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3.Scopul 
Prezenta procedura stabile$te modul de tratare a : 

•!• Reclamatiilor primite de OC CNVCPA 
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•!• Apelurilor referitoare la deciziile nefavorabile luate de OC CNVCPA In legatura cu certificarea. 

4. Domeniul de aplicare 
4.1 Prevederile prezentei proceduri se aplica de catre personalul OC pentru tratarea: 

a) Reclamatiilor primite de OC referitoare la: 
• activitatile de certificare specifice desfii$urare de personalul OC; 
• activitatile desfii~urate de titularul certificatelor de conformitate ce pun pe piata produse 
certificate/inspectate de OC CNVCPA 
b) Apelurilor referitoare la deciziile nefavorabile luate de OC CNVCPA in legatura cu certificarea. 

4.2 Decizii nefavorabile pot fi: 
- decizii de neacordare sau acordare partiala a certificarii; 
- decizii de neacordare sau acordare partiala a extinderii domeniului de certificare; 
- decizii de restrangere a domeniului de certificare; 
- decizii de evaluare suplimentara a certificarii; 
- decizii de suspendare/retragere a certificarii; 
- decizia de a sista procesul de certificare; 
- refuzul de a accepta o cerere privind certificarea w1ui produs; 
- refuzul de a efectua/a continua o activitate a procesului de certi:ficare; 
- orice alta actiune care impedica obtinerea certificarii; 
- lipsa deciziei de certificare sau lntirzierea In luarea deciziei de certificare. 

4.3 Prezenta procedura se refera la : 
- primirea ~i inregistrarea reclamatiilor $i apelurilor; 
- evaluarea/investigarea ~i luarea deciziilor referitoare la reclamatii ~i apeluri; 
- stabi lirea actiunilor ce trebuie intreprinse ca raspuns la reclamatii ~i apeluri; 
- urmarirea reclamatiilor ~i apelurilor ~ i a actiunilor intreprinse pentru rezolvarea acestora. 

5. Documente de ref erinta 
SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica 
groduse, rocese i servicii . 

· EN O/IEC 17000:201 7 Evaluarea conformita ii Vocabular i rinci ii generate 

SM SR ISO/PAS 17003 :2011 Evaluarea conformitatii. Reclamatii $i apeluri. Principii ~i cerinte 
PC-01-0C- Procedura de certificare OC CNVCPA 

6. Dcfinitii ~i abrcvieri 
Pentru scopurile prezentei procedmi se utilizeaza termeni ~i definitii prezentate in SM EN lSOnEo 

[t 7000:2Q]I: 
Apel: cerere a furnizorului obiectului evaluarii conformitatii inaintata organismului de evaluare a 
conformitatii pentnt reconsiderarea de catre ace! organism a unei decizii pe care acesta a luat-o in 
legatura cu acel obiect. 
Reclamatie: exprimare a insatisfac\iei, alta dec'it apeluI, de catre orice persoana. sau organiza\ie, fata de 
w1 organism de evaluare a conformitatii, referitoare la activitatile acestul organism, pentru care se 
a$teapta un raspuns. 
Reclamant/Apelant: persoana sau organizatie care depune o reclamatie /un apel. 
Abrevierile utilizate In textul procedurii 
OC - Organismul de Certificare; 
CNVCPA-Centrul National de Verificare a Calitatii Productiei Alcoolice; 
SMC- Sistemul Managementului Calitatii 
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CA - Comisia de apel 
CR - Comisia de analiza a reclamatiei 
PD -persoana desemnata 

7. Descrierea activitatilor 
7.1 Tratarea reclamatiilor 
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Reclamatiile inaintate de catre solicitanti se depun in scris la sediul i.s. ,,CNVCPA" sau pot fi 
transmise prin telefon,curierat, po~ta, fax, e-mail,fiind expuse in limba de stat sau in alta limba in 
conformitate cu Legea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. 
Reclamatia in forma electronica trebuie sa corespunda cerintelor fata de documentul electronic, inclusiv 
aplicarea semnaturii digitale, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Termenul de depunerea reclamatiei de la data cazului privind reclamatia este de 15 zile 

Reclamatia trebuie sa cuprinda: identificarea completa a reclamantului, respectiv numele ~i 

adresa acestuia, obiectul reclamatiei, sa fie datata ~i semnata de catre reclamant. 
Reclamatiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a reclamantului nu se 

iau in considerare ~i se claseaza. 
In cazul in care reclamantul transmite mai multe reclamatii, reclamind accea~a problema, acestea 

se vor conexa, reclamantul urm1nd sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate 
reclamaiile primite. 

Dupa primire, reclamatia este inregistrata prin atribuirea unui numar de intrare din Registrul 
evidentei documentelor de intrare, cod R-15-0C ~i este transmisa impreuna cu dosarul din care a decurs 
reclamatia catre Administratorul/Conducatorul OC. 

Administratorul/Conducatorul OC analizeaza reclamatia, stabile~te validitatea acesteia ~i decide 
asupra modului de tratare a reclamatiei, care poate consta in: 

• respingerea reclamatiei, pentru motive precizate; 
• admiterea reclamatiei. 

Indiferent daca reclamatia a fost admisa sau nu, decizia Administratorului/Conducatorului OC va 
fi comunicata reclamantului in maxim de 30 de zile de la data inregistrarii reclamatiei. In cazul, in care 
aspectele reclamate necesita o cercetare mai amanuntita, Administratorului /Conducatorului OC poate 
prelungi acest termen cu eel mult 15 zile. 

Daca decizia este de respingere a reclamatiei, reclamantul este in~tiintat oficial, printr-o scrisoare 
oficiala sub semnatura Administratorului/Conducatorului OC, in care sunt indicate motivele care au stat 
la baza luarii deciziei. 

Daca decizia este de admitere a reclamatiei, Administratorului/Conducatorului OC desemneaza 
prin ordin o Comisie de analiza a reclamatiei compusa din personal neimplicat in certificarea respectiva 
(min. 3 membrii). Din CR pot face parte: experti neimplicati in dosar, sefii sectoarelor, RSM, etc. 
CR inregistreaza reclamatia in Registru de rcclan1atii ~i apeluri, cod R-26-0C, evalueaza/ investigheaza 
reclamaia ~i toate datele existente la dosar, solicita documente ~i /sau inregistrari suplimentare daca este 
cazul, trage concluziile ce decurg din analiza ~i stabile~te activitatile ce trebuie efectuate pentru 
inchiderea reclamatiei. 

Aceste activitati pot fi: 
initierea unei/unor aciuni de reevaluare a conformitatii produsului dat (audit, inspectie, incercari, 

evaluare suplimentara, etc) 
initierea de corectii/actiuni corective ~i/sau preventive referitoare la activitatile efectuate de OC. 

Decizia de admitere a reclamatiei precum ~i deciziile CR sunt comunicate reclamantului printr-o 
scrisoare elaborata pe formular de corespondenta ~i sunt transmise sub sernnatura Administratorului 
/Conducatorului OC. 

CR stabile~te activitatile ce se vor desra~ura, resursele necesare ~i modalitatea de obtinere a 
acestora, precum ~i programul de desf'~urare al activitatilor respective. Rezultatele obtinute sunt 
transmise oficial reclamantului. 

In cazul unei reclamatii referitoare la activitatile des~urate de titularii certificatelor de 
conformitate ce pun pe piata produse certificate de OC, acesta este anuntat despre activitatile 
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suplimentare ce se vor desfa~ura $i despre costurile ce trebuie achitate de catre acesta. Dupa finalizarea 
acestor activitati sau in cazul refuzului de a accepta aceste activitati suplimentare/ platii costurilor 
suplimentare se poate lua decizia suspendarii sau retragerii certificarii. 

in cazul in care in urma analizei reclamatiilor sunt identificate neconformitati in activitatea OC, 
acestea vor fi tratate dupa procedura Audit intern" PS 8.6-0C. 

La finalizarea procesului de tratare a reclamatiilor OC va comunica reclamantului In mod oficial 
acest lucru printr-o scrisoare, transmisa sub semnatura Administratorului /Conducatorului OC . 

Reclamantul , daca nu este multumit de modul in care a fost tratata reclamatia $i de decizia 
Administratorului/Conducatorului OC, poate face apel m termen de 15 zile de la data primirii deciziei 
de catre apelant . 

Eficacitatea actiunilor ulterioare unei reclamatii este evaluata: 
- cu ocazia auditurilor inteme In cazul reclamaiilor privind activitatea OC ; 
- In cadrul activitatilor de supraveghere In cazul reclamaiilor referitoare la activitatile desfa$urate de 
titularii certificatelor de conformitate. 

In cazul investigarii reclamatiilor asupra conformitatii produselor certificate, parvenite din exterior, se 
efectueaza evaluarea de supraveghere inopinata la producatorul sau importatorul produselor date (PC-01-
0C p. 7.9). 

7.2 Tratarea apelurilor 
Apelantul transmite oficial in scris catre OC, apelul care trebuie sa cuprinda identificarea 

completa a apelantului, respectiv numele $i adresa acestuia $i obiectul apelului, datat $i semnat. 
Apelurile sau pot fi transmise prin curierat, po~ta, prin fax,e-mai l sau predat personal la anticamera 
CNVCPA. 

Dupa primire, apelul este inregistrat prin atribuirea unui numar de intrare $i a datei de intrare din 
Registrul evidentei documentelor de intrare, cod R-15-0C $i ii transmite impreuna cu dosarul de 
certificare din care a decurs apelul di.tre Administrator. 

Adrninistratorul desemneaza prin ordin omisia de ape! conform Regulamentului RCA 04-0C 
(min 3 membri). 

CA analizeaza apelul, stabile~te validitatea acestuia $i decide asupra modului de tratare a 
apelului, care poate consta In: 

respingerea apelului, pentru motive precizate; 
admiterea apelului. 

Indiferent daca apelul a fost admis sau nu, decizia CA va fi comunicata apelantului in maxim 30 de 
zile de la data inregistrarii apelului. In cazul cind este necesata o cercetare mai amanuntita 
Administratorul poate prelungi acest termen cu eel mult 15 zile. 

Daca decizia este de respingere a apelului, CA in$tiinteaza oficial apelantul printr-o scrisoare sub 
semnatura Administratorului despre decizia de respingere a apelului $i a motivelor care au stat la baza 
luarii deciziei. 
Daca decizia este de admitere a apelului CA inregistreaza apelul in Registm de reclama\ii $i apeluri, cod 
R-26-0C, evalueaza, investigheaza apelul $i toate datele existente la dosar, solicita documente $i /sau 
1nregistrari suplimentare daca este cazul, trage concluziile ce decurg din analiza $i stabi le$te activitatile 
ce trebuie efectuate pentru incheerea apelului. 

Aceste activitai pot fi: 
initierea unei/unor actiuni de reevaluare a conformitatii produsului considerat ( audit, inspectie, 
incercari, evaluare suplimentara, etc); 
initierea de corecti i/ac~iuni corective ~i/sau preventive referitoare la activitatile efectuate de OC. 

Cu ocazia investigatiei CA stabile$te responsabilii pentru activitaile ce se vor desfa~ura, resursele 
necesare $i modalitatea de obtinere a acestora, precum $i programul de des.Ia$urare al activitiitilor 
respective. Responsabilii desemnati vor efectua activitatile specificate $i vor colecta inregistrarile 
aferente. CA va urmari progresele realizate $i rezultatele obtinute $i va tine la curent apelantul. 

in cazul in care in urma analizei reclamatiilor sunt identificate neconformitati in activitatea OC, 
acestea vor fi tratate dupa procedura ,,Audi t intern" PS 8.6-0C. 
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La finalizarea procesului de tratare a apelurilor CA va comunica apelantului in mod oficial acest 
lucru print-o scrisoare sub semnatura Administratorului. 
Decizia in apartine OC. 

Eficacitatea actiunilor ulterioare unui apel este evaluata cu ocazia auditurilor inteme. 
Documentele aferente (apelurile, procesele verbale etc.) sunt arhivate in dosarul apelului. 

7.3 Contestarea deciziilor Comisia de apcl 
In situatia in care apelantul considera ca apelul nu a fast solutionat intr-o maniera care sa-1 satisfaca, 
poate sa respinga decizia CA CNVCPA ~i se poate adresa instantelor competente, declan~and un litigiu 
care va fi solutionat conform prevederilor legislatiei in vigoare. 

8.Responsabilitati 

8.1 AdministratoruVConduditorul OC este responsabil pentru urmatoarele: 
• analizeaza reclamatia, stabile~te validitatea acesteia ~i decide asupra modului de tratare; 
• desemneaza Comisia de analiza a reclamaiei/Comisia de analiza a apelului; 
• semneaza scrisorile referitoare la decizia de admitere/respingere a reclamatiei/apelului, deciziile 

CR/CA. 
8.2 Persoana responsabiHi 
• inregistreaza reclamatia/apelul ~i o Iii transmite lmpreuna cu dosarul de certificare 
Administratorului/Conducatorului OC. 
• elaboreaza scrisoarea de ln~tiintare a reclamantului/apelantului referitoare la decizia 
Administratorului/Conducatorului OC. 

8.3 Comisia de analiza a rcclamatiei 
• lnregistreaza reclamatia in Registrul de evidena a reclamatiilor; 
• evalueaza/investigheaza reclamatia ~i datele existente la dosar; 
• solicita documente/inregistrari suplimentare pentru analiza reclamatiei; 
• face concluzii ce decurg din analiza reclamatiei ~i stabile~te activitatile necesare pentru lnchiderea 
reclamatiei; 
• stabile~te responsabilii, resursele necesare ~i modul de obtinere a acestora, programul de desra~urare 
a activitatilor pentru lnchiderea reclamatiei 
Elaboreaza scrisoarea de in~tiintare a reclamantului referitoare la decizia Administratorului 
/Conducatorului OC de admitere a reclamatiei ~i la deciziile CR; 
• urmare~te desra~urarea activitatilor stabilite, progresele ~i rezultatele obtinute ~i tine la curent 
reclamantul cu acestea; 
• comunica reclamantului finalizarea procesului de tratare a reclamatiei. 

8.4 Comisia de apel 
• analizeaza apelul, stabi le~te validitatea acestuia ~i decide modul de tratare; 
• elaboreaza scrisoarea de in~tiintare a apelantului referitoare la decizia de admitere/respingere a 

apelului; 
• inregistreaza apelul in Registrul de evidenta apeluri; 
• evalueaza/investigheaza apelul ~i datele existente la dosar; 
• solicita documente/inregistrari suplimentare pentru analiza apelului; 
• face concluzii ce decurg din analiza apelului ~i stabile~te activitatile necesare pentru lnchiderea 

apelului; 
• stabile~te respensabilii, resursele necesare ~i modul de obtinere a acestora, prograrnul de 

desra~urare a activitatilor pentru inchiderea apelului; 
• elaboreaza scrisoarea de in~tiintare a apelantului referitoare la deciziile CA; 
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• urmare~te desta~urarea activitatilor stabilite, progresele ~i rezultatele obtinute ~ i tine la curent 
apelantul cu acestea; 
• comunica apelantului finalizarea procesului de tratare a apelului. 

8.5 Responsabil SM 
• verificarea implementarii actiunilor corective/preventive; 
• raportarea referitor la procesul de tratare a apelurilor/reclarnatiilor catre managementul de la eel mai 
inalt nivel, cu recomandari de imbunatiitire; 
• mentinerea desra~urarii eficace ~i eficienta a procesului de tratare a apelurilor/reclarnatiilor, inclusiv 
instruirea personalului corespunzator; 
• inregistrarea raportului de neconformitate. 

9. i nregistrari 

Nr Cod Denumirea documentului 

1 R-26-0C Registru de reclamatii si apeluri 

2 R-15-0C Registrul evidentei documentelor de intrare 

3 Cod: PVCR-01 Procesul verbal al comisiei de analiza a reclamatiilor 

4 Cod: PVCA-7 Proces verbal al sedintei CA 
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