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Organizaţiile internaţionale de standardizare 

ISO IEC 

Organizaţiile europene de standardizare 

CEN CENELEC ETSI 
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OSS 

Oficiul de Stat de Standardizare – 1953 

IRS 

Institutul  Român de Standardizare– 1970 

ASRO 

Asociaţia  de Standardizare din 

România 1998 

Membru la: 



Standards – our invisible friends 

Education about standardization 



33192 

standarde 

române în 

vigoare 



Cele mai cunoscute standarde….. 

SR EN 13382:2002 

SR EN ISO 9001:2008 

  SR ISO/CEI 15420:2013 



Alt fel de standarde….. 

- SR EN ISO 9004:2010 Conducerea unei organizaţii către un succes 
durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii 
 

- SR 13572:2016 Sisteme de management al inovării (SMIn). Cerinţe 
 

- SR ISO/IEC 27000:2016 Tehnologia informaţiei. Tehnici de 
securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. 
 

- ISO 37120:2014 - Sustainable development of communities -- 
Indicators for city services and quality of life 

 
- SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu 

ghid de utilizare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu se poate gestiona 
ceva, fără a putea 
măsura... 
 
..iar pentru a măsura 
e nevoie de referințe 
  
    -   standarde  - 



SMART CITIES 
- standarde relevante - 

-ISO/TR 37150:2014 Smart community infrastructures - Review of 
existing activities relevant to metrics 
 
-ISO/TS 37151:2015 Smart community infrastructures - Principles and 
requirements for performance metrics 
 

-ISO/TR 37152:2016 Smart community infrastructures - Common 
framework for development and operation 
 

-ISO 37101:2016 Sustainable development in communities - Management 
system for sustainable development - Requirements with guidance for use 

 



Standardizarea  
competenţelor digitale 

• Creşterea numărului de locuri vacante in sectorul de 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pe fondul 
lipsei personalului cu calificare corespunzătoare 

 

• Nevoia recunoaşterii pregătirii profesionale (diplome) 
între statele UE printr-o certificare unificată 

 

• Favorizarea mobilității personalului calificat TIC între 
statele UE, ceea ce va conduce şi la reducerea șomajului 
mai ales în rândul tinerilor 

 

context 



Inițiative europene 

• EQF – European Qualification Framework (Cadrul 

european al calificărilor) instrument adoptat de Comisia şi 

Parlamentul european la data de 23 aprilie 2008  

• Agenda „e-Skills for the 21st Century” a UE 

• „Digital Skills and Jobs Coalition” (2016), program lansat de 
Comisia Europeană. Se bazează pe programul anterior 
„Grand Coalition for Digital Jobs”, 2013-2016 fiind corelat 
cu programul „Education and Training 2020” 



Standardizare în cadrul CEN 

• dezvoltarea unui cadru de standardizare în domeniul 
competenţelor digitale - EN 16234-1:2016 e-Competence 
Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT 
Professionals in all industry sectors  

• CEN TC 428, „Digital Competences and ICT 
professionalism” creat în 2013  

• adoptat ca standard român – SR EN 16234-1:2016 
Referenţial de e-competenţe. Referenţial european comun 
pentru profesioniştii din tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din toate sectoarele de activitate. Partea 1: 
Referenţial 



Standardizare în cadrul ASRO 

• ASRO/CT 387 „Profesii pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţii”    -    în oglindă: CEN TC 428 

 

• Membri: CPI (Centrul de Pregătire în Informatică), RINA 
SIMTEX-OC, STS (Serviciul de Telecomunicaţii Speciale);  
CERT-RO (Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică), BB COMPUTER, CIM SA, ANEFI 
(Asociaţia Naţională a Experţilor Formatori în Informatică), 
Asociaţia FORTI (Asociaţia centrelor de formare continuă a 
specialiștilor şi utilizatorilor în domeniul TIC 



SR EN 16234-1:2016 

plus două rapoarte tehnice privind utilizarea şi metodologia:  

• CEN/TR 16234-2 e-Competence Framework (e-CF) - A common 

European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 

2: User Guide 

• CEN/TR 16234-3:2017 e-Competence Framework (e-CF) - A common 

European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 

3: Methodology 

 

 



Abordări ale competenţelor digitale 

EQF 

Din punct de vedere individual, adică la nivelul individului 

care a dobândit o anumită calificare în urma unei instruiri,  a 

urmării cursurilor unei școli 

SR EN 16234-1:2016 

Din punct de vedere organizaţional, adică al proceselor   

profesionale specifice TIC, de exemplu, PLAN (planificare), 

BUILD (dezvoltare), RUN (utilizare), ENABLE (facilitare) şi 

MANAGE (gestionare). 

 

 

 

 



Principalele concepte utilizate  
în cadrul standardului 

• Cunoştinţe (KNOWLEDGE) – ansamblu de fapte, principii, teorii şi practici în 

legătură cu un domeniu de studiu sau de lucru 

• Abilitate (SKILL) – capacitatea de a aplica cunoştinţe şi de a utiliza practici 

pentru îndeplinirea de sarcini şi rezolvarea de probleme fie de ordin 

managerial, fie de ordin tehnic. Abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive 

(adică bazate pe utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice  

• Competenţă (COMPETENCE) – capacitatea demonstrată de a aplica 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pentru obţinerea de rezultate care se pot 

constata 

• Atitudine (ATTITUDE) – mod de gândire şi de simțire al unei persoane vis-a-

vis de un obiect sau de o persoană; comportament al persoanei faţă de un 

obiect sau de o altă persoană care pune în evidență modul său de gândire şi 

simțire 



Cadrul de e-competenţe 

Cadrul de e-Competenţe este structurat pe patru criterii denumite DIMENSIUNI 

 

•Dimensiunea 1: 5 domenii de e-competenţe, derivate din procesele profesionale 
specifice TIC:  PLAN (planificare), BUILD (dezvoltare), RUN (utilizare), ENABLE 
(facilitare) şi MANAGE (gestionare). 

•Dimensiunea 2: Un set de e-competenţe de referinţă pentru fiecare domeniu, cu 
o descriere generică a fiecărei competenţe, 40 de competenţe identificate în total 

•Dimensiunea 3: Niveluri de expertiză pentru fiecare e-competenţă, niveluri de la  
e-1 la e-5, echivalente nivelurilor EQF de la 3 la 8. 

•Dimensiunea 4: Exemple de cunoştinţe şi abilităţi referitoare la e-competenţele 
din dimensiunea 2. 

 

Integrate în Dimensiunile 2, 3 şi 4: Atitudinea = liantul care unește împreună 
abilităţile, cunoştinţele şi experienţa pentru a forma competenţa. 



Detalierea e-competenţelor,  
extras 



Domeniu de aplicare a cadrului de  
e-competenţe  

SR EN 16234-1:2016    se aplică în: 

• Orice companie care beneficiază sau asigură servicii TIC 

• Departamentele de resurse umane 

• Organismele de evaluare şi certificare 

• Instituțiile de formare profesională şi învăţământ, inclusiv 

cel superior 

 



Mulțumim pentru atenţie!! 
asro@asro.ro 

Iuliana CHILEA 

Director General ASRO 


