
OFERTA CENTRULUI DE INSTRUIRE MOLDAC PENTRU 

ORGANISME DE CERTIFICARE PRODUSE 

Anul 2019 

Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC Vă invită să participaţi la cursurile de instruire 
cu următoarele tematici: 
 

 
Nr. 

 
Tema cursului 

1 
Prezentarea cerinţelor  standardului  SM  SR  EN  ISO/IEC  17065:2013  „Evaluarea 
conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii” şi a 
documentelor EA, IAF aplicabile – 3 zile. 

2 
Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu SM SR EN  ISO  19011:2013  ,,Ghid  
pentru auditarea  sistemelor  de  management”  pentru  auditarea  Sistemului  de  
Management implementat  conform  SM  SR  EN  ISO/IEC  17065:2013  „Evaluarea  
conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii” – 3 zile. 

3 
Prezentarea  cerinţelor  standardului  ISO  9001:2015  „Sisteme  de management  al  
calităţii. Cerinţe” – 2 zile. 

4 
Prezentarea cerinţelor standardului SM SR EN ISO 22000:2006 „ Sisteme de management 
al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar” – 2 zile. 

5 
Prezentarea cerinţelor SM SR EN ISO/IEC 17021-1:2015 „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  
pentru  organisme  care  efectuează audit  şi  certificare  ale sistemelor de management. 
Partea 1: Cerinţe”, ISO/IEC TS 17021-3:2017 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru 
organisme care efectueză auditare şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3 
Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al 
calităţii”  şi a documentelor EA, IAF aplicabile – 3 zile. 

6 
Prezentarea cerinţelor SM SR EN ISO/IEC 17021-1:2015 „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  
pentru  organisme  care  efectuează audit  şi  certificare  ale sistemelor de management. 
Partea 1: Cerinţe”,  ISO/IEC TS 17021-3:2017 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru 
organisme care efectueză auditare şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3 
Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al 
calităţii”, SM  ISO/TS  22003:2014  „Sisteme  de  management  al  siguranţei alimentelor. 
Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de 
management  al  siguranţei  alimentelor”  şi a documentelor EA, IAF aplicabile - 3 zile. 

 
Doritorii de a participa la instruiri se pot înregistra prin e-mail acreditare@moldac.gov.md 
sau la numărul de fax 022 210 316.  
  
În baza solicitărilor Dvs. vom întocmi grupele, vom determina perioada şi vă vom 
transmite invitaţii la cursuri.  
         
   Vă mulţumim aniticipat şi rămînem în aşteptarea solicitărilor Dvs.  
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