COORDONAT
de Ministerul Economiei

APROBAT
Director al Institutului Naţional
de Standardizare

demersul nr. 08/1-058
din 20.02.2015

_(semnat)_ Iurii SOCOL
26 februarie 2015

PLANUL DE ACTIVITATE
AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE
PENTRU ANUL 2015
Obiectivul strategic 1: Armonizarea standardelor naționale cu standardele europene și internaționale
Obiectivul specific 1.1: Intensificarea armonizării standardelor naționale cu standardele europene și internaționale
Nr. crt.
1.1.1

1.1.2

Acțiuni
Menținerea ritmului înalt de
adoptare a standardelor
europene și internaționale

Implementarea unui mecanism
de identificare și înlocuire a
standardelor naționale
conflictuale cu cele europene și
internaționale, adoptate în
calitate de standarde naționale

Sub-acțiuni

Indicatori de performanță

Adoptarea standardelor europene și internaționale în calitate
de standarde moldovene
Implementarea unui mecanism de traducere a standardelor
europene și internaționale în comun cu Asociația de
Standardizare din România (ASRO)
Traducerea în limba română a standardelor europene și
internaționale
Organizarea unor ședințe de lucru cu autoritățile de
reglementare privind problema standardelor conflictuale
Diseminarea Liniilor directorii privind identificarea și anularea
standardelor naționale conflictuale cu standardele europene
Realizarea unor proiecte-pilot privind identificarea și
înlocuirea standardelor naționale conflictuale în unele domenii
specifice

Termen

Responsabil

Cel puțin 2000 standarde europene și
internaționale adoptate

Trim. IV

DS

Mecanism implementat

Trim. II

DS, DDCRI

Cel puțin 10 standarde traduse

Trim. IV

DS

Cel puțin 3 ședințe organizate

Trim. IV

DS, DDCRI

Cel puțin 50 de destinatari informați

Trim IV

DDCRI, DPC, DS

Cel puțin 6 proiecte-pilot derulate

Trim. IV

DS

Obiectivul specific 1.2 Perfecționarea mecanismelor de corelare a standardelor cu prioritățile politicilor publice și necesitățile pieței
1.2.1

Anticiparea necesităților pieței
prin analiza tendințelor acesteia,
monitorizarea politicilor naționale
și europene

Urmărirea periodică a noutăţilor de pe paginile web oficiale
ale CEN, ISO, CEI, CENELEC, ETSI, Comisiei Europene
(Directoratele Generale relevante) pentru identificarea
noutăţilor şi a domeniilor de interes strategic

Număr faptic de noutăți identificate

Trim. IV

DDCRI

Crearea unei baze de date de standarde europene

Baza de date creată

Trim. IV

DPC

Integrarea în pagina-web a INS a indicatorilor statistici
privind cele mai solicitate standarde

Sistem de indicatori integrat în pagina-web

Trim. I

DDCRI, DPC

Urmărirea evoluţiei legislaţiei naţionale și a proiectelor de
acte normative în elaborare, în scopul identificării aspectelor
de interes sau care au tangenţă cu domeniul standardizării

Număr faptic de acte și proiecte de acte
normative identificate
Număr faptic de proiecte de acte normative
examinate și avizate

Permanent

Jurisconsult
DS
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1.2.2

1.2.3.

Implementarea unui mecanism
de revizuire periodică şi
menţinere în stare actualizată a
standardelor naționale, în
corespundere cu realizările
tehnologiei şi necesitățile pieței
Facilitarea adoptării standardelor
țărilor dezvoltate (ASTM, BS etc.)
în calitate de naționale în domenii
prioritare în care nu există
standarde europene sau
internaționale

Instituirea comitetelor tehnice în domeniile pentru care
lipsesc CT pentru examinarea periodică a standardelor
Scanarea periodică a Fondului Național de Standarde în
scopul identificării standardelor potențial învechite care
trebuie să fie supuse examinării periodice
Scanarea periodică a Fondului Național de Standarde în
scopul identificării standardelor depășite tehnologic
Informarea periodică a părţilor interesate privind standardele
existente ale altor ţări
Transmiterea în comitete tehnice a standardelor altor țări
pentru examinarea și luarea deciziei privind adoptarea
acestora în calitate de standarde naționale
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Cel puțin 4 Comitete tehnice instituite

Trim. II

DS

Cel puțin 10 standarde examinate

Trim. IV

DS

Cel puţin 500 de standarde depășite
anulate/înlocuite

Trim. IV

DS

Cel puțin 12 comunicate difuzate

Trim. IV

DDCRI

Număr faptic de standarde examinate în CT

Trim. IV

DS

Obiectivul strategic 2: Promovarea beneficiilor standardelor
Obiectivul specific 2.1 Sporirea gradului de aplicare a standardelor
Nr. crt.
2.1.1

2.1.2

Acțiuni
Promovarea aplicării standardelor
în activitatea de reglementare
tehnică

Promovarea aplicării standardelor
în cadrul contractelor și achizițiilor
publice

Sub-acțiuni

Indicatori de performanță

Elaborarea materialelor informaționale privind aplicarea
standardelor în reglementările tehnice
Includerea în componența fiecărui comitet tehnic a unui
reprezentant al autorității de reglementare competente
Organizarea periodică a meselor rotunde tematice cu
autoritățile de reglementare
Asigurarea accesului autorităţilor de reglementare la
versiunea electronică a Buletinului de Standardizare
Diseminarea Ghidului privind aplicarea standardelor în cadrul
achizițiilor publice
Elaborarea materialelor informaționale pentru promovarea
aplicării standardelor în contracte și achiziții publice

Cel puțin 3 materiale informaționale elaborate
și difuzate
Număr faptic de reprezentanți ai autorităților de
reglementare incluși în componența comitetelor
tehnice

Termen
Trim. IV

Responsabil
DDCRI, DPC

Trim. III

DS

Trim. IV

DDCRI, DS

Autoritățile de reglementare informate

Lunar

DPC

Cel puțin 50 de destinatari informați

Trim. I

DDCRI

Cel puțin 3 materiale informaționale elaborate

Trim. IV

DDCRI, DPC

Permanent

DPC, BTI

Trim. IV

DDCRI, DPC, BTI

Trimestrial

DDCRI, DPC

Cel puțin 12 materiale traduse și difuzate

Trim. IV

DDCRI, DPC

Cel puțin 24 de campanii realizate
Număr faptic de standarde promovate

Trim. III

DPC

Eveniment organizat

Trim. IV

DDCRI, DS, DPC

Informații plasate și actualizate periodic

Permanent

DDCRI, DPC

Număr faptic de materiale plasate

Permanent

DDCRI, BTI

Număr faptic de informații difuzate
Număr faptic de destinatari

Permanent

DDCRI, DPC

Număr faptic de postări pe pagina INS
Creșterea numărului de subscrieri la pagina INS

Permanent

DDCRI

Instrument implementat

Trim. I

DPC, BTI

Cel puțin 1000 de previzualizări ale
standardelor plasate on-line

Trim. I

DPC, BTI

Cel puțin 2 mese rotunde organizate

Obiectivul specific 2.2 Sporirea gradului de informare despre activitatea de standardizare națională, regională și internațională
2.2.1

2.2.2

Sporirea transparenței
informațiilor privind activitățile de
standardizare desfășurate la nivel
național, regional și internațional

Intensificarea utilizării
instrumentelor IT moderne
bazate pe web (platforme media,
rețele de socializare, etc.) în
activitățile de promovare

Promovarea versiunii electronice a Buletinului de
Standardizare
Plasarea pe pagina-web a Buletinului de Standardizare a
edițiilor pentru anii precedenți

Creșterea numărului de accesări a paginii-web
a Buletinului de Standardizare
Toate edițiile Buletinului de Standardizare
plasate pe pagina-web

Elaborarea Buletinului informativ electronic ”INStandard”

1 buletin elaborat trimestrial

Traducerea și difuzarea materialelor informaționale ale ISO,
IEC, CEN și CENELEC
Realizarea unor campanii de promovare a standardelor din
domenii specifice
Organizarea unui eveniment cu ocazia Zilei Mondiale a
Standardizării
Plasarea informațiilor privind activitățile de standardizare pe
portalurile guvernamentale specializate (www.date.gov.md și
www.servicii.gov.md)
Plasarea materialelor informaționale ale INS pe internet cu
utilizarea portalurilor-web specializate (de ex.
www.issuu.com)
Difuzarea către părțile interesate prin e-mail a informațiilor
din domeniul standardizării cu utilizarea portalurilor-web
specializate (de ex.: www.mailchimp.com)
Sporirea vizibilității INS pe pagina de socializare Facebook

2.2.3

Sporirea accesibilității
standardelor, inclusiv prin
utilizarea instrumentelor IT
moderne

Implementarea instrumentului de depunere on-line a
formularului de comandă a standardelor
Implementarea posibilității previzualizării prin internet a
standardelor naționale
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Implementarea sistemului informatic ”Repozitoriul
standardelor și reglementărilor”

Sistem informatic implementat

Trim. I

DPC, BTI

Implementarea difuzării standardelor în format electronic

Serviciu implementat

Trim. IV

DPC, BTI

Implementarea actualizării standardelor în format electronic

Serviciu implementat

Trim. IV

DPC, BTI

Suport de curs elaborat

Trim. I

CMA, DS, DDCRI,
DPC

Instituții de învățămînt informate

Trimestrial

CMA, DPC

Număr faptic de materiale difuzate
Număr faptic de instituții dotate cu materiale

Permanent

CMA, DPC, DDCRI

Obiectivul specific 2.3 Sporirea calității instruirii în domeniul standardizării
2.3.1

2.3.2

Îmbunătățirea calității
materialelor didactice în domeniul
standardizării

Perfecționarea cunoștințelor în
domeniul standardizării a cadrelor
didactice din instituțiile de
învăţămînt superior și mediu de
specialitate

Elaborarea suportului de curs (manual) în domeniul
standardizării pentru studenți/elevi
Asigurarea accesului instituțiilor de învățămînt superior și
mediu de specialitate la versiunea electronică a Buletinului de
Standardizare
Difuzarea către instituțiile de învățămînt superior și mediu de
specialitate a materialelor informaționale și publicațiilor în
domeniul standardizării
Organizarea meselor rotunde tematice cu cadrele didactice
Traducerea și difuzarea materialelor informaționale aplicabile
în procesul de instruire elaborate de ISO, IEC, CEN, CENELEC
și ETSI
Organizarea Zilei ușilor deschise la INS pentru părțile
interesate în domeniul standardizării
Identificarea institutelor de cercetare acreditate din Republica
Moldova care au domenii de activitate în tangență cu
standardizarea şi iniţierea unor relaţii de colaborare
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CMA, DDCRI

Cel puțin 3 mese rotunde organizate
Număr faptic de participanți

Trim. IV

Cel puțin 4 materiale traduse și difuzate

Trim. III

CMA, DDCRI

Cel puțin o dată pe an ”Ziua ușilor deschise”
organizată

Trim. IV

CMA

Trim. I

CMA

Institute identificate
Cel puțin o întrunire organizată

Obiectivul strategic 3: Intensificarea participării Republicii Moldova la standardizarea regională și internațională
Obiectivul specific 3.1 Corelarea gradului de participare a Republicii Moldova la standardizarea regională și internațională cu interesele naționale
Nr. crt.
3.1.1

3.1.2

Acțiuni
Sporirea eficienței participării
Republicii Moldova la activitățile
comitetelor tehnice de
standardizare regionale și
internaționale
Perfecționarea mecanismelor de
identificare și promovare a
poziției naționale privind
activitățile de standardizare
regională și internațională

Sub-acțiuni

Indicatori de performanță

Delegarea CT naționale la CT internaționale, europene și
regionale oglindă
Transmiterea în comitete tehnice a proiectelor de standarde
regionale și internaționale pentru examinare
Elaborarea procedurii de anunțare, circulare și votare a
proiectelor de standarde regionale și internaționale către
membrii CT oglindă
Crearea rubricii pe pagina-web a INS referitor la proiectele de
standarde regionale și internaționale

Termen

Responsabil

Trim. II

DS

Trim. IV

DS

Procedură elaborată

Trim. I

DS

Rubrica creată și actualizată
Număr faptic de publicații relevante

Trim. I

BTI, DDCRI, DS

Număr faptic de persoane instruite

Trim. IV

DDCRI, DS

Număr faptic de acțiuni derulate

Trim. IV

DDCRI, DS

Cel puțin 1 propunere de inițiere a proiectelor
Număr faptic de participanți în proiecte

Trim. IV

DDCRI, DS

Număr faptic de demersuri înaintate

Trim. IV

DDCRI, DS

Număr faptic de CT naționale instituite și
delegate
Număr faptic de CT interstatale la care participă
INS
Număr faptic de proiecte de standarde
examinate de către CT naționale

Obiectivul specific 3.2 Consolidarea capacităților naționale pentru participarea la standardizarea regională și internațională
3.2.1

3.2.2

Intensificarea colaborării cu
organismele naționale de
standardizare din alte țări în
scopul preluării celor mai bune
experiențe și practici ale acestora
Identificarea și atragerea unor
proiecte de asistență tehnică
externă în domeniul standardizării

Organizarea schimbului de cunoștințe cu organismele de
standardizare privind participarea la standardizarea
europeană și internațională (inclusiv proiectul Twinning)
Preluarea experienței organismelor de standardizare din țările
CSI privind implementarea standardelor europene și
internaționale și înlocuirea standardelor naționale conflictuale
Inițierea în comun cu autoritățile de reglementare a unor
proiecte de asistență tehnică pentru preluarea experienței
privind implementarea standardelor europene
Promovarea importanței abordării aspectelor ce țin de
standardizare în cadrul proiectelor de asistență tehnică în
derulare pe teritoriul Republicii Moldova

5

Obiectivul strategic 4: Consolidarea cadrului instituțional în domeniul standardizării
Obiectivul specific 4.1 Consolidarea capacităților instituționale ale Institutului Național de Standardizare
Nr. crt.
4.1.1

4.1.2

4.1.5

Acțiuni
Dezvoltarea competențelor
profesionale ale angajaţilor INS

Implementarea managementului
performanței în activitatea INS

Asigurarea unei finanţări stabile a
activităţii de standardizare,
inclusiv prin diversificarea
surselor de finanţare și a
serviciilor prestate de INS

Sub-acțiuni

Indicatori de performanță

Termen

Responsabil

Trim. I

Jurisconsult
Subdiviziunile
structurale ale INS

Permanent

Jurisconsult

Elaborarea Planului de instruire a angajaților INS pentru anul
2015

Plan aprobat

Organizarea instruirii angajaților INS

Număr faptic de instruiri organizate
Număr faptic de angajați instruiți

Identificarea indicatorilor cheie de performanță în activitatea
de standardizare (KPIs) a INS, și a indicatorilor cheie de
performanță individuală a angajaților

Set de indicatori cheie de performanță stabiliți

Trim. I

Subdiviziunile
structurale ale INS

Elaborarea Regulamentului privind evaluarea performanței
salariaților

Regulament aprobat

Trim. I

Jurisconsult

Identificarea şi optimizarea proceselor operaționale în cadrul
INS

Cel puțin 3 procese identificate (cel puțin cîte
un proces de fiecare departament)
Număr faptic de propuneri de optimizare

Trim. I

Subdiviziunile
structurale ale INS

Cel puțin 3 produse/servicii noi implementate

Trim. II

DPC

Permanent

DPC

Număr faptic de comitete tehnice reorganizate
Număr faptic de specialiști atrași în
componența comitetelor tehnice

Trim. III

DS

Număr faptic de membri instruiți

Trim. IV

DS, CMA

Număr faptic de membri instruiți

Trim. IV

DS, CMA

Trim. IV

DS, CMA

Trim. IV

DDCRI, DPC, DS

Trim. III

DS

Implementarea unor produse și servicii noi în domeniul
standardizării
Formarea unor oferte promoționale la produsele și serviciile
INS pentru unele categorii de utilizatori (autoritățile publice,
instituțiile de învățămînt etc.)

Cel puțin 3 oferte elaborate
Număr faptic de standarde difuzate

Obiectivul specific 4.2 Sporirea eficienţei activităţii comitetelor tehnice de standardizare
4.2.1

4.2.2

Consolidarea competențelor
membrilor comitetelor tehnice de
standardizare

Asigurarea respectării de către
comitetele tehnice de
standardizare a regulilor și
procedurilor de desfășurare a
activității

Reorganizarea tuturor comitetelor tehnice de standardizare
Instruirea inițială a membrilor comitetelor tehnice la etapa
reorganizării acestora
Instruirea membrilor comitetelor tehnice privind participarea
la activitățile comitetelor tehnice europene, internaționale și
interstatale
Perfecționarea periodică a cunoștințelor membrilor
comitetelor tehnice
Elaborarea unor materiale informaționale privind regulile de
activitate a comitetelor tehnice
Preluarea de către INS a secretariatelor comitetelor tehnice
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Număr faptic de membri ai comitetelor tehnice
instruiți
Cel puțin 3 materiale informaționale elaborate
și difuzate
Număr faptic de comitete tehnice la care a fost
preluat secretariatul

