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Mesajul Directorului MOLDAC
Per aspera ad astra.
Lucius Annaeus Seneca

Pe parcursul anului 2017 activitatea MOLDAC a fost axată pe pregătirea pentru evaluarea paritară a
MOLDAC de către echipa Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), care a avut loc în perioada 1525 februarie a anului respectiv, precum și realizarea acțiunilor necesare, rezultate din constatările
echipei EA, în vederea obținerii recunoașterii Organismului Național de Acreditare MOLDAC de către
EA.
Ca urmare a acestei evaluări, efectuate în baza unor criterii și proceduri de evaluare clare și
transparente, stabilite de organizații europene și cele internaționale de acreditare (EA/ ILAC/ IAF), a
fost demonstrată conformarea MOLDAC cu cerințele standardului ISO/IEC 17011, cu prevederile
Regulamentului (CE) 765/2008, a Legii nr.235/2011 și ale documentelor EA, ILAC, IAF aplicabile.
În final, la data de 05.10.2017, în cadrul celei de-a 38-a ședință a Consiliului Acodului Multilateral al
Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MAC), a fost luată decizia de recunoaștere a Organismului
Național de Acreditare MOLDAC, prin care acesta a devenit semnatar al Acordului de Recunoaștere
Bilaterală al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA BLA).
Totodată, la data de 11.10.2017, în baza recunoașterii europene, MOLDAC obține recunoașterea
internațională, prin semnarea Acordului de Recunoaștere Reciprocă ILAC-MRA, cu Cooperarea
Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC.)
Activitatea MOLDAC pentru anul 2017 va rămâne una istorică, destul de dificilă, dar totodată rodnică
în evenimente, benefică atât pentru activitatea MOLDAC, cât și pentru întreaga infrastructură a
calității din Republica Moldova.

Eugenia SPOIALĂ,
Director MOLDAC
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1. Organigrama MOLDAC
MINISTERUL
ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII

CONSILIUL DE
ACREDITARE

DIRECTOR
COMISIA DE
RECOMANDARE A
ACREDITĂRII

COMISIA DE
APEL

COLEGIUL
PROFESIONAL

COMITETUL
TEHNIC
CERTIFICARE ȘI
INSPECȚII

VICE-DIRECTOR

COMISIA DE
EVALUARE A
PERSONALULUI

COMITETUL
TEHNIC
LABORATOARE

CONTABILITATE

CENTRUL DE
INSTRUIRE

DIRECŢIA
ACREDITARE
LABORATOARE

SECTORUL ACREDITARE
LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI

SECTORUL ACREDITARE
LABORATOARE DE ETALONĂRI

SECTORUL ACREDITARE
LABORATOARE DE VERIFICĂRI
METROLOGICE inclusiv OI/ NDT
și MĂSURĂRI OFICIALE

SECTORUL ACREDITARE
LABORATOARE MEDICALE

DIRECŢIA ACREDITARE
ORGANISME DE
CERTIFICARE ŞI INSPECŢII

DIRECŢIA
DEZVOLTARE
ACREDITARE

SECTORUL ACREDITARE
ORGANISME DE CERTIFICARE
SISTEME DE MANAGEMENT

RESPONSABIL
SISTEM DE
MANAGEMENT

PERSONAL EXTERN

SECTORUL ACREDITARE
ORGANISME DE CERTIFICARE A
PRODUSELOR

SECTORUL ACREDITARE
ORGANISME DE INSPECŢIE

SECTORUL ACREDITARE
ORGANISME DE CERTIFICARE
PERSOANE

cu statut consultativ
subdiviziuni structurale MOLDAC

Încredere și competență

4

2. Consiliul de Acreditare
Conform Legii 235/2011, Consiliul de Acreditare, care activează în baza Regulamentului de
organizare și funcționare, cod Reg-05, cu caracter permanent și independent, format în cadrul
Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC. Totodată, Consiliul, ca organ consultativ, are rolul de a
proteja, ca parte terță, imparțialitatea MOLDAC, examinează şi înaintează propuneri referitoare la
politicile şi regulile de acreditare.
Consiliul de Acreditare este format din 11 membri, care asigură participarea eficientă şi echilibrată a
tuturor părţilor direct sau indirect interesate în activitatea de acreditare, fiind reprezentanți ai
următoarelor grupuri de părţi interesate:
1. Autorităţi cu funcţii de reglementare interesate în dezvoltarea acreditării și evaluării
conformității;
2. Organisme de evaluare a conformităţii acreditate;
3. Beneficiari ai activităţilor de evaluare a conformităţi;
4. Consumatori.
Deciziile Consiliului de Acreditare poartă caracter de recomandare. La luarea acestora, în Consiliul de
Acreditare părţile interesate sînt reprezentate în măsură egală, prin vot echitabil. Asigurarea logistică a
ședințelor Consiliului de Acreditare revine MOLDAC.
Activitatea Consiliului de Acreditare se desfășoară sub formă de ședințe, care au loc semestrial sau ori
de câte ori este necesar. Ședințele se convoacă de către MOLDAC, precum şi la solicitarea a cel puţin
3 membri ai Consiliului de Acreditare, cu argumentarea necesității convocării. În anul 2017 au avut loc
4 ședințe ale Consiliului de Acreditare în cadrul cărora au fost discutate diferite subiecte, precum și
acțiunile care au rezultat din evaluarea paritară a MOLDAC.
Tabelul 1
Lista membrilor Consiliului de Acreditare
Nr. d/o
I.
1.

Parte interesată

3.

II.

Funcția

Reprezentanții autorităților cu funcții de reglementare interesate în dezvoltarea acreditării și
evaluării conformității
Ministerul Economiei și
BEJAN Viorica
șef adjunct direcția infrastructura
Infrastructurii
calității și securitate industrială
Ministerul Agriculturii,
Dezvotării Regionale și
Mediului
Ministerul Justiției

2.

Nume, prenume

ȘARBAN Vasile
SÎCI-BORODIN Olesea

șef direcție politici de producție,
procesare și reglementare a
producției de origine vegetală
consultant,
direcția profesii și servicii juridice

Reprezentanții OEC acreditate
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4.

5.

6.

III.

PRISAC Victoria

vicepreşedinte

ŞARGAROVSCHI Vadim,

director

SC
”IMUNOTEHNOMED”
SRL

RAȚĂ Sergiu

director general

Reprezentanții beneficiarilor activităților de evaluare a conformității
Camera de Comerţ şi
Industrie a Republicii
Moldova
Asociația Republicană a
Producătorilor Agricoli
”UniAgro Protect” (UAP)
Oficiul Național al Viei și
Vinului

7.

8.

9.

IV.

V.

CALENIC Natalia

vicepreşedinte

SENIC Iurie

secretar

BREAHNĂ Elizaveta

expert coordonator (responsabil
vinificație)

Reprezentanții consumatorilor
Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor și
Supravegherea Pieței

10.

11.

Asociaţia Patronală
Profesională în domeniul
Metrologie
şi Calităţii Produselor
Organismul de Certificare
a Produselor cu Grad
Sporit de Pericol ”CTSIC”

EREMIA Iurie

director

Reprezentantul Centrul Național de Acreditare (MOLDAC)
MOLDAC

SPOIALĂ Eugenia

director

3. Comitetele Tehnice
MOLDAC are asigurat accesul la expertiza tehnică necesară legată direct de activitatea de acreditare
prin intermediul Comitetelor Tehnice, în componenţa cărora sunt incluşi reprezentanţi din cel puţin
următoarele părţi interesate:
 Autorităţi de reglementare
 Mediu universitar și domeniul științei,
 OEC acreditate,
 Beneficiari a activităţilor de evaluare a conformităţii (Camera de Comerţ, Asociaţiile
producătorilor, Organizaţii Neguvernamentale, etc.),
 Consumatori,
 Şefii Direcţiilor Acreditare Laboratoare şi Organisme de Certificare şi Inspecţii.
În cadrul MOLDAC au fost create următoarele Comitete Tehnice:
- Comitetul Laboratoare – pentru aspectele tehnice legate de laboratoare de încercări, etalonări,
medicale, verificări metrologice şi încercări nedistructive.
Încredere și competență

6

- Comitetul Certificare şi Inspecţie – pentru aspectele tehnice legate de certificare (sisteme de
management, produse, persoane, etc) şi inspecţie.
Pe parcursul anului 2017 au avut loc 3 ședințe ale Comitetului Laboratoare și 1 ședință a Comitetului
Certificare și Inspecție, în cadrul cărora au fost discutate și avizate atât documente de referință pentru
Organismele de Evaluarea Conformității, cît și documentele informative, criterii de evaluare a
schemelor de evaluarea conformității, etc. Totodata, în cadrul acestor sedințe, membrii Comitetelor
Tehnice MOLDAC sunt informați privind deciziile Comitetelor Cooperării Europene pentru
Acreditare (EA), care își desfășoara activitatea de doua ori pe an (sesiuni primăvară și toamnă).
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4. Personal MOLDAC
Realizările marcante ale MOLDAC din anul 2017 se datorează personalului competent implicat în
procesul de acreditare.
Pe parcursul anului 2017 numărul Evaluatorilor Șefi, Evaluatorilor Tehnici, Experților Tehnici a
suportat modificări neesențiale comparativ cu anul 2016 după cum este indicat în tabelul de mai jos:
Nr.
2016
15

Nr.
2017
14

Evaluatori tehnici

88

87

Experţi tehnici

106

95

Total

209

196

Înregistraţi
Evaluatori şefi

A fost aprobat 1 Evaluator Șef pentru acreditarea laboratoarelor de încercări.
Au fost aprobați 2 Evaluatori pentru acreditarea organismelor de certificare produse.
Au fost aprobați 3 Evaluatori Tehnici pentru următoarele domenii:
- acreditarea laboratoarelor de încercări – 2,
- acreditarea organismelor de inspecție/ încercări nedistructive (OI/NDT) – 1.
A fost extins domeniul de competență al unui Evaluator Șef pentru:
- acreditarea laboratoarelor de etalonare
- acreditarea laboratoarelor medicale
Pe parcursul anului 2017 au fost contractați 19 Experți Tehnici, care s-au încadrat în procesul de
acreditare, cu rolul de a furniza cunoştinţe sau expertiză specifice referitoare la domeniul de acreditare
evaluat. Experții tehnici au fost instruiţi înainte de a fi implicaţi în evaluări la faţa locului, conform
prevederilor procedurii interne MOLDAC.
Totodată, pe parcursul anului 2017 au fost reziliate contractele individuale de muncă cu 31 de
persoane, atât Ealuatori Tehnici, cât și Experți Tehnici, din diferite motive.
Personalul MOLDAC constă din:
1. Personal intern – 25 persoane, din care
- 9 Evaluatori Șefi
- 2 Evaluatori
2. Personal extern – 185, din care
- 5 Evaluatori Șefi
- 85 Evaluatori Tehnici
- 95 Experți Tehnici
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5. Realizări 2017
5.1.

Evaluarea paritară EA

Organismul Național de Acreditare MOLDAC pe parcursul ultimilor ani a fost evaluat după cum
urmează:
-

-

În perioada 26-27 ianuarie 2015 a avut loc preevaluarea paritară a Organismului Național de
Acreditare MOLDAC. Evaluarea a fost efectuată de către echipa de evaluare a Cooperării
Europene de Acreditare;
În perioada 11-15 aprilie 2016 a avut loc o evaluare simulată în cadrul urat proiectului
Twinning Light – „Suport pentru Centrul Național de Acreditare MOLDAC”, realizată de
Agenția de Acreditare din Italia ACCREDIA cu suportul Comisiei Europene.

Inițial, evaluarea paritară a Organismului Național de Acreditare MOLDAC a fost planificată pentru
luna iunie 2016. În conformitate cu prevederile documentului EA 2/02 M, la data de 25.03.2016
MOLDAC a transmis setul de documente necesar secretariatului EA. Mai târziu, MOLDAC a fost
informat de către EA că evaluarea paritară MOLDAC v-a fi efectuată în luna februarie 2017. Analogic,
cu trei luni înainte de efectuarea evaluării transferate, MOLDAC a transmis secretariatului EA setul de
documente necesar actualizat.
În luna noiembrie 2016 MOLDAC a fost anunțat privind componența echipei de evaluare, care a fost
formată din reprezentanții țărilor după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marea Britanie (UKAS) – Șeful echipei EA
Franța (COFRAC) – evaluator OCsm (ISO/IEC 17021-1)
Luxemburg (OLAS) – evaluator LÎ ISO/IEC 17025
Germania (DAkkS) – evaluator LM – ISO 15189
Slovenia (SNAS) – evaluator LE (ISO/IEC 17025) și LVM/OI – (ISO/IEC 17020)
Belgia (BELAC) – evaluator OCpr (ISO/IEC 17065).

În perioada 15-25 februarie 2017 a avut loc evaluarea paritară (la nivel de omologi) a Centrului
Național de Acreditare MOLDAC, de către echipa Cooperării Europene pentru Acreditare (EA).
Scopul evaluării a fost determinarea corespunderii ONA MOLDAC criteriilor și cerințelor pentru
organismele de acreditare, stabilite în standardul de referință ISO/CEI 17011, Regulamentul (CE)
765/2008, și în documentele organismelor europene și internaționale de acreditare (EA/ ILAC/ IAF).
Evaluarea a fost realizată în conformitate cu procedurile EA. A fost evaluat sistemul de management
MOLDAC şi au fost organizate 7 evaluări asistate după cum urmează:
Pentru DA/ LAB:
 Evaluare de supraveghere cu extinderea domeniului de acreditare a laboratorului de etalonări
din cadrul Institutului Național de Metrologie, 16-17.02.2017.
 Evaluare de supraveghere cu extinderea domeniului de acreditare a laboratorului de încercări
produse agroalimentare din cadrul ÎS ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, 2122.02.2017.
 Evaluare de supraveghere cu extinderea domeniului de acreditare a laboratorului de încercări
din cadrul ÎS ”Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice”, 21.02.2017.
Încredere și competență
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 Evaluare de supraveghere cu extinderea domeniului laboratorului medical din cadrul CM
”MedExpert”, al SC ”Imunotehnomed” SRL, 25.02.2017.
 Evaluare de supraveghere a organismului de inspecție din cadrul SRL ”Moldovatransgaz”, 2122.02.2017.
Pentru DA/ OCI:
 Evaluare de reînnoire a acreditării Organismului de certificare produse din cadrul SRL
,,Inmacomproiect”, 21-22.02.2017.
 Evaluare privind acreditarea inițială a Organismului de certificare sisteme de management a
calității din cadrul SRL ,,Sim Cert”, 21-22.02.2017.
Concomitent echipa EA a evaluat prin înregistrări 9 dosare, și anume:
-

laboratoare de etalonări – 1
laboratoare de verificări metrologice - 1
laboratoare de încercări – 3
laboratoare medicale – 1
organisme de certificare produse – 2
organisme de certificare sisteme de management – 1

Rezultatele acestei evaluări au fost destul de bune, fiind înregistrate 7 neconformități, 8 îngrijorări și 7
comentarii.
Pentru înlăturarea neconformităților, îngrijorărilor și comentariilor constatate de către echipa de
evaluare EA au fost analizate cauzele, stabilite și implementate acţiuni corective. MOLDAC a elaborat
un Plan de acțiuni, în care au fost stabilite 60 de acțiuni corective, care au fost acceptate de către
echipa de evaluare EA. Toate acțiunile propuse au fost realizate în termenii stabiliți.
Pe parcursul anilor MOLDAC a depus un efort enorm pentru a menține un sistemul de management în
conformitate cu cerințele standardului de referință ISO/CEI 17011, Regulamentul (CE) 765/2008 și a
documentelor organismelor europene și internaționale de acreditare (EA/ ILAC/ IAF), care a fost
confirmat prin evaluarea la nivel de omologi.
MOLDAC a demonstrat competența sa prin recunoașterea regională EA BLA pentru activitățile de
încercări, etalonări, analize medicale, inspecții, certificare produse, certificare sisteme de management,
precum și prin recunoașterea internațională ILAC-MRA pentru încercări, etalonări, analize medicale,
inspecții.
Rezultatele evaluării paritare, precum și statutul său de semnatar EA BLA, ILAC-MRA, au fost
comunicate părților interesate, și anume: membrilor Consiliului de Acreditare, membrilor Comitetelor
Tehnice, autorităților de reglementare, solicitanților acreditării, etc.
Pentru a demonstra conformarea continuă în raport cu criteriile stabilite în standardul de referinţă
pentru organismele de acreditare și în scopul menținerii statutului de semnatar EA BLA, în februarie
2019, în cadrul MOLDAC, urmează să aibă loc următoarea evaluare EA.
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5.2.

Acreditarea Organismelor de Evaluare a Conformității (OEC)

La acreditarea OEC se utilizează standardele internaționale și documentele EA, ILAC, IAF
recunoscute la nivel european și internațional.
MOLDAC a acreditat 123 OEC, dintre care:
- Laboratoare de încercări (conform ISO/CEI 17025) – 85,
- Laboratoare de etalonări (conform ISO/CEI 17025) – 2,
- Laboratoare medicale (conform ISO 15189) – 2,
- Organisme de certificare produse (conform ISO/CEI 17065) – 15,
- Organisme de certificare sisteme de management al calității (ISO/CEI 17021-1) – 2,
- Organisme de certificare sisteme de management siguranța alimentelor (ISO/CEI 17021-1 și
ISO/TS 22003) – 1 ,
- Laboratoare de verificări metrologice (Organisme de Inspecție) (conform ISO/CEI 17020) – 13,
- Organisme de inspecție (conform ISO/CEI 17020) – 3.
Reprezentarea grafică a distribuirii numărului de OEC acreditate pentru fiecare schemă de acreditare
21
15

LÎ
LE

3

LM
13
2
2

LVM
OI
85

OCpr
OCsmc
OCsmsa

În anul 2017, analizând solicitările OEC, MOLDAC a decis să se pregătească şi să-şi extindă
competenţa pentru noi subdomenii de acreditare, și anume:
1. Acreditarea laboratoarelor de încercări conform ISO/CEI 17025, pentru:
 metode de expertiza judiciară clasică: balistică, traseologie, dactiloscopie, examinarea
grafoscopică, examinarea tehnică a documentelor, examinarea tehnologiilor
informaționale din domeniul criminalisticii,
 biologie moleculară, detecția Organismelor Modificate Genetic - produse din soia,
 metode electrofizice pentru aparate electromedicale,
 comportarea la foc pentru materiale textile.
În adresa MOLDAC au parvenit solicitări de acreditare, din partea laboratoarelor de încercări ce au în
domeniile de acreditare subdomeniile indicate mai sus. Pentru activitățile în domeniul criminalisticii
acreditarea a fost acordată Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al
Poliției, Direcției expertiza documentelor din cadrul Inspectoratului General de Poliției de Frontieră din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne. Pentru următoarele două subdomenii MOLDAC a acreditat două

laboratoare, pentru ultimul – acreditarea este în proces.
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2. Acreditarea organismelor de certificare conform ISO/CEI 17065 pentru:
 certificarea contoarelor de apă, în conformitate cu legislația națională armonizată cu
Directiva europeană MID;
 certificarea cîntarelor cu funcționare neautomată, în conformitate cu legislația națională
armonizată cu Directiva europeană.
În adresa MOLDAC a parvenit o solicitare de acreditare inițială pentru aceste domenii, din partea
Organismului de Certificare nou-creat în cadrul Institutului Național de Metrologie. Solicitarea a fost
acceptată de către MOLDAC, iar dosarul depus de către solicitant este în proces de evaluare.
3. Acreditarea organismelor de inspecție conform ISO/CEI 17020 pentru:
 inspecția/ evaluarea periodică a dispozitivelor medicale.
În urma publicării Legii 102 din 09.06.2017 cu privire la dispozitive medicale, a HG nr. 966 din
14.11.2017, MOLDAC a decis extinderea domeniului său de competenţă, pentru domeniul dispozitive
medicale. În acest context MOLDAC a elaborat un plan privind pregătirea pentru acestă schemă, în
care au fost stabiliți termeni și responsabili pentru îndeplinirea acțiunilor propuse.
Extinderea subdomeniilor noi ale MOLDAC pe parcursul anului 2017 este în vizibilă creștere.
MOLDAC și-a extins activitatea pentru 5 subdomenii noi, ceea ce demonstrează că organismul de
acreditare are capacitatea de a identifica resurse necesare pentru a satisface cererile solicitanților
precum și necesitățile pieții.
Din cele 5 subdomenii noi extinse pe parcursul anului vizat, pentru 3 subdomenii noi MOLDAC deja a
acreditat laboratoare în 2017, pentru 1 subdomeniu nou are o unitate în proces de acreditare, iar pentru
1 alt nou subdomeniu – se așteaptă depunerea cererilor.

5.3.

Instruiri organizate de MOLDAC

În anul 2017 au fost organizate de către MOLDAC 12 seminare, la care au participat 265 persoane, cu
92 persoane mai mult decît în anul 2016.
Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate 309 solicitări pentru instruiri, dintre care au fost realizate
265, ceea ce constituie 85,76%. Solicitările din 2017 nu au fost satisfăcute totalmente din motive
obiective și argumentate.
Tabelul 2
Cursurile de instruire organizate de MOLDAC în 2017
Tip OEC

Nr.seminare

Nr.persoane

ISO/CEI 17025

4

84

ISO/CEI 17043

1

20

OCpr

ISO/CEI 17065

2

48

LVM/ OI

ISO/CEI 17020

2

45

ISO/CEI 17020/ ILAC G24

1

20

DG-05

2

48

12

265

LÎ

Laboratoare atestate

Indicativ standard

Total
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În baza analizei Feedback-ului privind nivelul de satisfacere a persoanelor participante la cursurile de
instruire, nivelul mediu de satisfacere pentru anul 2017 este de 91,75%.

5.4.

Activități de promovare a acreditării

Pe parcursul anului 2017 în scopul promovării acreditării ca un instrument prin care se evaluează
competența organismelor de evaluare a conformității și elucidarea beneficiilor acreditării pentru
antreprenori, autorități și consumatori, au fost organizate conferințe, mese rotunde, întruniri în grupuri
de lucru și comitete, la care au participat reprezentanți ai diferitor părți interesate în activitățile de
acreditare.
În scopul promovării acreditării, au fost organizate evenimentele după cum urmează:

Ședința Consiliului de Acreditare (07.02.2017) – în cadrul ședinței a fost raportat
membrilor consiliului stadiul de pregătire al MOLDAC pentru evaluarea paritară EA,
precum și rezultatele analizei efectuate de management, inclusiv situația financiară și
rezultatele analizei riscurilor. De asemenea, în cadrul ședinței au fost examinate proiectele
documentelor modificate ale Sistemului de Management MOLDAC (Politicile MOLDAC,
cod PM, și Regulamentul Comitetelor tehnice, cod Reg-01);

Ședința Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecții (31.03.2017) – spre
examinare au fost prezentate proiectele Documentelor Informative privind tranziția la
standardului ISO 9001:2015 (cod DI-OCsmc-07), privind tranziția la tipurile de scheme de
certificare a produselor conform SM SR EN ISO/IEC 17067:2014 (cod DI-OCpr-08),
precum și Criteriile de evaluare a schemelor de evaluare a conformității (cod I-03);

Ședințe ale Comitetului Tehnic Laboratoare (13.04.2017, 28.04.2017, 05.09.2017) – spre
examinare au fost prezentate proiectele documentelor modificate Documentele de Referință
pentru Laboratoare de Încercări și Etalonări (cod DR-LÎ/LE-01), pentru Laboratoare de
Verificări Metrologice (cod DR-LVM-02), pentru Laboratoarele Medicale (cod DR-LM-03)
și pentru Organismele de Inspecții/ Încercări Nedistructive (cod DR-OI/NDT-08);

Ședința consiliului de Acreditare (30.05.2017) – membrii Consiliului de Acreditare au fost
informați cu rezultatele evaluării paritare, și spre avizare au fost propuse proiectele
documentelor modificate ale MOLDAC: Politici MOLDAC (cod PM), Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului de Acreditare (cod Reg-05), Criterii generale pentru
Acreditare (cod CA) și Reguli pentru Acreditare (cod RA);

Conferința consacrată Zilei Mondiale a Acreditării (09.06.2017) – în scopul celebrării
acesteia, cu genericului anului 2017 ”Acreditarea: Furnizarea de încredere în construcții și
în mediul de construcții”. Pentru participare la evenimentul respectiv au fost invitați peste
60 de persoane din domeniul construcțiilor. În calitate de materiale informative au fost
distribuite broșura IAF/ ILAC pregătită pentru acest eveniment, Declarația comună a
Președinților IAF – Xiao JINHUA și ILAC – Merih Malmqvist NILSSON;

Ziua Mondială a Calității (09.11.2017) – reprezentanții MOLDAC au participat la o
reuniune dedicată genericului ”Celebrating Everyday Leadership”, în cadrul căreia au
susținut un discurs privind rezultatele obținute în decursul anului 2017, și anume semnarea
Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA
BLA) și semnarea Acordului de Recunoaștere Reciprocă cu Cooperarea Internațională
pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC-MRA);

Ședința Consiliului de Acreditare (14.12.2017) – în cadrul ședinței, membrii Consiliului de
Acredtiare au fost informați referitor la activitatea internă MOLDAC, precum și cu
rezultatele evaluării paritare a ONA de către echipa EA, în urma căreia la 05.10.2017
MOLDAC a devenit semnatar al Acordului regional EA BLA, iar mai târziu, la 11.10.2017,
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în baza recunoașterii regionale MOLDAC a obținut recunoașterea internațională ILACMRA. De asemenea, în cadrul ședinței au fost prezentate spre examinare proiectele
documentelor Sistemului de Management MOLDAC, și anume: Politici MOLDAC (cod
PM), Regulamentul comisiei de Apel (cod Reg-04), Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului de Acreditare (cod Reg-05), Criterii generale pentru Acreditare
(cod CA), Reguli pentru Acreditare (cod RA).

5.5.

Colaborarea la nivel național

În temeiul prevederilor p.22 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Instituţiei Publice
„Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC), aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.77 din 25.01.2013, MOLDAC colaborează cu ministere, alte autorităţi administrativ
centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organizaţii şi instituţii publice, urmărind
obiectivul implementării politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii.
Avînd în vedere că acreditarea este un instrument utilizat de autoritățile de reglementare pentru a
evalua competența organismelor de evaluare a conformității pentru domenii specifice, reglementate de
legislația națională, MOLDAC desfășoară o activitate practică de colaborare cu ministerele, care sunt
autorități de reglementare pentru anumite domenii. Pînă la Reforma Guvernului Republicii Moldova,
care a avut loc la 26 iulie 2017, MOLDAC a încheiat convenții cu 6 ministere privind colaborarea în
vederea recunoașterii organismelor de evaluare a conformității acreditate.
De asemenea, MOLDAC are încheiate Acorduri de colaborare 6 Autorități administrative și Instituții
publice după cum urmează:
 Institutul Național de Standardizare,
 Institutul Național de Metrologie,
 Agenția pentru Protecția Consumatorilor,
 Camera de Comerț și Industrie,
 Asociația Patronală Profesională în domeniul Metrologiei și Calității Produselor,
 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale
Periculoase.
În opinia MOLDAC, astfel de colaborări servesc drept suport în consolidarea eforturilor comune
pentru creşterea competitivităţii produselor, contribuie la transpunerea eficientă în practică a
prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile domeniului de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea
ce priveşte comercializarea produselor, precum şi a prevederilor ce ţin de evaluarea conformităţii şi
plasarea produselor pe piaţă.

5.6.

Colaborarea la nivel internațional

În calitate de Membru Asociat al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) reprezentanții
MOLDAC au participat la 12 activități EA (Comitete Laboratoare, Certificare, Inspecții, Comunicare
și Publicare, Consiliul MLA, Adunarea Generală).
În calitate de Membru asociat al Cooperării Internaționale pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC)
doi reprezentanți ai MOLDAC a participat la Adunarea Generală, care s-a desfășurat la Vancouver,
Canada, în perioada 21-30 octombrie 2017.
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În calitate de Membru al Consiliului Eurasiatic Interstatal pentru standardizare, metrologie și
certificare (EASC) reprezentanții MOLDAC au participat la 3 activități, una distre care s-a desfășurat
la Chișinău.
În calitate de Membru al Asociaţiei Interregionale pentru Standardizare (IRSA) reprezentanții
MOLDAC au participat la Asambleea generală, care a avut loc în perioada 19-20 aprilie 2017 la
Chișinău.
Tabelul 3
Descrierea Activităților Internaționale și numărul de acțiuni rezultate din participări
Denumire activitate

Nr. participări

Nr. acțiuni

2
2
1
2
2
2
1
2

7
2
1
6
5
3
3

1

3

1
1
1

1
1

1
0

-

Activități EA
Adunarea Generală EA
Consiliul Acordului Multilateral
Comitetul Orizontal de Armonizare
Comitetul Laboratoare
Comitetul Certificare
Comitetul Inspecții
Comitetul Comunicare și Publicare
Grupuri de lucru al Comitetelor tehnice

Activități ILAC/IAF
Asambleea Comună Anuală IAF/ILAC

Activități în cadrul CSI
Asambleea Generală
Comitet tehnic Acreditare
Grup de lucru

Activități în cadrul IRSA
Asambleea Generală
Grupuri de lucru

MOLDAC are încheiate 17 Acorduri bilaterale de colaborare cu alte Organisme Naționale de
Acreditare din alte țări, unul dintre care a fost încheiat în anul 2017 (AЦA - Azerbaidjan).
Tabelul 4
Lista Organismelor de Acreditare cu care MOLDAC a încheiat Acorduri de Colaborare și anul
semnării Acordului de Colaborare
TURKAK
KЦA
SNAS
НЦA
BSCA
RENAR
IARM
NAAU
CYS-CYSAB

Turcia
Kîrgîzstan
Slovacia
Kazahstan
Belarus
România
Macedonia
Ucraina
Cipru

2005
2007
2008
2008
2008
2010
2011
2012
2012

РОСАККРЕДИТАЦИЯ
PCA
CAI
BATA
EAK
HAA
ATCG
AЦA

Federația Rusă
Polonia
Cehia
Bosnia și Herțegovina
Estonia
Croația
Muntenegru
Azerbaidjan

2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2017

MOLDAC este unul dintre beneficiarii proiectelor internaționale, după cum urmează:
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1.

2.

Suport Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova - proiect finanțat
de Comisia Europeană. Lansarea proiectului a avut loc în trimestrul IV al anului 2017, cu o
durată de 3 ani. Obiectivul major a acestui proiect pentru MOLDAC - este menținerea
statutului de semnatar EA BLA.
Promovarea cooperării regionale a țărilor Parteneriatului Estic în domeniul infrastructurii
calității (PTB) – finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Ministerului Economiei a
Germaniei. Durata proiectului este preconizată pentru 3 ani, țările beneficiare ale proiectului
sun Moldova, Belarus, Georgia, Azerbaidjan, Ucraina și Armenia.

Ca rezultat al participării în cadrul proiectelor sus-menționate, MOLDAC urmează să-și
îmbunătățească esențial sistemul de management, care va fi aliniat la versiunile noi ale standardelor
internaționale, documentelor europene. Totodată, Centrul va beneficia de instruiri specifice pentru
personalul implicat în procesul de acreditare, ceea ce va duce la realizarea obiectivului major de
menținere a statutului de semnatar EA BLA.
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6. Rezultate financiare
Resursele financiare alocate din bugetul de stat au fost utilizate conform Legii 235/2011 și conform
Planului de acțiuni prevăzute în Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul infrastructurii calității și
protecției consumatorilor pentru perioada 2016 – 2018 (Subprogramul 68.05 „Dezvoltarea sistemului
național de acreditare”) pentru achitarea cotizațiilor și participărilor la activitățile EA/ ILAC/ IAF,
EASC, IRSA, mentenanța IT, activitățile de colaborare cu alte ONA, alte activități în scopul
consolidării capacității MOLDAC.

Nr.

Denumire servicii
prestate

2017

2017

2016

2016

MDL

%

MDL

%

1

Acreditare LÎ

2 626 576

55.6

2 325 613

58.78

2

Acreditare OC

722 976

15.32

863 127

21.83

3

Atestare LÎ

883 897

18.73

540 393

13.67

4

Instruri OEC

485 200

10.28

226 850

5.71

5

Altele

46 263

-

956

0.01

Total venituri

4 764 912

-

3 956 939

-

Total cheltuieli

5 403 158

-

4 188 496

-

Rezultat financiar

- 638 246

-

- 231 557

-

Resursele financiare din bugetul de stat:

Venit de la bugetul de stat

Primit

Realizat

Sold

Anul 2017

2 000 000

2 000 000

374 044
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