:2019 — un pas spre o 
nouă abordare a cercetării de piață

Cercetarea pieței este o componentă esențială a lumii contemporane. Începând cu dezvoltarea 
companiilor și promovarea produselor și a serviciilor și finalizând cu analiza complexă a 
comportamentului consumatorilor, cercetarea pieței contribuie la modernizarea tuturor 
domeniilor de activitate umană.

Standardul internațional ISO 20252:2019 Cercetare de piață, socială și sondaje de opinie, 
inclusiv statistici și analize de date. Cerințe privind vocabular și servicii stabilește îndrumări și 
cerințe privind modul în care sunt planificate, efectuate, supravegheate și raportate studiile de 
piață tuturor clienților care au comandat asemenea proiecte. Aceasta va încuraja coerența și 
transparența privind sondajele efectuate, precum și încrederea în rezultatele obținute.

Standardul internațional ISO 20252:2019 Vă oferă un cadru oportun pentru: 
• asigurarea livrării în timp util a serviciilor de calitate;
• îmbunătățirea managementului operațional și controlul asupra proceselor de cercetare;
• reducerea riscurilor și a erorilor în materie de activitate instituțională;
• managementul reputației utilizatorilor și oferirea unui avantaj competitiv pe piață.

Cercetarea pieței este soluția „go-to” pentru profesioniștii care se implică într-o nouă afacere, 
economisind timp, oferind noi perspective asupra pieței de desfacere și contribuind la 
îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare a activității Dvs.

Sursa: https://www.iso.org/news/ref2369.html.

https://www.iso.org/news/ref2369.html
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Standardul prin 
care poți atinge 
succesul durabil

Succesul durabil este scopul spre care tinde orice organizație. 
Începând cu încrederea în propriile capacități și finalizând cu 
atingerea unui nivel de calitate acceptat pe plan internaţional, 
organizațiile au nevoie de o cultură a calității, dar și de o 
îndrumare profesională.

Standardul SM EN ISO 9004:2018 Managementul calităţii. 
Calitatea unei organizaţii. Ghid pentru atingerea succesului 
durabil pune accent pe cele mai bune practici și strategii pentru 
ghidarea organizațiilor în materie de supraviețuire, evoluție 
și adaptare la schimbările și la provocările actuale. Acest 
standard îndrumă organizațiile să lanseze strategii și politici, 
precum și să-și propună obiective în contextul misiunii, viziunii, 
valorilor și culturii organizaționale. De asemenea, standardul 
SM EN ISO 9004:2018 furnizează instrumente de autoevaluare 
pentru organizații, cu scopul de a estima gradul de maturitate 
a acestora și de pregătire profesională a angajaților.

Oamenii – cea mai valoroasă 
resursă a mediului de afaceri

Mediul de muncă concentrat în jurul relației între angajator, 
angajat și client este un fenomen tot mai puțin prezent în 
zilele noastre. Schimbările tehnologice au modificat metodele 
tradiționale de evaluare a activității organizaționale, iar odată 
cu apariția noului standard ISO 27501:2019, managerii pot 
opta pentru soluții mai durabile în avantajul afacerii pe care o 
gestionează.

Problema principală în mediul actual de afaceri se referă nu 
doar la responsabilitatea socială corporativă, ci și la 
abordarea centrată pe om și identificarea instrumentelor 
potrivite pentru a asigura eficiența organizațiilor de orice 
dimensiune și în orice condiții de activitate.

ISO 27501:2019 Organizația centrată pe oameni. Ghid pentru 
manageri ajută organizațiile să aibă un impact considerabil 
atât asupra clienților, cât și asupra altor părți interesate, 
precum: angajații, familiile acestora și întreaga comunitate.

Standardul este aplicabil organizațiilor mici, mari și mijlocii, 
precum și celor din sectorul public sau privat. Acesta descrie 
responsabilitățile managerilor, care variază de la strategia 
organizațională la elaborarea procedurilor și a proceselor ce 
permit focusarea pe cea mai valoroasă resursă a organizației – 
oamenii. 

Sursa: https://www.iso.org/news/ref2376.html.

https://www.iso.org/news/ref2376.html


ismart 3231 ismart

noutăți
Noutăți

Semnarea 
Declarației 
privind 
standardele 
responsabile 
de gen și 
dezvoltarea 
standardelor

De multe ori, standardele nu iau în considerare impactul pe care acestea îl pot avea asupra 
femeilor și bărbaților. Acest lucru încetinește considerabil progresul către egalitatea de gen și 
subminează, de asemenea, potențialul standardelor.

De aceea, astăzi, 14 mai 2019, la inițiativa UNECE, peste 50 de organizații de standardizare din 
întreaga lume, inclusiv Institutul de Standardizare din Moldova, semnează Declarația privind 
standardele responsabile de gen și dezvoltarea standardelor.

Declarația este rezultatul unei acțiuni inițiate în anul 2016, ce are scopul de a sprijini organismele 
naționale de standardizare în identificarea acțiunilor pe care le pot întreprinde pentru a susține 
elaborarea standardelor responsabile de gen, ceea ce va contribui la:

1. Îmbunătățirea egalității de gen a participanților la elaborarea standardelor;

2. Asigurarea faptului că conținutul standardelor promovează egalitatea de gen;

3. Obținerea egalității de gen în etapa implementării standardelor.

Organismele naționale de standardizare ce vor deveni semnatari ai Declarației privind 
standardele responsabile de gen și dezvoltarea standardelor sunt încurajate să creeze un 
plan de acțiuni privind asigurarea egalității de gen în domeniul standardizării, iar ulterior să 
împărtășească altor organisme de standardizare bunele practici cu privire la punerea în aplicare 
a planului de acțiune.

Sursa: UNECE

Respiră ușor cu standardele ISO de 
Ziua Mondială a Mediului

Aerul pur este un fenomen rar. 91% din populația lumii locuiește acolo unde calitatea aerului 
nu respectă  normele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), fapt ce provoacă milioane de 
decese în fiecare an.

Standardele sunt necesare pentru asigurarea unei evaluări consecvente a calității aerului în 
întreaga lume.  Unul dintre acestea este standardul SM SR EN ISO 14001:2016 Sisteme de 
management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare. Standardul include cele mai importante 
angajamente ale politicii de mediu, începând cu prevenirea poluării și finalizând cu practici 
pozitive și proactive pentru protejarea mediului ambiant.

La moment, există peste 170 de standarde publicate și 37 de standarde în curs de dezvoltare, 
care acoperă o serie de domenii, precum: măsurarea poluanților atmosferici și a calității aerului.

Este bine să știm cum să ne protejăm sănătatea! De aceea, Vă invităm să descoperiți gama de 
standarde ISO, care sprijină noile tehnologii de curățare a aerului și ne ajută dă devenim eco 
responsabili.

http://www.unece.org/tradewelcome/tradewp6/thematic-areas/gender-responsive-standards-initiative/gender-responsive-standards-declaration.html


ismart 3435 ismart

noutăți
Noutăți

Astăzi, 7 iunie 2019, este 
marcată, în premieră, Ziua 
Mondială a Siguranței 
Alimentare, cu genericul: 
,,Siguranța alimentelor este 
afacerea tuturor”.

Anual, una dintre zece 
persoane din întreaga 
lume (aproximativ 600 de 
milioane de persoane) se 
îmbolnăvește, iar 420 de 
mii mor după ce consumă 
alimente contaminate de 
bacterii, viruși, paraziți sau 
alte substanțe chimice.

Mâncarea nesigură poate 
împiedica, de asemenea, 
dezvoltarea numeroaselor 
industrii cu venituri mici și 
medii, care pierd în jur de 
95 de miliarde de dolari în 
materie de productivitate, 
ce este asociată maladiilor, 
invalidității și morții 
premature a angajaților.

Rolul siguranței alimentare 
este esențial în viața 
noastră. Aceasta contribuie 
la dezvoltarea mai multor 
domenii: securitatea 
alimentară, sănătatea umană, 
prosperitatea economică, 
agricultura, accesul pe piață, 
turismul, etc.

Astfel, investițiile în educația 
pentru siguranța alimentară a 
consumatorilor au potențialul 
de a reduce considerabil bolile 
transmise prin alimente.

Siguranța alimentelor este 
afacerea tuturor
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Materiale informaționale

Succesele ISM din semestrul 
al II-lea al anului 2018

Materialul informațional prezintă cele mai remarcabile realizări 
ale Institutului de Standardizare din Moldova din semestrul al 
II-lea al anului 2018.

Puteți accesa și vizualiza noul infografic aici.

Realizările Institutului de 
Standardizare din Moldova 

în anul 2018

În noul material informațional, aveți posibilitatea de a lua cunoștință de o diversitate de aspecte, 
care au marcat activitatea Institutului de Standardizare din Moldova pe parcursul anului 2018.

Vă invităm să vizualizați infograficul aici.

http://standard.md/public/files/2018/INFOGRAFIC_SEMESTRUL_II_2018.pdf
http://standard.md/public/files/2018/infografic_anual_2018.pdf
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Materiale informaționale

Beneficiile 
standardelor 

internaționale în 
sfera serviciilor

Standardele internaționale 
ISO sunt implementate de 
organizațiile din întreaga 
lume. Ele oferă specificațiile 
de care consumatorii au 
nevoie pentru a se asigura că 
produsele și serviciile pe care 
le utilizează funcționează 
conform așteptărilor acestora. 
Astfel, într-o lume în care 
vocea clientului este din ce în 
ce mai proeminentă, aceasta 
devine o cerință esențială a 
implementării standardelor în 
afacerea Dvs.

Accesați noul material 
informațional și aflați cele 
mai importante beneficii ale 
standardelor ISO în sectorul 
serviciilor.

Combate crimele 
informatice

Frecvența și caracterul sofisticat al amenințărilor din mediul online sunt într-o creștere continuă.

Materialul informațional prezintă beneficiile standardul SM EN ISO/IEC 27001:2017 Tehnologia 
informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe, 
standard care luptă împotriva crimelor informatice.

http://standard.md/public/files/2018/Beneficiile_standardelor_internationale_in_sfera_serviciilor.pdf
http://standard.md/public/files/2018/combate_crimele_informatice_ISM.pdf
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Materiale informaționale

Ingredientele 
unui indicativ de 

standard

Știați că indicativul unui standard este compus din mai multe „ingrediente”?

În noul material informațional, Institutul de Standardizare din Moldova Vă dezvăluie rețeta 
unuia dintre cele mai sigure standarde din punct de vedere alimentar!

Sănătatea este în 
mâinile noastre

V-ați întrebat vreodată cât de sigur este locul Dvs. de muncă sau cât de performante sunt 
serviciile medicale de care beneficiați? Pentru a fi convinși de sănătatea și securitatea Dvs. în 
orice condiții, Institutul de Standardizare din Moldova Vă prezintă cele mai relevante standarde 
din domeniul sănătății.

Le puteți afla și Dvs, accesând noul material informațional al ISM.

http://standard.md/public/files/2018/indicativ-standard-ISM.pdf
http://standard.md/public/files/2019_comunicare/ISOfocus_133_ro.pdf





