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3. Scopul 

 

Prezenta procedură are drept scop, stabilirea cerințelor generale pentru activitatea personalului 

Organismului de Certificare Produse (OC) din cadrul Instituției Publice „Laboratorul central de testare a 

băuturilor alcoolice/ nealcoolice și a produselor conservate” (I.P. LCTBANPC), precum şi descrierea 

procesului pentru evaluarea conformității produselor în vederea informării agenților economici interesați 

cu privire la modul de desfășurare a tuturor etapelor de evaluare şi de supraveghere, în conformitate cu 

cerințele actelor normative și a documentelor normative (DN) în vigoare, inclusiv SM SR EN ISO/IEC 

17065:2013, SM SR EN ISO/IEC 17067:2014. 

Procedura conține, pe lângă informații de ordin general şi cerințele specifice pentru informarea 

solicitanților cu privire la: obținerea certificării conformității produsului, menținerea certificării în baza 

supravegherii, încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării.  

Pentru fiecare caz în parte, aceste reguli generale sunt completate de proceduri particulare, aplicabile 

produselor din domeniul de activitate al OC. 

          Procedura PC-04-OC se aplică pentru certificarea produselor alimentare și produselor din tutun 

autohtone şi a celor de import, din domeniul reglementat.  

  

4. Domeniul de aplicare 

 

Prezenta procedură se utilizează și este obligatorie pentru personalul OC din cadrul I.P. 

LCTBANPC, precum și pentru toate părțile interesate. Procedura se aplică în scopul evaluării 

conformității produselor alimentare și produselor din tutun (în continuare produse) pentru eliberarea 

certificatelor de conformitate.  

 

5. Documente de referință 

 

OC, în activitatea sa, se conduce de către actele normative ale Republicii Moldova și standardele 

moldovenești: 

1. Legea Nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității; 

2. Legea Nr. 278-XVI/2007 privind controlul tutunului; 

3. Legea Nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor; 

4. Legea Nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor; 

5. Legea Nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare; 

6. Legea Nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor; 

7. Hotărârea Guvernului Nr. 204/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de 

cofetărie”;  

8. Hotărârea Guvernului Nr. 206/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cafea. Extracte de 

cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai”; 

9. Hotărârea Guvernului Nr. 520/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind 

contaminanții din produsele alimentare; 

10. Hotărârea Guvernului Nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice 

pentru produsele alimentare; 

11. Hotărârea Guvernului Nr. 1191/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele 

maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană 

de origine vegetală și animală pentru animale; 

12. Normele Fundamentale de Radioprotecție. Cerințe și reguli igienice (NFRP-2000) din 27.02.2001; 

13. MS NI nr.07-00 din 30.04.2002 privind normativele igienice de nicotină, rășini şi ale 

reziduurilor de pesticide ditiocarbamice în tutun și țigarete; 

14. SM EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică 

produse, procese şi servicii; 

15. SM SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării 

produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor; 

16. SM EN ISO/IEC 17000:2020 Evaluarea conformității. Vocabular şi principii generale; 
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17. SM EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri 

de organisme care efectuează inspecții; 

18. SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează 

audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1. Cerințe;  

19. SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și 

etalonări; 

20. SM EN ISO 22000:2018 Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice 

organizație din lanțul alimentar; 

21. SM EN ISO 11609:2017 Stomatologie. Produse pentru igiena orală. Cerințe, metode de încercări si 

marcare; 

22. GOST 5904-82  Produse de cofetărie. Reguli de recepție, metode de prelevare şi pregătirea probelor; 

23. GOST 108-76 Какао-порошок. Технические условия; 

24. GOST 6502-94 Халва. Общие технические условия; 

25. SM DSTU 3781: 2005 Biscuiți. Condiții tehnice generale; 

26. GOST 15052-96 Кексы. Технические условия; 

27. GOST 14031-68 Вафли. Технические условия; 

28. GOST 14033-96 Крекер (сухое печенье). Общие технические условия; 

29. SM 238:2019 Torturi, prăjituri şi rulade. Specificații generale; 

30. GOST 15810-96 Изделия кондитерские пряничные. Общие технические условия; 

31. SM GOST R 50228:2005 Dulciuri făinoase orientale. Condiții tehnice generale; 

32. SM SR ISO 6079:2012 Ceai solubil sub formă solidă. Specificații; 

33. SM ISO 8243:2014 Țigarete. Eșantionare; 

34. SM SR ISO 12194:2004 Tutun în frunze. Determinarea dimensiunii particulei de strips; 

35. GOST 8073-77 Табак-сырье неферментированное. Технические условия; 

36. GOST 8072-77 Табак-сырье ферментированное. Технические условия; 

37. GOST 858-2000 Табак курительный. Общие технические условия; 

38. GOST 7823-2000 Табак трубочный. Общие технические условия; 

39. GOST 1505-2001 Папиросы. Общие технические условия; 

40. GOST 3935-2000 Сигареты. Общие технические требования; 

41. SM GOST 8699:2019 Trabucuri si țigări de foi. Specificații generale; 

42. Domeniul de acreditare al OC din cadrul  IP „LCTBANPC”; 

43. Manualul sistemului de management OC, cod MSM-01-OC; 

44. Documentele EA/IAF aferente standardului de referință SM SR EN ISO/IEC 17065:2013. 

 

 

6. Definiții şi abrevieri 

 

Pentru a interpreta corect prezenta procedură se aplică următorii termeni: 

Certificat de conformitate (CC) - document care atestă că un produs identificat corespunzător a 

fost supus procedurilor de evaluare a conformității şi că, la momentul evaluării, produsul este conform 

cerințelor specificate aplicabile; 

Certificare – atestare efectuată de o terță parte referitor la produse, procese, sisteme şi persoane; 

Evaluare a conformității – proces prin care se evaluează demonstrarea îndeplinirii cerințelor 

specificate pentru un produs, proces, serviciu, sistem, pentru o persoană sau un organism; 

Organism de evaluare a conformității – organism care efectuează activități de evaluare a 

conformității, inclusiv de etalonare, încercare, certificare şi inspecție; 

Supravegherea conformității – evaluarea conformității pentru a determina continuitatea 

conformității cu condițiile specificate; 

Schema de certificare - sistem de certificare asociat produselor specificate pentru care se aplică 

aceleași cerințe, reguli şi proceduri specifice; 

Solicitant/client – organizație sau persoană care are responsabilitatea fată de un organism de 

certificare de a se asigura că sunt îndeplinite cerințele pentru certificare, inclusiv cerințele pentru produs; 

Cerință pentru certificare - cerință specifică, inclusiv cerința pentru produs, care este îndeplinită 

de client ca o condiție pentru stabilirea sau menținerea certificării; 
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Reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică ce a primit un mandat scris din partea 

unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;  

 Neconformitate - abateri de la cerințele specifice aplicabile şi limitele stabilite în actele normative  

de referință al produsului finit, care afectează direct calitatea acestuia. Neconformitățile care pot influența 

direct asupra calității si inofensivității produselor se consideră majore, iar cele care nu influențează direct 

asupra calității si inofensivității produselor se clasifică ca minore; 

Lot - cantitatea de produs omogen fabricată sau ambalată în condiții identice; 

Expert – persoană competentă într-un anumit domeniu, care posedă cunoștințe temeinice şi 

experiență în domeniu dat; 

Șef echipă – expert delegat de către conducătorul OC, care a primit întreaga responsabilitate pentru 

managementul unei evaluări. 

 

Abrevierile utilizate pe parcursul textului: 

 

I.P. LCTBANPC Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/ 

nealcoolice și a produselor conservate” 

OC  Organism de Certificare 

CT Comitet Tehnic 

LÎ Laborator de încercări 

CC Certificat de conformitate 

PP Proces de producere 

DA Domeniu de acreditare 

DN Document Normativ 

PC Procedura de certificare 

SIA Sistemul Informațional Automatizat 

SM Sistemul de Management 

ONA MOLDAC Organismul Național de Acreditare 

RÎ Raport de încercări 

 

 

7. Descrierea activităților 

 

7.1 Generalități 

a) Organismul de Certificare:  

 

OC își desfășoară activitatea de evaluare a conformității în corespundere cu cerințele standardului 

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013. OC din cadrul I.P. LCTBANPC este acreditat de către ONA MOLDAC.  

Structura OC garantează imparțialitatea, confidențialitatea şi independența în stabilirea politicii OC 

în procesul de evaluare a conformității şi în procesul de luare a deciziilor privind certificarea produselor. 

Responsabilitățile şi activitatea OC sunt stipulate în regulamentul de activitate al acestuia (cod: RG-01-

OC). 

  OC dispune de personal calificat, cu studii în domeniu, instruit, cu cunoștințe şi experiența necesară 

pentru efectuarea evaluării conformității produselor. Selectarea, instruirea, evaluarea şi monitorizarea 

personalului implicat în activitatea de certificare se efectuează conform procedurii operaționale Personalul 

OC, cod PO-6.1-OC. Personalul garantează confidențialitatea informației care o deține despre solicitant, 

despre produse şi despre procesul evaluat, obținută în timpul evaluării conformității. Pentru certificarea 

produselor este aplicată legislația în vigoare a Republicii Moldova. OC deține registrul documentelor 

normative (cod: R-19-OC), care este pus la dispoziția personalului implicat în lucrările de certificare.  

 

b) informațiile disponibile public: în scopul obținerii CC la produse, OC prezintă solicitantului 

mapa informativă pe suport de hârtie  (M.I. 03-23) și informația în format electronic publicată pe site-ul 

I.P. LCTBANPC, www.lctbanpc.md. Mapa informativă conține setul de documente necesare pentru 

informarea solicitantului despre activitatea OC şi despre serviciile de certificare, pentru fiecare schemă în 

parte.  

http://www.lctbanpc.md/
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Lucrările de certificare se inițiază prin încheierea contractului de prestare a serviciilor (CPS 4.1.2) 

şi achitarea prealabilă (70% din suma totală). Aceste prevederi sunt indicate în pct.2.2 al contractului 

menționat. Plata pentru serviciile solicitate se efectuează conform contului de plată eliberat solicitantului, 

prin virament sau în numerar, cu eliberarea facturii și/sau a bonului de casă. 

 Pentru încheierea contractului de prestare a serviciilor solicitantul atașează următoarele documente:  

- certificatul de înregistrare a întreprinderii / extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice,   

- licența de activitate (pentru produsele din tutun), 

- certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor. 

 Tarifele pentru serviciile de certificare pot fi consultate la contabilitate I.P. LCTBANPC sau pe 

site www.lctbanpc.md.  

  

c) schemele de certificare: schemele de certificare se stabilesc luând în considerare specificul 

procesului de fabricare a produselor, specificul furnizării şi utilizării materiei prime şi a materialelor 

auxiliare, specificul indicilor fizico-chimici şi de inofensivitate determinați, eventualele riscuri de 

fabricare a unor produse sigure şi de calitate. 

 

 Etapele certificării sunt descrise în standardul de referință a organismelor de certificare SM SR EN 

ISO/IEC 17065:2013, iar îndrumări generale referitoare la dezvoltarea schemelor sunt specificate în SM 

SR EN ISO/IEC 17067:2014, stipulate în Anexa 1 la prezentul document. 

 

 În activitatea sa, OC operează cu trei scheme de certificare: 1b, 2 și 3. Certificarea produselor se 

efectuează în corespundere cu cerințele SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. 

 

➢ schema 1b cuprinde certificarea produselor fabricate în loturi, fără evaluarea procesului de producere 

și se aplică importatorilor și producătorilor autohtoni. Aceste scheme prevăd următoarele elemente: 

– prelevarea eșantioanelor de către OC de la depozitul solicitantului sau producătorului și  

din lotul de produse importate în Republica Moldova, conform declarațiilor vamale; 

– identificarea lotului fabricat/importat, 

– determinarea caracteristicilor prin încercări, 

– evaluarea rezultatelor rapoartelor de încercări, 

– decizia de certificare, 

– acordarea certificatului de conformitate pe termen de valabilitate a produsului, solicitat în 

cerere și indicat în certificatul de calitate de către client, pentru produsele autohtone. 

 

Schema de certificare 1b se aplică pentru produsele alimentare și produsele din tutun, care se certifică 

în conformitate cu actele normative în vigoare pentru tipurile date de produse. 

 

➢ schema 2, cuprinde certificarea produselor fabricate în serie, fără evaluarea procesului de producere, 

dar cu supravegherea produselor certificate. Se aplică importatorilor:  

- la solicitarea agentului economic (solicitantului), pentru produsele de import, în baza 

contractelor de livrare; 

- cu efectuarea supravegherii o dată pe an.  

 

Această schemă prevede următoarele elemente: 

– evaluarea depozitului, 

– analizarea informației documentate, 

– identificarea/prelevarea produsului prin eșantionare, 

– determinarea caracteristicilor prin încercări, 

– evaluarea rezultatelor rapoartelor de încercări, 

– evaluarea rezultatelor examinării depozitului, 

– decizia de certificare, 

– acordarea certificatului de conformitate pe termen de un an la certificarea inițială, iar pentru 

recertificare - 2 ani, 

– supravegherea o data în an a condițiilor de acordare a certificării (a se vedea pct.7.9). 

http://www.lctbanpc.md/
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➢ schema 3, cuprinde certificarea produselor fabricate în serie, cu evaluarea procesului de producere, 

aplicabilă producătorilor autohtoni și străini, care prevede următoarele elemente: 

– evaluarea procesului de producere; 

– identificarea/prelevarea produsului prin eșantionare, 

– determinarea caracteristicilor prin încercări; 

– evaluarea rezultatelor rapoartelor de încercări; 

– evaluarea rezultatelor examinării procesului de producere; 

– decizia de certificare; 

– acordarea certificatului de conformitate pe termen de:  

– 1 an pentru întreprinderile producătoare, care nu dispun de Laborator de Încercări 

acreditat/atestat, dar au contract cu un laborator acreditat pentru efectuarea încercărilor de 

laborator, cu periodicitatea supravegherii o dată în 6 luni;  

– 2 ani pentru întreprinderile, care certifică produsele de mai mulți ani în șir, sunt 

înzestrate cu utilaj și tehnologii moderne, nu dispun de un laborator de încercări, dar au 

contract cu un LÎ acreditat pentru efectuarea încercărilor de laborator periodice, cu 

periodicitatea supravegherii o dată pe an; 

– 3 ani pentru întreprinderile producătoare, care sunt înzestrate cu utilaj și tehnologii 

moderne, dispun de un laborator de încercări acreditat/atestat pentru efectuarea încercărilor 

de laborator periodice, sau au implementat sistemul de management al calității, cu 

periodicitatea supravegherii o dată pe an. 

– supravegherea o data în an a condițiilor de acordare a certificării cu testarea eșantioanelor 

prelevate din loturile produse (a se vedea pct. 7.9).  

 

Schema nr. 3 se aplică în cazurile, când procesul de producere este constant, întreprinderea deține 

spatii, utilaj performant, personal calificat capabil să asigure calitate stabilă a produselor, etc. 

 

Termenul de eliberare a Certificatului de Conformitate este de 15 zile, pentru produsele certificate 

conform schemei 2 și 3.  Acest termen variază în dependență de sortimentul întreprinderii, de mărimea și 

numărul locațiilor solicitantului, de existența și clasificarea neconformităților, etc. 

 

7.2 Solicitare. 

 

Cererea de certificare (C-7.2/a), completată lizibil, datată şi semnată de către conducătorul 

întreprinderii solicitante, cu aplicarea ștampilei umede a acestuia, cuprinde, în dependență de schema de 

certificare, următoarea informație: 

- tipul cererii 

- denumirea solicitantului, adresa juridică, telefon, telefon-fax, e-mail 

- denumirea producătorului, adresa juridică, telefon, telefon-fax, e-mail 

- denumirea importator, adresa juridică, telefon, telefon-fax, e-mail 

- numărul /data contractului de livrare a produsului cu identificarea țării   

       producătoare/importatoare (la solicitare) 

- scopul certificării: Import/Export/RM 

- schema de certificare solicitată (lot/serie/contract) 

- cerințe suplimentare (modificare/recertificare/extindere) 

- nr. mostră (se completează de către expert din SIA) 

- denumirea produsului 

- codul produsului 

- data fabricării (după caz) 

- act normativ, DN 

- limba de îndeplinire a certificatului 

- limba de îndeplinire a raportului de încercări 

- informație suplimentară 

- numărul și data RÎ eliberat de către LÎ din cadrul I.P. LCTBANPC 
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Modificările ulterioare, efectuate în cererea de certificare, trebuie să fie confirmate prin semnătura 

persoanei responsabile. 

Concomitent, în dependență de cerințele schemei solicitantul anexează la cerere următoarele 

documente: 

            pentru schema 1b: 

- sortimentul produselor solicitate spre certificare 

- fișa chestionar completată (FCE-7.2/a) 

- certificat de origine (după caz), invoce și declarație vamală (la import) 

- certificat de calitate (prezentat de către producător) 

- certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor (după caz) 

- contract de arendă a depozitului sau document ce atestă proprietatea depozitului 

- acte care confirmă trasabilitatea produsului (după caz) 

 

pentru schema 2: 

- sortimentul produselor solicitate spre certificare 

- fișa chestionar completată (FCE-7.2/a) 

- certificat de origine (după caz), invoce și declarație vamală (la import) 

- contract de livrare cu furnizorul 

- certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor (după caz) 

- contract de arendă a depozitului sau document ce atestă proprietatea depozitului 

- acte care confirmă trasabilitatea produsului (după caz) 

 

 pentru schema nr.3: 

- sortimentul produselor solicitate spre certificare 

- fișa chestionar completată (FCEP-7.2/a) 

- certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor 

- contract de arendă sau document ce atestă proprietatea proprie 

- certificat de calitate prezentat de către producător 

- lista echipamentelor de măsurare 

- lista personalului 

- acte care confirmă trasabilitatea produsului  

  

Recunoașterea certificatelor de conformitate străine în scopul certificării: 

În cazul recunoașterii certificatelor de conformitate și rapoartelor de încercări (emise de organismele 

de evaluare a conformității străine în baza acordurilor bilaterale de recunoaștere reciprocă a activităților de 

evaluare a conformității, sau de organismele de evaluare a conformității acreditate de organismele de 

acreditare semnatare ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru 

Acreditare) eliberate pentru produsele de import fabricate în serie sau pentru produsele importate din statele 

membre ale Uniunii Europene, acestea vor fi traduse în limba de stat (după caz) și confirmate prin 

specimenul de ștampilă originală al importatorului.  

Recunoașterea acestora se va efectua prin eliberarea unui certificat de conformitate nou emis de 

către OC.  

Setul de documente, prezentat pentru recunoaștere, va mai conține:  

- copia documentelor normative, în conformitate cu care a fost fabricat și poate fi identificat 

produsul; 

- originalul sau copia autentificată a certificatului de conformitate din țara de origine a 

produsului sau a declarației de conformitate; 

- originalul sau copia autentificată a raportului de încercări privind încercările efectuate în 

scopul certificării etc. 

 

Corectitudinea completării cererii de certificare depusă este verificată de către persoana 

responsabilă de recepția cererilor. După verificare, cererea se înregistrează în registrul electronic (R-01-

OC/A, programul SIA) cu atribuirea numărului de depunere/înregistrare, la care se va face referință pe tot 
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parcursul certificării. Registrul cererilor se tipărește pe suport de hârtie lunar, se sigilează, se ștampilează 

şi se semnează de către conducătorul OC, șef adjunct OC şi se arhivează în mapa „Registrul de evidență 

a cererilor pentru certificare” (R-01-OC/A).  

 

7.3 Analiza solicitării. 

Analiza cererii este efectuată de către Conducătorul OC. În cazul absenței Conducătorului OC, sau 

în cazul în care acesta este implicat în procesul de evaluare, decizia este luată de către Șef adjunct OC. În 

cazul absenței Conducătorul OC și în cazul în care Șef adjunct OC este implicat în procesul de evaluare, 

decizia de certificare este luată de către persoana nominalizată prin Ordin.  

Analiza cererii este efectuată pentru a se asigura că: 

- informația despre solicitant este suficientă pentru a efectua certificarea, 

- cerințele pentru certificare sunt clar definite în cerere, 

- OC are competența şi capacitatea de a efectua activitatea de certificare solicitată, 

- sunt luate în considerație domeniul de certificare, timpul necesar pentru evaluare, limba de 

comunicare, etc.  

În cazul deciziei pozitive, conducătorul OC numește echipa de evaluare, șeful echipei de 

evaluare/expertul responsabil de dosar şi persoana responsabilă de prelevarea mostrelor, ținând cont de 

următoarele cerințe: 

- schema de certificare, 

- competențele necesare pentru realizarea obiectivelor certificării, 

- cerințele de certificare, inclusiv legale, reglementate sau contractuale, 

- garantarea imparțialității şi asigurarea încrederii solicitantului în competența membrilor 

echipei, 

- absența oricărui conflict de interese, etc.  

 

Decizia asupra cererii este expusă în formularul (DC-7.3/a). În această decizie se indică denumirea 

produselor supuse certificării, echipa de evaluare, schema de certificare, actele normative referitoare 

produs, denumirea laboratorului de încercări care va efectua încercările, etc.   

 

Solicitantul confirmă, prin semnătură, acordul sau dezacordul său cu toate cele menționate în 

decizia asupra cererii. În cazul acordului, șeful echipei preia dosarul pentru inițierea lucrărilor de 

certificare, confirmând aceasta prin semnătură. 

 

Organismul de certificare refuză să efectueze o anumită certificare dacă îi lipsește oricare dintre 

competențele sau capabilități pentru activitățile de certificare necesare. 

 

Dacă clientul solicită certificarea produselor ce nu sunt incluse în domeniul de acreditate al OC, 

organismul analizează posibilitățile și poate decide extinderea domeniului. În cazul unei decizii pozitive 

OC elaborează o procedură nouă sau se revizuiește procedura existentă, cu introducerea domeniului 

extins. Concomitent se determină schema de certificare, se elaborează formularele necesare conform 

documentului normativ solicitat, se efectuează instruirea personalului OC, se subcontractează serviciile 

de evaluare (personal, laborator de încercări), etc. După, OC solicită MOLDAC extinderea domeniului de 

acreditare pentru produsele noi. 

 

 Organismul de certificare se bazează pe certificările pe care le-a acordat deja clientului sau le-a 

acordat deja altor clienți, pentru a omite unele activități, atunci organismul de certificare face referire la 

certificările existente în înregistrările sale. La solicitarea clientului, organismul de certificare furnizează 

justificarea omiterii activităților. 

 

7.4 Evaluare 

 

Conducătorul OC numește membrii echipei de evaluare. Șeful echipei poartă întreaga 

responsabilitate pe toată durata procesului de evaluare. În echipa de evaluare poate fi inclus un expert în 
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formare, monitorizat de expertul OC, care trebuie să fie competent şi să preia sarcinile expertului în 

formare la necesitate, să ducă responsabilitatea finală pentru activitățile acestuia.  

 

 În anumite situații, în echipa de evaluare al OC, sunt incluși monitori OC, observatori care includ 

reprezentanți MOLDAC, reprezentanți ai autorităților de reglementare, traducători, etc. Solicitanții OC 

conform prevederilor contractului, sunt obligați să accepte participarea acestora la evaluare. 

 

7.4.1 Analiza documentelor anexate la cererea de certificare. 

 

Cererea de certificare, împreună cu documentele anexate şi transmise de solicitant, sunt analizate 

de echipa de evaluare, desemnată pentru: 

- verificarea corectitudinii completării documentelor prezentate de către client (cerințele trebuie 

să fie clar definite, documentate şi înțelese); 

- verificarea corespunderii informației din documentele de însoțire a produsului cu informația 

despre produs descrisă în cerere; 

- verificarea documentelor de însoțire a produsului importat, verificarea autentificării (prin 

ștampila clientului) traducerilor documentelor în limba de stat, în cazul când acestea sunt 

întocmite într-o limba străină; 

- examinarea documentelor, referitor la conformitatea lor cu prevederile actelor normative a 

Republicii Moldova; 

- verificarea documentelor normative de referință prezentate. 

 

Echipa de evaluare analizează setul de documente și întocmește Raportul de analiză a 

documentelor, (RAD -7.4/a) pentru schemele 1b, 2, 3. 

 

7.4.2 Numirea și comunicarea echipei de evaluare. 

 

 Echipa poate fi constituită din una sau mai multe persoane. 

 

 Conducătorul OC (sau altă persoană autorizată) desemnează personal calificat, angajat permanent 

sau în bază de contract, care nu a fost implicat la proiectarea, livrarea, elaborarea sau întreținerea 

produselor supuse certificării într-o perioadă de timp, care ar putea să contravină imparțialității.  

 

Expertul nu poate fi inclus în componența echipei de evaluare dacă: 

- este angajatul solicitantului sau a lucrat minimum 2 ani în urmă la întreprindere; 

- a participat la pregătirea întreprinderii către evaluare în bază de contract; 

- este angajatul unui concurent; 

- dacă a oferit solicitantului servicii de consultanță; 

- dacă este implicat în proiectarea, fabricarea sau furnizarea produsului. 

Componența şi numărul echipei de evaluare depinde de volumul de lucru presupus. 

 

 Fișa de comunicare (FC-7.4/7.9/a), cu menționarea componenței echipei de evaluare se transmite 

solicitantului. Solicitantul poate să obiecteze desemnarea a unui sau mai mulți membri ai echipei de 

evaluare sau observatori. Obiectarea trebuie să fie argumentată. Conducătorul OC analizează fiecare caz 

obiectat, și atunci când obiecția este fondată se iau măsurile adecvate. Modificări în componența echipei 

de evaluare se permit maxim de 2 ori. Fișa semnată de către solicitant, este remisă șefului echipei. 

 

7.4.3 Planul de evaluare. 

 

Planul de evaluare a produselor întocmit și aprobat în modul stabilit conține următoarea informație: 

- obiectivele evaluării (evaluarea conformității cu scopul de a se asigura că întreprinderea 

îndeplinește cerințele legale, reglementate şi contractuale aplicabile), 

- domeniul evaluării (locațiile fizice, unitățile organizatorice, procesele ce vor fi evaluate), 

- datele calendaristice şi locațiile unde se vor realiza activitățile evaluării la fața locului, 
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- ora şi durata prevăzută pentru activitățile evaluării la fața locului, 

- rolurile şi responsabilitățile membrilor echipei de evaluare şi a persoanelor care îi însoțesc, 

- limba de comunicare, 

- tehnici de evaluare care urmează a fi utilizate. 

 

Pentru schemele 1b, 2 se utilizează formularul planului (PE-7.4/PS-7.9/a), iar pentru schema 3 (PEPP-

7.4/PSPP-7.9/a). 

Perioada de desfășurare a evaluării se stabilește în dependență de sortimentul produselor, numărul 

de locații şi distanțele dintre ele. Planul este transmis solicitantului cu cel puțin 1 zi înainte de evaluare. 

Solicitantul analizează planul, confirmând acceptul prin semnătură. În cazul, când solicitantul are obiecții 

referitoare la unele puncte din planul respectiv (data evaluării, ora, ordinea compartimentelor, etc), se fac 

modificările acceptate reciproc între OC şi solicitant. 

 

Pentru desfășurarea evaluării, OC utilizează mai multe tehnici de evaluare – analiza documentelor, 

evaluarea la fața locului, intervievarea, evaluare inopinată, evaluarea la distanță. 

OC evaluează competența activităților solicitanților serviciilor de certificare, indiferent de locul 

unde aceste activități sunt desfășurate. Domeniul unui solicitant este evaluat prin utilizarea unei 

combinații de evaluare la fața locului și a altor tehnici de evaluare, cum ar fi cele menționate mai sus.   

În cazuri excepționale, OC poate utiliza evaluarea la distanță, care prevede evaluarea locației fizice a 

unui producător /importator prin utilizarea mijloacelor electronice. 

Această metodă poate fi utilizată, atunci când toate înregistrările clientului sunt  disponibile OC, 

anterior și în timpul evaluării, cum ar fi accese la documente și înregistrări, posibilitatea utilizării 

mijloacelor electronice de comunicare, intervievarea prin mijloace electronice. Utilizarea tehnologiilor 

informaționale sunt prevăzute de documentul IAF MD 4:2018 și pot fi efectuate în următoarele cazuri: 

• vizitele fabricii sunt imposibile, de ex. din cauza restricțiilor de călătorie sau a politicilor 

companiei, 

• când condițiile climaterice extreme nu pot permite efectuarea deplasării echipei, iar evaluarea, din 

motive întemeiate, nu poate fi amânată, 

• în împrejurări imprevizibile/de forță majoră, cum ar fi situații de război, greve, cutremure, 

calamități naturale, incendii, pandemii, etc., confirmate prin acte emise de Guvern, dispoziții emise 

de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, 

• alte cazuri. 

Situațiile de mai sus și alte situații pot apărea într-o varietate de forme și combinații. 

OC utilizează prevederile documentelor informative IAF ID 3:2011 (evaluarea în situații 

excepționale) și IAF ID 12:2015 (evaluarea la distanță), ca sursă de informare pentru efectuarea 

evaluărilor la distanță. 

Evaluarea la distanță  se poate utiliza numai pentru părți ale evaluării (locația solicitantului) sau 

pentru evaluarea de urmărire (verificarea implementării eficace a acțiunilor corective impuse în urma 

înlăturării unei neconformități). 

În cazul când OC a decis utilizarea evaluării la distanță, solicitantul trebuie să poată demonstra, că 

mijloacele electronice utilizate sunt capabile să asigure o evaluare în regim on-line, fără întrerupere.  

Mijloacele electronice utilizate pot fi: platformele skype, zoom, viber, messenger, etc, care 

demonstrează capabilitatea de a lucra on-line. 

7.4.3 Evaluarea de certificare la sediul clientului 
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7.4.3.1 Evaluarea după schema 1b. 

 

 Se vor pregăti următoarele formulare:     

- fișa-chestionar pentru evaluarea depozitului (FCE-7.2/a), 

- plan de evaluare a produselor (PE-7.4/PS-7.9/a), 

- declarația de confidențialitate a echipei de evaluare (DEE-4.5/a), 

- proces verbal al ședinței de deschidere/închidere (PV-7.4/a), 

- act de prelevare a mostrelor (AP-01/a), 

- program de încercări a eșantionului (PÎ-04-OC/a), 

- fișa de observații (FO-7.4/a), 

- raport de neconformitate (RN-7.4/a). 

 

Evaluarea produselor include: ședința de deschidere, verificarea condițiilor de depozitare a 

produselor, a conformității etichetării produselor (denumirea produselor, producătorul/importatorul, data 

fabricării, termenul de valabilitate, mărimea lotului, masa / volumul / ambalajul, ingredientele, etc.) cu 

informația indicată în documentația de însoțire a produsului, întocmită conform legislației RM în vigoare, 

identificarea produsului și prelevarea conform DN în vigoare, ședința de închidere. 

 

Identificarea lotului pentru certificare presupune verificarea marcării, ambalării, volumului lotului 

prezentat, condițiilor şi termenului de păstrare (când este cazul). Marcarea trebuie să corespundă cerințelor 

actelor normative și a DN în vigoare. Mărimea lotului în timpul identificării trebuie să corespundă 

cantității indicate în documentația de însoțire. Înregistrările privind identificarea se fac în raportul de 

evaluare. 

Echipa de evaluare întocmește raportul de evaluare (RE-7.4/RS-7.9/a) și prelevează eșantionat 

probe de produs, în scopul conformității calității şi inofensivității produselor.  

 

Prelevarea mostrelor se efectuează în prezența solicitantului, care semnează actul de prelevare 

a mostrelor (AP-01/a). Mostrele prelevate trebuie să fie reprezentative pentru loturile din care sunt 

prelevate.  Cantitatea mostrelor din fiecare lot de produse omogene se stabilește de către echipă/expert, 

reieșind din cerințele actelor normative (a se vedea pct. 5) sau de numărul de indici necesari pentru a fi 

determinați conform modalităților de certificare prescrise în pct. 9 din prezenta procedură. 

 

În cazul depistării unor neconformități se va întocmi raport de neconformitate (RN-7.4/a). Echipa de 

evaluare poate emite observații cu înregistrarea acestora în fișa de observații (FO-7.4/a). Expertul va 

informa clientul despre toate neconformitățile si observațiile depistate. 

 

Atunci când este dovedită o neconformitate, OC o va lua în considerare şi va decide asupra acțiunilor 

corespunzătoare: 

- continuarea evaluării în condițiile specificate de OC, 

- suspendarea certificării în așteptarea acțiunilor de remediere efectuate de client. 

 

Rezultatele evaluării produselor sunt înregistrate în Raportul expertului referitor la procesul de 

certificare (REPC-7.4/a). 

 

După eliminarea neconformităților, în cazul depistării acestora, solicitantul informează OC. În 

cazul când evaluatul acceptă inițierea acțiunilor corective, are loc urmărirea acțiunilor corective prin 

înregistrări ulterioare în formularul Raportului de neconformitate (RN-7.4/a). În cazul când evaluatul nu 

acceptă inițierea acțiunilor corective, certificarea se respinge şi se emite Refuz privind eliberarea CC 

(REF-7/a). 

 

7.4.3.2 Evaluarea produselor în serie conform schemei 2 și 3 

 

 Pentru schema de certificare 2 se vor pregăti formularele: 
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- fișa-chestionar pentru evaluarea depozitului (FCE-7.2/a), 

- plan de evaluare a produselor (PE-7.4/PS-7.9/a), 

- declarația de confidențialitate a echipei de evaluare (DEE-4.5/a), 

- proces verbal al ședinței de deschidere/închidere (PV-7.4/a), 

- chestionar pentru evaluare (CE-7.4/CS-7.9/a) (după caz), 

- act de prelevare a mostrelor (AP-01/a), 

- program de încercări a eșantionului (PÎ-04-OC/a), 

- fișa de observații (FO-7.4/a), 

- raport de neconformitate (RN-7.4/a). 

 

 Conform acestei scheme se evaluează condițiile de depozitare a produselor solicitate spre certificare 

în scopul determinării aptitudinilor fabricantului/ importatorului de a asigura stabilitatea parametrilor de 

inofensivitate şi calitate, de a constata corespunderea parametrilor produsului fabricat cu parametrii 

stabiliți pentru produs.  

 

 Pentru schema de certificare 3 se vor pregăti formularele: 

- fișa-chestionar pentru efectuarea evaluării procesului de certificare (FCEP-7.2/a), 

- plan de evaluare a procesului de producere (PEPP-7.4/PSPP-7.9/a), 

- declarația de confidențialitate a echipei de evaluare (DEE-4.5/a), 

- proces verbal al ședinței de deschidere/închidere (PV-7.4/a), 

- chestionar pentru evaluare (CEPP-7.4/CSPP-7.9/a) (după caz),  

- act de prelevare a mostrelor (AP-01/a), 

- program de încercări a eșantionului (PÎ-04-OC/a), 

- fișa de observații (FO-7.4/a), 

- raport de neconformitate (RN-7.4/a). 

 

 Conform schemei 3 se evaluează procesul de producere în scopul determinării aptitudinilor 

producătorului de a asigura stabilitatea parametrilor de inofensivitate şi calitate, de a constata 

corespunderea parametrilor produsului fabricat cu parametrii stabiliți pentru produs. 

 

 Evaluarea  procesului de producere/ de depozitare a produselor se efectuează conform planului de 

evaluare. 

 Pe parcursul evaluării procesului de producere/ depozitului echipa de evaluare va analiza: 

- modul de recepționare a materiei prime cu dovezi de verificare de la producător şi documente ce 

confirmă calitatea, condițiile de depozitare, 

- evaluarea respectării parametrilor de proces la fiecare etapă a procesului tehnologic cu 

înregistrările efectuate (planul de control al produsului pe flux (după caz), 

- verificarea validității echipamentelor de măsurare în procesul de producere, 

- examinarea disponibilității şi stării utilajului tehnologic, 

- evaluarea planurilor de mentenanță: electrică, a clădirilor, mecanică,  a transportului, a tehnicii de 

calcul cu indicarea responsabililor, 

- starea sanitară a întreprinderii, 

- examinarea DN pentru produs, instrucțiunilor tehnologice, 

- verificarea efectuării încercărilor în LÎ atestat sau acreditat dacă există, dacă lipsește atunci se 

verifică existența contractului de colaborare cu un Laborator de încercări acreditat/atestat, 

- evaluarea rezultatelor încercărilor periodice conform DN, 

- examinarea înregistrărilor şi datelor informaționale privind rezultatele încercărilor, controalelor 

calității produselor şi respectarea regimurilor tehnologice, 

- verificarea produsului finit, 

- evaluarea respectării cerințelor de ambalare, etichetare, păstrare şi transportare a produsului finit, 

- verificarea înregistrărilor care confirmă instruirea personalului evaluatului, 

- examinarea acțiunilor corective şi  preventive întreprinse în urma primirii reclamațiilor sau în urma 

depistării unor neconformități de către serviciul calitate.  
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Pe parcursul evaluării se va completa Chestionarul de evaluare pentru schemele 1b, 2 (CE-7.4/CS-

7.9/a) și pentru schema 3 (CEPP-7.4/CSPP-7.9/a) după caz, sau direct în Raportul de evaluare pentru 

schemele 1b, 2 (RE-7.4/RS-7.9/a) și pentru schema 3 (REPP-7.4/RSPP-7.9/a). Chestionarul este destinat 

să furnizeze informații preliminare în legătură cu clientul şi capabilitatea acestuia de a controla calitatea 

şi de a continua conformitatea produselor sale cu cerințele specifice și se utilizează în cazul experților 

începători. 

 

Echipa poate fi constituită din 1-3 persoane, membrii echipei fiind delegați de către Conducătorul 

OC. În cadrul echipei de evaluare este delegat un Șef de echipă, care poartă întreaga responsabilitate 

pentru asigurarea eficienței activității acesteia. Specialiștii numiți trebuie să fie persoane autorizate oficial 

de OC pentru activitatea dată în conformitate cu prevederile PO-6.1. 

 

Evaluarea procesului de producere începe cu ședința de deschidere, unde Șeful echipei prezintă 

echipa de evaluare, scopul evaluării, modul de desfășurare al evaluării conform planului de evaluare, dacă 

au survenit modificări în plan, semnarea declarației de confidențialitate și nominalizarea specialiștilor din 

partea clientului, responsabili de procese. 

 

La ședința de deschidere participă managementul de vârf al solicitantului, responsabilii de procese, 

membrii echipa de evaluare a OC. Șeful echipei de evaluare conduce ședința de deschidere, iar la finele 

acestei ședințe se întocmește procesul verbal (PV-7.4/a).  

Declarația de confidențialitate (DEE-4.5/a) semnată de către membrii echipei de evaluare a OC se 

transmite conducerii întreprinderii solicitant.  

 

Echipa de evaluare va comunica constatările evaluării pe parcursul efectuării acesteia. 

 

În procesul de identificare se vor preleva probe de produse, pentru încercări de laborator. Probele se 

prelevă conform documentelor normative pentru produs și în corespundere cu instrucțiunea de lucru 

pentru prelevarea probelor (IL-05-OC, IL-06-OC, IL-07-OC), în prezența clientului, care semnează actul 

de prelevare. 

 

Echipa de evaluare analizează rezultatele evaluării şi clasifică constatările depistate, în observații şi 

neconformități. Echipa de evaluare întocmește raportul de neconformitate (RN-7.4/a) şi fișa pentru 

observații (FO-7.4/a), care sunt transmise sub semnătură solicitantului. Neconformitățile înregistrate se 

discută și la necesitate echipa de evaluare furnizează explicații referitor la constatările efectuate. 

 

La baza înregistrării unei neconformități, trebuie să stea o dovadă obiectivă care urmează a fi 

argumentată clar şi identificată în detaliu. Neconformitățile trebuie discutate cu solicitantul pentru a se 

asigura că dovada este corectă şi că neconformitățile sunt înțelese şi acceptate de ambele părți. Șeful 

echipă/ expertul trebuie să se abțină de la sugerarea cauzei neconformităților sau a soluției de înlăturare a 

acestora.  

În funcție de impactul neconformităților asupra credibilității schemei de certificare, acestea pot fi 

clasificate astfel: 

1) Neconformități majore - care pot influența direct asupra calității și inofensivității produsului, 

2) Neconformități minore - care nu influențează direct calitatea și inofensivitatea produsului. 

 

 Echipa de evaluare OC, în timpul evaluării poate emite și observații, care sunt propuneri de 

îmbunătățire asupra procesului de producere. 

 

 Rezultatele evaluării procesului de producere sunt aduse prompt la cunoștința clientului de către 

OC, în cadrul ședinței de închidere, identificând toate neconformitățile care trebuie înlăturate în scopul 

îndeplinirii tuturor cerințelor pentru certificare, precum şi amploarea evaluării sau încercărilor 

suplimentare cerute. 
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 Evaluarea se finisează cu ședința de închidere:  

- participarea la ședință a părților interesate şi a reprezentantului conducerii de vârf din partea 

clientului, care este abilitat să întreprindă acțiuni corective/preventive, 

- prezentarea concluziilor astfel încât să se asigure că personalul de conducere înțelege 

rezultatele evaluării, 

- modul de remediere şi stabilire a termenilor pentru acțiunile corective. 

 

 În cadrul ședinței de închidere echipa de evaluare își expune concluziile asupra competenței și 

conformității produselor evaluate. Solicitantul poate solicita echipei de evaluare clarificări privind 

constatările, inclusiv neconformitățile identificate, dacă există, și fundamentarea acestora. Orice opinii 

divergente referitoare la constatările şi/sau concluziile evaluării, între echipa de evaluare şi solicitant, 

trebuie discutate şi, dacă e posibil, rezolvate în cadrul ședinței de închidere. În final se semnează procesul 

verbal al ședinței de închidere de către toți participanții 

  

Solicitantul trebuie să trateze și să prezinte dovezi de eliminare a neconformităților în termenele 

stabilite de către OC, după cum urmează:  

- 15 zile lucrătoare – pentru neconformități majore, 

- 30 zile lucrătoare – pentru neconformități minore. 

  

Pentru toate categoriile de neconformități constatate de OC, solicitantul trebuie să stabilească 

cauzele rădăcină a neconformităților, amploarea neconformităților, acțiuni specifice întreprinse pentru 

eliminarea neconformităților (corecții, acțiuni corective). Dovezile prezentate de solicitant trebuie să fie 

suficiente și convingătoare, în caz contrar se solicită informații suplimentare de la solicitant.  

 

Atunci când o neconformitate minoră nu poate fi închisă în termeni stabiliți din motive argumentate, 

clientul solicită extinderea termenului de înlăturare a neconformității, iar OC eliberează CC, cu 

monitorizarea periodică a înlăturării neconformității în termenii stabiliți.   

 

În cazul neînlăturării neconformităților în termenii stabiliți, Conducătorul OC ia una din deciziile 

descrise la pct 7.11 a prezentei proceduri. 

 

În baza rezultatelor evaluării se îndeplinește Raportul de evaluare pentru schemele 1b, 2 (RE-

7.4/RS-7.9/a) și pentru schema 3 (REPP-7.4/RSPP-7.9/a), care se întocmește pe baza tuturor informațiilor 

și dovezilor acumulate în timpul analizei documentelor/înregistrărilor şi a dovezilor acumulate în procesul 

de evaluare, care sunt înregistrare, după caz, în Chestionarul de evaluare pentru schemele 1b, 2 (CE-

7.4/CS-7.9/a) și pentru schema 3 (CEPP-7.4/CSPP-7.9/a). 

 

Raportul de evaluare se întocmește în decurs de 10 zile lucrătoare, în 2 exemplare, se înregistrează 

în Registrul de evidență a rapoartelor de evaluare, rapoartelor de supraveghere, misiunilor de 

supraveghere, deciziilor de menținere (R-09-OC), se semnează de către membrii echipei de evaluare, se 

avizează de către conducătorul OC şi se transmite solicitantului pentru a fi semnat. Un exemplar se 

anexează la dosar, altul se remite solicitantului. 

 

În cazul când, în procesul de evaluare au fost depistate neconformități care nu afectează produsul şi 

care necesită un timp îndelungat pentru efectuarea acțiunilor corective, OC informează clientul şi stabilesc 

de comun acord data efectuării evaluării de urmărire, după caz, la punctele neconforme. Eficacitatea 

acțiunilor corective întreprinse, cât şi a dovezilor pentru eliminarea neconformității date, vor fi verificate 

în procesul de supraveghere a produselor. 

 

7.4.4 Întocmirea programului de încercări 

 

Încercările de laborator se efectuează în LÎ acreditate în conformitate cu indicii specificați în 

Programul de încercări a eșantionului (PÎ-04-OC/a), care este completat în corespundere cu cerințele 

documentelor normative aplicabile produsului.   
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Organismul de certificare subcontractează serviciile laboratorului de încercări acreditat prin 

încheierea unui contract „Acord de subcontractare” (CS-6.2). Încercările se efectuează cu stricta 

respectare a cerințelor de confidențialitate stabilite de OC. 

 

 Încercările în scopul certificării produsului se efectuează conform metodelor stabilite de actele 

normative și standardele moldovenești. Acestea trebuie să fie reflectate în domeniul de acreditare al LÎ. 

 

Încercările în scopul certificării produselor se efectuează conform programului-tip, elaborat de OC. 

Programele de încercări, întocmite de către șeful echipei/expert în format electronic, sunt analizate și 

aprobate de către conducătorul OC (după caz), apoi sunt transmise în LÎ.  

 

Rezultatele încercărilor sunt reflectate de LÎ în „Raportul de Încercări” emis în conformitate cu 

prevederile standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, care ulterior este transmis OC.  

 

 Mostrele de control prelevate și sigilate de către expertul nominalizat se vor păstra pe parcursul 

valabilității produselor la solicitant, pe responsabilitatea acestuia. Păstrarea mostrelor de control la 

solicitant se efectuează în conformitate cu prevederile Acordului la Contract încheiat între părți (CDP-7). 

 

7.4.5 Raportul de evaluare final  

 

Echipa de evaluare examinează raportul de încercări. Analiza raportului de încercări se efectuează 

cu scopul: 

a) de a se asigura că, încercările au fost efectuate de LÎ implicat în mod complet și corect, în 

conformitate cu programul de încercări stabilit;  

b) de a identifica abateri sau excluderi a metodelor de încercări specificate în documentul normativ 

de referință aplicabil; 

c) de a face aprecieri, daca este cazul, asupra incertitudinii de măsurări estimate; 

d) comparării rezultatelor obținute prin încercări cu cerințele specificate de documentul normativ 

de referință aplicabil.  

 

În urma analizării RÎ, se apreciază dacă încercările au fost efectuate de laborator în mod adecvat, 

iar rezultatele atestă (sau nu) conformitatea produsului cu cerințele specificate de DN. 

 

Dacă punctele a) - c) de mai sus sunt pozitive, raportul de încercări se validează. Dacă, pe baza 

informațiilor din punctul d), se constată neconformități ale produsului, se poate accepta, ca după 

prezentarea de către client a unor acțiuni corective, să se repete încercările, cu ridicarea mostrei de control, 

la sfârșitul efectuării căreia laboratorul emite un alt raport de încercări. Cheltuielile pentru repetarea 

încercărilor sunt suportate, în acest caz, de client. 

 

Decizia de ridicare a mostrei de control îi aparține conducătorului OC, după anunțarea prealabilă a 

solicitantului. Dacă și la proba repetată rezultatele încercărilor sunt neconforme, lucrările de certificare se 

finalizează cu întocmirea Refuzului de emitere al CC (REF-7/a). 

 

În cazul rezultatelor neconforme ale încercărilor, clientului i se transmite decizia cu motivarea 

refuzului privind efectuarea în continuare a activităților de certificare. Reluarea activităților de certificare 

se stabilește individual în fiecare caz concret. 

 

În cazul în care rezultatul obținut în urma încercărilor se află la limita admisibilă, luând în 

considerare nivelul de risc (cum ar fi decizia ”fals acceptat” sau ”fals respins” și ipotezele statistice), 

organismul de certificare informează solicitantul cu privire la decizia asupra conformității produsului. 

Solicitantul depune în adresa organismului de certificare o Declarație pe propria răspundere, prin care 

confirmă aducerea la cunoștința sa a deciziei respective a OC și își asumă întreaga responsabilitate pentru 

consecințele plasării produsului respectiv pe piață (a se vedea pct. 7.8.6 din standardul ISO/IEC 

17025:2017).  

https://shop.standard.md/ro/standard_details/541927#.
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Propunerea referitoare la îndeplinirea cerințelor de certificare este înregistrată de către Șef echipă/ 

expert în  raportul de evaluare final, cu expunerea documentată a etapelor de certificare, prin:  

- constatările efectuate în urma analizei actelor prezentate ce sunt stipulate în Raportul final al 

expertului referitor la procesul de certificare (REPC-7.4/a),  

- analiza raportului de evaluare a procesului de producere/produsului unde sunt stipulate punctele 

ce ţin de evaluare şi rezultatele acesteia, la acest moment se va ține cont de toate neconformitățile care 

necesită a fi eliminate într-o perioadă de timp stabilită de comun acord cu clientul în scopul de a îndeplini 

toate cerințele pentru certificare, 

- analiza „Raportului(lor) de încercări” şi rezultatelor încercărilor. În caz că încercările sunt 

conforme şi rezultatul nu prezintă dubii, acestea se acceptă şi se parcurge la etapa unde va fi luată decizia 

asupra certificării. În caz contrar se inițiază o evaluare cu prelevare repetată a mostrelor. 

 

În cazul dacă rezultatul este integral neconform (pentru toți parametri), atunci se va întocmi „Refuz 

privind eliberarea CC” (REF-7/a).  

Informația analizată este înregistrată în Raportul final al expertului referitor la procesul de certificare 

(REPC-7.4/a) unde echipa de evaluare propune decizia asupra procesului de certificare. 

 

7.5 Analiza 

 

Raportul final al expertului referitor la procesul de certificare (REPC-7.4/a) şi setul de documente 

se transmite de către Șef echipă/ expert reprezentantului CT, care activează conform Regulamentului 

Comitetului Tehnic (RCT-02-OC). Dosarul şi setul de documente se examinează de un membru al CT, 

care nu a fost implicat în evaluarea conformității produsului înaintat spre certificare. 

 

Reprezentantul CT evaluează stabilirea existenței dovezilor conformității produselor cu cerințele 

documentelor de referință, respectarea procedurii de certificare, completitudinea informațiilor din 

formulare şi constată rezultatele primite în formularul Analiza comitetului tehnic la evaluarea procesului 

de certificare (ACT-7.5/a) și la supraveghere (RCT-7.9/a).  

 

În urma rezultatelor pozitive a examinării documentelor enumerate expertul CT recomandă 

eliberarea certificatului de conformitate. 

 

La depistarea obiecțiilor CT returnează dosarul expertului pentru înlăturarea acestora, cu 

înregistrările corespunzătoare în formularul (ACT-7.5/a). 

 

Dacă în documentele prezentate sunt menționate necorespunderi cerințelor DN, rezultatele 

încercărilor de certificare sînt neconforme şi/sau n-au fost înlăturate neconformitățile depistate în procesul 

certificării, membrul Comitetului tehnic recomandă refuzul de eliberare, iar conducătorul OC aprobă 

Refuz privind eliberarea CC (REF-7/a). 

 

7.6. Decizie referitoare la certificare 

  

Decizia referitoare la certificare se ia de către Conducătorul OC. 

În cazul absenței Conducătorul OC, sau în cazul în care acesta este implicat în procesul de 

evaluare, decizia este luată de către Șef adjunct OC. În cazul absenței Conducătorul OC și în cazul în care 

Șef adjunct OC este implicat în procesul de evaluare, decizia de certificare este luată de către persoana 

nominalizată prin Ordin.  

Conducătorul OC ia Decizia referitoare la certificarea produselor (DAC-7.6/a) în baza examinării 

tuturor dovezilor acumulate în timpul evaluării procesului de certificare, în baza propunerii echipei de 

evaluare și a recomandării membrilor Comitetului Tehnic.  

OC este responsabil și își păstrează autoritatea pentru deciziile sale referitoare la certificare.  
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OC nu delegează acordarea, menținerea, extinderea, suspendarea sau anularea certificării unei 

persoane sau unui organism de certificare din exterior. 

 

Decizia de certificare poate fi pozitivă sau negativă. În cazul deciziei pozitive, OC eliberează 

solicitantului Certificat de Conformitate, în caz contrar se emite Refuz la eliberarea CC. 

 

În cazul deciziei pozitive OC întocmește Certificatul de Conformitate şi se înregistrează în registrul  

de evidență CC (R-04-OC/A programul SIA). 

 

În cazul rezultatelor negative, depistate în activitatea de  evaluare a procesului de producere/ 

produsului, clientului i se propune o schemă alternativă de certificare până la înlăturarea obiecțiilor 

depistate. Se întocmește Refuz privind eliberarea CC (REF-7/a), care se înregistrează în registrul de 

evidență a refuzurilor (R-18-OC). Reluarea activităților de certificare se stabilește individual în fiecare 

caz concret. 

 

În cazul refuzului de eliberare a CC, adoptat în baza rezultatelor neconforme ale încercărilor 

produselor privind cerințele de inofensivitate, OC informează organele respective ale supravegherii de 

stat. 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 7 lit a) a Legii nr. 235/2011, Organismul de evaluare a 

conformității informează autoritatea cu funcții de reglementare despre orice refuz, restricție, suspendare 

sau retragere a certificatelor. 

 

7.7 Documentația de certificare. 

 

Forma de prezentare a certificatului de conformitate este conform Anexei 2 la prezenta procedură, 

regulile de completare a certificatului de conformitate – conform Anexei 3 la procedură, iar forma de 

prezentare a anexei la certificatul de conformitate - conform Anexei 4. 

 

Certificatul de conformitate se eliberează pentru produse, care sunt fabricate de același producător 

şi certificate la unele şi aceleași cerințe ale documentelor normative.  

 

CC conține următoarea informație: 

- numărul de înregistrare a certificatului, 

- data acordării certificării şi termenul de valabilitate a certificatului, 

- informații despre Organismul de Certificare emitent, 

- simbolul de acreditare MOLDAC, 

- denumirea produsului certificat, 

- codul produsului conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, 

- indicativul actelor normative, 

- contractele sau cererea care stabilesc cerințe pentru produs, după caz, 

- denumirea şi adresa producătorului, 

- denumirea şi adresa solicitantului, 

- codul internațional al țării, 

- numărul de identificare de stat - codul fiscal a solicitantului, 

- prenumele, numele şi semnătura conducătorului (sau a persoanei desemnate prin ordin), 

confirmată prin ștampila umedă a OC, 

- raportul final al procesului de certificare, analizei Comitetului Tehnic și a deciziei 

conducătorului organismului de certificare asupra certificării (sch. 2, 3), 

- documentele în baza cărora s-a eliberat CC (conform schemei respective), 

- orice altă informație suplimentară. 
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 Certificatul semnat şi ștampilat se transmite spre eliberare solicitantului. CC originale, copiile 

acestora,  RÎ şi documentele contabile se eliberează solicitantului, sub semnătura depusă în actul de 

îndeplinire a serviciilor/factura fiscală. 

 

 Copiile CC se eliberează în baza cererii (CC-7) depuse de către solicitant, se înregistrează în 

Registru de evidență a blanchetelor certificatelor de conformitate și copiilor (seria DA), (seria DB), se 

semnează de persoana responsabilă şi se ștampilează.   

 

Odată cu primirea CC, solicitantul se obligă să aplice marcajul de conformitate (SM) şi numărul 

de identificare a organismului de certificare pe ambalajul produsului 006, număr atribuit conform 

Registrului OEC MOLDAC (daca aceasta este prevăzut de cerințele legislației în vigoare la produs). 

 

Notă:   

- La solicitarea agentului economic, OC ar putea emite CC în limbile: română, rusă și 

engleză. 

- CC poate avea și anexe în care se concretizează: denumirile produselor, ambalajul, lotul, 

data fabricării, termenul de valabilitate, etc. 

 

Pentru domeniul nereglementat, OC își va elabora o altă formă a CC. Certificatul de conformitate 

pentru produsele din domeniul nereglementat, prin forma de prezentare, nu trebuie să creeze confuzii cu 

certificatul de conformitate pentru domeniul reglementat. 

 

Nu se admite eliberarea CC pentru domeniul reglementat la produsele din domeniul nereglementat. 

În cazuri de excepție, la solicitare, pot fi eliberate CC utilizate pentru domeniul reglementat la produsele 

din domeniul nereglementat destinate exportului în țările cu care R. Moldova are semnate acorduri de 

recunoaștere reciprocă a rezultatelor evaluării conformității, cu condiția ca produsele respective să nu fie 

plasate pe piața internă a Republicii Moldova însoțite de certificatele respective. 

 

Termenul de valabilitate al CC nu se prelungește. La expirarea termenului de valabilitate al CC se 

depune o cerere pentru desfășurarea procedurilor de recertificare. Pentru produsele fabricate în serie sau 

importate în baza unui contract în perioada termenului de valabilitate al CC şi necomercializate în această 

perioadă, acest certificat este valabil la livrarea şi comercializarea produselor respective în perioada 

termenului de valabilitate a produselor, iar produsele se consideră ca fiind certificate. 

 

Amendamentul  unui CC deja eliberat  poate fi efectuat în următoarele cazuri: 

a) la decizia OC; 

b) la cererea agentului economic. 

 

Amendamentul unui certificat deja eliberat, efectuat la decizia OC (greșeală mecanică de tipar 

sau din alte motive, care nu sunt legate cu procesul de evaluare): 

1) de la client se retrage CC deja eliberat; 

2) se eliberează un alt CC cu amendamentele necesare. Termenul de valabilitate a acestui 

certificat rămâne neschimbat. În rubrica „CC este eliberat în baza: ” a noului CC se indică numărul de 

înregistrare şi data înregistrării certificatului de conformitate original. Pe diagonala originalului CC se 

aplică inscripția „Anulat”; 

3) costul acestor activități sunt efectuate din contul OC. 

 

Amendamentul unui certificat deja eliberat, la cererea agentului economic, care deține certificatul 

(în cazul, în care se schimbă adresa juridica, sau numărul contractului etc.): 

1) clientul depune în OC o cerere în formă liberă cu indicarea cauzelor introducerii 

amendamentelor împreună cu documentele de confirmare; 

2) decizia de a introduce amendamentul (sau nu) o ia conducătorul OC; 

3) expertul desemnat analizează informația primită şi ia decizia evaluării necesare şi 

efectuează reevaluarea conform etapelor descrise în pct. 7.4; 
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4) în cazul rezultatelor pozitive a reevaluării se eliberează un CC cu amendamentele efectuate, 

5) acest certificat se înregistrează cu un alt număr, cu o durată a valabilității din momentul 

eliberării până la data finală a certificatului precedent. În CC cu amendamente se face referire la 

certificatul precedent, 

6) solicitantul achită costul certificatului solicitat cu amendamentele solicitate. 

 

În caz de modificări ale documentelor normative pentru produse sau metode de încercări, 

modificări ale componenței produselor, modificări ale procesului tehnologic de producere, sau a utilajului, 

care pot influența conformitatea produsului cu condițiile prescrise, clientul trebuie în prealabil, în termen 

de 5 zile, să informeze despre aceasta OC prin scrisoare. OC determină gradul influenței modificărilor la 

conformitatea producției certificate, indiciilor inițiali. 

 

În dependență de gradul influenței modificărilor la indicii de conformitate, OC ia decizie asupra 

efectuării unei evaluări extraordinare, cu un volum prescurtat, sau ia decizia de suspendare sau anulare a 

CC, dacă este cazul. În acest caz, titularul CC, nu are drept să livreze produsele cu modificările respective, 

până când OC nu a luat o decizie corespunzătoare. 

 

OC evaluează impactul modificărilor și decide dacă evaluarea va avea loc: la sediul OC, sau în 

cadrul evaluării următoare, sau prin evaluare extraordinară, așa cum este descris la pct. 7.9 a prezentei 

proceduri. 

 

 Duplicatul CC se eliberează la cererea solicitantului, prezentată către OC în formă liberă, în cazul 

pierderii originalului CC sau la deteriorarea acestuia. În colțul de sus-dreapta pe formularul certificatului 

se indică mențiunea “DUPLICAT”.  

 

7.8 Registru produselor certificate 

 

Informația referitoare la produsele certificate de OC se înregistrează electronic în Registru de 

evidență și eliberare a certificatelor, cod: R-04-OC/A. Acest registru conține următoarele informații: 

- Numărul dosarului/cererii, 

- Denumirea produsului, 

- Denumirea solicitantului, 

- DN la produs, 

- Șef echipă/expert, 

- Schema de certificare, 

- Numărul certificatului de conformitate, 

- Țara de export/import, 

- etc. 

OC face disponibil acest registru la solicitare. OC furnizează informația despre validitatea unei 

certificări acordate, la cerere. 

 

La finele fiecărei luni registrul se tipărește pe suport de hârtie, se sigilează, ștampilează, se 

semnează de către Conducătorul OC, șef adjunct OC şi se îndosariează. Registru de evidență și eliberare 

a certificatelor (R-04-OC/A) se păstrează permanent în arhiva OC. 

 

7.9 Supraveghere. 

 

Supravegherea produselor certificate se efectuează (dacă este prevăzută de schema de certificare) 

cu scopul de a stabili dacă produsele continuă să corespundă cerințelor conform cărora au fost certificate 

şi dacă titularul CC respectă regulile de utilizare a marcajului de conformitate SM şi prevederile din 

contractele încheiate. 

 

Supravegherea (pentru schema 2 și 3) se efectuează programat şi în caz de necesitate inopinat pe 

toată perioada de valabilitate a CC. 
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Pentru schema de certificare 1 și 1b supravegherea nu se efectuează deoarece se eliberează CC 

pentru un lot de produse deja identificat. 

 

 Supravegherea se efectuează în termenul stabilit în Programul supravegherilor și reevaluărilor 

întreprinderilor ce dețin schema de certificare produse 2 și 3 (PS-7.4/7.9/a),  elaborat anual de către OC şi 

aprobat de către conducătorul OC.  

 Programul (PrS-7.4/7.9/a) este întocmit individual pentru fiecare întreprindere, termenii de efectuare 

a evaluării fiind coordonați cu întreprinderea deținătoare de CC (devierea ± 2 luni).  

 

 Înainte de a demara procesul de supraveghere a produselor certificate, solicitantul îndeplinește şi 

remite către OC fișa Informații furnizate de solicitant (IS-7.9/a), în care se indică modificările parvenite 

pe parcursul activității sale, cum ar fi modificări în sortiment, personal cheie, locații noi ş.a. 

 

Pentru etapa de supraveghere, se vor pregăti următoarele documente:  

- program de supraveghere (PrS-7.4/7.9/a) (după caz), 

- misiunea de supraveghere (MS-7.9/a), 

- fișa de comunicare (FC-7.4/7.9a), 

- plan de supraveghere (PE-7.4/PS-7.9/a; PEPP-7.4/PSPP-7.9/a), 

- proces verbal al ședinței de deschidere/închidere (PV-7.4/a), 

- chestionar de supraveghere (CE-7.4/CS-7.9/a;  CEPP-7.4/CSPP-7.9/a) (după caz), 

- act de prelevare (AP-01/a), 

- fișa de observații (FO-7.4/a), 

- raport de neconformitate (RN-7.4/a), 

- raport de evaluare/supraveghere (RE-7.4/RS-7.9/a; REPP-7.4/RSPP-7.9/a) 

 

Pentru schema de certificare 2 și 3 supravegherea se efectuează o data în an și nu mai devreme de 

șase luni de la eliberarea Certificatului de Conformitate.  

 

 

Evaluarea extraordinară poate fi efectuată în următoarele cazuri: 

- reclamații la adresa solicitanților, dacă în urma analizei reclamației se decide acest lucru, adresare 

din partea autorităților de reglementare, MOLDAC, sau alte entități, 

- constatări ale OC din cadrul I.P. LCTBANPC privind încălcarea cerințelor de certificare de către 

solicitanți (din mijloace de informare în masă, informații parvenite de pe piață, apeluri, etc.) 

- modificări semnificative relevante, declarate de solicitant, apărute față de condițiile în care a fost 

acordată/ menținută certificarea, cum ar fi:    

✓ statutul juridic, comercial, de proprietate sau organizațional; 

✓ organizația, managementul de la cel mai înalt nivel şi personalul cheie; 

✓ resurse şi locații; 

✓ alte astfel de elemente care pot afecta capacitatea întreprinderii de a îndeplini cerințele 

de certificare, 

✓ modificări a documentelor normative pentru produse, sau metode de încercare, 

modificarea componenței produselor, procesului tehnologic de producție, dacă aceste modificări pot 

provoca neconformitatea cu condițiile care au stat la baza certificării; 

✓ la cererea titularului certificatelor despre extinderea sau reducerea domeniului 

certificării, etc. 

 

Conducătorul OC poate decide efectuarea unei evaluări extraordinare. În acest caz este numită o 

echipă de evaluare, care întocmește planul de evaluare focalizat pe problema respectivă. Echipa efectuează 

evaluarea în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea planului de evaluare. Pe baza 

rezultatelor evaluării se ia decizia ulterioară. 
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În baza rezultatelor evaluării extraordinare CC poate fi menținut, suspendat sau anulat conform 

concluziilor din raportul de evaluare și a recomandării Comitetului tehnic (pentru schema respectivă de 

certificare). Raportul privind evaluarea extraordinară se întocmește de către Șeful echipei de evaluare în 

maximum în 2 zile lucrătoare şi se avizează de către conducătorul OC.  

 

Supravegherea constă din următoarele etape: 

a) analiza informației despre produsele certificate; 

b) formarea echipei pentru supraveghere; 

c) elaborarea şi aprobarea planului de supraveghere; 

d) efectuarea supravegherii; 

e) întocmirea rezultatelor supravegherii; 

f) luarea deciziei privind rezultatele supravegherii.  

 

 La fiecare evaluare de supraveghere se vor evalua cel puțin 30 % din  categoriile  de produse, 

verificate la evaluarea inițială. 

 

Colectarea, sistematizarea şi analiza informației despre produse certificate este efectuată permanent 

de către OC pe întreaga perioadă de valabilitate a CC cu scopul de a obține informații suplimentare pentru 

evaluarea periodică sau pentru luarea nemijlocită a deciziilor. 

 

Surse de informații despre produsele certificate sunt: 

- informații prezentate de către titularul CC despre modificările documentației tehnice şi procesul 

tehnologic de producție a produselor certificate, 

- informații ale organelor supravegherii de stat, 

- comunicări în mass-media, 

- reclamații de la consumatori. 

 

Planul de supraveghere se elaborează de Șef echipă/expert. Planul şi termenul de efectuare a 

supravegherii se aduc din timp la cunoștință tuturor membrilor echipei. 

 

În procesul de supraveghere se efectuează: 

- controlul informației documentate,  

- identificarea/prelevarea mostrelor pentru încercări, 

- evaluarea procesului de producție/ depozitului, 

- evaluarea eșantionată a trasabilității produsului (schema 3), 

- evaluarea produsului prin încercări ale eșantioanelor prelevate, 

- analiza rapoartelor de încercări, 

- evaluarea sumativă a rezultatelor evaluării şi întocmirea concluziei asupra supravegherii, 

- controlul respectării regulilor de utilizate a marcajului de conformitate SM (după caz), 

- controlul utilizării certificatelor de conformitate. 

 

Prelevarea mostrelor se efectuează la producător/ importator. Prelevarea eșantioanelor se înregistrează 

în actul de prelevare.  

 

 La supravegherea produselor certificate prelevarea mostrelor se efectuează după cum urmează:  

- atunci când solicitantul dispune de Rapoarte de încercări pentru produsul supravegheat, întocmite 

pe parcursul anului curent, expertul OC recunoaște aceste rapoarte, produsele nu se testează 

repetat, 

- în celelalte cazuri, se prelevă mostre din categoriile de produse, care nu au fost testate pe parcursul 

anului (1 poziție din categoria de produs de la fiecare producător).  

 

După finisarea supravegherii se întocmește Raportul de evaluare/ supraveghere (RE-7.4/RS-7.9/a; 

REPP-7.4/RSPP-7.9/a) în care se face o evaluare a rezultatelor încercărilor eșantioanelor şi o concluzie 

generală asupra evaluării de supraveghere a produselor certificate. Raportul de supraveghere este întocmit 
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în 2 exemplare, de către expertul OC timp de 3 zile lucrătoare, de la finisarea evaluării și avizat de către 

Conducătorul OC. Raportul se înregistrează în Registrul (R-09-OC) şi se transmite solicitantului sub 

semnătură.  

 

În cazul depistării unor neconformității în raport se indică necesitatea efectuării acțiunilor corective 

pentru eliminarea lor.  

 

În baza rezultatelor supravegherii şi ținând cont de analiza informației despre produsele certificate, 

OC ia decizia privind menținerea, suspendarea, modificarea, retragerea, extinderea, restrângerea 

certificatului de conformitate, utilizând formularele:  

 

- decizia de menținere (DM-7.9/a),  

- decizia de suspendare (DS-7.11/a),  

- decizia de anulare (DA-7.11/a).  

 

Aceste acțiuni pot include etapele de evaluare, analiză și decizie - după caz. 

 

 

7.10. Modificări care afectează certificarea. 

 

Atunci când schema de certificare introduce cerințe noi sau revizuite, care afectează clientul, OC 

informează toți clienții despre acesta (prin telefon, fax, scrisori, web-site, viber, etc.). În „Contract de 

prestări servicii” (CPS-4.1.2) este specificat necesitatea de comunicare.  

 

În contract, de asemenea este specificat și obligativitatea clientului de a comunica modificările care 

pot influența indicii producției certificate. Deținătorul certificatului, în timp de 5 zile, informează OC 

despre aceste modificări. Modificările sunt comunicate de către solicitant printr-o scrisoare oficială, sau 

prin înregistrările efectuate în formularul Informații furnizate de către solicitant (IS-7.9/a). 

 

Expertul, care a efectuat certificarea inițială, analizează aceste modificări și gradul de afectare a 

conformității produsului certificat. După analiză se decide la acțiunile necesare: 

- evaluare, 

- analiza, 

- emitere certificatului de conformitate revizuit pentru a extinde sau reduce domeniul certificării, 

- efectuarea supravegherii cu emiterea deciziei corespunzătoare (dacă supravegherea este prevăzută 

de schema de certificare).  

 

 

7.11 Încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării. 

 

 Atunci când este dovedită o neconformitate față de cerințele certificării, fie în rezultatul 

supravegherii, fie în alt mod, OC ia o decizie asupra acțiunilor date. 

 

7.11.1 Încetarea (anularea) certificării 

 Decizia privind anularea certificării (DA-7.11/a) se ia în următoarele cazuri:  

 

a) la solicitarea titularului 

- încetarea fabricării/importului produselor certificate şi lipsa lor pe piață, 

- falimentarea titularului certificatului de conformitate, 

- lichidarea activității /organizației. 

 

b) la propunerea OC 

- solicitantul nu a eliminat neconformitățile care au condus la decizia privind suspendarea,  
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- solicitantul nu acceptă neconformitățile constatate de echipa de evaluare,  

- operarea unor modificări asupra structurii, caracteristicilor produsului, 

- încălcarea în mod abuziv şi repetat a obligațiunilor contractuale, 

- când există dovezi de comportament fraudulos că clientul oferă intenționat informații false, sau 

când ascunde informații, 

- la supraveghere au fost depistate neconformități, ce nu pot fi înlăturate în termenii stabiliți. 

 

 Anularea poate fi directă, fără a trece prin faza de suspendare în cazurile consemnate anterior, ca 

o consecință a suspendării. Decizia privind anularea certificării (DA-7.11/a) se primește de către 

conducătorul OC la inițierea expertului, fapt despre care se comunică titularului nu mai târziu de 3 zile de 

la data adoptării acestei decizii. 

 

Decizia de anulare este înregistrată în  registrul de evidență a deciziilor de anulare R-29-OC. 

Decizia de anulare este transmisă titularului sub semnătură. Titularul certificatului este obligat să restituie 

originalul CC organismului. OC informează toate părțile interesate despre încetarea valabilității CC.  

 

7.11.2. Reducerea/extinderea certificării 

 

   Reducerea domeniului produselor certificate poate fi făcută: 

- la cererea agentului economic 

- la decizia OC 

 

   Reducerea se efectuează pe motive că: 

- producătorul nu fabrică produsul certificat, 

- se constată reducerea sortimentului produselor care au fost evaluate în cadrul certificării inițiale, 

- nu toate produsele certificate corespund cerințelor, ca urmare a nesoluționării neconformităților ce 

au dus la suspendarea CC. 

   OC va exclude părțile care nu îndeplinesc cerințele certificării conform standardului utilizat pentru 

certificare, eliberând certificatul de conformitate doar pentru produsele conforme DN. 

 

 La întocmirea CC se va include în rubrica ”CC este eliberat în baza: ”numărul şi informația din 

CC precedent”. Termenul de valabilitate al CC se va stabili din data înregistrării – ziua emiterii 

certificatului de conformitate pe termen de valabilitate stabilit pentru CC precedent sau după caz. 

 

În cazul reducerii certificării, Conducătorul OC ia Decizia de anulare (DA-7.11/a), înregistrată în 

modul corespunzător. 

 

  Atunci când domeniul certificării este redus, OC va face modificările necesare în documentele 

oficiale de certificare, în informațiile publice, în autorizările pentru utilizarea mărcilor, în scopul de a se 

asigura că domeniul redus al certificării este comunicat clientului şi este specificat clar în documentația 

de certificare şi în informațiile publice. 

 

Extinderea domeniului unei certificări deja acordate (lărgirea sortimentului), conform schemei 

respective de certificare, se efectuează la fabricarea sau importul unui produs nou.  

 

Evaluarea, în vederea extinderii, se efectuează după un program aprobat de conducătorul OC. 

Procesul de evaluare este similar cu cel la certificarea produselor conform listei documentelor depuse, 

același tarif, auditul de evaluare, în care sunt luate în considerație noile activități.  

 

Extinderea certificării se clasifică în extindere minoră și extindere majoră. 

 

Extinderea minoră  este acordată pentru același tip de produs, fabricat după același proces 

tehnologic ca produsele deja certificate. Extinderea domeniului trebuie să se afle sub incidența aceluiași 

document față de care a fost certificat produsul, în cadrul aceleiași scheme de certificare. Extinderea se 
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acordă în baza evaluării documentelor de însoțire a produsului solicitat. Expertul evaluează toate dovezile 

documentare prezentate și întocmește Raportul de analiză a documentelor (RAD-7.4/a). 

 

Extinderea majoră se acordă pentru alt tip de produs, cu altă tehnologie de producere decât 

produsele deja certificate conform schemei date. 

Etapele procesului de extindere majoră a certificării, se desfășoară similar procesului de certificare inițială. 

De regulă, evaluarea pentru extindere se desfășoară odată cu următoarea evaluare de supraveghere 

programată, dar în cazul solicitării şi în urma analizei solicitării, se poate desfășura şi o evaluare 

extraordinară la o dată stabilită de comun acord, în condițiile respectării procedurilor. 

 

Extinderea certificării se poate solicita atât pentru domeniu, cât și pentru locații. 

 

La extinderea domeniului de certificare, solicitantul depune cerere de certificare (C-7.2/a), cu 

informația necesară şi cu mențiunea „extindere”. 

 

Extinderea certificării se acordă în același termen de valabilitate cu cel al certificării curente. 

 

7.11.3. Suspendarea 

 

 Suspendarea certificatului de conformitate se efectuează în caz de: 

– neconformitate a produselor cu cerințele documentelor normative, verificate la certificare, 

– modificări ale documentelor normative pentru produse sau metode de încercare, 

– modificări ale componenței produselor, 

– modificări ale procesului tehnologic de producere, 

– sistarea temporară de către solicitant a activității de producere, 

– modificări ale condițiilor tehnologice de fabricare a produselor, metodelor de control şi 

încercări, ale sistemului asigurării calității, dacă modificările enumerate pot provoca 

neconformitatea cu condițiile verificate la certificare, 

– solicitantul nu respectă prevederile contractuale privind achitarea serviciilor, 

– refuzul titularului certificatului de conformitate de a efectua supravegherea produselor 

certificate, 

– utilizarea abuzivă a marcajului de conformitate. 

 

Conducătorul OC ia decizia de suspendare (DS-7.11/a), iar solicitantul este informat cu privire la 

decizia luată. Decizia de suspendare a CC se înregistrarea în Registrul R-27-OC și nu poate depăși 

termenul de maximum 12 luni. 

 

Pe perioada efectuării acțiunilor corective: 

a) Organismul de Certificare 

–  suspendă certificatul de conformitate, 

–  informează titularul certificatului de conformitate, organele supravegherii de stat, 

–  coordonează termenul efectuării acțiunilor corective, 

–  verifică executarea acțiunilor corective; 

 

b) titularul Certificatului de Conformitate: 

– determină volumul neconformităților depistate (cantitatea produselor fabricate cu 

neconformități, numărul şi mărimea lotului etc.), 

– elaborează acțiuni corective pentru eliminarea neconformităților şi coordonează aceste acțiuni 

cu organismul de certificare, 

– asigură executarea acțiunilor corective pentru eliminarea neconformităților în procesul 

fabricării produselor, 

– informează consumatorii, organizațiile obștești, agenții economici interesați despre pericolul 

sau caracterul nedorit al utilizării produselor şi modul de eliminare a neconformităților 

depistate sau de schimb al produselor; elimină neconformitățile la produse sau asigură 
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returnarea şi definitivarea lor la întreprindere sau în locuri speciale atribuite, înlocuiește 

produsele de la consumator, dacă eliminarea neconformităților depistate este imposibilă sau 

nerațională, 

– informează OC referitor la acțiunile corective întreprinse şi eficacitatea acestora. 

 

După ce acțiunile au fost efectuate, se face evaluarea necesară şi dacă rezultatele sunt pozitive, OC 

anulează decizia de suspendare a certificatului de conformitate şi CC sânt reîntoarse titularului. În caz 

contrar, CC se anulează (retrage).  

 

7.11.4. Retragerea 

 

Retragerea certificatului de conformitate, are loc în următoarele cazuri:  

– titularul CC nu respectă obligațiunile contractuale, 

– solicitantul a încetat fabricarea produselor certificate, fără a anunța OC,  

– la supraveghere au fost depistate neconformități, care nu pot fi înlăturate în termeni stabiliți, 

– produsele certificate nu corespund actelor normative, în conformitate cu care au fost 

certificate, 

– utilizarea abuzivă a marcajului de conformitate SM. 

 

Decizia de anulare (DA-7.11/a) se ia de către conducătorul OC, iar solicitantul este informat despre 

decizia luată. Decizia de anulare se înregistrează în Registrul R-29-OC.  

 

În dependență de acțiunea întreprinsă de OC privind încetarea/ reducerea /suspendarea /retragerea 

certificării, OC retrage originalele Certificatelor de Conformitate de la titular. CC se deteriorează prin 

înscrierea pe ele a mențiunilor respective (anulat/retras), semnătura conducătorului OC şi se arhivează. 

Certificatele de conformitate anulate (retrase) se exclud din Registrul de evidentă al Certificatelor de 

conformitate (R-04-OC), cu publicarea Listei certificatelor de conformitate anulate pe site-ul 

(https://lctbanpc.md/) și expedierea informației despre certificatele anulate către autoritatea cu funcții de 

reglementare. 

 

7.11.5. Menținerea  

 

 Decizia de menținere a CC (DM-7.9/a) se ia în cazul în care rezultatele supravegherii sânt pozitive 

pentru toate sarcinile din plan şi (sau) analiza informației despre produsele certificate. Decizia privind 

menținerea certificării se emite ca urmare a efectuării evaluării de supraveghere. 

 

 

7.12 Înregistrări 

 

OC păstrează înregistrări adecvate conform PS-8.4-OC, pentru a demonstra că toate cerințele 

procesului de certificare au fost efectiv îndeplinite.  

 

Confidențialitatea înregistrărilor se asigură prin asigurarea accesului limitat al persoanelor de către 

Conducătorul OC. Înregistrările referitoare la certificare, nu sunt transmise unor terțe persoane fără 

acordul preventiv al clienților OC. În cazul în care OC este solicitat prin lege sau autorizat prin 

angajamente contractuale să elibereze informații confidențiale, cu excepția cazului interzise prin lege, 

solicitantul este notificat referitor la informația furnizată. Înregistrările sunt transportate, transmise sau 

transferate ȋntr-un mod care garantează că se menține confidențialitatea.  

 

Documentele, care confirmă certificarea producției, corespunzător la fiecare certificat acordat, 

sunt depuse în dosare numerotate și se păstrează pe tot parcursul valabilității certificatului într-un loc 

special amenajat, în conformitate cu prevederile instrucțiunii de arhivare IL-03-OC. După aceasta dosarele 

sunt transmise în arhivă (Registrul de evidență a documentelor de arhivă R-21-OC). 

Numărul dosarului arhivat este identic cu numărului cererii de certificare.  

https://lctbanpc.md/
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 Înregistrările se fac în formularele și registre a SM, care după ce sunt completate, devin mărturii 

de activitate a OC din cadrul I.P. LCTBANPC. Înregistrările și anume dosarele certificatelor de 

conformitate se păstrează în arhiva OC termen de 10 ani, din data eliberării certificatului de conformitate. 

 

Accesul la înregistrări arhivate se permite doar după înregistrări efectuate în „Registrul evidenței 

dosarelor CC eliberate din arhivă” (R-22-OC). La expirarea termenului de arhivare stabilit (Anexa 1 la 

PS-8.4-OC) documentele arhivate sȋnt casate și distruse prin tăiere/rupere. Responsabil de arhivare și 

distrugere este personalul desemnat de către conducătorul OC, prin ordin.  

 

 

7.13. Reclamații şi apeluri 

 

 Reclamațiile și apelurile se tratează conform procedurii operaționale PO-7.13-OC, care este 

disponibilă părților interesate și publicată pe site-ul instituției www.lctbanpcmd. 

 

8. Recertificarea (lot restant) 

 

 Termenul de valabilitate al CC nu se prelungește. La expirarea termenului de valabilitate al CC 

eliberat pe contract se depune o nouă cerere pentru recertificarea produselor. În cazul recertificării se 

efectuează identificarea indicilor fizico-chimici și organoleptici a produselor (după caz). Dacă  produsul 

corespunde cerințelor actelor normative în vigoare, se eliberează CC pe un termen de valabilitate care 

corespunde cu termenul de valabilitate a produsului. 

  

9. Modalități aplicabile la certificarea produselor. 

  

Pentru certificarea produselor pot fi aplicate următoarele modalități: 

 

1) testarea tuturor indicilor conform DN – în cazul în care produsele nu au fost testate anterior. Pentru 

produsele omogene în sortiment, care sunt fabricate din aceiași materie primă, se întocmesc programe 

de încercări, în care indicii de inofensivitate şi de calitate sunt deplini și distribuiți intre produsele 

omogene  prelevate.  

2) testarea redusă a indicilor conform DN – în cazul în care produsele au fost testate anterior la indicii 

de inofensivitate (RÎ se anexează, se verifică trasabilitatea), 

3) testare parțială a indicilor (identificare max 3 indici) –  în cazul în care produsele au fost testate 

anterior și dispun de rapoarte de încercări (RÎ se anexează, se verifică trasabilitatea), 

4) testări nu se efectuează –  în cazul în care produsele dispun de rapoarte de încercări, care conțin 

integral indicii conform DN (RÎ se anexează, se verifică trasabilitatea). 

 

Aceste modalități sunt prevăzute în scopul diminuării considerabile a costurilor de certificare, în cazul în 

care solicitantul analizează și își organizează corect/amplu logistica referitor la procesul certificare a 

produselor. 

 

Notă:  

- În afară de cazurile enumerate mai sus pot exista și alte situații, care vor fi examinate și acceptate 

de ambele părți.  

- La testarea parțială a indicilor, în cazul când rezultatul indicilor identificați nu coincide cu rezultatul 

indicilor anterior testați (conform RÎ anexat), se decide testarea tuturor indicilor de calitate, 

conform DN.  

 

 

 

http://www.lctbanpcmd/
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10. Lista formularelor utilizate în procesul realizării prezentei proceduri: 

r. 

d/o 

COD Denumirea documentului 

1.  C-7.2/a Cerere pentru certificare 

2.  
FCE-7.2/a Fișa – Chestionar pentru evaluarea depozitului, conform schemei 

1b, 2 

3.  
FCEP-7.2/a Fișa – Chestionar pentru efectuarea evaluării procesului de 

producere, conform schemei 3 

4.  DC-7.3/a Decizia asupra cererii de certificare 

5.  RAD-7.4/a Raport de analiză a documentelor 

6.  FC-7.4/7.9/a Fișa de comunicare privind membrii echipei de evaluare  

7.  PV-7.4/a Proces verbal al ședinței de deschidere/închidere  

8.  DEE-4.5/a Declarația de confidențialitate a echipei de evaluare 

9.  
PE-7.4/PS-7.9/a Plan de evaluare/supraveghere pentru certificarea produselor 

conform schemei 1b, 2 

10.  
PEPP-7.4/PSPP-7.9/a Plan de evaluare/supraveghere pentru certificarea procesului de 

producere conform schemei 3 

11.  AP-01/a Act de prelevare 

12.  
RE-7.4/RS-7.9/a Raport de evaluare/supraveghere pentru certificarea produselor 

conform schemei 1b, 2 

13.  
REPP-7.4/RSPP-7.9/a Raport de evaluare/supraveghere pentru certificarea procesului de 

producere conform schemei 3 

14.  
CE-7.4/CS-7.9/a Chestionar pentru evaluare/supraveghere produselor în depozit, 

conform schemei 1b, 2 

15.  
CEPP-7.4/CSPP-7.9/a Chestionar pentru evaluare/supraveghere procesului de producere, 

conform schemei 3 

16.  FO-7.4/a Fișa de observații 

17.  RN-7.4/a Raport de neconformitate 

18.  REPC-7.4/a Raportul final al expertului referitor la procesul de certificare 

19.  REF-7/a Refuz la eliberarea certificatului de conformitate 

20.  ACT-7.5/a Analiza Comitetului Tehnic 

21.  DAC-7.6/a Decizie referitoare la certificarea produselor 

22.  RCT-7.9/a 
Recomandarea comitetului tehnic la supravegherea produselor 

certificate 

23.  
PS-7.4/7.9/a Programul supravegherilor și reevaluărilor întreprinderilor ce dețin 

schema 2, 3  

24.  PrS-7.4/7.9/a Program de evaluare pentru un ciclu 

25.  IS-7.9/a Informații furnizate de întreprindere p/u supraveghere 

26.  MS-7.9/a Misiune de supraveghere a produselor certificate 

27.  DM-7.9/a Decizie menținere a certificatului de conformitate 

28.  DS-7.11/a Decizie de suspendare 

29.  DA-7.11/a Decizie de anulare a certificatului de conformitate 

30.  CD-7/a Cuprinsul dosarului conform schemelor 1b, 2, 3 

31.  PÎ-04-OC/a Program de încercări 

32.  CPS-4.1.2 Contract de prestare a serviciului 

33.    
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Anexa 1 la PC-01-OC   

 

 

Etapele certificării și funcțiile/ activitățile schemelor de certificare 
(ISO/IEC 17065 și ISO/IEC 17067) 

 

  

Certificarea produselor este efectuată conform următoarelor etape: 

 

1. solicitarea 

 

2. analizarea solicitării (decizia referitor la solicitare) 

 

3. evaluarea, care constă din: 

 

✓ selecția (pregătirea de evaluare: analiză documente, planificarea, comunicare planificării 

clientului, etc.) 

✓ determinarea caracteristicilor (evaluarea prin inspecție și încercări, evaluarea funcționării 

procesului de producere) 

 

4. analiza, care constă din examinarea dovezilor de conformitate 

 

5. decizia referitor la certificare 

 

6. documentația de certificare, care constă din: 

 

✓ atestarea - emiterea CC pe termenul de valabilitate al produsului, 

✓ licențierea - acordarea drepturilor de utilizare a CC și a marcajului de conformitate  

 

7. registrul produselor certificate, care constă din înregistrarea CC; 

 

8. supravegherea care constă din: 

 

✓ încercarea sau inspecția eșantioanelor în fabrică (confirmarea pe eșantioanele din 

producție) 

✓ evaluarea menținerii funcționării procesului de producere. 
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Anexa 2 la PC-01-OC   

        

FORMA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE  

  

                              

1) Număr de înregistrare   
 

 

                              

                              

   (2) Data eliberării     (3) Valabil pina la   

(4) CERTIFICATUL DE CONFORMITATE ESTE ELIBERAT DE CĂTRE: 

 
 

 

   

   

                                                     

 PREZENTUL DOCUMENT CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL 

 DENUMIRE/DESCRIERE: 

(5) 
 

(6) Codul NCM RM  

 
 

  

                                                     

(7) SUNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN: 

 
 

 

 
 

 

                                                     

(8) 
 

 (9) Codul ţării  

 
 

 MD  

                                                     

(10) 
 

 (11) Codul IDNO  

 
 

   

 
 

            

                                                     

(12) CERTIFICATUL DE CONFORMITATE ESTE ELIBERAT ÎN BAZA: 

   

   

(13) INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ: 

 
 
  

 

Titularul prezentului certificat deţine dreptul si este obligat sa aplice marcajul național de conformitate SM pe 

produsele specificate în prezentul certificat.  

(14) Conducătorul organismului de certificare      
                                                     

 L.Ş. 
                                                     

      Organismul de certificare este acreditat la cerintele SM EN ISO / IEC 17065: 2013         

 

PRODUCĂTOR: 

SOLICITANT: 
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Anexa 3 la PC-01-OC   

 

REGULI DE COMPLECTAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE  
 

Poziţia 1 numărul de înregistrare al certificatului 

 

Poziţia 2 data înregistrării certificatului de conformitate 

 

Poziţia 3 termenul de valabilitate al certificatului 

 

Poziţia 4 informații despre Organismul de Certificare, denumirea, adresa, telefonul, telefon-

fax, e-mail 

 

Poziţia 5 denumirea, categoria produsului, marca produsului: 

a) pentru schema 3 se indica “fabricat în serie”  

b) pentru scheme 1b se indică numărul şi mărimea lotului, etc. 

Poziţia 6 codul produsului, conform Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova 

 

Poziţia 7 indicativul documentului normativ în conformitate cu care au fost certificate 

produsele 

 

Poziţia 8 denumirea şi adresa juridică a Producătorului  

 

Poziţia 9 codul internațional al denumirii țării de reședință a producătorului cu două litere 

latine 

 

Poziţia 10 denumirea şi adresa juridică a Solicitantului 

 

Poziţia 11 codul IDNO numărul de identificare de stat - codul fiscal a solicitantului 

 

Poziţia 12 documentele în baza cărora a fost eliberat certificatul, inclusiv: 

rapoartele de încercări ale laboratoarelor acreditate, indicându-se numărul de 

înregistrare a laboratoarelor în conformitate cu certificatul de acreditare,  

sau Prezentul certificat înlocuiește certificatul de conformitate nr. 

Poziţia 13 numărul cererii, data cererii, schema de certificare, etc 

Poziţia 14 prenumele, numele şi semnătura conducătorului (sau a persoanei desemnate prin 

ordin), confirmată prin ștampila umedă a OC 
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Anexa 4 la PC-01-OC   

 

 

 

FORMA DE PREZENTARE A ANEXEI LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE 

 

 

                                                    

 ANEXĂ 

 la certificatul de conformitate 

                                                    

 Număr de înregistrare  

                                                    

  
                                                    

 

Nr. Codul NCM RM 

 

Denumirea produsului 

 

  Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de 

conformitate 
 

                                                    

 

   

                                                    

 

   

                                                    

 

   

                                                    

 

   

                                                    

 

   

                                                    

 
   

 
   

                                                    

 Conducătorul organismului de certificare     

 L.Ş. 

                                                    

 Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate 

 

 


