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STRATEGIC IMPORTANCE OF EDUCATION
IN THE FIELD OF STANDARDIZATION
With all that standardizing is a key proponent of open markets, free
trade and global interoperability, the benefits of standardization are not well
enough known to the interested parties (companies, public authorities,
consumers), mainly due to the fact that standardisation is not sufficiently
integrated in the educational programs. The paper analyses the strategic
importance of education in the field of standardization, which proposed
measures accordingly.
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1. Ce este educaţia în domeniul standardizării?
În contextul globalizării, cele mai multe companii, organizaţii şi
autorităţi publice se confruntă cu utilizarea de standarde şi evaluarea
conformităţii în activităţile lor de zi cu zi. Ca un fapt curent,
standardizarea este un susţinător cheie al pieţelor deschise, al
comerţului liber şi al interoperabilităţii la nivel global.
Cu toate acestea, beneficiile standardizării nu sunt suficient
de bine cunoscute de către părţile interesate (întreprinderi, autorităţi
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publice, consumatori), în principal din cauza faptului că standardizarea
nu este suficient de integrată în programele educaţionale.
În acest cadru, grupul de experţi pentru revizuirea sistemului
european de standardizare (EXPRESS) constituit la nivelul CE a
recomandat în raportul său final, "promovarea includerii practicilor
de standardizare şi beneficiile acesteia în învăţământul superior"
(februarie 2010) .
Prin urmare, educaţia în domeniul standardizării (EaS)
înseamnă a învăţa elevii, studenţii, directorii executivi, managerii,
angajaţii din mediul de afaceri, dar şi funcţionarii publici despre
standarde şi standardizare. Nivelul de educaţie trebuie să fie atent
adaptat la toate segmentele de public ţintă.
2. De ce este educaţia în domeniul
standardizării importantă?
Beneficii pentru afaceri
● obţinerea de către angajaţi de cunoştinţe despre
standardizare în domenii cheie pentru piaţă;
● integrarea standardizării în strategiile companiilor;
● susţinerea competitivităţii companiilor;
● folosirea standardizării ca un instrument pentru
comercializarea tehnologiilor şi dezvoltarea pieţelor în sprijinul
planurilor lor de afaceri.
Beneficii pentru autorităţi
● standardele menţionate în legislaţie implică eliminarea
barierelor tehnice în calea comerţului şi fac legislaţia mai uşor de citit şi
de înţeles;
● introducerea standardelor în caietele de sarcini asigura un
nivel înalt pentru produsele/serviciile contractate;
● prin standarde se asigura un limbaj tehnic comun, armonizat
şi acceptat la nivel european şi internaţional;
● asigura referenţialele necesare pentru evaluarea conformităţii
şi supravegherea pieţei.
Beneficii pentru piaţă
● promovarea competitivităţii;
● stimularea inovării prin reducerea decalajului dintre cercetare
şi nevoile pieţei;
● pregătirea forţei de muncă de mâine.
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Beneficii pentru elevi/studenţi
● completează competenţele tehnice cu instrumentele
esenţiale pentru piaţă;
● asigura pregătirea lor pentru accesul pe piaţa muncii în
condiţii necesare mobilităţii lor profesionale.
3. Este Europa într-o poziție favorabilă privind educaţia
în domeniul standardizării?
S-a constatat că educaţia şi conştientizarea privind standardele
şi standardizarea în Europa nu au ţinut pasul cu trendul mondial, fiind
zone, în special în Asia, ce au intensificat eforturile în zona educaţiei în
domeniul standardizării, cu beneficii concrete.
Europa are nevoie pentru a menţine competitivitatea
întreprinderilor la nivel mondial, de a-şi pregăti directorii actuali şi viitori
managerii şi angajaţii pentru nevoile în schimbare ale pieţelor
emergente. Un factor cheie în acest demers va fi învăţământul în
domeniul standardizării.
La nivel european, demersurile pe subiectul EaS sunt
concentrate la:
▪ Academia Europeană de Standardizare – EURAS;
▪ Comisia Europeană și Statele membre (SM) ce recunosc
necesitatea EaS;
▪ OES - Organismele Europene de Standardizare.
În acest context, CEN, CENELEC, ETSI au înfiinţat Grupul
comun de lucru "Educaţie cu privire la standardizare" (JWG – EaS)
pentru promovarea celor mai bune practici în domeniul educaţiei pentru
standardizare în Europa şi întreprinderea de acţiuni cu scopul de a:
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• realiza o creştere semnificativă a numărului de persoane
care au o cunoaştere corectă şi pozitivă despre standardizare,
caracteristicile sale şi valoarea sa adăugată;
• îmbunătăţi înţelegerea necesităţii de standardizare pentru
domeniile sale principale de interes (mediul academic, oficiali
guvernamentali, mediul de afaceri, manageri ...);
• creşte competenţa acelor persoane implicate în procesul
de elaborare a standardelor.
În curs de constituire este de asemenea ESSG (European
Stakeholder Steering Group) ce doreşte să reunească reprezentanţi
de nivel înalt ai părţilor interesate din statele membre.
În 2010, Grupul comun de lucru pentru EaS al
CEN/CENELEC/ETSI (JWG - EAS) a dezvoltat: Politica privind
educaţia în domeniul standardizării, care se adresează următorilor
factori de interes:
a. Instituţii de învăţământ şi studenţi
- trebuie să se asigure că toate nivelurile de educaţie formală
includ elemente din standarde şi standardizarea în curricula
b. Mediul de afaceri, guvernele şi autorităţile publice
- ar trebui să sporească cunoaşterea şi utilizarea standardelor
existente, recunoscând importanţa lor ca un instrument strategic şi
impactul lor asupra eficacităţii organizaţionale
- trebuie să se acorde înţelegerea necesară care să le permită
implicarea în procesul de elaborare a standardelor
c. Cei care elaborează standardele
● atingerea unui nivel de competenţă bun, familiarizarea cu
instrumentele disponibile pentru ei şi capacitatea de a comunica aceste
informaţii altora.
● Masterplanul pe EaS care este la rândul său susţinut printrun Plan de implementare.
4. Perspectiva de acţiune
succes:

Următoarele elemente sunt tipice unei abordări naţionale de
a. Inventarul nevoilor de educaţie
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● ASRO a demarat o anchetă cu scopul de a investiga situaţia
includerii activităţii de standardizare în curricula universitară, în vederea
apropierii pregătirii viitorilor absolvenţi de necesităţile companiilor şi ale
celorlalte organizaţii existente pe piaţa muncii, dar şi estimarea prezenţei
cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ în comitetele tehnice naţionale
de standardizare.
● Au fost cuprinse în anchetă 86 de instituţii de învăţământ
superior – universităţi de stat şi particulare, acreditate sau parţial acreditate, cu
profil tehnic şi nu numai, din toate centrele universitare din ţara noastră.
● Rezultatele anchetei vor fi anunţate pe site-ul ASRO până la finalul
anului 2014.

b. Constituirea unui grup de coordonare în care cele mai
importante părţi interesate să fie reprezentate (industrie, guvern,
organizaţii din domeniul educaţiei, organism de standardizare)
c. Elaborarea unui Plan de acţiune precizând elementele cu
specificitate naţională

d. Persoane dedicate care să fie disponibile
e. Asigurarea resurselor necesare
- La nivel european se fac demersuri la nivelul DG Enterprise şi DG
EAC (educaţie şi cultură) pentru a identifica resurse de susţinere a EaS prin
programe (de exemplu, Erasmus pentru toţi - program al UE pentru educaţie,
formare profesională, tineret şi sport, Programul de învăţare pe tot parcursul
vieţii, Marie Curie Fellowship, domenii de cercetare ) şi pentru a identifica
structurile din DG EAC, care pot implica autorităţile naţionale din educaţie
privind posibila includere a standardizării ca un element de formare
profesională.
- În mod similar trebuie detectate şi la nivel naţional aceste resurse.
f. Dezvoltarea de curricule şi materiale didactice. La nivel
european sunt deja definite:
▪ Model de Curriculă în domeniul standardizării pentru o instituţie de
învăţământ;
▪ Model de Curriculă în educaţia şi formare profesională (EFP).

g. Dezvoltarea unui Program de formare a profesorilor
h. Activităţi de promovare prin organizare de evenimente
dedicate
ASRO va pune în perioada următoare cele 3 documente
privind educaţia în domeniul standardizării: Politica europeană,
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Masterplan-ul şi planul de implementare pe site-ul: www.asro.ro,
precum și link-ul către site-le CENCENELEC dedicate subiectului.
5. Concluzii
■ Cu toate că standardizarea este un susţinător cheie al
pieţelor deschise, al comerţului liber şi al interoperabilităţii la nivel
global,
beneficiile standardizării nu sunt suficient de bine
cunoscute de către părţile interesate (întreprinderi, autorităţi publice,
consumatori), în principal din cauza faptului că standardizarea nu este
suficient de integrată în programele educaţionale.
■ Pentru o abordare
naţională de succes, următoarele
elemente sunt tipice: a. Inventarul nevoilor de educaţie; b. Constituirea
unui grup de coordonare în care cele mai importante părţi interesate să
fie reprezentate (industrie, guvern, organizaţii din domeniul educaţiei,
organism de standardizare); c. Elaborarea unui Plan de acţiune
precizând elementele cu specificitate naţională; d. Persoane dedicate
care să fie disponibile; e. Asigurarea resurselor necesare; f.
Dezvoltarea de curricule şi materiale didactice; g. Dezvoltarea unui
Program de formare a profesorilor; h. Activităţi de promovare prin
organizare de evenimente dedicate.
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ASRO – Asociaţia de Standardizare din România este organismul privat de interes
public specializat în domeniul standardizării. ASRO reprezintă România în procesul de
standardizare internaţională prin coordonarea activităţii naţionale, organizarea schimbului
de informaţii referitoare la standardizare astfel încât Asociaţia are un rol important în
dezvoltarea economică şi optimizarea performanţei firmelor româneşti pe piaţa naţională,
internaţională şi europeană, în mod deosebit.
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