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Conferinţa de lansare a proiectului Twinning Light

Dl. Filippo Trifiletti, Dna Eugenia Spoială, dl Marco Cerri  
și dl Giordano Angle

Dna Eugenia Spoială, dl Pirkka Tapiola, dl Stephane Cristophe 
Bride, dl Enrico Nunziata și dl Filippo Trifiletti
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PREZENTARE GENERALĂ 
Proiectul Twinning Light „Suport pentru Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC 
să treacă cu succes procesul de evaluare paritară EA” este un program finanţat 
de Uniunea Europeană (UE), reprezentînd un complex de acţiuni în vederea con-
tinuării sprijinului acordat anterior de UE Republicii Moldova, într-un alt proiect 
Twinning şi anume - ,,Consolidarea Capacităţii Centrului de Acreditare în dome-
niul Evaluării Conformităţii Produselor”.

Proiectul Twinning Light a durat 8 luni (octombrie 2015 – aprilie 2016),  și a fost re-
alizat de Agenţia de Acreditare din Italia ACCREDIA, avînd drept obiectiv primordial 
lichidarea barierelor tehnice în calea comerțului. În acest context, proiectul a avut 
drept scop pregătirea Centrului Naţional de Acreditare pentru semnarea Acordului 
Bilateral cu Cooperarea  Europeană pentru Acreditare, prin închiderea cu succes 
a tuturor constatărilor identificate în procesul de evaluare paritară a MOLDAC de 
către echipa EA , evaluare care a fost efectuată în perioada 26 – 27 ianuarie 2015.

DESCHIDEREA CONFERINȚEI 
Conferinţa de lansare a proiectului Twinning Light a avut loc la data de 7 octombrie 
2015. La eveniment au participat şi au luat cuvântul Viceprim-ministrul, ministrul 
Economiei, dl Stephane Cristophe BRIDE, Ambasadorul UE în Republica Moldova, 
dl Pirkka TAPIOLA,  Ambasadorul Republicii Italiene la Chişinău, dl Enrico NUNZI-
ATA, directorul Organismului Național de Acreditare din Italia Filippo TRIFILETTI și 
alți reprezentanţi ai ACCREDIA.

Dna. Eugenia Spoială, dl. Pirkka Tapiola și 
dl. Stephane Cristophe Bride
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI TWINNING 
Proiectul a constat din 2 componente. Realizarea primei componente s-a focusat 
pe finalizarea activităţilor dedicate identificării posibilelor puncte slabe ale proce-
sului de acreditare MOLDAC şi a eventualelor insuficienţe ale cunoştinţelor perso-
nalului în diferite domenii de acreditare, revizuirea consecutivă a documentelor 
sistemului de management şi instruirea personalului privind cerinţele UE şi stan-
dardele internaţionale.

A doua componentă a activităţilor a fost destinată efectuării evaluării paritare simu-
late a MOLDAC de  către evaluatorii paritari EA ACCREDIA, precum şi pe acordarea 
suportului de către experţii ACCREDIA în închiderea lacunelor identificate în timpul 
acestor evaluări în scopul îmbunătăţirii procesului de acreditare al MOLDAC.

Evaluarea simulată iniţială a avut loc în perioada 09 – 13 noiembrie 2015, evalua-
rea simulată intermediară în perioada 18 – 22 ianuarie 2016 şi evaluarea simulată 
finală, care a avut obiectivul de a determina gradul de pregătire a MOLDAC pentru 
evaluarea paritară EA, s-a desfăşurat în perioada 11-15 aprilie 2016.

La primele 2 etape ale evaluării simulate au fost înregistrate constatări și au fost 
identificate următoarele necesităţi:

 y îmbunătăţirea documentelor sistemului de management MOLDAC, traduce-
rea acestora în limba engleză şi transmiterea la secretariatul EA;

 y instruirea personalului implicat în procesul de acreditare;

Revizuirea şi modificarea documentelor sistemului de  
management MOLDAC
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 y instruirea reprezentanţilor organismelor de evaluare a conformităţii acreditate;

 y organizarea vizitelor de studiu la organismul naţional de acreditare din Italia 
ACCREDIA.

Ca urmare a identificării punctelor slabe pe parcursul derulării proiectului, diferiţi 
experţi din ACCREDIA, cu suportul Mariagrazia Lanzanova, responsabilă pentru ca-
litate în ACCREDIA, au oferit instruire necesară personalului MOLDAC şi au asistat 
la revizuirea documentelor sistemului de management  (SM) al MOLDAC (politici, 
reguli, proceduri etc.), în vederea închiderii lacunelor depistate şi conformării cu 
cerinţele europene şi standardele internaţionale. Aceste activităţi au condus la 
elaborarea noilor ediţii ale celor mai importante documente ale SM, bazate pe ex-
perienţa acumulată în perioada respectivă.

În timpul tuturor activităţilor din cadrul proiectului o atenţie specială a fost acor-
dată completării setului de acţiuni corective în scopul închiderii celor 3 îngrijorări 
constatate de echipa paritară EA.

Proiectul a contribuit la revizuirea Legii naţionale nr.235 din 01.12.2011 noua edi-
ţie a căreia a fost adoptată de Parlamentul  Republicii Moldova. 

INSTRUIRI, WORKSHOP-URI ȘI MESE ROTUNDE 
O atenţie deosebită în cadrul proiectului a fost acordată instruirii atît personalului 
implicat în procesul de acreditare, cît şi a personalului cheie din organismele de 
evaluare a conformităţii acreditate. Cu suportul experţilor ACCREDIA în calitate de 
formatori au fost organizate 13 seminare la care au participat  peste 170 de partici-
panţi. Temele seminarelor au vizat subiecte de actualitate majoră pentru procesul 
de acreditare şi de evaluare a conformităţii în Republica Moldova, cum ar fi, spre 
exemplu, subiectul asigurării trasabilităţii măsurărilor, dezvoltarea domeniilor noi 
de acreditare – criminalistica, certificarea produselor cu Denumire de Orgigine 
Protejată (DOP) și Indicație Geografică Protejată (IGP).

28 octombrie 2015 
„Politica ILAC P9 şi ISO/CEI 17025:2006. Cerinţe specifice privind par-
ticiparea laboratoarelor la PT/ILC”.

Formator: Michela Signorini
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 29 octombrie 2015 
„Politica ILAC P10:2013 privind asigurarea trasabilității rezultatelor 
măsurărilor pentru laboratoarele de etalonări”

Formator: Maria Pia Toni

 12 noiembrie 2015 
„ISO/CEI 17021-1:2015 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru orga-
nisme care furnizează audit şi certificarea sistemelor de management 
– Partea 1: Cerinţe”.

Formator: Marco Cerri

 25 noiembrie 2015  
„ISO/CEI 17025:2005 pentru Laboratoarele Farmaceutice”

Formator: Anna Albina Sampo

 26 noiembrie 2015 
„Dispozitive Medicale”

Formator: Anna Albina Sampo

Participanţi la seminar
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15-16 decembrie 2015 
„Cerinţele noilor versiuni ale documentelor EA, IAF, ILAC (ILAC 
P09:01/2013, EA-3/04 G:2001, EA-4/18 INF, ILAC G24:2007, EN ISO/IEC 
17043, EA 4/14:2013)

Formatori: Sabrina Pepa, Giulia Suriani

Giulia Suriani a depus o muncă deosebită în armonizarea Politicii MOLDAC privind 
participarea la PT/ILC cu Politica ILAC P9 și Politicii MOLDAC privind asigurarea 
trasabilității cu Politica ILAC P10.  

Giulia Suriani

Participanţi la seminar
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20 ianuarie 2016 
„ISO/CEI 17025:2006 pentru Laboratoarele de Etalonări. Neconformi-
tăţi şi acţiuni corective”

Formator: Maria Pia Toni 

11 februarie 2016 
Regulamentul (CE) NR. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 pri-
vind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum 
şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91. Documentul EA 
3/12 M:2013 Politica privind acreditarea Certificării Produselor Ecolo-
gice”

Formator: Francesco Santini 

17 februarie 2016 
„ISO 7218:2007 – modificările introduse prin Amendamentul 1:2013 şi 
ISO/TS 19036:2006 Microbiologie alimentară. Ghid pentru estimarea 
măsurării incertitudinii pentru determinări cantitative”

Formator: Angela Maiello 

Francesco Santini
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22 februarie 2016 
„EA/1/22 A-AB:2015 Procedura EA şi Criteriile de evaluare a Schemelor 
de Evaluare a Conformităţii”

Formator: Emanuele Riva 

24 februarie 2016 
„IAF MD 1:2007 Certificarea Locaţiilor Multiple în baza Eşantionării. 
IAF MD 5:2015 Determinarea timpului de auditare a sistemului de ma-
nagement al calităţii şi al mediului”

Formator: Emanuele Riva

Participanţi la seminar

Angela Maiello
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02 martie 2016 
„Validarea testelor calitative, efectuate manual, în domeniul Crimina-
listicii”

Formator: Stefano D’Amelio

05 aprilie 2016 
„Cerinţele pentru organismele care efectuează audit şi certificare a 
sistemelor de management al siguranţei alimentelor conform ISO/TS 
22003:2013. Cerinţele pentru orice organizaţie din lanţul alimentar 
conform ISO 22000:2005. Aplicarea ISO/CEI 17011 pentru Acreditarea 
Sistemelor de Management pentru Siguranţa Alimentelor conform  
IAF MD 16:2015”

Formator: Francesco Santini

În cadrul proiectului au fost organizate 5 mese rotunde la care au participat peste 
60 de persoane – reprezentanţii MOLDAC, organismelor de evaluare a conformită-
ţii, şi la care s-au pus în discuţie  diferite subiecte aferente activităţii de acreditare 
(a se vedea în continuare).

Emanuele Riva
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 10 februarie 2016 
„Regulamentul (CE) 1151/2012 şi Regulamentul (CE) 479/2008 privind 
IGP şi DOP”

Moderator: Francesco Santini

 18 februarie 2016 
„ISO 7218:2007 – modificările introduse prin Amendamentul 1:2013 şi 
ISO/TS 19036:2006 Microbiologie alimentară. Ghid pentru estimarea 
măsurării incertitudinii pentru determinări cantitative”

Moderator: Angela Maiello 

Stefano D’Amelio

Participanţi la seminar
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03 martie 2016 
„Analiza ADN în domeniul Criminalisticii”

Moderator: Stefano D’Amelio

10 martie 2016 
„Politica ILAC P09:06/2016 privind Participarea în Activităţile Testelor 
de Competenţă”

Moderator: Giulia Suriani

06 aprilie 2016 
„Introducere în schemele de certificare private în domeniul produse-
lor alimentare: Global G.A.P,  BRC, IFS”

Moderator: Francesco Santini

VIZITA DE STUDIU ÎN ITALIA 
În cadrul Proiectului, în perioada 29 ianuarie – 07 februarie 2016,  au fost efectuate  
vizite de studiu la Organismul de Acreditare din Italia ACCREDIA (or.Milano, Tori-
no şi Roma), în scopul familiarizării cu cele mai bune practici ale organismelor de 
acreditare din Europa vizînd procesul de acreditare propriu-zis, precum şi sistemul 
de management (politici, reguli, proceduri etc.).

Mai jos sunt prezentate activităţile realizate în cadrul vizitei de studiu:

Membrii echipei MOLDAC pentru organisme de certificare au asistat în calitate 
de observatori:

 9 la evaluarea de supraveghere a Organismului de Certificare AGROQUA-
LITA a vinurilor cu denumirea DOP (DOC - Denumire de origine contro-
lată şi DOCG - Denumire de origine controlată şi garantată) efectuată de 
evaluatorul Organismului de Acreditare ACCREDIA, dl Francesco MANZO. 

 9 la evaluarea simulată în scop de supraveghere Organismului de Certifi-
care Produse agroalimentare AGROQUALITA efectuată de evaluatorul şef 
dl Lorenzo D’ARCHI
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 9 la şedinţa de lucru la sediul ACCREDIA. În cadrul şedinţei au fost discu-
tate Directivele noii abordări care au fost modificate în anul 2014 şi mo-
dalitatea în care se fac inspecţii la produsele periculoase în Italia (lifturi, 
cazane mari sub presiune etc.).

Membrii echipei MOLDAC pentru laboratoare au asistat în calitate de observatori:
 9 la sediul ACCREDIA din or.Roma,
 9 la Institutul Naţional de Metrologie din Italia,
 9 la Instituto Superiore di Sanita, departamentul pesticide, mediu şi produse, 
 9 la compania SIAD (companie ce se ocupă de producerea gazelor şi mixe-

lor de gaze pentru diferite domenii: energetică, medicină, mediu, tehno-
logie alimentară etc.),

Evaluarea în scop de supraveghere a vinurilor  DOP
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 9 la Spitalul Universitar 
Careggi, Laboratorul 
de Încercări în dome-
niul criminalisticii (ge-
netic) acreditat con-
form ISO/CEI 17025, 

 9 la evaluarea de su-
praveghere a Labora-
torului de Etalonări 
din cadrul companiei 
NEMCO.

Asistarea la evaluare în scop de reacreditare a OC produse 
industriale EUROFINS.

Asistarea la evaluarea simulată în scop de supraveghere a Organ-
ismului de Certificare Produse agroalimentare AGROQUALITA.

Membrii echipei MOLDAC pentru laboratoare
Vizita la sediul ACCREDIA, Torino
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Vizita de studiu la Spitalul Universitar Careggi

Vizita la sediul ACCREDIA, Roma

Vizita la sediul ACCREDIA, Milano
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COORDONAREA PROIECTULUI 
Pe parcursul derulării Proiectului Twinning Light, în scopul coordonării acţiunilor 
şi evaluării stadiului de realizare a acestuia, au avut loc 3 şedinţe ale Comitetului 
de Coordonare, cu participarea Managerului de Proiect din partea Delegaţiei Uniu-
nii Europene, dna Speranţa Olaru, Liderului de Proiect din partea statului-membru 
UE, dl Marco Cerri, şi a directorului MOLDAC, Liderului de proiect din partea ţării 
beneficiare, dna Eugenia Spoială.

MULȚUMIRI 
Centrul Naţional de Acreditare aduce sincere mulțumiri:

 y Comisiei Europene pentru suportul financiar acordat, 

 y întregii echipe ACCREDIA și în special dlui Marco Cerri, Mariagrazia Lanzano-
va, Guilia Suriani, Francesco Santini, Michela Signorini pentru suportul profe-
sional acordat MOLDAC în cadrul proiectului Twinning Light, 

 y dnei Speranța Olaru pentru managementul eficient al proiectului.

Steering Committee


