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ANEXA 3 

Etape ale procesului de recunoaştere   
 

Etapele enumerate în cele ce urmează urmăresc cap. III din Anexa la Regulamentul 
privind organizarea şi funcţionarea Centrului National de Acreditare MOLDAC, aprobat 
prin Hotărîre de Guvern nr. 77 din 25.01.2013 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat 
„Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformității Produselor” cu modificările 
ulterioare şi sunt descrise în art. 14 al Legii nr. 235 din  01.12.2011 privind activităţile de 
acreditare şi de evaluare a conformității, cu ulterioarele modificări. 

 
1. Solicitarea recunoaşterii            
 
1.1 OEC depune la  sediul MOLDAC concomitent cu solicitarea de acreditare/ extindere, o 
solicitare de recunoaștere sau de extindere a recunoașterii. Solicitarea de recunoaștere, 
formular PR-04-F-49, este însoțit de următoarele documente: 

 
- lista personalului OEC, cod PR-04-F-3-(OEC), 
- lista echipamentelor OEC, cod PR-04-F-4, dacă este aplicabil, 
- lista activităţilor externalizate, cod PR-04-F-8-(OEC), dacă este aplicabil. 

 
Solicitarea de recunoaștere a OEC este înregistrată în Registrul unic al OEC recunoscute, 
cod PR-04-R-11. 
 
Solicitare de recunoaștere se înregistrează numai după luarea deciziei pozitive referitoare 
la acreditare, de specialistul desemnat. 

 
 

1.2 Centrul Naţional de Acreditare, în termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea 
acreditării, transmite autorităţii cu funcții de reglementare originalul solicitării de 
recunoaştere sau de extindere a recunoaşterii, cod PR-04-F-49, însoţit de copiile de pe 
documentele din dosar. 
 
Dosarul include: 

 raportul de evaluare în vederea recunoaşterii sau extinderii recunoaşterii, întocmit 
de către Centrul Naţional de Acreditare după acordarea acreditării sau extinderea 
acreditării, cod PR-04-F-50; 

 decizia de acordare a acreditării sau acordarea extinderii a acreditării, adoptată de 
către Centrul Naţional de Acreditare, cod PR-04-F-35; 

 certificatul de acreditare, cod PR-04-F-36 care atestă că organismul de evaluare a 
conformităţii satisface cerinţele prevăzute de reglementarea tehnică ce transpune 
legislaţia comunitară de armonizare, inclusiv anexa/ anexele acestuia, eliberate de 
către Centrul Naţional de Acreditare, cod PR-04-F-37-(OEC) ; 

 lista personalului organismului de evaluare a conformităţii, cod PR-04-F-3-(OEC); 

 lista echipamentelor organismului de evaluare a conformităţii, cod PR-04-F-4, după 
caz; 

 lista activităţilor externalizate, cod PR-04-F-8-(OEC), după caz. 
 

 
2. Analiza documentelor 

 
Documentele prezentate în vederea recunoaşterii sau extinderii recunoaşterii sunt supuse 
examinării de către autoritatea cu funcții de reglementare, care creează comisia de 
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recomandare a recunoaşterii. Regulamentul şi componenţa comisiei se aprobă de către 
autoritatea cu funcții de reglementare. 
 
Examinarea documentelor prezentate în vederea recunoaşterii sau extinderii recunoaşterii 
şi luarea deciziei se efectuează în termen de până la 15 zile lucrătoare de la data 
recepţionării dosarului privind recunoaşterea sau extinderea recunoaşterii. 
 
După examinarea documentelor prezentate, autoritatea cu funcții de reglementare emite 
ordinul de acordare sau, după caz, de extindere a recunoaşterii. 
  
Recunoașterea sau extinderea recunoașterii se acordă pe termenul de valabilitate a 
certificatului de acreditare.  
 
Organismele de evaluare a conformităţii se recunosc pentru fiecare reglementare tehnică 
care transpune legislaţia comunitară de armonizare ce prevede notificarea organismelor 
de evaluare a conformităţii. 
 
Autoritatea cu funcții de reglementare informează Centrul Naţional de Acreditare despre 
decizia de acordare sau de extindere a recunoaşterii organismului de evaluare a 
conformităţii ori despre refuzul de acordare sau de extindere a recunoaşterii, cu motivarea 
refuzului, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei respective. 
 

 
3. Publicarea recunoasterii 

 
Informaţia despre organismele de evaluare a conformităţii recunoscute se include de către 
Centrul Naţional de Acreditare în Registrul organismelor de evaluare a conformităţii 
recunoscute, cod PR-04-R-12, care este gestionat  de Centrul Naţional de Acreditare și 
care poate fi accesat pe pagina web oficială a acestuia.  
 
Lista organismelor de evaluare a conformității recunoscute, cu sarcinile specifice pentru 
care acestea au fost recunoscute, este gestionată de către Centrul Naţional de Acreditare 
şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 

 

4. Suspendarea / restrîngerea / retragerea recunoaşterii 
 
În cazul în care se  constată încălcarea cerinţelor de acreditare/recunoaştere, MOLDAC 
informează în scris, de urgenţă, autoritatea competentă şi după caz poate efectua o 
evaluare extraordinară a OEC respectiv.  
 
În vederea suspendării, restrângerii sau retragerii recunoaşterii, Centrul Naţional de 
Acreditare prezintă autorităţii cu funcții de reglementare copiile de pe următoarele 
documente: 

- raportul de evaluare în vederea suspendării, restrângerii sau retragerii 
recunoașterii, întocmit de Centrul Naţional de Acreditare în urma supravegherii sau 
efectuării evaluării neplanificate a organismului de evaluare a conformităţii 
recunoscut; 

- decizia de suspendare, restrângere sau de retragere a acreditării, adoptată  de 
către Centrul Naţional de Acreditare. 

 
Copiile de pe documente vor fi numerotate şi vor fi semnate de către conducătorul 
Centrului Naţional de Acreditare. 
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Centrul Naţional de Acreditare prezintă documentele descrise mai sus în termen de 5 zile 
lucrătoare de la adoptarea deciziei de suspendare, restrângere sau retragere a acreditării. 
 
 
Autoritatea cu funcții de reglementare suspendă recunoașterea în următoarele cazuri: 

- la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut; 
- dacă organismului de evaluare a conformităţii recunoscut i s-a suspendat 

acreditarea conform deciziei de suspendare a acreditării, adoptată şi prezentată de 
către Centrul Naţional de Acreditare; 

-  dacă, prin decizie a autorităţii cu funcții de reglementare, s-a constatat utilizarea 
abuzivă a statutului de organism de evaluare a conformităţii recunoscut (inclusiv în 
legătură cu referirile incorecte la sistemul de certificare, la certificate sau mărci, 
precum și cu cele din publicitate, cataloage etc.); 

- dacă în privinţa organismului de evaluare a conformităţii a fost emisă încheierea 
instanţei de insolvabilitate privind intrarea în faliment conform Legii insolvabilităţii nr. 
149 din 29 iunie 2012 sau dacă a fost deschisă procedura de lichidare conform 
Codului civil, în ambele cazuri în temeiul extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice. 

 
Autoritatea cu funcții de reglementare restrânge recunoașterea în următoarele cazuri: 
 

 la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut; 

 dacă organismul de evaluare a conformităţii recunoscut nu a demonstrat 
competenţă pentru o parte din domeniul acreditat, conform deciziei de restrângere 
a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul Naţional de Acreditare. 
 

Autoritatea cu funcții de reglementare retrage recunoașterea în următoarele cazuri: 
 

 la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut; 

 dacă organismului de evaluare a conformităţii recunoscut i s-a retras acreditarea 
conform deciziei de retragere a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul 
Naţional de Acreditare; 

 dacă activitatea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut a încetat ca 
urmare a radierii acestuia din Registrul de stat al persoanelor juridice. 

 
Autoritatea cu funcții de reglementare suspendă, restrânge sau retrage recunoaşterea 
organismului de evaluare a conformităţii prin emiterea ordinului respectiv. 
Autoritatea competenta transmite MOLDAC o copie a ordinului emis. 
 
Suspendarea sau retragerea recunoaşterii are drept consecinţă încetarea activităţilor de 
evaluare a conformităţii din domeniul respectiv. Documentele emise după suspendarea 
sau retragerea recunoaşterii sunt considerate nule. Organismul de evaluare a conformităţii 
poartă răspundere, în conformitate cu Codul contravenţional, pentru documentele emise 
după suspendarea sau retragerea recunoaşterii.  
Suspendarea, restrângerea sau retragerea recunoaşterii unui organism de evaluare a 
conformităţii nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate emise 
de către acesta anterior datei la care s-a adoptat decizia privind suspendarea, 
restrângerea sau retragerea recunoaşterii. 
 
În situaţia în care organismul de evaluare a conformităţii recunoscut şi-a încetat 
activitatea, acesta va asigura predarea către un alt organism recunoscut din domeniu a 
documentelor şi a înregistrărilor privind evaluările realizate ori în curs de realizare din 
perioada în care a fost recunoscut, informând autoritatea cu funcții de reglementare în 
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legătură cu aceasta, sau le va pune la dispoziţia autorităţii cu funcții de reglementare şi a 
autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestora. 
 
Autoritatea cu funcții de reglementare informează Centrul Naţional de Acreditare privind 
decizia de suspendare, ridicare a suspendării, restrângere sau retragere a recunoaşterii 
organismului de evaluare a conformităţii în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea 
acesteia. 
 
Modificările survenite în statutul de OEC recunoscut, care au survenit ca urmare a 
suspendării/ restrângerii/ retragerii recunoaşterii sunt publicate de MOLDAC pe pagina de 
web. 
 

 
 


