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Quality in general, meaning the quality of pro-
cesses and results in particular, is and will always 
be an important competitive factor. Quality mana-
gement is a set of coordinated activities, performed 
to orient and control the organisation’s journey to-
wards quality. One of the most signifi cant benefi ts of 
quality management systems implemented in science 
and innovation area is the defi nition of “quality” 
pertaining to research and development activities, 
which will ultimately make the difference between 
their success or failure. 

 
Introducere

Lumea modernă este bazată pe relaţii competi-
tive. Rigorilor competitivităţii trebuie să le cores-
pundă şi instituţiile de stat, nu doar organizaţiile 
private, care tradiţional sunt concepute prin această 
prismă. În acest sens, calitatea reprezintă un factor 
deosebit de important. 

Sistemele de management al calităţii bazate pe 
standardele internaţionale îşi fac resimţită prezen-
ţa în tot mai multe domenii. Organizaţiile naţionale 
private şi cele de stat, direct sau indirect, sunt impu-
se de companiile internaţionale să se conformeze cu 
cerinţele standardelor ISO (International Standardi-
sation Organisation).

Adaptarea activităţii de cercetare-dezvoltare la 
cerinţele economiei de piaţă, imposibilitatea susţi-
nerii tuturor cercetărilor într-o ţară săracă, practi-
ca internaţională care demonstrează rolul major al 
cercetării-dezvoltării în economia ţărilor dezvoltate 
argumentează necesitatea implementării sistemelor 
de management al calităţii (ISO 9001) în cadrul in-

stituţiilor de cercetare-dezvoltare din ţară. Cel mai 
important avantaj al implementării unui sistem de 
management al calităţii în asemenea instituţii este 
faptul că acesta asigură o structură clară şi consis-
tenţă unui proces, de altfel, destul de haotic, precum 
şi posibilitatea de a monitoriza activitatea de cerce-
tare ştiinţifi că prin instrumente moderne. 

Totodată, este esenţial a conştientiza faptul că 
implementarea standardului ISO 9001 nu reprezintă 
o panacee, amintind aici opinia savantului american 
J. Juran, nume notoriu în managementul calităţii: 
„O companie de înaltă clasă poate primi certifi catul 
sistemului de calitate fără probleme, dar acest lucru 
nu înseamnă că certifi catul respectiv poate ridica 
compania la o clasă înaltă” [1].

Calitatea şi sistemele integrate 
de management 

Există o multitudine de factori ce determină 
succesul unei organizaţii care concurează pentru 
menţinerea şi consolidarea poziţiei sale pe o piaţă 
competitivă. O încercare a ierarhizării lor ar fi  difi -
cilă, dar în mod sigur printre aceşti factori se numă-
ră utilizarea tehnicilor şi instrumentelor care conduc 
la îmbunătăţirea continuă a performanţelor, astfel 
încât să fi e satisfăcute integral cerinţele clienţilor în 
condiţii de profi tabilitate, calitatea resurselor umane 
şi inovaţia [2]. 

Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici 
ale unei entităţi care conferă acesteia aptitudinea de 
a satisface necesităţi exprimate sau implicite [3]. 
Aplicând această defi niţie la produse, se consideră 
că prin calitatea produsului se înţelege capacitatea 
lui de a-şi îndeplini funcţiile. 

Managementul calităţii înseamnă tot ceea ce o 
organizaţie ar trebui să asigure/ realizeze pentru ca 
produsele şi serviciile sale să satisfacă atât cerinţele 
clienţilor referitoare la calitate, cât şi cerinţele tuturor 
reglementărilor aplicabile. Aşadar, este un ansamblu 
de activităţi coordonate, efectuate pentru a orienta şi 
a controla o organizaţie sub aspectul calităţii.

Conceptul de ,,calitate totală” a apărut între anii 
1970 şi 1980, în S.U.A. K. Ishikawa se delimitează 
de teoriile americane, denumind conceptul japonez 
astfel: ,,Company Wide Quality Control” (CWQC), 
pe care îl păstrează şi în prezent [4]. Calitatea totală 
este un ansamblu de principii, practici, instrumen-
te şi metode reunite într-o strategie globală menită 
să contribuie la îmbunătăţirea calităţii produselor şi 
serviciilor organizaţiei, în scopul satisfacerii cerin-
ţelor şi aşteptărilor clienţilor. Conceptele de calitate 
totală şi de management al calităţii totale sunt con-
siderate echivalente [5].
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În opinia lui J.Kelada, managementul calităţii 
reprezintă „un ansamblu de activităţi având ca scop 
realizarea unor obiective prin utilizarea optimă a re-
surselor. Acest ansamblu cuprinde activităţi de pla-
nifi care, coordonare, organizare, control şi asigurare 
a calităţii” [6]. El consideră că orice întreprindere 
îşi propune o serie de „obiective strategice” de ordin 
economic, social, tehnic, comercial, care se realizea-
ză prin intermediul unor „obiective operaţionale”.

Termenul TQM (Total Quality Management) – 
Managementul Calităţii Totale – poate fi  defi nit 
drept o strategie de management care are ca scop 
înglobarea calităţii în toate procesele organizaţiei. 
Implementând managementul calităţii, întreprinde-
rea urmăreşte să obţină astfel de produse care sa-
tisfac necesităţile clienţilor, corespund standardelor 
şi specifi caţiilor tehnice, ţin cont de necesitatea pro-
tecţiei mediului, sunt obţinute în condiţii de profi t, 
sunt oferite la preţuri competitive, sunt conforme 
cerinţelor societăţii.

Diversitatea  şi îmbunătăţirea calităţii produse-
lor implică promovarea unor activităţi unitare, por-
nind de la prospectarea pieţei şi continuând cu un 
ciclu industrial complet în care se realizează produ-
sele. Acest ciclu (fi g. 1), în conformitate cu  evoluţia 
dinamică a calităţii, se poate concretiza în procesul 
de producţie printr-o curbă (spirală) a calităţii ce cu-
prinde: studiul de marketing, cercetarea ştiinţifi că, 
planifi carea economică  şi comercială, proiectarea  
şi executarea prototipului, omologarea prototipului, 
planifi carea procesului de fabricaţie (cu stabilirea 
documentaţiei tehnice şi a tipodimensiunilor), apro-
vizionarea materială, inclusiv cu echipamente (uti-
laje, aparate de măsurare, standuri de probă), pro-
cesul tehnologic, controlul procesului tehnologic, 
controlul fi nal, verifi carea fi abilităţii, desfacerea pe 
piaţă, asistenţă tehnică şi activitate „service” la be-
nefi ciar, după care ciclul se reia. 

Figura 1. Spirala calităţii

Standardul ISO 9001:2008, internaţional recu-
noscut, este unul generic. Obiectivul [7] acestuia 
este de a stabili cerinţe internaţionale pentru siste-

mul de management al calităţii în orice domeniu 
(producători, servicii, creaţie). Un certifi cat ISO 
9001:2008 dovedeşte că sistemul de management 
al calităţii întruneşte toate cerinţele acestui standard 
internaţional, precum şi angajamentul fi rmei pentru 
calitate şi satisfacerea clientului.

Alţii tratează sistemul de calitate drept o „com-
binaţie de echipamente, software, specialişti şi pro-
ceduri cu o structură astfel aleasă, încât să se poată 
realiza obiectivele ce derivă din politica pentru ca-
litate” [8].

Calitatea în general, ceea ce înseamnă calitatea 
proceselor şi a rezultatelor, este şi va fi  întotdeauna 
un factor important de competiţie, dacă nu cel mai 
important. Un mijloc de a orienta compania către 
scopurile propuse şi de a îmbunătăţi în mod conti-
nuu performanţele  sunt cei opt piloni ai sistemului 
de management al calităţii bazat pe standardele ISO 
9001 [9]:

axarea pe client;- 
leadership-ul;- 
implicarea personalului;- 
abordarea procesuală;- 
abordarea sistemică;- 
îmbunătăţirea continuă;- 
decizii bazate pe fapte;- 
relaţii reciproc benefi ce cu furnizorul.- 

Respectarea principiilor managementului ca-
lităţii refl ectă o anumită cultură a organizaţiei şi a 
oamenilor. Diferite state au formulat şi au stabilit 
programe care sporesc adoptarea standardelor ISO 
9000. În ţara noastră deciziile guvernamentale pri-
vind susţinerea aplicării sistemelor de management 
al calităţii sunt reprezentate prin proiectul Băncii 
Mondiale „Ameliorarea competitivităţii” coordo-
nat de Camera de comerţ şi industrie a Republicii 
Moldova, care prevede returnarea a 50 la sută din 
cheltuielile pentru implementarea standardelor in-
ternaţionale de calitate companiilor autohtone. 

Elaborarea şi implementarea unui standard al sis-
temului de management al calităţii sau a unui set de 
principii nu trebuie să constituie un scop în sine, ci 
urmează să asigure realizarea obiectivelor de bază pe 
care şi le-a propus organizaţia, elaborarea sistemului 
de management ce ar stimula-o să activeze în favoa-
rea societăţii, ar încuraja personalul să fi e satisfăcut 
atât de eforturile depuse, de remunerarea obţinută, 
cât şi de produsele/serviciile fabricate/prestate. 

Un alt standard din familia ISO este cel al ma-
nagementului de mediu ISO 14001, elaborat în 
septembrie 1996. Acesta pune bazele unui sistem 
de management de mediu la nivel mondial cu sco-
pul autoevaluării sau certifi cării. ISO 14001 preia 

Tribuna tânărului savant
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câteva principii esenţiale de la ISO 9001, şi anume 
modelul Planifi care – Executare – Verifi care – Co-
rectare (în engleză Plan-Do-Check-Act, PDCA). 

Modelul este bazat pe cele 17 puncte ale sistemu-
lui de control al calităţii, sistem cunoscut deja de 10 
ani de actorii economici. Principalele titluri de capi-
tole sunt: politica, planifi carea acţiunilor, programe 
de management de mediu, introducere şi funcţionare, 
activitate de control şi revizie, toate acestea în spiritul 
unei îmbunătăţiri continue. Standardul nu stabileşte 
nimic în legătură cu performanţa de mediu decât o 
consacrare absolută în domeniul protecţiei mediului, 
respectarea legislaţiei şi principiul îmbunătăţirii con-
tinue. Până în anul 2007, peste 12600 de întreprinderi 
europene au obţinut certifi catul ISO 14001.

Un sistem integrat de management (SIM) este 
unul care integrează toate sistemele şi procesele 
într-un cadru complet şi permite unei organizaţii să 
lucreze ca o singură unitate cu obiective unifi cate. 
Sistemul integrat oferă o imagine clară, holistică a 
tuturor aspectelor organizaţiei, modul în care aces-
tea se infl uenţează reciproc, precum şi riscurile aso-
ciate. În orice organizaţie/companie, necesitatea de 
a dezvolta un sistem integrat vine, de regulă, din 
interior, nu din exterior.

Orice societate îşi poate implementa un sistem 
integrat de management al calităţii prin alegerea a 
cel puţin două din următoarele sisteme: 

- ISO 9001 (sistem de management al calităţii); 
- ISO 14001 (sistem de management de mediu);
- OHSAS 18001 (sistem de management al să-

nătăţii şi securităţii în muncă); 
- ISO 22000 (sistem de management al siguran-

ţei alimentului); 
- ISO 27001 (sistem de management pentru se-

curitatea informaţiei). 
Implementarea sistemului integrat de manage-

ment:
- reduce duplicările şi, prin urmare, costurile 

asociate;
- reduce riscurile şi, prin urmare, sporeşte pro-

fi tul;
- aduce un echilibru necesar în defi nirea obiec-

tivelor;
- creşte puterea sistemului; 
- formalizează sistemele informale ale organiza-

ţiei/companiei; 
- armonizează şi optimizează practicile interne, 

specifi ce organizaţiei/companiei; 
- conferă consistenţa necesară managementului; 
- îmbunătăţeşte comunicarea internă/externă; 
- facilitează instruirea personalului, formarea şi 

dezvoltarea acestuia.  

Certifi carea sistemelor integrate de management 
reprezintă cea mai bună soluţie pentru o organizaţie 
adeptă a conceptului de Management al Calităţii To-
tale şi afl ată pe calea spre excelenţă.

Managementul calităţii raportat la cerceta-
re-dezvoltare denotă aspecte specifi ce, având în 
vedere particularităţile unice ale acestei activităţi 
umane. Astfel, cuantifi carea performanţelor şi eva-
luarea calităţii unui produs ştiinţifi c este mult mai 
difi cilă decât a unor produse materiale tradiţionale. 
Unul dintre cele mai importante benefi cii ale im-
plementării managementului calităţii în mediul de 
cercetare-dezvoltare este defi nirea noţiunii de cali-
tate în cercetare-dezvoltare. ISO 9001 reprezintă un 
cadru efi cient pentru elaborarea sistemului calităţii 
în domeniul respectiv. Acesta conturează structura 
organizaţională, responsabilitatea managementului, 
procedurile şi procesele necesare pentru a pune ba-
zele unui sistem holistic de management al calităţii. 
Implementarea ulterioară a altor standarde specifi ce 
activităţii derulate de organizaţie (ISO 14001, ISO 
27001 etc.) generează un sistem integrat de mana-
gement, avantajul esenţial al acestuia pentru activi-
tăţile de cercetare-dezvoltare fi ind tratarea strategii-
lor, performanţei, riscului, conformităţii, proceselor 
şi calităţii ca elemente interdependente de realizare 
a obiectivelor organizaţionale, permiţându-le să fi e 
gestionate într-un mod unifi cat, sistematic în scopul 
optimizării rezultatelor. Prin urmare, deosebit de 
importantă este implementarea sistemelor de mana-
gement al calităţii în instituţiile care administrează 
şi reglementează sfera ştiinţei şi inovării. În Repu-
blica Moldova în această categorie se încadrează 
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică al AŞM şi Consiliul Naţional de Acreditare 
şi Atestare.   

Sistemul integrat de management 
implementat la IDSI

Întreprinderea de Stat „Institutul de Dezvoltare 
a Societăţii Informaţionale” (IDSI) şi-a început ac-
tivitatea la 1 iulie 2008 în baza Centrului Resurse 
şi Reţele Informaţionale al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Scopul IDSI este efectuarea activităţii de 
cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic 
în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţii-
lor specifi ce unei societăţii informaţionale bazate pe 
cunoaştere.

Domeniile de cercetare de interes prioritar pen-
tru IDSI sunt: 

- Sistemele informatice pentru managementul 
proiectelor, fondurilor şi capacităţilor de cercetare-
dezvoltare-inovare;
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- Instrumentele informatice pentru reţele cola-
borative şi comunităţi virtuale;

- Cercetările prospective privind dezvoltarea so-
cietăţii informaţionale din Republica Moldova.

Rezultatele activităţii IDSI sunt refl ectate în ra-
poartele anuale. Astfel, în perioada 2008–2010 au 
fost proiectate reţelele informaţionale pentru 31 or-
ganizaţii de cercetare & dezvoltare amplasate în 14 
edifi cii. A fost optimizată reţeaua ACADEMICA şi 
conectate la ea în baza tehnologiei 1 Gbps 6 edifi cii, 
7 organizaţii prin fi bră optică şi peste 1 300 calcula-
toare. A fost micşorat timpul de răspuns la deranja-
mente de la 72 ore în 2008 până la maxim 4 ore în 
2010, 80 la sută din deranjamente fi ind soluţionate 
la distanţă. 

Au fost elaborate 27 de sisteme informatice de 
promovare a activităţii de cercetare-dezvoltare din 
Republica Moldova în context european. Ca rezultat 
al elaborării sistemelor informatice, vizibilitatea ac-
tivităţii de cercetare-dezvoltare din Republica Mol-
dova a crescut de 2 ori comparativ cu anul 2008, 
ajungând la 561 100 vizite în 2010. Trafi cul extern 
de date al reţelei ACADEMICA în 2010 a depăşit 
40 TB. Numărul de servicii informatice prestate a 
crescut de la 2 în anul 2008 până la 11 în 2010.

În anul 2010, prin intermediul sistemului infor-
matic de înaintare şi evaluare online a propunerilor 
de proiecte de cercetare-dezvoltare EXPERT onli-
ne (www.expert.asm.md), elaborat de IDSI, au fost 
depuse peste 350 propuneri de proiecte în cadrul 
a 4 concursuri, în care sunt antrenaţi peste 4 000 
de executanţi. Datorită implementării ISO 9001, a 
fost realizată documentarea procedurii de înainta-
re a propunerilor de proiecte şi într-un timp scurt 
noile formulare de proiect au fost implementate în 
EXPERT online. Site-ul www.expert.asm.md a fost 
vizitat de peste 15 mii vizitatori unici din 80 ţări. 
Peste 1500 de persoane au fost instruite în vederea 
utilizării sistemului informatic şi asistate în procesul 
de înaintare a propunerilor de proiecte. Benefi ciari 
ai sistemului sunt 53 de organizaţii din sfera ştiinţei 
şi inovării a Republicii Moldova; toată comunitatea 
ştiinţifi că; membri ai comisiilor de expertiză, evalu-
atori şi organe cu drept de decizie, societatea civilă.

Aceste realizări se datorează în mare parte im-
plementării de către IDSI a unui Sistem Integrat de 
Management (SIM), proces care s-a desfăşurat în 2 
etape succesive: implementarea Sistemului de Ma-
nagement al Calităţii în conformitate cu cerinţele 
standardului internaţional ISO 9001:2008 în anul 
2009 şi implementarea Sistemului de Management 
de Mediu ISO 14001:2005 în anul 2010. Pentru 
implementarea standardului ISO 14001 IDSI a be-

nefi ciat de suport fi nanciar din cadrul proiectului 
Băncii Mondiale „Ameliorarea competitivităţii”, 
menţionat anterior. În procesul de implementare a 
ambelor standarde au fost instruiţi câte 8 angajaţi ai 
întreprinderii. Implementarea ISO 14001 venea să 
răspundă nevoii de gestionare a deşeurilor electro-
nice, dar şi obiectivului de a minimiza cheltuielile 
pentru energie (de exemplu: 25 la sută economie 
datorită schimbării balastului electromagnetic pen-
tru iluminare cu cel digital, investiţie recuperată). 
Această iniţiativă poate fi  preluată şi implementată 
în toate instituţiile AŞM. Implementarea ISO 9001 
la IDSI a demarat cu evaluarea situaţiei existente, 
elaborarea şi documentarea sistemului de manage-
ment al calităţii specifi c activităţilor instituţiei şi, 
eventual, evaluarea sistemului şi îmbunătăţirea con-
tinuă a acestuia. 

Este important de menţionat că în activitatea de 
implementare a unui sistem de management al cali-
tăţii IDSI s-a ciocnit de un şir de probleme, bariere, 
printre care:

 Lipsa informaţiei în domeniul sistemelor de 1. 
management al calităţii. Astfel, considerăm oportu-
nă desfăşurarea seminarelor specializate de instru-
ire a organizaţiilor din domeniul TIC, precum şi a 
celor din sfera ştiinţei şi inovării despre ISO 9001, 
14001, 27000 etc. drept standarde ale sistemului de 
management;

Reticenţa personalului: lipsa de cunoştinţe, 2. 
neîncrederea în metodele noi (considerate utile la 
nivel de muncitor-inginer), fi ind necesară instruirea 
complexă a angajaţilor în domeniul dat.

Lipsa unei politici generale de stat privind 3. 
informarea instituţiilor de stat în domeniul standar-
delor de sistem. Considerăm necesară aplicarea ISO 
9001:2008 în organizaţiile de stat din Republica 
Moldova.

Un gol informaţional ce ţine de rezultatele 4. 
obţinute de către companiile autohtone după imple-
mentarea sistemelor de management bazate pe stan-
dardele ISO 9000, 14000, 22000, 27000 etc. Este 
recomandat ca organizaţiile certifi cate să publice in-
formaţii despre benefi ciile, problemele cu care s-au 
confruntat şi oportunităţile planifi cate [10]. 

Menţionăm faptul că orice întreprindere, orga-
nizaţie, instituţie reprezintă un sistem în cadrul că-
ruia se derulează procese, chiar dacă managerii nu 
le cunosc sau nu le identifi că. În acest context, şi 
un sistem prost organizat este un sistem, indiferent 
dacă acest lucru place sau nu conducerii, personalu-
lui, societăţii etc. Totodată, fi ecare organizaţie este 
în drept să-şi elaboreze şi să documenteze propriul 
sistem, scopul primordial fi ind conştientizarea ne-
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cesităţii formării unui sistem organizat menit să fa-
ciliteze atingerea obiectivelor scontate. 

În Republica Moldova un şir de instituţii de în-
văţământ superior au implementat deja Sistemul de 
Management al Calităţii conform standardului ISO 
9001, dovedind astfel interesul său pentru calitate 
şi, prin urmare, excelenţă. Acestea sunt:

Academia de Studii Economice din Moldo-1. 
va (2009);

Universitatea de Stat de Medicină şi  Far-2. 
macie „Nicolae Testemiţanu” (2009);

Universitatea Tehnică din Moldova (2011);3. 
Universitatea Liberă Internaţională din 4. 

Moldova (2007);
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 5. 

(în proces de certifi care);
Universitatea Cooperatist Comercială din 6. 

Moldova (2009).
IDSI este actualmente singura instituţie de cer-

cetare-dezvoltare din cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei care a implementat sistemul de manage-
ment al calităţii. Planurile IDSI includ implementa-
rea în viitorul apropiat al standardului ISO 27001. 
Deoarece în funcţionarea sistemului EXPERT on-
line sunt implicate volume mari de informaţii, in-
clusiv date cu caracter personal, standardul ISO 
27001 – Sistem de management pentru securitatea 
informaţiei – este soluţia certă pentru asigurarea 
unui management efi cient şi viabil al securităţii in-
formaţiilor, dar şi sporirea gradului de încredere a 
benefi ciarilor. 

În luna iunie 2011, IDSI a realizat un chestionar 
în rândul utilizatorilor sistemului EXPERT online 
pentru a determina gradul actual de satisfacţie al 
acestora, dar şi măsuri de îmbunătăţire a sistemului 
spre a satisface cerinţele utilizatorilor şi a spori ca-
litatea serviciilor oferite. Chestionarea respectivă a 
scos în evidenţă necesitatea protecţiei datelor cu ca-
racter personal, deoarece de multe ori utilizatorii se 
împotriveau furnizării sau publicării acestora. Ma-
nagementul IDSI a ajuns la concluzia că implemen-
tarea standardului ISO 27001 va furniza informaţii 
relevante despre securitatea informaţiei clienţilor şi 
astfel va îmbunătăţi imaginea instituţiei şi încrede-
rea din partea utilizatorilor. Un prim pas în această 
direcţie l-a constituit elaborarea unui plan de acti-
vitate privind protecţia datelor cu caracter personal 
în cadrul IDSI ce va fi  implementat de un grup de 
lucru format atât din specialiştii IT, cât şi de şefi i 
subdiviziunilor. 

Dintr-o altă perspectivă, implementarea siste-
melor de management al calităţii prezintă un avantaj 
semnifi cativ sub aspectul acceptării şi recunoaşterii 

pe plan internaţional. Prin urmare, implementarea 
ISO 9001 este un suport forte al organizaţiilor de 
cercetare & dezvoltare care au devenit sau vor de-
veni asociate la Programul Cadru 7 pentru Cerceta-
re şi Dezvoltare Tehnologică al Uniunii Europene. 
Întrucât, în octombrie 2011, Republica Moldova a 
devenit prima ţară din cadrul Parteneriatului Estic 
care a obţinut statutul de ţară asociată la PC7, acest 
argument devine unul cu adevărat important. 

Menţinerea sistemului integrat de management 
din cadrul instituţiei, precum şi  implementarea ISO 
27001 vor spori şansele IDSI de a obţine fi nanţări 
din partea diverselor organisme internaţionale, dar 
şi pentru a stabili relaţii de colaborare atât cu parte-
nerii din ţară, cât şi cu cei de peste hotare. 

Concluzii
Tot mai mulţi cercetători şi factori de decizie 

consideră investiţiile în ştiinţă şi tehnologie drept 
o contribuţie-cheie la creşterea economică şi dez-
voltarea unei economii moderne. O tendinţă mon-
dială în reformarea sectorului public de cercetare, 
din care face parte si IDSI, este crearea centrelor de 
excelenţă, care se caracterizează printr-o varietate 
de modele, sarcini, scopuri şi limite de activitate. 
Fondurile publice se acordă tot mai mult prin luarea 
în considerare a rezultatelor şi performanţelor. Se 
stimulează creşterea profesionalismului în gestiona-
rea cercetării, care poate fi  confi rmată şi demons-
trată prin certifi carea conform standardelor pentru 
sistemele de management al calităţii sau sistemele 
integrate de management. 

Totodată, optimizarea procedurilor administrati-
ve în realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, 
cu scopul de a elibera mai mult timp pentru activi-
tăţile de bază dar şi a creşte responsabilitatea pentru 
rezultatele obţinute, devine tot mai mult o condiţie 
a succesului. 

Un alt aspect, la fel de important în special în 
contextul dezvoltării furtunoase a tehnologiei in-
formaţiei şi comunicaţiilor, este perfecţionarea sis-
temului informaţional al domeniului de cercetare-
dezvoltare, inclusiv în procesul depunerii proiecte-
lor de cercetare, de evaluare online, monitorizare şi 
raportare a activităţilor ştiinţifi ce, astfel încât să fi e 
simplifi cate sarcinile pentru cercetători şi asigurată 
generarea automată a unui volum mai mare de in-
formaţii necesare pentru managementul sistemului 
de cercetare-dezvoltare [11]. 

Unul dintre cele mai importante benefi cii ale 
implementării managementului calităţii în cerce-
tare-dezvoltare este defi nirea noţiunii de „calitate” 
pentru activităţile de cercetare-dezvoltare. Se reco-
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mandă îmbunătăţirea continuă a efi cacităţii sistemu-
lui integrat în cadrul IDSI prin stabilirea obiectivelor 
calităţii şi indicatorilor de performanţă relevanţi, în 
special în contextul identifi cării şi dezvoltării unor 
servicii şi produse informatice noi şi a modului în 
care acestea pot fi  utilizate pentru a satisface aştep-
tările clienţilor şi necesităţile organizaţiei în ansam-
blu. Implementarea ISO 27001 în cadrul IDSI este o 
prioritate în demersul său către excelenţă. 

IDSI îşi exprimă speranţa ca experienţa sa în do-
meniul implementării sistemului integrat de mana-
gement, una de succes de altfel, să servească drept 
imbold şi pentru celelalte instituţii de cercetare-dez-
voltare din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
deoarece calitatea este ceea ce face diferenţa între 
lucrurile excelente şi inferioare sau, cu alte cuvinte, 
calitatea face diferenţa dintre succes şi eşec [12]. 
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