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Mesajul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
Stimaţi colegi,
Fiind în secolul concurenţei continue, un factor important pentru ameliorarea economiei naţionale este înlăturarea barierelor tehnice în calea comerţului și, în rezultat, plasarea produselor autohtone pe piaţa externă.
Acreditarea furnizează încredere în competenţa şi integritatea activităţilor de evaluare a conformităţii care
pot fi utilizate pentru a susţine implementarea politicilor guvernului şi reglementărilor cu impact asupra sănătăţii şi bunăstării populaţiei şi a securităţii mediului.
Acceptarea acreditării de către organismele regionale şi autorităţile de reglementare naţionale ajută conducerea statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului să-şi îndeplinească propriile responsabilităţi
privind barierele tehnice în calea comerţului.
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Message of the MiniSter of Economy
of Republic of Moldova
Dear Colleagues,
Living in the century of continue competition, an important factor for improving the national economy is
to remove technical barriers on the way of trade and as a result, placing local products in foreign markets.
Accreditation provides confidence in the competence and integrity of conformity assessment activities that
can be used to support the implementation of government policies and regulations with impact on the
health and welfare of the population and on the environmental security.
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Recunoaşterea în spaţiul economic European şi Internaţional a rezultatelor etalonărilor, încercărilor, inspecţiilor şi certificărilor realizate de Organismele de Evaluare a Conformităţii acreditate de CAECP, prin semnarea
Acordurilor de Recunoaştere Multilaterală cu EA, ILAC şi IAF va asigura libera circulaţie şi creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor din Republica Moldova pe pieţele externe. În anul 2011, Organismul Naţional
de Acreditare a păşit pe o nouă treaptă spre realizarea acestui obiectiv şi anume semnarea Acordului de
Membru Asociat al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), care a avut loc în cadrul Adunării Generale a
Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), la data de 23 noiembrie 2011 în Varşovia.
Atingerea acestui obiectiv este încă un pas spre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Vreau să subliniez faptul că acreditarea este unul dintre pilonii principali ai infrastructurii calităţii care furnizează încredere în competenţa Organismelor acreditate de evaluare a conformităţii. Cu această ocazie aş vrea
să mulţumesc conducerii şi personalului Organismului Naţional de Acreditare pentru contribuţia lor semnificativă în dezvoltarea acestuia şi pentru devotamentul lor în realizarea atribuţiilor de serviciu.

								
								

Valeriu LaZĂR,
Ministrul Economiei

Acceptance of accreditation by regional bodies and national regulatory authorities helps the lead of member
states of the World Trade Organiyation (WTO) to fulfill their responsibilities on the technical barriers on the
way of trade.
Recognition in the European and International Economic Area of calibration, testing, inspections and certifications results made by the accredited body of CAECP, by signing the Multilateral Recognition Agreement
with EA, ILAC and IAF will ensure free movement and increasing competitiveness of products and services
from Republic of Moldova on foreign markets. In 2011, the National Accreditation Body has embarked on a
new step to achieve this objective, and namely the signing of Associate Membership Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA), held in the frame of General Assembly of the European Cooperation
for Accreditation (EA) , on 23 of November 2011, in Warsaw.
Achieving this target is another step towards the accession of Moldova to the European Union.
I want to highlight that accreditation is one of the main pillars of quality infrastructure that provides confidence in the competence of accredited conformity assessment bodies. On this occasion I would like to thank
management and staff of the National Accreditation Body for their significant contribution in its development and for their dedication in carrying out their duties.
								
								

Valeriu LaZĂR,
Minister of Economy
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MESAJUL DIRECTORULUI CAECP
Anul 2011 a fost marcat de obţinerea rezultatelor semnificative atît la nivel naţional cît și internaţional.
Una dintre principalele realizări pentru CAECP este semnarea Acordului de Membru Asociat al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), care a avut loc în cadrul Adunării Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), la data de 23 noiembrie 2011 în Varşovia, Polonia, ceea ce demonstrează că Organismul Național
de Acreditare (ONA) se conformează cerinţelor EA și standardelor de referinţă europene și internaţionale,
dispune de personal competent pentru îndeplinirea activităţilor sale.
Un alt eveniment de importanţă majoră este aprobarea în Parlament a Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind
activitățile de acreditare şi evaluare a conformităţii, care transpune prevederile “Regulamentului (CE) nr. 765/2008
al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere
a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului”.
În cadrul Proiectului Băncii Mondiale ,,Ameliorarea Competitivităţii pentru Republica Moldova”, în perioada
2010-2011 au fost realizate două componente ale proiectului. Prima componentă a fost susţinută de Anrika
Quality Services AB (AQS), în consorţium cu Centrul de Acreditare din Estonia (EAK), și a implicat specialişti
din Lituania, Norvegia, Suedia şi Estonia, care au organizat instruiri şi consultanţă pentru îmbunătățirea
competenței personalului intern/extern al Organismului Naţional de Acreditare.
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MESSAGE OF THE DIRECTOR of CAECP
The previous year was marked by achieving significant
results both nationally and internationally.
One of the main achievements of CAECP is signing of
Associate Membership Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA), held in the frame
of the General Assembly of EA on November 23, 2011 in Warsaw, Poland, which means that CAECP proofs the
compliance to the requirements of EA and European and international standards, and has competent staff
responsible for its activities performing.
Another major event is the approval of the Low nr. 235 from 01.12.2011 on accreditation and conformity
assessment services by the Parliament, which transposes the provisions of “Regulation (EC) no. 765/2008 of
the European Parliament and the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and
market surveillance relating to the marketing of products and repealing Council Decision 93/465/EEC “.
In the framework of the World Bank Project ,,Improving Competitiveness in Moldova”, in 2010-2011 years were
realized two of the components of the project. The first component involved experts from Lithuania, Norway,
Sweden and Estonia, which provided training and consultation on strengthening the level of competence
of the National Accreditation Body and was supported by Anrika Quality Services AB (AQS), in consortium
with the Estonian Center of Accreditation (EAK). In this component were three training sessions with staff
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La finele instruirii a fost organizată atestarea competenţei personalului la standardele ISO 17011, ISO 19011 şi ISO
9001. În cadrul primei componente au fost evaluate și documentele sistemului de management al organismului
la conformitatea cu cerinţele ISO 17011 şi documentele EA, ILAC, IAF.
A doua componentă din cadrul proiectului Băncii Mondiale a fost consultanţa ,,Know how transfer pentru evaluatorii și experții CAECP, privind procesul și practicile de acreditare” oferită de Organismul Naţional de Acreditare
din Turcia (TURKAK). CAECP a beneficiat de următoarele instruiri:
- Modul de organizare, efectuare şi analiză a Testelor de Competenţă (PT) şi Încercărilor de Comparare Interlaboratoare (ILC) pentru asigurarea calităţii rezultatelor încercărilor;
- Evaluarea IT, asistarea testelor şi rezultatele laboratoarelor de încercări şi a laboratoarelor de etalonări în
conformitate cu cerinţele internaţionale;
- Infrastructura metrologiei;
- Metode şi instrumente de bază pentru estimarea şi raportarea incertitudinii de măsurare;
- Validarea metodelor şi calculul incertitudinii de măsurare utilizînd datele validării;
- Exemple practice pentru etalonarea temperaturii și masei;
- Validarea metodelor şi calculul incertitudinii de măsurare (exemple practice pentru încercări chimice);

competence final testing in conformity with ISO 17011, ISO 19011 and ISO 9001. The second phase of the
component was the documentation evaluation of the management system in accordance with ISO 17011
and the requirements of the EA MLA.
The second component of the World Bank Project was the know-how transfer for CAECP assessors and experts on the accreditation process and practice by the Turkish National Accreditation Body (TURKAK). CAECP,
benefited of trainings with the following themes:
- How to organize, carry out and analyze a Proficiency Test (PT) or Inter Laboratory Comparisons (ILC)
hereunder quality assurance of test results;
- Evaluation of IT, assisting the tests and the results in testing and calibration laboratories according to
the requirements of international standards;
- Metrology infrastructure;
- Basic methods and tools for estimating and reporting measurement uncertainty;
- Method validation and measurement uncertainty calculation using data validation;
- Practical examples for temperature and mass calibration;
- Method validation and measurement uncertainty calculation (practical examples for chemical testing);
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- Metode și instrumente avansate pentru estimarea și evaluarea incertitudinii de măsurare;
- ISO/CEI 17021:2011. Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organismele care furnizează audit
și certificarea sistemului de management;
- Certificarea produselor în domeniul obligatoriu și voluntar în baza standardelor EN 45011, Ghid ISO/CEI
67 și ISO/CEI 17065;
- Curs de instruire pentru îmbunătățirea competenței personalului Organismului Național de Acreditare
la conformitatea cu standardul ISO 17011.
În cadrul acestei componente, au avut loc vizite de studiu la Laboratoare de Încercări și Etalonări, Organisme de Certificare Produse/Servicii, Organisme de certificare Sisteme de Management în rezultatul cărora s-a
îmbunătățit performanţa şi competenţa atît a personalului permanent al CAECP cât și a celui extern implicat
în procesul de acreditare.
În baza acordurilor de colaborare cu România, Ucraina, Bielorusia, Slovacia, Macedonia, Kîrgîstan, Kazahstan
și Turcia, CAECP a organizat diverse activități, printre care se enumeră şi cursul de instruire pentru specialiştii
din Republica Moldova în domeniul obiectelor periculoase pe directivele noii abordări pentru cazane şi lifturi, susţinut de evaluatori europeni.

- Methods and advanced tools for assessment and evaluation of measurement uncertainty;
- ISO / IEC 17021:2011. Conformity assessment. General requirements for bodies providing audit and
certification of management system;
- Certification of products based on the mandatory and voluntary standards EN 45011, ISO / IEC Guide 67
and ISO / IEC 17065;
- Training to improve staff competence National Accreditation Body in compliance with ISO 17011.
Under this component, there were study visits for: Testing and Calibration Laboratories, Products / Services
Certification Bodies and Management Systems Certification Bodies.
Based on cooperation agreements with Romania, Ukraine, Belarus, Slovakia, Macedonia, Kirgizstan, Kazakhstan and Turkey, CAECP organized a series of meetings, which also include the training for the specialists of Republic of Moldova in dangerous objects, the new approach directives for boilers and elevators. The course was supported by european evaluators.
As a result of project activities, was improved the performance and competence of both CAECP permanent
staff and external which are involved in the accreditation process.
From March to August 2011, two representatives of the National Accreditation Body of Moldova attended
the Training Program on Quality Infrastructure for Food Safety, organized by the Agency for International

6

În perioada martie-august 2011, doi reprezentanți ai Organismului Național de Acreditare au participat la instruirea cu privire la Infrastructura Calității pentru Siguranța Alimentului, organizată de Agenția de Cooperare
și Dezvoltare Internațională din Suedia (Sida). În Macedonia, Scopje s-a desfășurat etapa finală a instruirii,
unde a fost prezentat de către specialiștii din Moldova Proiectul de lucru cu tema: ,,Îmbunătățirea Infrastructurii Siguranței Alimentului din Republica Moldova”. Ca rezultat al participării au fost acordate certificate ce
confirmă finalizarea cu succes a instruirii.
În anul 2011, Comisia Europeană ne-a acordat proiectul TWINNING “Consolidarea Capacitaţii Centrului
de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor”, în parteneriat cu Institutul de Standardizare
din Olanda (NEN) şi Organismul de Acreditare şi Evaluare a Conformităţii din Suedia (SWEDAC). Proiectul este
prevăzut pe o perioadă de doi ani.
Organismul Național de Acreditare continuă activitatea sa în scopul realizării obiectivului principal - recunoaşterea în spaţiul economic European şi Internaţional a rezultatelor etalonărilor, încercărilor, inspecţiilor şi
certificărilor realizate de Organismele de Evaluare a Conformităţii acreditate de ONA, prin semnarea Acordurilor de Recunoaştere Multilaterală dintre CAECP și EA, ILAC şi IAF.
Înainte de a trece la subiectele raportului, aș dori să mulţumesc tuturor celor care au contribuit la îmbunătățirea
performanței ONA pe parcursul anului 2011 și sperăm la o colaborare fructuoasă în continuare.
								
								

Eugenia Spoială,
Director

Development Cooperation of Sweden (Sida). In Macedonia, Skopje was held the final stage of the program,
where were submitted the work project with the theme, ,,Improving of the Food Safety Infrastructure of the
Republic of Moldova“. As a result of participation, it were awarded certificates, confirming successful completion of training program.
In 2011, the European Commission has granted us Twinning project “Strengthening the Capacity of Centre
for Accreditation in the field of Products Conformity Assessment“, in partnership with the Netherlands
Standardization Institute (NEN) and the Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment
(SWEDAC). The project is provided for a period of two years.
National Accreditation Body continues its work to achieve the main goal - recognition in the European and
International Economic Area the calibration results, tests, inspections and certifications made b
 y the Moldovan accredited bodies by signing the Multilateral Recognition Agreements with EA , ILAC and IAF.
Before proceeding to the report issues, I would like to thank everyone who contributed to increasing National Accreditation Body during 2011 year and hope for further fruitful cooperation.

								
								

Eugenia Spoială,
Director
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ACTIVITATEA DE ACREDITARE
În anul 2011, Organismul Naţional de Acreditare a efectuat acreditarea și supravegherea următoarelor
Organisme de Evaluare a Conformităţii (OEC):
- Laboratoare de Încercări
- Laboratoare Medicale
- Organisme de Certificare produse/servicii
- Organisme de Certificare Sisteme de Management al Calităţii și al Siguranţei Alimentului
Activitatea de acreditare pentru anul 2011 poate fi rezumată în felul următor:
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1.

Acreditări noi

2.

Reacreditări

3.

Extinderi

4.

Restrângeri

5.

Supravegheri

6.

Excluse

laboratoare de încercări

10 entităţi

organisme de certificare

5 entităţi

laboratoare de încercări

9 entităţi

organisme de certificare

4 entităţi

laboratoare de încercări

7 entităţi

organisme de certificare

5 entităţi

laboratoare de încercări

5 entităţi

laboratoare de încercări

87 entităţi

organisme de certificare

22 entităţi

laboratoare de încercări

9 entităţi

organisme de certificare

1 entitate

ACCREDITATION ACTIVITIES
In 2011, the National Accreditation Bodz conducted accreditation and surveillance of the following Conformity Assessment Bodies (CABs):
- Testing Laboratories
- Medical Laboratories
- Products / Services Certification Bodies
- Systems Management of Quality and Food Safety Certification Bodies
Accreditation activity for 2011 can be summarized as follows:
1.

New accreditations

2.

Re-accreditations

3.

Extensions

4.

Restrictions

5.

Surveillance

6.

Excluded
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testing laboratories

10 entities

certification bodies

5 entities

testing laboratories

9 entities

certification bodies

4 entities

testing laboratories

7 entities

certification bodies

5 entities

testing laboratories

5 entities

testing laboratories

87 entities

certification bodies

22 entities

testing laboratories

9 entities

certification bodies

1 entity

Totaluri la 01.01. 2012
Tip OEC

Standard de referinţă

nr. OEC acreditate

Laboratoare de Încercări

SM SR EN ISO/CEI 17025

116

Laboratoare Medicale

SM SR EN ISO 15189

1

Organisme de Certificare produse/servicii

SM SR EN 45011

Organisme de Certificare Sisteme de Management al Calităţii

SM SR EN ISO/CEI 17021

Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranţei Alimentului

SM SR EN ISO/CEI 17021

3

SM SR ISO/TS 22003

(2 România)

24
(2 Italia)
4
(2 România)

TOTAL

148

În cadrul procesului de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii au fost implicaţi 105 experţi
tehnici externi şi 6 evaluatori tehnici externi.

Totals at 01.01.2012
CABs Type

Reference Standard

nr. Accredited CABs

Testing Laboratories

SM SR EN ISO/CEI 17025

116

Medical Laboratories

SM SR EN ISO 15189

1

Products / Services Certification Bodies

SM SR EN 45011

Quality Management System Certification
Bodies

SM SR EN ISO/CEI 17021

Systems Management of Quality and Food
Safety Certification Bodies

SM SR EN ISO/CEI 17021

3

SM SR ISO/TS 22003

(2 Romania)

TOTAL

24
(2 Italy)
4
(2 Romania)

148

In the process of accreditation of Conformity Assessment Bodies have been involved 105 external technical
experts and 6 external technical assessors.
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În Sistemul Național de Acreditare în anul 2011 au fost acreditate

Laboratoare
Medicale - 1%

Organisme de
Certificare Produse - 16%
Organisme de
Certificare SMC - 3%
Organisme de
Certificare SMSA - 2%

Laboratoare de Încercări - 78%

La 10.11.2011 a fost acordată pentru prima dată acreditarea pentru Laboratorul Medical din cadrul
SRL ,,Micromed” la conformitatea cu cerinţele standardului SM SR EN ISO 15189:2011 ,,Laboratoare Medicale. Cerinţe pentru calitate și competenţă”, ceea ce semnifică că acest laborator este competent să efectueze
analizele medicale definite în domeniul de acreditare.

In the National Accreditation System in 2011 have been accredited

Medical
Laboratories - 1%

Product / Services
Certification Bodies - 16%
Quality Management
System Certification
Bodies - 3%
System Management
of Quality and Food Safety
Certification Bodies - 2%

Testing Laboratories - 78%

On 10.11. 2011 was awarded for the first time, accreditation for Medical Laboratory SRL ” MicroMed” on compliance with the requirements of SM SR EN ISO 15189:2011,, Medical Laboratories. Requirements for quality
and competence”, which means that the laboratory is competent to carry out medical tests defined in the
scope of accreditation.
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RESURSE UMANE CAECP
În cadrul Organismului Naţional de Acreditare activează permanent 18 persoane. În Registrul personalului extern implicat în procesul de acreditare sunt înregistrate 169 persoane în calitate de evaluatori și experţi tehnici.
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Human Resources of CAECP
In the National Accreditation Body activate permanently 18 people. The register of external staff involved in
the accreditation process includes 169 persons who work as experts.
In order to improve its performance, the CAECP staff, during 2011 year, attended training courses on requirements of ISO / IEC 17021 standard “Conformity Assessment. Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems” (Brussels, Belgium) and on OHSAS 18001 standard “Occupational health and safety management systems” (Gebze, Turkey).
In the framework of World Bank Project “Enhancing the Competitiveness of Republic of Moldova”, CAECP,
with support from Turkey Accreditation Agency (TURKAK) enjozed 8 seminars attended by permanent staff
and external experts involved in the accreditation process and five study visits for the:
- Testing and Calibration Laboratories
- Products and Services Certification Bodies
- Management System Certification Bodies
- Organization of Proficiency Test (PT) and Interlaboratory Comparison (ILC)
Furthermore, the CAECP evaluators participated as observers in evaluating the accreditation of a food testing laboratory. Also the study visits took place at the TURKAK and National Institute of Metrology of Turkey
(TUBITAK UME).
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În scopul îmbunătăţirii performanţei sale, un evaluator șef CAECP, pe parcursul anului 2011, a participat la
cursul de instruire privind cerinţele standardului ISO/CEI 17021 „Evaluarea Conformităţii. Cerinţe pentru organismele care oferă auditarea și certificarea sistemelor de management” (Bruxelles, Belgia) și doi evaluatori
șefi au participat la cursul de instruire privind standardul OHSAS 18001 „Sisteme de management al sănătăţii
și securităţii ocupaţionale” (Gebze, Turcia).
În cadrul Proiectului Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivităţii Republicii Moldova”, cu suportul Agenţiei
de Acreditare din Turcia (TURKAK), CAECP (personalul intern și extern) a beneficiat de 8 seminare şi 5 vizite
de studiu pentru:
- Laboratoare de Încercări și Etalonări
- Organisme de Certificare Produse și Servicii
- Organisme de certificare Sisteme de Management
- Organizatori de Teste de Competenţă (PT) și Încercări de Comparări Interlaboratoare (ILC)
Totodată, evaluatorii CAECP au participat în calitate de observatori la evaluări în scop de acreditare a două
laboratoare de încercări (produse alimentare, produse industriale). De asemenea au avut loc vizite de studiu
la sediul TURKAK și Institutul Naţional de Metrologie din Turcia (TUBITAK UME).
În cadrul acordului de colaborare cu TURKAK, Organismul Naţional de Acreditare din Turcia a oferit un suport
de consultanţă pentru specialiştii din Republica Moldova în domeniul obiectelor periculoase şi anume cazane, ascensoare şi macarale.

In the framework of cooperation agreement with the TURKAK, with a wide experience in accreditation, the
National Accreditation Body of Turkey provided consulting support for the experts in Moldova in the field of
dangerous objects, in particular boilers, lifts and cranes, delegating two evaluators from Turkak.
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CENTRUL DE INSTRUIRE
În cadrul ONA este instituit Centrul de Instruire, care activează în baza Licenţei nr. 034780 din 09.06.2010 a
Camerei de Licenţiere.
Instruirile organizate de CAECP au drept scop formarea şi pregătirea personalului competent, implicat în
procesul de acreditare cît și instruirea angajaților OEC la cerințele standardelor de referință.
În anul 2011 au avut loc instruiri la standardele de referinţă:
- SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
- SM SR EN ISO 19011:2004 și SM SR ISO/СЕI 17025:2006
- SM SR ISO/СЕI 17025:2006 integrat сu cerinţele ISO 9001:2008
- SM SR EN 45011:2003
- SM SR ISO/CEI 17021:2011 şi
SM SR ISO/TS 22003:2011
În anul 2011 au fot organizate 14 seminare la
care au participat 200 persoane.
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Training Center
In the frame of the NAB is created a Training
Centre, which operates under License no.
034780 of 09.06.2010 of Licensing Chamber.
The basic aim of trainings organized by CAECP is to form competent staff, particularly to ensure a base of experts and evaluators, as well as training people who want to acquire knowledge in
the field, of Conformity Assessment Bodies accredited or interested in requesting accreditation .
In 2011 took place trainings under following reference standards:
- SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
- SM SR EN ISO 19011:2004.
- SM SR ISO/СЕI 17025:2006 integrated with requirements of ISO 9001:2008
- SM SR EN 45011:2003
- SM SR ISO/CEI 17021:2011 and SM SR ISO/TS 22003:2011
In 2011 were organized 14 seminars attended by 200 people.
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ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII - 9 IUNIE 2011
Organismul Naţional de Acreditare în perioada 6-9 iunie 2011, cu prilejul Zilei Mondiale a Acreditării a organizat ,,Săptămâna Acreditării” cu genericul „Susţinerea activităţii Autorităţilor de Reglementare”, în cadrul
căreia au avut loc următoarele ședinţe:
-Comitetul Reprezentanţilor Laboratoarelor,
-Comitetului Reprezentanţilor Autorităţilor de Reglementare,
-Comitetul Reprezentanţilor Organismelor de Certificare,
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unde au fost puse în discuţie problemele
existente în procesul de acreditare a Organismelor de Evaluare a Conformităţii și
propuneri referitoare la modul de soluţionare a lor.
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World Accreditation
Day

9 June 2011

WORLD ACCREDITATION DAY –
9 June 2011
The National Accreditation Body between 6 and 9 of June 2011, on the occasion
of World Accreditation Day organized
the “Accreditation Week “ entitled “Supporting the Work of Regulators”. During
the conference were held the following
meetings:

Supporting the work of regulators

- Committee of Laboratories
Representatives,
- Committee of Regulators
Representatives,
- Committee of Certification Bodies Representatives.
During the meetings were discussed existing problems in the process of accreditation of Conformity Assessment Bodies and proposals related to how to deal with them.
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COOPERARE INTERNATIONALĂ
ÎS “Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor”, în calitate de Organism Naţional de
Acreditare al Republicii Moldova (ONA) reprezentat de Director Eugenia SPOIALĂ, în cadrul Adunării Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) din 23.11.2011 în Varşovia, Polonia, a semnat Acordul de
Membru Asociat EA cu Preşedintele Graham TALBOT.
Semnarea Acordului de Membru Asociat este un pas spre acceptarea echivalenţei metodelor de evaluare,
spre oferirea încrederii în rapoartele de încercări, certificatele de conformitate fără evaluare adiţională.
A fi Membru Asociat EA nu este doar o mândrie, dar și o mare responsabilitate de a menține acest statut.
La data de 24 August 2011, în cadrul vizitei ONA al RM in Macedonia a fost semnat contractul de colaborare
dintre Institutul de Acreditare din Republica Macedonia (IARM) și Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării
Conformităţii Produselor (CAECP).
În anul 2011 a fost semnat Memorandumul de colaborare în domeniul Acreditarii intre Centrul National
de Acreditare din Bielorusia (BSCA) și Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor
(CAECP).
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International cooperation
The Center of Accreditation in the Field of Products Conformity Assessment (CAECP), as the National Accreditation Body of Republic of Moldova (ONA) represented by Director Eugenia Spoiala, at the General Assembly
of the European Cooperation for Accreditation (EA), which took place at 23.11 .2011 in Warsaw, Poland, signed the EA Associate Membership agreement with the President Graham TALBOT.
The signing of Associate Membership agreement is a step to accepting the equivalence of assessment methods, to provide confidence in testing reports, certificates of conformity without additional evaluation.
Being EA Associate Member is not only a pride but also a great responsibility we have to meet together to
maintain this statute.
On 24 August 2011, within the visit of NAB of Republic of Moldova in Macedonia was signed cooperation
agreement between the Institute for Accreditation of Macedonia (IARM) and Center of Accreditation in the
Field of Products Conformity Assessment (CAECP).
In 2011 was signed a Memorandum of Cooperation in the field of Accreditation between National Accreditation Centre of Belarus (BSCA) and Center of Accreditation in the Field of Products Conformity Assessment
(CAECP).
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La nivel regional, european și internaţional Organismul Național de Acreditare este membru al:
EA - Cooperarea Europeană pentru Acreditare
			ILAC - Cooperarea Internaţională pentru Acreditarea Laboratoarelor
EASC - Consiliul Euro Asiatic de Standardizare
IRSA - Asociaţia Interregională de Standardizare

On regional, international and european level the National Accreditation Body is member of:
EA - European Co-operation for Accreditation
			

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation

		

EASC - EuroAsian Council for Standartization

		

IRSA - Interregional Standardization Association
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CAECP are contracte de cooperare cu următoarele Organisme Naţionale de Acreditare:
 RENAR - Organismul Naţional de Acreditare din România
 NAAU - Organismul Naţional de Acreditare din Ucraina
 TURKAK - Organismul Naţional de Acreditare din Turcia
 SNAS - Organismul Naţional de Acreditare din Slovacia
 KCA - Organismul Naţional de Acreditare din Kîrgîstan
 NCA - Organismul Naţional de Acreditare din Kazahstan
 НТЦ «Промышленная безопасность» - Centrul Știinţifico-Tehnic pentru Securitatea Industrială
 BSCA - Centrul Naţional de Acreditare din Bielorusia
 IARM - Institutul de Acreditare din Republica Macedonia

CAECP has a cooperation agreements with the following National Accreditation Bodies:
 RENAR - National Accreditation Body of Romania
 NAAU - National Accreditation Body of Ukraine
 TURKAK - National Accreditation Body of Turkey
 SNAS - National Accreditation Body of Slovakia
 KCA - National Accreditation Body of Kirgistan
 NCA - Organismul Naţional de Acreditare din Kazahstan
 НТЦ - «Промышленная безопасность» - Scientific-Technical Center for Industrial Security
 BSCA - National Accreditation Center of Belarus
 IARM - Institute for Accreditation of Macedonia
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Organismele de acreditare facilitează comerțul prin promovarea
acceptării la nivel global a rezultatelor evaluării conformității emise
de Organismele de Evaluare a Conformității acreditate.

Accreditation bodies facilitate trade by promoting global acceptance
of conformity assessment results issued by accredited
Comformity Assessment Bodies.

CONTACTE

Chisinau, Republic of Moldova, MD-2004
Office 1322, 162 Stefan cel Mare bl.
Tel. / Fax + 373 22 210 316
Web Page: http://www.acreditare.md

