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3. SCOPUL
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Prezenta procedură are drept scop descrierea etapelor procesului de certificare, responsabilităţile şi 
autorităţile pentru fiecare etapă. Procedura prevede efectuarea înregistrărilor necesare, pentru a 
demonstra respectarea cerinţelor 7.1-7,13 a standardului de referinţă SM EN ISO/IEC 17065:2013 şi a 
cerinţelor schemelor de certificare.

Tot odată prezenta procedură este şi un document informativ pentru agenţii economici 
interesaţide modul de desfăşurare a activităţii de certificare a Organismul de Certificare din cadrulI.P. 
LCTBANPC.

Procedura conţine, pe lângă informaţii de ordin general şicerinţele specifice pentru informarea 
solicitanţilor cu privire la: obţinerea certificării conformităţii produsului, menţinerea certificării în baza 
supravegherii, încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării..

Procedura PC-04-OC se aplică pentru certificarea produselor alimentare şi produselor din tutun 
autohtone şi a celor de import, din domeniul reglementat/nereglementat.

4. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică şi este obligatorie pentru întreg personalul OC din cadrul I.P. 
LCTBANPC (în continuare OC) în procesul de certificare a produselor pentru care OC deţine 
competenţă(DA).Acesta procedură se aplică şi părţilor interesate în certificarea produselor de către OC , 
Procedura se aplică în scopul evaluării conformităţii produselor alimentare şi produselor din tutun (în 
continuare produse) pentru eliberarea certificatelor de conformitate.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

La baza prezentei proceduri au stat documentele

a)Documente internaţionale
1. SM EN ISO/IEC 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică 

produse, procese şi servicii;
2. SM EN ISO/IEC 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării 

produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor;
3. Comunicarea Comisiei -  Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de 

certificare voluntară a produselor agricole şi alimentare (2010/C 341/04);
4. SM EN ISO/IEC 17000:2020 Evaluarea conformităţii.Yocabularşi principii generale;
5. SM EN ISO/IEC 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor 

tipuri de organisme care efectuează inspecţii;
6. SMEN ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care 

efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1. Cerinţe;
7. SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi 

etalonări;
8. SM EN ISO 22000:2018 Sisteme de management al siguranţei alimentelor.Cerinţe pentru orice 

organizaţie din lanţul alimentar;
9. SM Ghid ISO/IEC 28:2011 Evaluarea conformităţii. îndrumări referitoare la un sistem de 

certificare de terţă parte a produselor;
10. SM Ghid ISO/ IEC 53:2011 Evaluarea conformităţii. îndrumări pentru utilizarea unui sistem de 

management al calităţii al unei organizaţii îh certificarea de produs;
11. IAF MD 1:2018 Document obligatoriu IAF pentru Audit şiCertificarea a unuiSistem de 

Management Gestionat de către o Organizaţie cu multeLocaţii;
12. IAF MD2:2017 Transferul certificării emise sub acreditare
13. IAF MD4 ;2018IAF mandatory document for theuse of Information and communication 

technology (ICT) for auditing/assessment purposes
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14. IAF MD 5:2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational 
Health & Safety Management

15.IAF ID 3:2011 IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or 
Circumstances Affecting ABs, CABsandCertifiedOrganizations

16. IAF ID 12:2015 Principles on Remote Assessment
17. Alte documente EA/IAF aferente standardului de referinţă SM ENISO/IEC 17065:2013
b) Documentele MOLDAC (Politici, CA, RA, documentul de îndrumare DR-04, etc.)

c) Documentele interne a Sistemului de Managment
S  Procedura Controlul documentelor 
A Procedura Controlul înregistrărilor 
S  Procedura "Evaluarea la distanţă”,
A Procedura de calcul a timpului de evaluare / eşantionare procese/ locaţii 
S  Procedura transferul certificării,
S  Procedura Reclamaţii şi apeluri,
A Instrucţiuni de identificare, prelevare şi manipularea eşantio anelor.

d) Documentele legislativeale Republicii Moldova(aplicabile cu ultimele modificări în vigoare) şi 
documentele normative, după cum urmează:

1. Legea Nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
2. Legea Nr. 278-XVI/2007 privind controlul tutunului;
3. Legea Nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor;
4. Legea Nr. 306/2018 privind siguranţa 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 

decofetărie”;
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 

contaminanţii 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 reziduri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană 
de origine vegetală şi animală pentru animale;

12. Normele Fundamentale de Radioprotecţie. Cerinţeşi reguli igienice (NFRP-2000) din 27.02.2001;
13. MS NI nr.07-00 din 30.04.2002 privind normativele igienice de nicotină, răşinişi ale 

reziduurilor de pesticide ditiocarbamice în tutun şiţigarete;
14. SM EN ISO 11609:2017 Stomatologie. Produse pentru igiena orală. Cerinţe, metode de încercări si 

marcare;
15. GOST 5904-82 Produse de cofetărie. Reguli de recepţie, metode de prelevare şi pregătirea probelor;
16. GOST 108-76 Какао-порошок. Техническиеусловия;
17. GOST 6502-94 Халва. Общиетехническиеусловия;
18. SM DSTU 3781: 2005 Biscuiţi. Condiţii tehnice generale;
19. GOST 15052-96 Кексы. Техническиеусловия;
20. GOST 14031-68 Вафли. Техническиеусловия;
21. GOST 14033-96 Крекер (сухоепеченье). Общиетехническиеусловия;
22. SM 238:2019 Torturi, prăjituri şi rulade. Specificaţii generale;
23. GOST 15810-96 Изделиякондитерскиепряничные. Общиетехническиеусловия;
24. SM GOST R 50228:2005 Dulciuri făinoase orientale. Condiţii tehnice generale;
25. SM ISO 6079:2012 Ceai solubil sub formă solidă. Specificaţii;
26. SM ISO 8243:2014 Ţigarete. Eşantionare;
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27. SM ISO 12194:2004 Tutun în frunze. Determinarea dimensiunii particulei de strips;
28. GOST 8073-77 Табатосыръевефермеитированное. Техническиеусловия;
29. GOST 8072-77 Табак-сырьеферментированное. Техническиеусловия;
30. GOST 858-2000 Табаккурительный. Общиетехническиеусловия;
31. GOST 7823-2000 Табактрубочный. Общиетехническиеусловия;
32. GOST 1505-2001 Папиросы. Общиетехническиеусловия;
33. GOST 3935-2000 Сигареты. Общиетехническиетребования;
34. SM GOST 8699:2019 Trabucuri si ţigări de foi. Specificaţii generale;
35. SM 337:2021 Trabucuri si ţigări de foi (Cigarillos). Specificaţii generale
36. SM 338:2021 Ţigarete. Specificaţii tehnice generale

6. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

în prezentul document sunt utilizate definiţiile din:
-  Legea nr. 235 din 01.12.2011 Legea privind activităţile de acreditare şi evaluarea conformităţii cu 

modificările ulterioare;
-  SM ENISO/IEC 17000:2020 - Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale;
-  SM EN ISO/IEC 17011:2017 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme de acreditare 

care acreditează organisme de evaluare a conformităţii;
-  SM EN ISO/IEC 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării 

produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor.

Abrevierile utilizate pe parcursul textului:

I.P. LCTBANPC Instituţia Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/ 
nealcoolice şi 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 Informaţional Automatizat
SM Sistemul de Management
ONAMOLDAC Organismul Naţional de Acreditare
RÎ Raport de încercări

7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

7.1 GENERALITĂŢI

Informaţiile disponibile public: în scopul obţinerii CC la produse, OC prezintă solicitantului 
mapa informativă pe suport de hârtie (M.I. 03-23) şi informaţia în format electronic publicată pe site-ul 
I.P. LCTBANPC, www.lctbannc.md. Mapa informativă conţine setul de documente necesare pentru 
informarea solicitantului despre activitatea OC, despre serviciile de certificare pe care OC le prestează, 
precum şi schemele de certificare cu care OC operează, şi pentru care deţine competenţă.

Lucrările de certificare se iniţiază 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

OCpr-0061.P.„LCTBANPC! Cod PC-04-OC, Ediţia 4 din 25.01.2022 Pag 6 din 44

http://www.lctbannc.md


menţionat. Plata pentru serviciile solicitate se efectuează conform contului de plată eliberat 
solicitantului, prin virament sau în numerar, cu eliberarea facturii şi/sau a bonului de casă.

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

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

S  licenţa de activitate (pentru produsele din tutun),
S  certificatul de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor.

Contractul cuprinde clauze privind:
> drepturile şi obligaţiile, prevăzute în standardul ISO/IEC 17065, inclusiv în prevederile legislaţiei 

RM. -
> obligaţii financiare;
> respectarea regulilor generale şi specifice ale organismului de certificare;
> data intrării in vigoare a contractului, condiţiile în care se poate face întreruperea contractului;
> termeni de executare a lucrărilor
> confidenţialitate;

Proiectul de contract este transmis solicitantului, care dacă este de acord cu prevederile acestuia, îl 
semnează şi ştampilează, prin reprezentantul autorizat al acestuia.
Estimarea costului lucrărilor de certificare se efectuează în baza tarifelor aprobate prin HG nr.994 din 
22.12.2020, în modul stabilit.
Solicitanţii serviciilor instituţiei pot să achite plata pentru servicii conform facturii de plată, prin virament 
sau numerar.

Tarifele pentru serviciile de certificare pot fi consultate la contabilitatea 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 determinaţi, eventualele riscuri de 
fabricare a unor produse sigure şi de calitate, dar din acelea petru care OC deţine competenţă.

Etapele certificării sunt descrise în standardul de referinţă a organismelor de certificare ISO/IEC. 
17065, iar îndrumări generale referitoare la dezvoltarea schemelor sunt specificate în ISO/IEC 17067, 
stipulate în Anexa 1 la prezentul document.

în activitatea sa, OC operează cu trei scheme de certificare: lb, 2 şi 3, pentru care a demonstrat 
competenţă.

Notă: Schemele de certificare au etape de certificare comune

> SCHEMA lb, cuprinde certificarea produselor fabricate în loturi, fără evaluarea procesului de 
producere şi se aplică importatorilor şi producătorilor autohtoni. Această schemă prevede 
următoarele etape/activităţi:

Schema de certificare lb, prevede 6 etape ale procesului de certificare, prevăzute de standardul de 
referinţă ISO/CEI 17065 şi un şir de activităţi, prevzute atît de documentele normative, cît şi de cele 
legislative, după cum urmează :

I. solicitare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7,2);
II. analizarea solicitării (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.3);
III. evaluare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.4).
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Conform prevederilor cerinţelor standardului ISO/IEC 17067, etapa în cauză acoperă următoarele 
funcţii/activităţi:

1) Selecţia, care include activităţile de planificare şi pregătire în vederea colectării şi producerii 
tuturor informaţiilorşi a elementelor de intrare necesare pentru următoarea funcţie, de 
determinare ;

V pregătirea de evaluare, planificare
d  examinare a documenteloranexate la cerere

2) Determinarea lotului de produs include activităţi de inspecţie şi încercări pentru a obţine 
inforrmaţii despre cerinţele referitoare la produs, care să fie utilizate ca elemente de intrare 
pentru funcţiile de analiză şi atestare. Inspecţia lotului în conformitate cu ISO/IEC 17020. 
Determinarea caracteristicilor în conformitate cu cerinţele standardului ISO/IEC 17025;

V Inspecţia depozitului şi a condiţiilor de depozitare
C Examinare documente şi înregistrări privind lotul de produs 
C identificare produs(lot fabricat/importat)
C eşantionare, analizăşitestare (prelevareaeşantioanelor de către OC de la depozitul 

solicitantului sau producătorului sau din lotul de produse importate în RM, 
conform declaraţiilor vamale; determinarea caracteristicilor, prin încercări; 
evaluare a rezultatelor rapoartelor de încercări)

C raportarea rezultatelor evaluării lotului

IV. analiză, (cerinţă sţandard ISO/IEC 17065, pct. 7.5)
Conform prevederilor cerinţelor standardului ISO/CEI 17067, etapa în cauzăacoperă funcţia cu 
aceiaşi denumire, care constă în verificarea aplicabilităţii, adecvării şi a eficacităţii activităţilor de 
selecţie şi determinare, precum şi rezultatele acestor activităţi.: Examinarea,tuturor dovezilor/ 
înregistrărilor anexate la dosar;

V. Decizie referitoare la certificare, (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.6),etapa în 
cauzăacoperă funcţia cu aceiaşi denumire;

VI. Documentaţie de certificare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct, 7.7), etapa în cauză acoperă 
funcţia cu denumirea Atestarea, care constă în emiterea unui document (certificat de 
conformitate pentru un lot de produse) prin care se declară conformitatea, pe baza deeziei luate 
în urma analizei, conform căreia s-a demonstrat îndeplinirea cerinţelor specificate, " acordarea 
dreptului de utilizare a Certificatului de conformitate şi a marcaj de conformitate pentru lotul 
supus certificării.
Documentul de certificare este eliberat ne termenul de valabilitate al produselor sau ne termenul 
de garanţie stabilit de documentul normativ sau de producător.

Schema de certificare lb, descrisă în documentul dat, se aplică pentru loturile de produse alimentare 
şi produsele din tutun, care se certifică în conformitate cu actele normative în vigoare pentru tipurile 
date de produse.

> SCHEMA 2, cuprinde certificarea produselor de import, fabricate în serie, fără evaluarea procesului 
de producere, dar cu supravegherea produselor certificate.

Certificarea produselor. în conformitate cu schema 2, se efectuiaza centru produsele importate în 
baza contractelor pe termen lung, sau în cazul livrării permanente a produselor fabricate în serie ne 
contracte separate. 'fi

OCpr-0061.P.„LGTBANPC Cod PC-04-OC, Ediţia 4 din 25.01.2022 Pag 8 din 44



Această schema prevede 7 etape ale procesului de certificare, prevăzute de standardul de referinţă 
ISO/CEI 17065 şi un şir de activităţi, prevzute atît de documentele normative, cît şi de cele legislative, 
după cum urmează: ’

I. solicitare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.2);
II. analizarea solicitării (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.3);
III. evaluare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.4).

Conform prevederilor cerinţelor standardului ISO/IEC 17067, etapa în cauză acoperă următoarele 
funcţii/activităţi:

1) Selecţia, care include activităţile de planificare şi pregătire în vederea colectării şi 
producerii tuturor informaţiilorşi a elementelor de intrarea necesare pentru următoarea funcţie, 
de determinare;

•f pregătirea de evaluare, planificare
V examinarea documentelor prezentate la cerere

2) Determinarea-include activităţi de inspecţie şi încercări pentru a obţine inforrmaţii despre
cerinţele referitoare la produs, care să fie utilizate ca elemente de intrare pentru funcţiile de 
analiză şi atestare. Inspecţia lotului în conformitate cu ISO/IEC 17020. Determinarea 
caracteristicilor în conformitate cu cerinţele standardului ISO/IEC 17025; '

V Inspecţia depozituluişi a condiţiilor de depozitare
V Examinare documente şi înregistrări 
'C identificare produs importat
'd eşantionare, analiză şi testare (prelevarea eşantioanelor de către OC de la 

depozitul solicitantului sau producătorului şi din lotul de produse importate în 
Republica Moldova, conform declaraţiilor vamale; determinarea caracteristicilor 
prin încercări; evaluarea rezultatelor rapoartelor de încercări)

V raportarea rezultatelor evaluării
IV. analiză, (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.5);
V. decizie referitoare la certificare, (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.6), etapa în 

cauzăacoperă funcţia cu aceiaşi denumire;
: : :Documentaţie de certificare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.7), etapa în cauză 

acoperă funcţia cu denumirea Atestarea, care constă în emiterea unui document (certificat de 
conformitate) prin care se declară conformitateaa, pe baza decziei luate în urma analizei, 
conform căreia s-a demonstrat îndeplinirea cerinţelor specificate,- acordarea dreptului de 
utilizare a Certificatului de conformitate şi a mărcii de conformitate pentru lotul supus 
certificării.
Documentul de certificare este eliberat pe un termen de valabilitate, ţinîd cont de rezultatul 
evaluării riscului clientului, după cum urmează:
-  1 an pentru întreprinderile:

V care certifica produsele pentru nrima data şi/sau.
'C certifica produsele repetat, dar în cadrul evaluărilor au fost depistate 

neconformităţi majore repetate sau în adresa OC au'parvenit reclamaţii adeverite 
asupra produselor certificate, sau apariţia unor informaţii dubioase în mass- 
media.

cu periodicitatea efectuării supravegherii o dată în 6 luni;

-  2 ani, pentru întreprinderile:
V care certifică produsele de mai mulţi ani în sir. au o stabilitate si reputaţie pe 

piaţă, plasează produse calitative si inofensive în reţeaua de comerţ'au încheiate 
contracte cu furnizori de încredere, au un sortiment variat de produse si/sau.

V în cadrul evaluării nu au fost depistate neconformităţi majore, care să se repete 
din an în an, nu au parvenit reclamaţii la OC asupra produselor certificate şi nici 
informţii dubioase în mass-media,

cu periodicitatea efectuării supravegherii o dată în 12 luni:
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în cazul în care, importatorul solicita certificarea produselor importate din diferite tari, pe diferite 
contracte de livrare, schema 2 va fi acordată pentru produsele indicate în flecare contract separat.

Astfel nn importator poate deţine mai multe CC eliberate conform cerinţelor schemei 2 de certificare, 
iar termenul de valabilitate al fiecărui certificat va fi din data emiterii fiecărui CC, cu valabilitatea 
primului CC, emis în baza primei solicitări.

Excepţie pot fi clienţii, care importă produse într-o cantitate mai mare de 50 de denumiri pe parcursul 
întregului an, de la mai mulţi producători, din mai multe ţări. In aceste căzuţi valabilitatea CC 
următor, va fi aceiaşi, ca a primului CC. emis la fiecare trimestru, pentru perioada valabilităţii de 1 an 
si a fiecămii semestru, pentru perioada de valabilitate de 2 ani, (Vezi Anexa nr, 5 a acestei procedurii

Notă: Trimestrul /simestrul se începe cu data emiterii primului certificat de conformitate.

VII. Supraveghere (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7 .9\etapa în cauzăacoperă funcţia cu 
aceiaşi denumire, care se referă la reluarea sistematică a activităţilor de evaluare a 
conformităţii, ca bază pentru menţinerea validităţii, documentului prin care s-a declarat 
conformitatea(certifîcatul de conformitate). Supravegherea prin încercarea sau inspecţia 
esantioanelor de pe piaţă.
Evaluarea de supraveghere, poate fi comasată cu o evaluare de extindere/ recertificare.

Schema de certificare 2, descrisă în documentul dat, se aplică pentru produsele alimentare şi 
produsele din tutun de import, care se certifică în conformitate cu actele normative în vigoare pentru 
tipurile date de produse, - '

> SCHEMA 3. cuprinde certificarea produselor fabricate în serie, cu evaluarea procesului de 
producere, aplicabilă producătorilor autohtoni şi producătorilor din afara tării.
Această schemă cuprinde 7 etape ale procesului de certificare, prevăzute de standardul de 
referinţă ISO/CEI 17065 si un şir de activităţi prevzute atît de documentele normative, cît si de cele 
legislative, după cum urmează :

I. solicitare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.2)
II. analizarea solicitării (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.3)
III. evaluare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct, 7.4)

Conform prevederilor cerinţelor standardului ISO/CEI 17067, etapa în cauzăacoperă următoarele 
functii/activităti:
1) Selecţia, care include activităţile de planificare şi pregătire. în vederea , colectării şi 

producerii tuturor informaţiilorşi a elementelor de intrarea necesare pentru următoarea 
funcţie, de determinare:

A  pregătirea de evaluare, examinarea documentelor prezentate la cerere 
A  planificare, comunicare plan

2) Determinarea- include activităţi de inspecţie si încercări pentru a obţine inforrmatii 
despre cerinţele referitoare la produs, care să fie utilizate ca elemente de intrare pentru

• funcţiile de analiză şi atestare. Inspecţia lotului în conformitate cu ISO/IEC 17020. 
Determinarea caracteristicilor în conformitate cu cerinţele standardului ISO/IEC. 17025; 
Auditor ea implementării principiilor HACCP în conformitate cu cerinţele standardului 
ISO/IEC 17021-1

A inspecţia siauditulintrevrinderii-solicitanX prin:
• audituri (interviuri cu personalul responsabil de process (procese
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tehnologice/ de tratare a reclamaţiilor/ ete. şi a operatorilor) şi evaluarea 
înregistrărilor efectuate de acestea

• inspecţie a procesului de producere (evaluarea respectării: a fiecărei faze a 
procesului de producere a produsului solicitat la certificare, inclusive 
trasabilitatea; a procedurilor privind bunele practici de fabricaţie, bunele practici 
de igienăşi a procedurilor bazate pe principiile analizei riscurilor şi a punctelor 
critice de control (HACCP); a procedeelor de curăţare şi de întreţinere a 
utilajului, echipamentelor şi încăperilor; a respectării tuturor Planurilor/ 
Programelor: de mentenanţă/ de curăţare/etc.; a mentenanţei infrastructurii; a 
bunurilor, inclusiv a bunurilor semifinite, a materiilor prime, a ingredientelor, a 
adjuvanţilor tehnologici şi a altor produse utilizate pentru prepararea şi producerea 
produsului(elor) solicitate la certificare, orice alta activitate necesară în vederea 
convingerii conformităţii produsului şi procesului de producer şi identificării 
cazurilor de neconformitate.

V eşantionare, analiză şi testare (prelevarea eşantioanelor de către OC de, la linia de 
ambalare/ împachetare/etc.; determinarea caracteristicilor prin încercări; evaluare a 
rezultatelor rapoartelor de încercări)

V raportarea rezultatelor evaluării producerii întreprinderii -solicitant

IV. analiză, (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.5);
V. decizie referitoare la certificare, (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.6), etapa în 

cauzăacoperă funcţia cu aceiaşi denumire;
Vi; / Documentaţie de certificare (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.7), etapa în cauză 

acoperă funcţia cu denumirea Atestarea, care constă în emiterea unui document (certificat de 
conformitate pentru produseele fabricate în serie) prin care se declară conformitatea, pe baza 
decziei luate în urma analizei, conform căreia s-a demonstrat îndeplinirea cerinţelor 
specificate, acordarea dreptului de utilizare a Certificatului de conformitate şi a mărcii de 
conformitate pentru produsele certificate în serie.

Documentul de certificare este eliberat pe un termen de valabilitate, ţinîd cont de rezultatul 
evaluării riscului clientului, după cum urmează:
-  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 mulţi ani fără întrerupere, sunt 
înzestrate cu utilaj şi tehnologii modeme, nu dispun de un laborator de

. încercăriacreditat/atestat, dar au contract cu un LI acreditat pentru efectuarea încercărilor 
de laborator periodice, cu periodicitatea supravegherii o dată pe an;

-  3 ani pentru întreprinderile producătoare, care sunt înzestrate cu utilaj şi tehnologii 
modeme, dispun de un laborator de încercări acreditat/atestat pentm efectuarea 
încercărilor de laborator periodice şi au implementat principiiile HACCP/certificat ISO 
22000, cu periodicitatea supravegherii o dată pe an.

VII. Supraveghere (cerinţă standard ISO/IEC 17065, pct. 7.9), etapa în cauză acoperă funcţia cu 
aceiaşi denumire, care se referă la reluarea sistematică a activităţilor de evaluare a., 
conformităţii, ca bază pentm menţinerea validităţii, documentului prin care s-a declarat 
conformitatea (certificatul de conformitate).Supravegherea prin evaluarea funcţionarii 
continuă a proocesului de producere, încercarea sau inspecţia eşantioanelor din fabrică, cel 
puţin minim 1 dată în an.

Schema 3 se aplică în cazurile, când procesul de producere este constant, întreprinderea 
deţinespatii, utilaj performant, personal calificat capabil să asigure calitate stabilă a produselor şi are 
implementate principiiile HACCP/certificat ISO 22000, etc.

OCpr-006I.P.„LCTBANPC! Cod PC-04-OC, Ediţia 4 din 25.01.2022 Pag 11 din 44



Termenul de eliberare a Certificatului de Conformitate, în cazul unei decizii pozitive este de 
maxim 15 zile. Acest termen variază în dependenţăde sortimentul produselor întreprinderii, de mărimea 
şi numărul locaţiilor solicitantului, de existenţa şi clasificarea neconformităţilor, etc.

OC dispune de resurse necesare pentru efectuarea activităţii de certificare pentru toate 3 scheme de 
certificare, şi anume: de personal competent, de LI extemalizat, de echipament de eşantionare, de 
calculatoare, transport, etc. Numărul total de personal, acoperă întreaga gamă de produse, pe care OC le 
certifică. OC dispune de numărul de experţi cu studii superioare şiexperienţă în domeniul, produselor 
certificate, cu competenţa pentru fiecare funcţie din procesul de certificare, luînd în considerare cerinţele 
schemei de certificare, pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii, care să permită acoperirea 
domeniului de acreditare solicitat, în scopul respectării Legislaţiei în vigoare.

Cerinţele faţă de care sunt evaluate produsele sunt cele cuprinse în standardele specifice şi în alte 
documente normative.

Pentru a obţine şi a menţine certificarea conformităţii unui produs, conform schemei aplicabile, 
solicitantul trebuie minim să:

S  respecte cerinţele ce se referă la client din prezenta procedură;
^  respecte cerinţele contractuale;.
S  respecte cerinţele documentului faţă de care sunt evaluate produsele şi legislaţia aplicabilă;
S  respecte cerinţele privind utilizarea certificatului de conformitate emis de OC şi a marcajului de 

conformitate;
v' aplice marcajul conform cerinţelor OC, numai pe acele produse pentru care a obţinut Certificat de 

conformitate;
facă toate aranjamentele necesare pentru realizarea evaluării, inclusiv dispoziţii pentru analiza 
documentelor şi înregistrărilor, precum şi accesul în toate zonele a persoanelor desemnate de OC, 
care efectuează evaluarea sau soluţionează reclamaţii;

S  ţină sub control reclamaţiile parvenite în adresa produsului certificat;
S  informeze OC despre orice modificări produs, proces, contracte, etc, care ar putea afecta produsul, 

sau duce în eroare cumpărătorul;
/  asigure ca produsele importate sunt etichetate conform Legislaţiei în vigoare.

în cazul în care sunt cerute explicaţii din partea clienţilor cu privire la aplicarea acestor documente 
pentru o schemă de certificare specifică, acestea sunt date de experţi, care posedă competenţa tehnică 
necesară, la necesitate de către Conducătorul OC/ Şef adjunctul OC. Deasemenea la iniţierea procesului 
de certificare, solicitanţii obţin informaţia necesară referitoare la procedura de certificare, documente care 
descriu drepturile şi obligaţiile solicitanţilor, inclusiv taxele.

7.2 SOLICITARE.

Pentru efectuarea certificării produselor, solicitantul prezintă la OC formularul tipic de cerere, cod 
0-7.2/a, semnat de către managemntul de vîrf / sau un reprezentant autorizat al solicitantului, însoţită de 
documentele necesare la Cerere

7.2.1 Concomitent, în dependenţă de cerinţele schemei solicitantul anexează la cerere următoarele 
documente:

Pentruschema 1b:
sortimentul produselor solicitate spre certificare 
fişa chestionar completată (FCE-7.2a)
documentele de înregistrare a întreprinderii (certificatul de înregistrare, extras din 
Registrul de stat, licenţa, Autorizaţie sanitară de funcţionare) (se prezintă la certificarea 
iniţială şi în cazul modificărilor)
certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor (după caz)(se prezintă la 
certificarea iniţială şi în cazul modificărilor)
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certificat de origine (după caz), invoce şi declaraţie vamală pentru un lot de import 
certificat de calitate (prezentat de către producător)
certificatul de conformitate şi Raportul de încercări (în cazul recertificării lotului), în
original sau autentificat (în cazul recunoaşterii)
copieCertificate aSistemului de Management (dacăexistă)
acte care confirmă trasabilitatea produsului (după caz)
după caz Declaraţii ale producătorului sau reprezentantului auttorizat
alte dcumente, conform Fişei chestionar autoevaluare

Pentruschema 2:
sortimentul produselor solicitate spre certificare . 
fişa chestionar completată (FCE-7.2/a)
documentele de înregistrare a întreprinderii (certificatul de înregistrare, extras din 
Registrul de stat, licenţa, Autorizaţie sanitară de funcţionare) (seprezintă la certificarea 
iniţială şi în cazul modificărilor)
certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor (după caz), (seprezintă la 
certificarea iniţială şi în cazul modificărilor)
certificat de origine (după caz), invoce şi declaraţie vamală (la import)
certificatul de conformitate (dacă există) sau certificatul de calitate a producătorului
copie Certificate ale Sistemului de Management (dacă există)
contract de livrare cu furnizorul
facturi de expediţii (după caz)
contract de arendă a depozitului sau document ce atestă proprietatea depozitului
acte care confirmă trasabilitatea produsului (după caz)
după caz Declaraţii ale producătorului sau reprezentantului autorizat
alte documente, conform Fişei chestionar de autoevaluare

Pentruschema nr.3:
Sortimentul produselor solicitate spre certificare 
Certificat de calitate prezentat de către producător 
Fişa chestionar completată (FCEP-7.2/a)
Documentele de înregistrare a întreprinderii (certificatul de înregistrare, extras), aplicabile; 
Contract de arendă sau document ce atestă proprietatea proprie 
Alte tipuri de contracte (deratizare, salubrizare, mentenaţă, etc.) .

- Autorizaţie sanitară de funcţionare / certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa 
alimentelor
Licenţa privind genul de activitate, dacă este cerută de legislaţie
Autorizaţia de folosire a apei.Proces verbal a ultimei analize de apă
Structura organizatorică a întreprinderii/ Organigrama întreprinderii
Certificatul de acreditare/atestare al LÎ şi Decizia de menţinere a acreditării laboratorului
Domeniul de acreditare/atestare al LI
Diagrame de flus/Planul calităţii/ Schema tehnologică
Plan HACCP, dacă este cazul
Lista secţiilor de producere şisuprafaţa lor
Lista personaluluicheie (responsabili de procese)
Asigurarea tehnico-tehnologică a întreprinderii (lista utilajului, echipamentelor de 
măsurare, vaselor etc)
Acte care confirmă trasabilitatea produsului 
Lista registrelor de producere şi de laborator .
Declaraţie pe propria răspundere, că nu există dătorii faţă de stat 
Alte tipuri de Declaraţii
După caz, Certificat ISO 22000 (la produsele alimentare) sau ISO 9001 (pentru tutun) la
întreprindere, însoţit de ultimul Raport de audit
alte dcumente, conform Fişei chestionar autoevaluare
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Notă: 1. în Fişa chestionar se introduc, de către solicitant, informaţii preliminare referitor la demonstrarea 
capabilităţii acestuiade a fabrica şi controla calitatea produsului în conformitate cu cerinţele, deţinînd toate resursele 
(încăperi, personal, facilităţi) necesare pentru producerea în serie
Nota 2. Produsele alimentare, făcînd parte din clasa de risc mare, trebuiesă fie controlate/evaluate la toate etapele 
de producere.

7.2.2 Recunoaşterea certificatelor de conformitate străine în scopul certificării:

în cazul recunoaşterii certificatelor de conformitate şi rapoartelor de încercări (emise de 
organismele de evaluare a conformităţii străine în baza acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a 
activităţilor de evaluare a conformităţii, sau de organismele de evaluare a conformităţii acreditate de 
organismele de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere 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) şi 
confirmate prin specimenul de ştampilă originală al importatorului, conform prevederilor art.31 
Recunoaşterea activităţilor de evaluare a conformităţii se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 
235 diin 01,12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, cu modificările 
ulterioare.

în conformitate cu Art.31(3)a Legii 235/2011 Pentru recunoaşterea certificatului de conformitate 
prevăzut la alin. (2), solicitantul prezintă organismului de certificare:

A o cerere,
A originalul sau copia, autentificată de organizaţia emitentă, a certificatului de 

conformitate din ţara de origine a produsului, precum şi 
A originalul sau copia, autentificată de organizaţia emitentă, a raportului de încercări 

privind încercările efectuate în scopul certificării 
Setul de documente, prezentat pentru recunoaştere, va mai conţine:

copia documentelor normative, în conformitate cu care a fost fabricat şi poate fi identificat 
produsul;

Recunoaşterea acestora se va efectua prin eliberarea unui certificat de conformitate nou emis de către OC.

în conformitate cu Art.31(4)a Legii 235/2011 Organismul de certificare efectuează identificarea 
(originea; proprietăţile organoleptice, după caz; legalitatea, cantitatea şi marcarea) produselor şi aduce la 
cunoştinţă solicitantului decizia de eliberare a certificatului de conformitate naţional, în cazai Unei; decizii 
negative, se relatează în scris motivarea clară a refuzului de recunoaştere a certificatului de conformitate 
emis de un organism de evaluare a conformităţii străin.

în conformitate cu Art.3 l(5)a Legii 235/2011 în procesul de recunoaştere organismul de 
certificare poate stabili efectuarea unor încercări suplimentare dacă cerinţeleesenţiale în vigoare în 
Republica Moldova nu corespund cerinţelormenţionate în certificatul de conformitate emis de un 
organism de evaluare a conformităţii străin.

în conformitate cu Art.3 l(6)a Legii 235/2011 în cazul lipsei certificatelor de conformitate sau a 
declaraţiilor de conformitate, produsele importate se supun evaluării conformităţii potrivit procedurilor 
aplicate produselor, conform reglementărilor tehnice naţionale aplicabile.

7.2.3 înregistrarea solicitărilor

Solicitarea pentru certificare, însoţită de documentele enumerate mai sus, în dependenţă de schema, 
solicitată la certificare, este transmisă în sectorul ’’Recepţia cererilor”. Corectitudinea completării cererii 
de certificare depusăde soliciant, este verificată de către persoana responsabilă de recepţia cererilor. 
Modificările ulterioare, efectuate în cererea de certificare, trebuie să fie confirmate prin semnătura 
persoanei responsabile.

După verificare, cererea se înregistrează în registrul electronic (R-01-OC/A, programul SI A) cu 
atribuirea numărului de depunere/înregistrare, la care se va face referinţă pe tot parcursul certificării. 
Registrul cererilor se tipăreşte pe suport de hârtie lunar, se sigilează, se ştampileazăşi se semnează de 
către conducătorul OC, şef adjunct OC şi se arhivează în mapa „Registrul de evidenţă a cererilor pentru
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certificare” (R-Ol-OC/A).

7.3 ANALIZA SOLICITĂRII.

Analiza cererii este efectuată de către Conducătorul OC.În cazul absenţei Conducătorului OC, sau în 
cazul în care acesta este implicat în procesul de evaluare, decizia este luată de către Şef adjunct OC.In 
cazul absenţei Conducătorul OC şi în cazul în care Şef adjunct OC este implicat în procesul de evaluare, 
decizia de certificare este luată de către persoana nominalizată prin Ordin.

Analiză a Cererii şi a informaţiilor obţinute se efectuează pentru a se asigura că:

> informaţiile despre client şi despre produs sunt suficiente pentru realizarea procesului de 
certificare;

> orice diferenţă de înţelegere recunoscută între OC şi client este soluţionată, inclusiv acordul 
referitor la standarde sau alte documente normative;

> este definit domeniul certificării care se urmăreşte;
> sunt disponibile mijloacele pentru efectuarea tuturor activităţilor de evaluare;
> OC are competenţaşi capabilitatea de a efectua activitatea de certificare, cu care nu are experienţă 

anterioară.

Organismul de certificare evaluează produsele, atât cu utilizarea resurselor interne (personal), cât şi cu 
utilizarea resurselor extemalizate (Laboratoare de încercări acreditate).

în cazul- deciziei pozitive, conducătorul OC numeşte echipa de evaluare, şeful echipei de 
evaluare/expertul responsabil de dosar şi persoana responsabilă de prelevarea mostrelor (în conformitate 
cu pct.7.4.1 a prezentei proceduri).

înainte de a lua decizia, Conducătorul OC ţine seama de următoarele cerinţe: 
schema de certificare,
competenţele necesare pentru realizarea obiectivelor certificării,
cerinţele de certificare, inclusiv legale, reglementate sau contractuale,
garantarea imparţialităţii şi asigurarea încrederii solicitantului în competenţa membrilor
echipei,
absenţa oricărui conflict de interese, etc,
Laboratorul de încercări, unde se vor efectua încercările (condiţiile contractuale/, 
amplasare(distanţă)/, acoperire domeniu, etc.).

Aceste informaţii sunt documentate în Decizia asupra cererii de certificare, formular cod:DC-7.3.

Decizia asupra cererii de certificare se comunică solicitantului, contra semnătură, astfel OC primeşte 
acordul solicitantului privind echipa de evaluare, LÎ şi data preventivă de evaluare propusă, deoarece data 
finală a evaluării, v-a fi coordonată odată cu planul de evaluare.

în cazul acordului solicitantului, şeful echipei/expertul preia dosarul pentru iniţierea lucrărilor de 
certificare, confirmând aceasta prin semnătură.

Cererea poate fi refuzată în cazul în care:
>  setul de documente prezentat nu corespunde cerinţelor sistemului de evaluare a conformităţii 

solicitat sau nu este complet;
> informaţia din cerere nu este clară şi completă;
> copiile documentelor prezentate nu sunt citibile şi calitative;
> OC nu are în domeniul său de acreditare produsul solicitat certificării;
> Solicitantul nu acceptă condiţiile stabilite de OC
> Marcarea produselor nu corespunde cerinţelor în vigoare.
în cazul refuzului acceptării cererii, Organismul de certificare înştiinţează solicitantul despre 

motivul refuzului, iar cererea ar putea fi preluată, numai după înlăturarea observaţiilor. In cazul în care 
solicitantul nu asigură veridicitatea documentelor necesare prezentate în termeni stabiliţi, cererea se
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anulează. în cazul refuzului înlăturării observaţiilor, decizia ar putea fi contestată de solicitant, conform 
proceduii”Reclamaţii şi Apeluri”, cod PO 7.13, care se regăseşte pe site-ulwww.lctbanpc.md

Organismul de certificare refuză să efectueze o anumită certificare dacă îi lipseşte oricare dintre 
competenţele sau cap abilităţi pentru activităţile de certificare necesare.

In cazul în care solicitantul doreşte să certifice un produs, cu care organismul de certificare nu 
are o experienţă anterioară, conducătorul OC analizează cazul dat şi dacă este rentabil din punct de 
vedere financiar, angajează personal competent în domeniu, îl instruieşte, pregăteşte documentele 
necesare şi solicită la MOLDACextindereadomeniului pentru un nou tip de produs sau un DN.

Dacă OC consideră, că nu este în avantaj din punct de vedere economic, OC transmite clientului un 
refuz a cererii, cu justificarea refuzului.

Organismul de certificare se bazează pe certificările pe care le-a acordat deja clientului sau le-a 
acordat deja altor clienţi, pentru a omite unele activităţi. In acest caz organismul de certificare face 
referire la certificările existente în înregistrările sale. La solicitarea clientului, organismul de certificare 
furnizează justificarea omiterii activităţilor.

înainte de a începe etapa de evaluare, OC stabileşte timpul evaluării /durata auditului (procedura de calcul 
a timpului de evaluare / eşantionare procese/ locaţii), ţinînd cont de următoarele:

1. schema de certificare
2. dimensiunea organizaţiei: numărul de locaţii în care se produce/păstrează produsul
3. domeniul de activitate şi structura organizaţiei: - numărul de produse-tip cu aceeaşi tehnologie
4. gradul de complexitate a tehnologiei utilizate
5. număr personal " ■ "
6. număr schimburi
7. complexitatea cerinţelor standardului annonizat
8. reclamaţiile către client
9. etc.

7.4 EVALUARE

Conform prevederilor standardului internaţional ISO/IEC 17067 această etapă cuprinde următoarele 
funcţii/activităţi:

• 7.4.1. Selecţia care include următoarele activităţi:
S  7.4.1. lPregătirea de evaluare-analiză a documentelor,
S  7.4.1.2Planificarea (pregătirea planului de evaluare),
S  7.4.1.3Comunicarea planificării clientului.

• 7.4.2. Determinarea caracteristicilor care include următoarele activităţi:
S  7.4.2. lEvaluarea prin inspecţie a lotului/a procesului de depozitare/a procesului de 

producere; identificarea produselor şi prelevarea mostrelor reprezentative pentru 
încercări/control din depozit de produse/ de la vamă/reţeaua de cămerţ, fluxul de 
fabricaţie(serie) conform SM ENISO/CEI 17020:2013;

S  IA .2.2 încercări conform SM EN ISO/CEI 17025:2018 sau recunoaşterea activităţilor de 
evaluare a conformităţii în conformitate cu cerinţele art.31 a Legii 235 din 01.12.2011 cu 
modificările ulterioare.

Pe lîngă prevederile ISO/IEC 17065 şi ISO/IEC 17067, schema de certificare prevede şi cerinţele 
legislative.

Metodele de obţinere a informaţiilor includ, dar nu se limitează l a :
• interviuri,
• observare procese şi activităţi,
• analiză documentaţie şi înregistrări.
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7.4.1. SELECŢIA(pentru toate schemele de certificare, pentru care OC deţine competenţă) 
(activitatea se desfăşoară la sediul OC)

Această funcţie este inclusă în timpul de evaluare, dar nu şi în durata, evaluării.

NOTĂ: Conform prevedrilor documentului internaţional IAF MD 5:2019 Determination of Audit Time of Quality, 
Environmental, and Occupational Health & Safety Management

• Timpul de evaluare/audit -este timpul necesar pentru planificarea şi realizarea unui audit complet şi 
eficient al organizaţiei client

• Durata evaluării7 auditurilor de certificare - o parte din timpul, de audit petrecut în desfăşurarea 
activităţilor de audit de la şedinţa de deschidere până la şedinţa de închidere, inclusiv..

7.4.1.(l)PREGĂTIREA DE EVALUARE ŞI ANALIZA DOCUMENTELOR

După luarea unei decizii pozitive asupra cererii, Conducătorul OC transmite cererea de certificare, 
însoţită de setul de documente prevăzut de schemă, expertului/echipei de evaluare, desemnată pentru 
efectuarea lucrărilor de certificare. In cazul desemnării unei echipe de evaluare se numeşte un şef de 
echipă, care poartă întreaga responsabilitate pe toată durata procesului de evaluare. In echipa de evaluare 
poate fi inclus un expert în formare, monitorizat de expertul OC, care să preia sarcinile expertului în 
formare la necesitate. Expertul monitor/mentor duce responsabilitatea finală pentru activităţile 
expertului în formare.

în anumite situaţii, în echipa de evaluare al OC, sunt incluşi monitori OC, observatori care includ 
reprezentanţi MOLDAC, reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare, traducători, etc. Solicitanţii OC 
conform prevederilor contractului, sunt obligaţi să accepte participarea acestora la evaluare. ■

a) Numirea şi comunicarea echipei de evaluare.

Echipa de evaluare poate fi constituită din una sau mai multe persoane.
Conducătorul OC (sau altă persoană autorizată) desemnează Echipa de evaluare, care este creată 

în dependenţă de nivelul de complexitate a produselor, proceselor,nr. de locaţiişi după caz diversitatea 
produselor importate, din personal calificat, angajat permanent sau în bază de contract, care nu a fost 
implicat în proiectarea, livrarea, instalarea sau întreţinerea produselor supuse certificării într-0 perioadă 
de timp care ar putea să contravină imparţialităţii şi care are componenţă în dependenţă de 
sistemul/schemă de certificare solicitat, selectat, instruit şi monitorizat conform prevederilor procedurii 
PS6.1

■ Membrii echipei de evaluare pot fi;
>  şeful echipei: expertul Organismului de Certificare care este responsabil de obiectivitatea 

şi autenticitatea rezultatelor consemnate în Actul de identificare, Raportul de prelevare a 
mostrelor produselor/ Raportul de evaluare a procesului de producere, Raportul finăl, etc.;

>  experţi: specialişti ce cunosc tehnologia producerii produselor supuse certificării (în caz de 
necesitate);

>  specialişti dintr-un laborator acreditat în domeniul încercării produselor supuse certificării: 
care cunosc cerinţele către produs şi metodele de încercări;

>  experţi tehnici: persoane competente în domeniu, care să acoperea acea parte a evaluării,
care nu poate fi acoperită de membrii echipei de evaluare,(de ex. persoană competentă într- 
un anumit proces de producere). . V . - .

■ Specialiştii numiţi trebuie sa fie persoane autorizate oficial de OC pentru activitatea dată în 
conformitate cu procedura de sistem, cod PS 6.2.
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■ Expertul nu poate fi inclus în componenţa 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 consultanţă;
> dacă este implicat în proiectarea, fabricarea sau furnizarea produsului.

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

■ Toţi membrii echipei de evaluare au dreptul să-şi expună obiecţiile.
■ Şeful echipei:

>  determină rolurile şiresponsabilităţile fiecărui membru (ţinând cont de mărimea, specificul şi 
volumul lotului/tipurilor de produse);

> propune echipa (după necesitate), elaborează Planul al activităţilor de evaluare
■ Conducătorul OC aprobă echipa.

Fişa de. comunicare (FC-7.4/7.9), cu menţionareacomponenţei echipei de evaluare se transmite 
solicitantului. Solicitantul poate să obiecteze desemnarea unuia sau a .mai multor membri ai echipei de 
evaluare sau observatori. Obiectarea trebuie să fie argumentată. Conducătorul OC analizează fiecare caz 
obiectat, şi atunci când obiecţia este fondată se iau măsurile adecvate. Modificări în componenţa echipei 
de evaluare se permit maxim de 2 ori, în scris şi motivat, în termen rezonabil de la data notificării (pînă 
la primirea Planului de evaluare). Fişa semnată de către solicitant, este remisă şefului echipei.

b)AnaIiza documentelor anexate la cererea de certificare (la sediul OC).

Cererea de certificare, împreună cu documentele anexate sunt examinate de expert/echipa de evaluare 
desemnată pentru a se convinge, de veridicitatea şi valabilitatea acestora, şi pentru a se asigura,în 
dependenţă de schema de certificare, ca:

• Cererea este complet îndeplinită, în conformitate cu prevederile OC, semnată de o persoană 
autorizată, ştampilată;

• informaţia din documentele şi înregistrările prezentate este suficientă pentru ca expertul/echipa 
de evaluare să-şi facă o viziune detaliată asupra evaluării la faţa locului, care urmează a -fi 
efectuată (număr produse/număr şi complexitate procese/ servicii extemalizate/ limbă de 
comunicare/număr locaţii/ număr personal/implementare SM/ alte date despre produsul, care 
urmează a fi certificat)

• documente care însoţesc cererea, prezentate către OC, acoperă toate cerinţele standardului de 
referinţă şi cerinţele schemei de certificare, aplicabile produsului supus certificării

• informaţia despre produs, descrisă în cerere, corespunde cu informaţiea din documentele de 
însoţire a produsului(prezentate (ex. contracte de livrare; certificatul de origine; declaraţia 
vamală; factura de expediţie; certificate de conformitate/rapoarte de încercări (dacă există); 
certificate de calitate a producătorului);

• documentele prezentate de către client sunt corect completate (cerinţele trebuie să fie clar 
definite, documentate şiînţelese) şi vizibile;

• documentele de însoţire a produsului importat, sunt autentificate (prin ştampila clientului), 
după caz traduse în limba de stat( în cazul când acestea sunt întocmite într-o limba străină);

• formularele OC, utilizate de către client sunt ultimele în vigoare
• se fac'referiri corecte la documentele normative şi actele legislative a Republicii Moldova;
• au fost prezentate toate documentele şi înregistrările la care se face referinţă în chestionarele 

de evaluare, în cazul prezentării datelor privind autoevaluarea;
• etc.

Eventualele neclarităţi în conţinutul cererii sau documentelor anexate sunt clarificate de către expertul 
desemnat împreuna cu clientul, înainte de deplasarea la sediul acestuia.

Cod PC-04-OC, Ediţia 4 din 25.01.2022 Pag 18 din 44OCpr-006I.P.JLCTBANPC'



în urma examinării documentelor se verifică dacă la cerere sunt anexate toate documentele conform listei, 
sunt identificate prevederile din documente, considerate ca abateri de la cerinţele documentelor de 
referinţă pentru produs. Rezultatele analizei documentelor şi înregistrărilor sunt reflectate în Raportul de 
analiză a documentelor, (RAD -7.4-2/a - pentruschemele lb, 2 şi RAD -7.4-1/a-pentru schema 3).
In cazul unor abateri/neconformităţi, în rezultatul examinării documentelor anexate la cererea de 
certificare, acestea sunt comunicate clientului care, trebuie să le elimine, intr-un termen care nu trebuie să 
depăşească 5 zile lucrătoare de la data primirii Raportului.
Trecerea la următoarea etapă a certificării (pregătirea planului de evaluare) se face numai după ce 
abaterile constatate au fost soluţionate şi documentaţia este complete şi corectă.

7.4.1.(2). PLANIFICAREA (activitatea se desfăşoară la sediul OC)

a) Planul de evaluare.

Echipa de evaluare, pentru schemele 2 şi 3 la întreprinderile cu mai multe locaţii/procese de 
producere, calculează timpul total de evaluare/audit şi durata-evaluării /auditurilor de certificare la client 
pentru fiecare locaţie, în dependenţă de numărul efectiv de personal al clientului, categoria de risc 
produs/procs de producere, procese externalizate, etc., în conformitate cu procedura operaţională a OC- 
”Procedura de calcul a timpuluui de evaluar/eşantionareprocese/locaţii”, codPO-7.4-OC,completînd 
formularul ”Chestionarulde colectare date pentru calculul timpului evaluării”, cod.CTE-Ol-OC.

Expertul, pentru corectitudinea efectuării certificării pro duselor,pentru toate schemele de certificare, 
produse alimentare şi tutun, pregăteşte un Plan al activităţilor de evaluare. Pentru schema 2şi3 se 
întocmeşte şi Program de evaluare, prevăzut pentru un ciclu de certificare, formular cod PrS-7.4/7,9/a, 
formular cod PS-7.4/7.9/a, unul prevăzut pentru solicitant şi unul prevăzut pentru OC, pentru ţinerea sub 
control a evidenţei supravegherilor.

Planul de evaluare se întocmeşte în dependenţă de schemă de certificare: număr de locaţii, denumiri 
produse, criterii de evaluare, scop de evaluare (certificare/supraveghere), etc.

Planul de evaluare a produselor, întocmit în modul stabilit de către expert/şef echipă, în dependenţă de 
schema de certificare, şi aprobat de Conducătorul OC/şef adjunct OC, conţine, dar. nu se limitează, 
următoarea informaţie:

- obiectivele evaluării (certificare, recertificare sau supraveghere)
- criteriile de evaluare (cerinţele DN, a cerinţelor legale, reglementate şi contractuale aplicabile),
- domeniul evaluării (locaţiile fizice, unităţile organizatorice, procesele ce vor fi evaluate),
- datele calendaristice la fiecare locaţie unde se vor realiza activităţile evaluării la faţa locului,
- ora şi durata prevăzută pentru activităţile evaluării la faţa locului,
- rolurile' şi responsabilităţile membrilor echipei de evaluare şi a persoanelor care îi însoţesc,
- limba de comunicare,
- tehnici de evaluare care urmează a fi utilizate.

Pentru schemele lb, 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 desfăşurare a evaluării se stabileşte în dependenţă de sortimentul produselor, numărul de 
locaţii şi distanţele dintre ele, perioadaîn care întreprindereaactivează (funcţionare proces tehnologic/ 
prezenţăprodus la depozit, etc.), prezenţa personalului cheie/locţiitorilor acestora la întreprindere; de 
posibilitatea solicitantului de a primi expertul/echipa, în cazul a mai multor locaţii; de distanţele fiintre 
ele; de condiţiile contractuale dintre client şi clientul clientului, etc.

Pentru desfăşurarea evaluării, OC planifică utilizarea a unei combinaţii a mai multor tehnici de evaluare
- analiza documente la sediul OC,
- evaluarea la faţa locului:

'Z prin analiză documente şi înregistrări,
Z inspecţie lot/produs/proces de producere/inspecţie condiţii de depozitare, :
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v' intervievare personal, şi •
/  determinare calitate produs, etc.

7.4.1.(3)COMUNICARE PLAN

Planul este transmis solicitantului cu cel puţin 1 zi înainte de evaluare. Solicitantul analizează 
planul, confirmând acceptul prin semnătură. In cazul, când solicitantul are obiecţii referitoare la unele 
puncte din planul respectiv (data evaluării, ora, ordinea compartimentelor, etc), se fac modificările 
acceptate reciproc între OC şi solicitant.

După coordonarea Planului de evaluare, şeful echipei/expertul pregăteşte documente de lucru pentru 
evaluare şi dacă este cazul, furnizează personalului implicat în evaluare, toate documentele necesare 
conform prevederilor schemelor de certificare.

a) Pregătirea formularelor necesare pentru evaluare, pentru achema de certificare lb
Se vor pregăti următoarele formulare:

- fişa-chestionar pentru evaluarea depozitului (FCE-7.2/a),
- plan de evaluare a produselor (PE-7.4/PS-7.9/a),
- declaraţia de confidenţialitate a echipei de evaluare (DEE-4.5),
- proces verbal al şedinţei de deschidere/închidere (PV-7.4),
- chestionar pentru evaluare (CE-7.4/CS-7.9/a) (după caz),
- act de prelevare a mostrelor (AP-O 1/a),
- program de încercări a eşantionului (PI-04-OG/a),
- fişa de observaţii (FO-7.4),
- raport de neconformitate (RN-7.4),
- raport de evaluare lot, cod RE-7.4/RS-7.9/a,
- eticheta de marcare/ sigiliu produs eşantionat/ etc.

b) Pregătirea formularelor necesare pentru evaluare pentru achema de certificare 2

- fişa-chestionar pentru evaluarea depozitului (FCE-7,2/a),
- plan de evaluare a produselor (PE-7.4/PS-7.9/a),
- declaraţia de confidenţialitate a echipei de evaluare (DEE-4.5),
- proces verbal al şedinţei de deschidere/închidere (PV-7.4),
- chestionar pentru evaluare (CE-7.4/CS-7.9/a) (după caz),
- act de prelevare a mostrelor (AP-01/a),
- program de încercări a eşantionului (PI-04-OC/a),
- fişa de observaţii (FO-7.4),
- raport de neconformitate (RN-7.4),
- raport de evaluare produs import, cod RE-7.4/RS-7.9/a,
- eticheta de marcare/ sigiliu produs eşantionat, etc.

c) Pregătirea formularelor necesare pentru evaluare pentru achema de certificare 3
- fişa-chestionar pentru efectuarea evaluării procesului de certificare (FCEPP-7.2/a),
- plan de evaluare a procesului de producere (PEPP-7.4/PSPP-7.9/a),
- declaraţia de confidenţialitate a echipei de evaluare (DEE-4.5),
- proces verbal al şedinţei de deschidere/închidere (PV-7.4),
- chestionar pentru evaluare (CEPP-7.4/CSPP-7.9/a) (după caz),
- act de prelevare a mostrelor (AP-O 1/a),
- program de încercări a eşantionului (PÎ-04-OC/a),

- fişa de observaţii (FO-7.4),
- raport de neconformitate (RN-7.4),
- raport de evaluare proces, cod REPP - 7.4/RSPP-7.9-l/a,
- eticheta de marcare/sigiliu produs eşantionat, etc.
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OC se asigură că toate informaţiile şi documentaţia necesară sunt disponibile echipei de evaluare pentru 
efectuarea activităţilor de certificare, asigurînd, întregii echipe de evaluare, acces la toate documentele 
privind activităţile de evaluare.

7.4.2. DETERMINAREAţflCfr'v/tafca se desfăşoară la sediul Clientului)

Această activitte diferă de la o schemă de certificare la alta, în dependenţă de schema de certificare: lot 
de produs/, import/, sau evaluare proces de producere.

EVALUAREA PRIN INSPECŢIE ŞI AURIT, ca etapă

Produsele sunt evaluate în conformitate cu cerinţele din domeniul de acreditare şi cu alte cerinţe ale 
schemei de certificare.

OC se bazeăză pe rezultate ale evaluării referitoare la certificarea încheiată anterior solicitării pentru 
produsele evaluate anterior, care sunt din acelaşi număr de lot şi au aceeaşi dată de producere.

Pentru desfăşurarea evaluării la sediul clientului, OC în conformitate cu prevederile planului, utilizează 
o combinaţie tehnicilor de evaluare, identificate mai sus.
Activităţile de evaluare/audit la faţa locului includîn mod normal la general:

V desfăşurarea şedinţei de deschidere şi atribuire a rolurilor şi responsabilităţilor ghizilor şi 
observatorilor

V evaluarea documentelor şi îregistrărilor la sediul clientului 
A comunicarea în timpul auditului
V colectarea şi verificarea informaţiilor ce ţin de organizare/structurare întreprindere; de 

produs/proces
V eşantionarea şi transmiterea mostrelor în laborator pentru încercări
V generarea constatărilor auditului
A pregătirea concluziilor auditului
A desfăşurarea şedinţei de închidere

7.4.2. (1)A CTIVITĂŢILE DE EVALUARE PRIN INSPECŢIE ŞI A UDIT, CONFORM SCHEMEI 1b.

7.4.2. (1.1) Inspecţie produs/lot/depozit
a)Metodele şi tehnicele de evaluare, conţin cel puţin, dar nu se limitează la:

• o scurtă şedinţă de deschidere, unde Şeful echipei/expertul, prezintă echipa de evaluare(în 
cazul formării unei echipe), scopul evaluării, modul de desfăşurare al evaluării conform 
planului de evaluare, dacă au survenit modificări în plan, canalele de comunicare, aspectele 
legate de confidenţialitate, condiţiile în care auditul poate fi încheiat, metoda de raportare, etc.
La şedinţa de deschidere participă responsabilii de procese, membrii echipei de evaluare a OC. 
Şeful echipei de evaluare/expertul conduce şedinţa de deschidere, iar la finele acestei şedinţe se 
întocmeşte procesul verbal, cod PV-7.4.

• o examinare a documentelor de permitere a depozitării (proprietateprivată/conţract de arendă), 
evaluarea trasabilităţii prin examinarea documentelor şi a înregisttrărilor, care pot fi relevante, 
inclusiv, dacă este cazul, documente de însoţire a produselor, documente de conformitate/ 
calitate/ origine, etc, înregistrările privind rezulatele examinării documentelor şi înregistrărilor 
sunt efectuate în Raportul de analiză documente, cod RAD-7,4-2/a

• o inspecţie a:
A documentelor şi înregistrărilor la client ceţin de produs 
A resurselor:

• a sediilor (încazulmulte-site) şiaaltorlocuri pe care le inpectează, precum şi a 
împrejurimiloracestora. Mentenanţaacestora (autorizaţii; contracte; etc.),
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• aechipamentelor, a mijloacelor de transport, etc. Accesibilitatea la resursele în 
cauză. Mentenanţa acestora (autorizaţii; contracte; etc.),

• a personalului (istruiri, cartelemedicale, etc.). Auditarea prin intervievare a 
persoanelor responsabile de procesul de depozitare, de mentenanţa, eţc.

A condiţiilor de igienă la sediu(ile) clientului, inclusive căile de menţinere continuă a 
condiţiilor de mediu de către client;

A a produselor solicitate la certificareşi a materialelor de ambalare relevante, a condiţiilor 
de depozitareşi de întreţinere 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 stabiliţi pentru produs - identificare lot de produs;

A a corAormit&tiietichetăriiproduselor solicitate la certificare^denumirea produselor, 
producătorul/importatorul, data fabricării, termenul de valabilitate, mărimea lotului, 
masa/volumul/ambalajul, ingredientele, etc.) cu informaţia indicată în documentaţia de 
însoţire a produsului, întocmită conform legislaţiei RM în vigoare;

A  loc/uri separat/e de păstrare a produsului neconform, modul de tratare a produsului 
neconform; acţiunile întreprinse în caz de abateri(reîntoarcere/tratare, aducere la condiţii/ 
etc.);

A  orice altă activitate necesară în vederea convingerii conformităţiiprodusuluişiprocesului 
de depozitare şi după caz a identificării obiective, în detaliu pe care se bazează o 
neconformitate, în cazul depistării acesteia.

Rezultatele inspecţiei produsului importat şi a modului de păstrare a acestuia se documentează în 
după caz chestionar pentru evaluare (CE-7.4/CS-7.9/a), sau direct în Raportul de evaluare, cod.RE- 
7.4/RS-7.9/a. Datele sunt comparate cu înregistrările efectuate în Fişa chestionar pentru evaluarea 
depozitului (FCE-7.2/a), întocmită de solicitant/ client.

7.4.2.(1.2) EŞANTIONARE, ÎNCERCARE

a) Identifîcarea produsului pentru încercări presupune verificarea marcării, ambalării, volumului
lotului prezentat, condiţiilorşi termenului de păstrare (când este cazul). Marcarea trebuie să corespundă 
cerinţelor actelor normative şi a DN în vigoare. Mărimea lotului în timpul identificării trebuie să 
corespundă cantităţii indicate în cerere şi în documentaţia de însoţire. '

Toate rezultatele inspecţiei lotului de produs şi a modului de depozitare se înregistrează în 
Chestionarulpentru evaluarea depozitului (CE-7.4/CS-7.9/a) la locul inspecţieişi/sau în raportul de 
evaluare cod.RE-7.4/RS-7.9-2a. Datele simt comparate cu înregistrările efectuate în Fişa chestionar 
pentru evaluarea depozitului (FCE-7.2/a), întocmită de solicitant/client, sau direct în Raportul de 
evaluare cod.RE-7.4/RS-7.9/a,

După identificarea produselor, conform denumirii indicate şi indicilor stabiliţi în DN pentru produsele 
supuse certificării obligatori, expertul OC efectuează prelevarea eşanţioanelor atît pentru încercări, cît şi 
pentru control.

b) Eşantionarea se efectuează în conformitate cu cerinţele Instrucţiunii IL-05~OC-produse 
de cofetărie şi patiserie, IL-06-OC: cafea, extracte de cafea şi de cicoare, ceai şi produse de ceai, 
IL-07-OC: tutun şi produse din tutun.

Stabilirea eşantionului pentru efectuarea încercărilor şi de control se efectuează de către expertul 
OC.

Prelevarea mostrelor se efectuează în prezenţa 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 stabileşte de către
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echipă/expert, reieşind dimcerinţele DN / a actelor normative/ de numărul de indici necesari pentru a fi 
determinaţi, conorm prevederilor procedurilor OC. Mostrele eşantionate sunt sigilate de expert.

Mostrele de control prelevate şi sigilate de către expertul nominalizat se vor păstra pe parcursul 
valabilităţii produselor la solicitant, sub responsabilitatea acestuia. Păstrarea mostrelor de control la 
solicitant se efectuează în conformitate cu prevederile Acordului la Contract încheiat între părţi (CDP- 
7).
Expertul OC, care a efectuat prelevarea eşanţio anelor, întocmeşte pe lîngă Actul de prelevare, cod:AP- 
01/a, Raportul de evaluare, care conţine rezultatele identificării produselor.

Actul de identificare a mostrelor produselor şi raportul de prelevare se semnează de expertul OC şi 
reprezentantul întreprinderii solicitant.

A
c) încercări

Mostrele prelevate pentru încercări sunt transmise în Labooratorul de încercări acreditat, cu care OC 
deţine contract de extemalizare, însoţite de Programul de încercări, formular cod: PÎ-Ol-OC, care este 
întocmit de expert. Parametrii stipulaţi în Programul de încercări sunt cei prevăzuţi de documente 
normative (DN) sau documentele legislative (DL), de ex. RT, HG, Ordin. Un produs ar putea cădea sub 
incidenţa a mai multor DN sau DL.

i m i j :  De ex. produsul Bomboane, cade sub incidenţa a 3 documente: HG nr.204 din 11.03.2009, HG nr.520 din 
22.06.2010 şi NFRP 2000 din 27.02.2001. Unul din aceste documente, HG nr.204 din 11.03.2009, face referire şi 
la unii parametri, care trebuie sa fie determinaţi de producător.

Cu laboratoarele de încercări subcontractate, OC încheie contractele de subcontractare care includ 
cerinţele de confidenţialitate şi excluderea conflictului de interese.

Laboratorul de încercări expediază Raportul de încercări către OC, care la rândul său, se analizează de 
către expert, pentru a face concluzii privind conformitatea produsului cu cerinţele DN pentru produs.

Un exemplar al Raportului de încercări se transmite clientului, al 2-lea se păstrează în Dosarul 
clientului pe perioada stabilită conform cerinţelor OC.
Responsabilitatea faţă de concluziile privind corespunderea, sau necorespunderea, produsului eşantionat, 
cu DN, î-i aparţine expertului.

în cazul rezultatelor negative, în termen de 5 zile de la data primirii Raportului de încercări, expertul 
OC comunică în scris solicitantului despre rezultatele negative ale încercărilor. Dacă clientul este interesat 
în continuarea activităţilor de certificare, conducătorul OC oferă informaţii despre estimările de costuri 
suplimentare necesare pentru lichidarea neconformităţilor. Conducătorul OC nu eliberează Certificatul de 
Conformitate până ce solicitantul nu determină cauza apariţiei rezultatelor negative şi nu prezintă dovezi de 
înlăturare a neconformităţilor, sau procesul de identificare/prelevare se repetă, dar numai o singură dată/ 
sau se efectuează un control la agentul economic.

în cazul unor rezultate negative repetate, Clientul priimeşte Decizia privind refuzul certificării, OC 
deţine etapa costurilor lucrărilor şi notifică solicitantul în scris pentru a opri certificarea. In cazul apelului 
asupra Deciziei primite, această este discutată la şedinţa Comisiei de Apel, care ulterior trateaza 
corespunderea sau necorespunedea cerinţelor certtificării. Cu rezultatul tratării apelului, solicitantul este 
informat în corespundere cu propria procedură PO-7.13 -  Reclamaţii şi apeluri

• o şedinţă de închidere. Şedinţa de închhidere are loc, îndată după eşantionarea probelor, dar 
înainte de transmiterea mostrelor în laboratoor. înaintea şedinţei de închidere sub 
responsabilitatea conducătorului echipei de evaluaree la faţa locului, se analizează toate 
constatările auditului faţă de obiectivele şi criteriile auditului. ...

în cazul depistării unor zone de îmbunătăţiri potenţiale sau a unor neconformităţi, în cadrul 
evaluării la sediul clientului, acestea se vor documenta fie în formularul Raport de neconformitate (RN- 
7.4) fie în fişa de observaţii (FO-7.4). Neconformităţile sunt înregistrate faţă de o cerinţă specifică, care 
conţine o declaraţie clară a neconformităţii, identificînd în detaliu dovada obiectivă pe care se bazează 
neconformitatea.
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Şeful echipei/expert va informa la şedinţa de închidere clientul despre toate neconforniit^ţile şi 
observaţiile depistate. Acestea vor fi discutate anterior, împreună de toată echipa, pentru a fi ulterior 
înţelese de către client.

La finele şedinţei, Şeful echipei va confirma adecvarea sau neadecvarea Planului de evaluare, va 
anunţa clientul că: evaluarea s-a bazat pe eşantionare şi există un element de incertitudine; informaţii 
referitoare la procesul de tratare a reclamaţiilor, etc, dîndu-i posibilitate clientului de a pune întrebări, 
sau a se expune asupra constatărilor, în cazul unor neînţelegeri. In cazul necesităţii se vor da unele 
explicaţi privind neconformităţile, la necesitate se vor identifica orice modificări ale viitoarelor evaluări 
de supraveghere/recertificare.
înregistrările privind şedinţa de închiderese efectuează în formuarul Proces Verbal al şedinţei de 
deschidere/închidere, cod PV-7.4.

d) Tratare neconformităţi.

Atunci când este dovedită o neconformitate, OC convine asupra concluziilor evaluării, luînd în 
considerare incertitudinea inerentă din procesul de evaluare, şi va decide asupra acţiunilor 
corespunzătoare:

- continuarea evaluării în condiţiile specificate de OC,
- suspendarea certificării în aşteptareaacţiunilor de remediere efectuate de client.

După eliminarea neconformităţilor, în cazul depistării acestora, solicitantul informează OC. In 
cazul când evaluatul acceptă iniţierea acţiunilor corective, are loc urmărirea acţiunilor corective prin 
înregistrări ulterioare în formularul Raportului de neconformitate (RN-7.4). în cazul când evaluatul nu 
acceptă iniţierea acţiunilor corective, certificarea se respinge şi se emite Refuz privind eliberarea CC 
(REF-7).

c) Raportare

Obligativitatea raportării tuturor rezultatelor evaluării la sediul clentului, este o parte a cerinţelor 
standardului ISO/IEC 17065 şi a schemei de certificare. Rezultatele finale ale evaluării 
produselor/procesului de producerela sediul clentului sunt înregistrate de către Şef echipă/expert în 
Raportul finalal procesului de certificare, cod: REPC-7.4a, care este întocmit în timp de maxim 10 zile, 
după primirea rezultatelor încercărilor de laborator. Raportul conţine informaţii privind rezultatele 
concise şi clare a evaluării, abaterile de la Planul de audit, etc., pentru a permite luarea unei decizii 
corespunzătoare.

7.4.2. (2) ACTIVITĂŢILE DE EVALUARE PRIN INSPECŢIE, ÎNCERCĂRI ŞI AUDIT A 
PRODUSELOR DE IMPORT, CONFORM SCHEMEI2

Această activitate prevede evaluarea condiţiilor 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 produsuluifabricat cu parametrii 
stabiliţi pentru produs.

7.4.2. (2.1) Inspecţie produs/depozit

a)Metodele şi tehnicele de evaluare a unui produs importat, conţin cel puţin, dar nu se limitează la:
• o scurtă şedinţă de deschidere. înregistrările privind şedinţa de deschidere se efectuează în 

formuarul Proces Verbal al şedinţei de deschidere/închidere, cod PV-7.4,
* o examinare a documentelor de permitere a depozitării (după caz licenţă), evaluarea 

trasabilităţii prin examinarea documentelor solicitantului (organizare /deţinere proprietate/ 
contract de arendă depozit, autorizaţii sanitare de funcţionare, etc.) şi a înregisttrărilor, care pot 
fi relevante, inclusiv, documente de însoţire a produselor, documente de conformitate/ calitate/ 
origine, declaraţii vamale, facturi, certificate de origine, etc. înregistrările privind rezulatele
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examinării documentelor şi înregistrărilor sunt efectuate în Raportul de analiză documente, cod 
RAD-7.4-2/a.

• o inspecţie:
V a sediilor (în cazul multe-sitej şi a altor locuri pe care le controlează, 

precum şi a împrejurimilor acestora;
V aechipamentelor, a mijloacelor de transport, etc
V  a produselor solicitate la certificareşi a materialelor de ambalare relevante, a 

condiţiilor de depozitareşi de întreţinere 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 stabiliţi pentru 
produs. - identificare produs

V condiţiilor de igienă la locaţiafile) clientului, inclusive căile de menţinere 
continuă a condiţiilor de mediu de către client

V auditarea prin intervievare a persoanelor responsabile de produs, procesul de 
depozitare, de mentenanţă, expediere, etc.

V a conformităţii etichetării produselor solicitate la certificare (denumirea 
produselor, producătoruli importatorul, data fabricării, termenul de valabilitate, 
mărimea lotului, masa /  volumul /  ambalajul, ingredientele, etc.) cu informaţia 
indicată în documentaţia de însoţire a produsului, întocmită conform legislaţiei 
RM în vigoare

V  loc/uri separat/e de păstrare a produsului neconform, modul de tratare a 
produsului neconform; acţiunile întreprinse în caz de abateri(reîntoărcere/ 
tratare, aducere la condiţii/ etc.)

V  orice altă activitate necesară în vederea convingerii conformităţii produsului şi 
procesului de depozitare şi după caz a identificării obiective, în detaliu, pe care se 
bazează o neconformitate, în cazul depistării acesteia.

Rezultatele inspecţiei produsului importat şi a modului de păstrare a acestuia se documentează după caz 
în chestionar pentru evaluare (CE-7.4/CS-7,9/a) la locul inspecţiei şi/sau direct în Raportul de evaluare, 
cod.RE-7.4/RS-7.9/a,

Datele sunt comparate cu înregistrările efectuate în Fişa chestionar pentru evaluarea depozitului 
(FCE-7.2/a), întocmită de solicitant/client.

7.4.2.(2.2) EŞANTIONARE, ÎNCERCARE

Această activitate este identică cu aceiaşi activitate a schemei de certificare lb, documentată, mai sus la 
pt.7.4.2(1.2), subpct. ( a), b),c) d) şi e).

7.4.2. (3) ACTIVITĂŢILE DE EVALUARE PRIN INSPECŢIE ŞI AUDIT A PROCESULUI DE
PRODUCERE A PRODUSELOR ÎN SERIE, CONFORM ’ SCHEMEI 3

Această schemă are drept scopdeterminarea aptitudinilor producătorului de a asigura stabilitatea 
parametrilor de inofensivitate şi calitate, de a constata corespunderea parametrilor, produsului fabricat cu 
parametrii stabiliţi pentru produs. ' : a

7.4.2. (3.1) Inspecţie şi audit produs/proces de producere

a)Metodele şi tehnicele de evaluare a procesului de producere, conţin cel puţin, dar nu se limitează 
la:

• şedinţă oficială de deschidere, unde Şeful echipei prezintă echipa de evaluare, scopul evaluării, 
modul de desfăşurare al evaluării conform planului de evaluare, dacă au survenit modificări în 
plan, canalele de comunicare, aspectele legate de confidenţialitate, condiţiile în care auditul poate
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fi încheiat, metoda de raportare, etc. La şedinţa de deschidere participă managementul de vârf al 
solicitantului, responsabilii de procese, membrii echipa de evaluare a OC. Şeful echipei de 
evaluare conduce şedinţa de deschidere, iar la finele acestei şedinţe se întocmeşte procesul verbal 
(PV-7.4/a). în cadrul şedinţei de deschidere i se dă cuvîntul managemntului de vîrf, care face o 
descriere pe scurt a activităţii întreprinderii, prezintă şefii proceselor şi se expune asupra modului 
de comunicare între echipă şi responsabilii de proces, Persoana responsabilă, de tehnica 
securităţiide la întreprindre/ sau şeful echipei HACCP, trebuie să petreacă o mică instruire a 
echipei de evaluare. Echipament- halate, mânuţi, bahile, etc (pentru utilizarea la intrare în proces). 
La finele şedinţei de deschidere are loc semnarea Declaraţiei de confidenţialitate (DEE-4,5) de 
către membrii echipei de evaluare a OC, originalul sau o copie a acesteia(la alegerea clientului), se 
transmite conducerii întreprinderii solicitant

• examinarea documentelor şi înregistrărilor, a rapoartelor de tras abilitate (dacă se regăsesc la
întreprindere) şi a altor înregistrări care pot fi relevante pentru evaluarea respectării cerinţelor 
DN, inclusiv, dacă este cazul, documente de însoţire a produselor, a materiei prime/ materialelor 
auxiliare şi a oricăror substanţe sau materiale care intră sau ies din întreprindere, legate de 
produsul solicitat la certificare, selectate prin eşantionare;

• examinare a controalelor pe care clienţii le deţin şi a rezultatelor obţinute (ex. Ultimul Raport de
audit de certificare a SM/ neconformităţile depistate/ determinarea cauzelor şi acţiunile 
întreprinse de întreprindere/ eficacitate acţiunilor întreprinse, atuci cînd este certificat un SM; 
Acte de controale din partea autorităţilor, etc);

• auditarea responsabililor de process, inclusive controale privind condiţiile de igienă a locaţiilor;
• o evaluare a procedurilor privind bunele practici de fabricaţie, bunele practici de igienăşi a 

procedurilor bazate pe principiile analizei riscurilor şi a punctelor critice de control (HACCP);
• o inspecţie;

i. controlului operaţional al proceselor, produselor şi procedeelor de curăţare şi de 
întreţinere- respectare a recepturilor, schemelor tehnologice, etc.;

. ii. a mentenanţei infrastructurii: aechipamentelor, a utilajului, a mijloacelor de 
transport, a sediilor şi a altor .locuri pe care le. controlează, precum şi a 
împrejurimilor acestora;

iii. a bunurilor, inclusiv a bunurilor semifinite, a materiilor prime, a ingredientelor, a 
adjuvanţilor tehnologici şi a altor produse utilizate pentru prepararea şi producerea 
produsului(elor) solicitate la certificare

iv. a trasabilităţii, aetichetării, a prezentării, a publicităţiişi a materialelor de ambalare 
relevante, inclusiv a materialelor destinate să intre în contact cu alimentele;

v. performanţa în ceia ce priveşte îndeplinirea cerinţelor legale
vi. orice altă activitate necesară în vederea convingerii conformităţii produsului şi 

procesului de depozitare şi după caz a identificării obiective, în detaliu, pe care se 
bazează o neconformitate, în cazul depistării acesteia.

Evaluarea procesului de producere/ monitorizarea şi măsurarea procesului de producere pe flux a 
produsului solicitat la certificare- se efectuează în prezenţa persoanei responsabile de fiecare process, 
conform Planului calităţii/Schemei tehnologice/ recepturei, etc. şi se începe cu procesul de 
aprovizionare a materiei prime/ materialelor auxiliare, care au influenţă directă asupra calităţii 
produsului (condiţiile de păstrare; evidenţa acestora, ţinerea sub control a . valibilităţii acestora, 
condiţiile de păstrare, etc,), inclusiv evauarea furnizorilor şi se finisează cu depozitul produsului finit, 
intervievare responsbil de expediere a produsului finit- cum are loc şi cu ce documente se expediază.

Pe tot procesul, la fiecare fază/etapă de producere în conformitate cu schema tehnologică/receptura/etc.: 
se discută, după caz, pe lîngă responsabilii de procese şi cu personal cheie din proces, 

v' se evaluează de facto, şi prin înregistrări (registre, facturi, fişe de omologări a partidelor, recete, 
etc.;), respectarea procesului,

S  se evaluează evidenţierea punctelor de control şi, dacă există, a punctelor critice de control la 
locul identificării acestuia,

OCpr-0061,P,„LCTBANPC! Cod PC-04-OC, Ediţia 4 din 25.01,2022 Pag 26 din 44



S  înzestrarea cu resurse (personal muncitor angajat şi instruirile acestora/ echipament verificat sau 
etalonat, după caz, utilaj, etc.),

S  respectarea condiţiilor de mediu, etc.

în timpul discuţiilor cu responsabilii de proces, în fiecare subproces, se evaluează prezenţa şi 
cunoaşterea Instrucţiunilor de lucru, Instrucţiunilor de tratare, prezenţa şi realizarea Planurilor de tratare 
sanitară: a încăperilor (zilniice/săptămînale, etc.); a utilajului; a capacităţilor, etc. şi respectarea acestora. 
Se verifică Registrele de deratizare, periodicitatea, inclusiv data ultimei tratari, cînd a avut loc, cu ce 
dezinfectant sa tratat, cu ce documente a fost primit acest dezinfectant, în ce cantitate, unde sa înregistrat, 
la ce dată, etc.
Tot odată la utilajul folosit în industria alimentară se verifică Certificatele sanitare la utilaj.
Se evaluează monitorizarea temperaturii în încăperi- înregistrări/ persoana responsabilă/ verificările 
metrologice ale psihromentrelor la toate etapele de producere, alt echipament din procesul de producere, 
de ex.memice/termometre cu gradaţii/ manometre, măsurători de volum, etc.- însemnarea nr. mai apoi 
dovezi de verificare metrologică (buletine, etc.)/certificate de etalionare.

Pe parcursul evaluării procesului de producere, echipa de evaluare va efectua înregistrări 
referitoare la rezultatele examinării/inspecţiei/auditului privind:

modul de recepţionam a materiei prime cu dovezi de verificare de la producător şi documente 
ce confirmă calitatea, condiţiile 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 validităţii echipamentelor de măsurare în procesul de producere, 
examinarea disponibilităţiişi stării utilajului tehnologic,
evaluarea planurilor de mentenanţă: electrică, a clădirilor, mecanică, a transportului, a 
tehnicii de calcul cu indicarea responsabililor, 
starea sanitară a întreprinderii,
examinarea DN pentru produs, instrucţiunilor tehnologice,
verificarea efectuării încercărilor în LÎ atestat sau acreditat dacă există, dacă lipseşte atunci se 
verifică existenţa contractului de colaborare cu un Laborator de încercări acreditat/atestat, 
evaluarea rezultatelor încercărilor periodice conform DN,
examinarea înregistrărilor şi datelor informaţionale privind rezultatele încercărilor, 
controalelor calităţii produselor şi respectarea regimurilor tehnologice, 
verificarea produsului finit,
evaluarea respectării cerinţelor de ambalare, etichetare, păstrare şi transportare a produsului 
finit,
verificarea înregistrărilor care confirmă instruirea personalului evaluatului,
examinarea acţiunilor corective şi preventive întreprinse în urma primirii reclamaţiilor sau în
urma depistării unor neconformităţi de către serviciul calitate.

Evaluarea trasabilităţii produsului/Monitorizarea şi masurarea produsului pe flux prin 
înregistrări conform schemei tehnologice/ diagramelor de flux/recepturilor, se efectuează - înapoi 
pe proces: se iniţiază cu produsul finit şi se evaluează pînă la procesul de aprovizionare a materiei 
prime, inclusiv a materialelor auxilianare (materialele care au influenţă directă asupra calităţii 
produsului, de ex.ambalaje, pachetele, etc; documentele de insoţire a materialelor; verificarea produsului 
aprovizionat (fie prin incercari de laborator, fie prin înregistrările pe care clientul le deţine); existenţa 
unui/unor loc/uri separat/e de păstrare a produsului neconform, modul de tratare a produsului 
neconform; acţiunile întreprinse în caz de abateri (reîntoarcere/ tratare, aducere la condiţii/ distrugeri 
etc.).

Constatările evaluării, care rezumă conformitatea şi detaliează neconformităţile sunt identificate, 
clasificate şi înregistrate în Chestionarul de evaluare pentru schema 3 (CEPP-7.4/CSPP 7.9-3a) după 
caz, sau direct în Raportul de evaluare proces de producere pentru schema 3 (REPP-7.4/RSPP-7.9a).
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7.4.2.(3.2).EŞANTIONAKE, ÎNCERCARE

a) Identificarea produsului eşantionat din procesul de producere, presupune şi verificarea 
marcării, ambalării, etc. Marcarea trebuie să corespundă cerinţelor actelor normative şi a DN în vigoare.

Toate rezultatele identificării produsului se vor înregistra, după caz, în Chestionar pentru 
evaluarea procesulului de producere, cod: CEPP-7.4/CSPP 7,9-3a la locul inspecţiei şi/sau în Raportul 
de evaluare/ supraveghere a procesului de producere, cod: REPP-7.4/RSPP-7.9a.

b) Eşantionarea în scopul determinării calităţii produsului, solicitat la certificare, fabricat în 
serie, la data evaluării, se va efectua din produsul aflat la locul de producţie.

Corespunderea cerinţelor către produs, va fi evaluată la corespunderea documentelor normative 
pentru produs. Eşantionarea se va efectua în corespundere cu instrucţiunile de lucru pentru prelevarea 
probelor, cod IL-05-OC-produse de cofetărie şi patiserie, IL-06-OC: cafea, extracte de cafea şi de 
cicoare, ceai şi produse de ceai, IL-07-OC: tutun şi produse din tutun. Prelevarea mostrelor se 
efectuează în prezenţa solicitantului(responsabil de proces), care semnează Actul de prelevare a 
mostrelor (AP-01/a). Mostrele prelevate trebuie să fie reprezentative. Cantitatea mostrelor de produse 
omogene se stabileşte de către echipă/expert, reieşind,după caz, din: cerinţele DN / a actelor normative/ 
de numărul de indici necesari pentru a fi determinaţi,conorm prevederilor procedurilor OC. Mostrele 
eşantionate sunt sigilate de expert.

Se prelevează mostre aht pentru încercări, cît şi mostre de control. Mostrele de control prelevate şi 
sigilate de către expertul nominalizat se vor păstra pe parcursul valabilităţii produselor la solicitant, pe 
responsabilitatea acestuia. Păstrarea mostrelor de control la solicitant se efectuează în conformitate cu 
prevederile Acordului la Contract încheiat între părţi (CDP-7).

c) încercări

Mostrele prelevate pentru încercări sunt transmise în Labooratorul de încercări acreditat, cu care OC 
deţine contract de extemalizare, însoţite de Programul tip de încercări, formular cod: PÎ-Ol-OC, care 
este întocmit de expert şi aprobat de conducătorul OC (după caz de Adjunctul Conducătorului OC). 
Parametrii stipulaţi în Programul tipde încercări sunt cei prevăzuţi de documente normative (DN) sau 
documentele legislative (DL), de ex. RT, HG, Ordin, etc. aplicabile unui anumit produs. Un produs ar 
putea cădea sub incidenţa maiii multor DN sau DL.

ijjfilJ :  De ex. produsul Bomboane, cade sub incidenţa a 3 documente: HG nr.204 din 11.03.2009, HG nr.520 din 
22.06.2010 şiNFRP 2000 din 27.02.2001.

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 cerinţelor de confidenţialitate stabilite.de OC.

încercările în scopul certificării produsului se efectuează conform metodelor stabilite de actele 
normative şi standardele moldoveneşti. Acestea trebuie să fie reflectate în domeniul de acreditare al LÎ.

Analiză:Rezultatele încercărilor sunt reflectate de LÎ în „Raportul de încercări” emis în 
conformitate cu prevederile standardului ISO/IEC 17025, care ulterior este transmis OC.

Rezultatele încercărilor de laborator (Raportul de încercări) sunt analizate de expert, faţă de 
cerinţele către produs (DN, DL, etc.). Responsabilitatea faţa de concluziile privind corespunderea, sau 
necorespunderea, produsului eşantionat, cu cerinţele către produs, î-i aparţine expertului.

Analiza raportului de încercări se efectuează cu scopul:
a) de a se asigura că, încercările au fost efectuate de LÎ implicat în mod complet şi corect, în 

conformitate cu programul de încercări stabilit;
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b) de a identifica abateri sau excluderi a metodelor de încercări specificate în documentul 
normativ de referinţă aplicabil;

c) de a face aprecieri, daca este cazul, asupra incertitudinii de măsurări estimate;
d) comparării rezultatelor obţinute prin încercări cu cerinţele specificate de documentul 

normativ de referinţă 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 cerinţele specificaţe de DN.

Dacă punctele a) - c) de mai sus sunt pozitive, raportul de încercări se validează. Dacă, pe baza 
informaţiilor din punctul d), se constată neconformităţi ale produsului, se poate accepta, ca după 
prezentarea de către client a unor acţiuni corective, să se repete încercările, cu ridicarea mostrei de 
control, la sfârşitul 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 aparţine conducătorului OC, după anunţarea prealabilă a 
solicitantului. Dacă şi la proba repetată rezultatele încercărilor sunt neconforme, lucrările de certificare 
se finalizează cu întocmirea Refuzului de emitere al CC (REF-7).

în cazul rezultatelor neconforme ale încercărilor, clientului i se. transmite decizia cu motivarea 
refuzului privind efectuarea în continuare a activităţilor de certificare. Reluarea activităţilor de 
certificare se stabileşte individual în fiecare caz concret.

în cazul în care rezultatul obţinut în urma încercărilor se află la limita admisibilă, luând. în 
considerare nivelul de risc (cum ar fi decizia 5’fals acceptat” sau ”fals respins” şi ipotezele statistice), 
organismul de certificare informează solicitantul cu privire la decizia asupra conformităţii produsului. 
Solicitantul depune în adresa organismului de certificare o Declaraţie pe propria răspundere, prin care 
confirmă aducerea la cunoştinţa sa a deciziei respective a OC şi îşi asumă întreaga responsabilitate 
pentru consecinţele plasării produsului respectiv pe piaţă (a se vedea pct. 7.8.6 din standardul ISO/IEC 
17025:2017).

• o şedinţă de închidere. înaintea şedinţei de închidere, sub responsabilitatea conducătorului 
echipei de audit, se analizează toate constatările auditului faţă de obiectivele şi criteriile 
auditului. Rezultatele evaluării procesului de producere sunt aduse prompt la cunoştinţa 
clientului de către OC, în cadrul şedinţei de închidere, identificând toate neconformităţile 
care trebuie înlăturate în scopul îndeplinirii tuturor cerinţelor pentru certificare, precum şi 
amploarea evaluării sau încercărilor suplimentare cerute.

în cazul depistării unor zone de îmbunătăţiri potenţiale sau a unor abateri de la 
cerinţe/neconformităţi, acestea se vor documenta, după caz, în formularul Raport de neconformitate 
(RN-7.4) şi în Fişa de observaţii (FO-7.4). Neconformităţile sunt înregistrate faţă de o cerinţă specifică, 
care conţine o declaraţie clară a neconformităţii, identifîcînd în detaliu dovada obiectivă, pe care se 
bazează neconformitatea. Acestea vor fi discutate anterior de toată echipa, înainte de a fi aduse la 
cunoştinţa clientului de Şeful echipei/expert.

Neconformitatea urmează a fi argumentată clar, discutată cu solicitantul pentru a se asigura că 
dovada este corectă şi că neconformităţile sunt înţelese şi acceptate de ambele părţi. La necesitate echipa 
de evaluare furnizează explicaţii clientului, referitor la constatările efectuate.Şeful echipă/ expertul 
trebuie să se abţină de la sugerarea cauzei neconformităţilor sau a soluţiei de înlăturare a acestora.

In funcţie de impactul neconformităţilor asupra credibilităţii schemei de certificare, acestea pot fi 
clasificate astfel:

1) Neconformităţi majore - care pot influenţa direct asupra calităţii şi inofensivităţii produsului,
2) Neconformităţi minore - care nu influenţează direct calitatea şi inofensivitatea produsului. .
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La finele şedinţei, Şeful echipei va confirma adecvarea sau neadecvarea Planului de audit, va anunţa 
clientul că auditul s-a bazat pe eşantinare şi există un element de incertitudine, informaţii referitoare la 
procesul de tratare a reclamaţiilor, etc, dîndu-i posibilitate clientului de a pune întrbări, sau a se expune 
asupra constatărilor, în cazul unor neînţelegeri. In cazul necesităţii se vor da unele explicaţi privind 
neconformităţile, la necesitate se vor identifica orice modificări ale viitoarelor audituri de supraveghere/ 
recertificare.

înregistrările privind şedinţa de închidere se efectuează în forinuarul Procès Verbala! şedinţei de 
deschidere/închidere, cod PV-7.4.

Raportul de evaluare se întocmeşte în decurs de 10 zile lucrătoare, în 2 exemplare, se înregistrează 
în Registrul de evidenţă a rapoartelor de evaluare, rapoartelor de supraveghere, misiunilor de 
supraveghere, deciziilor de menţinere (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, ;

In cazul când, în procesul de evaluare au fost depistate neconformităţi care nu afectează produsul 
şi care necesită un timp îndelungat pentru efectuarea acţiunilor corective, OC informează clientul şi 
stabilesc de comun acord data efectuării evaluării de urmărire, după caz, la punctele neconforme. 
Eficacitatea acţiunilor corective întreprinse, cât şi a dovezilor pentru eliminarea neconformităţii date, 
vor fi verificate în procesul de supraveghere a produselor.

d) Tratare neconformităţi.

Atunci când este dovedită o neconformitate, OC convine asupra concluziilor evaluării, luînd în 
considerare incertitudinea inerentă din procesul de evaluare, şi va decide asupra acţiunilor 
corespunzătoare:

- continuarea evaluării în condiţiile specificate de OC,
- suspendarea certificării în aşteptarea acţiunilor de remediere efectuate de client.

Solicitantul trebuie să trateze şi să prezinte dovezi de eliminare a neconformităţilor în termenele 
stabilite de către OC, după cum urmează:

15 zile lucrătoare -  pentru neconformităţi maj ore,
- 30 zile lucrătoare -  pentru neconformităţi minore.

Pentru toate categoriile de neconformităţi constatate de OC, solicitantul trebuie să stabilească 
cauzele rădăcină a neconformităţilor, amploarea neconformităţilor, acţiuni specifice întreprinse pentru 
eliminarea neconformităţilor (corecţii, acţiuni corective),în cazul când evaluatul acceptă iniţierea 
acţiunilor corective, are loc urmărirea acţiunilor corective prin înregistrări ulterioare în formularul 
Raportului de neconformitate (RN-7,4/a). în cazul când evaluatul nu acceptă iniţiereaacţiunilor 
corective, certificarea se respinge şi se emite Refuz privind eliberarea CC (REF-7/a).

Dovezile prezentate de solicitant trebuie să fie suficiente şi convingătoare, în caz contrar se 
solicită informaţii suplimentare de la solicitant.

Atunci când o neconformitate minoră nu poate fi închisă în termeni stabiliţi din motive 
argumentate, clientul solicită extinderea termenului de înlăturare a neconformităţii, iar OC eliberează 
CC, cu monitorizarea periodică a înlăturării neconformităţii în termenii stabiliţi.

în cazul neînlăturării neconformităţilor în termenii stabiliţi, Conducătorul OC ia una din deciziile 
descrise la pct l . \  1 a prezentei proceduri.

e) Raportare
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Obligativitatea raportării tuturor rezultatelor evaluării, este o parte a cerinţelor standardului ISO/IEC 
17065 şi a schemei de certificare.
Rezultatele finale ale evaluării produselor sunt înregistrateîn Raportul de evaluare final al procesului de 
certificare (REPC~7.4/a), de către Şef echipă/expert, care este şi responsabil de conţinutul acestuia.

Raportul de evaluare final al expertului, cod REPC-7.4/a, conţine informaţii privind rezultatele concise 
şi clare a evaluării (constatările efctuate în urma analiei documentelor prezentate la cerere/ reziiltatele 
inspecţiei/ auditului procesului de producere/ rezultatele privind înlăturarea neconformităţilor (dacă au 
fost); rezultatele analizei Raportului de încercări (conformitatea/neconformitatea produsului cu cerinţele, 
etc.); abaterile de la Planul de audit; o declaraţie echipei de evaluare/expertului, privind conformitatea 
proces/produs solicitat la certificare; capabilitatea întreprinderii de a fabrica produse conforme în serie; 
confirmarea, că obiectivele au fost îndeplinite; etc., pentru a permite luarea unei decizii corespunzătoare.

în cazul dacă rezultatul este neconform, atunci se va întocmi „Refuz privind eliberarea CC” (REF-7).

j) Evaluarea în cazuri excepţionale

Evaluarea în cazuri excepţionale poate fi efectuată şi la distanţă. Aceasta prevede evaluarea locaţiei 
fizice a unui producător /importator prin utilizarea mijloacelor electronice, în conformitate cu procedura 
operaţională, cod PO-7.0-OC, sau prin utilizarea unei combinaţii de evaluare la faţa locului şi a altor 
tehnici de evaluare, cum ar fi cele menţionate mai sus.

Evaluarea la distanţă se poate utiliza numai pentru părţi ale evaluării (locaţia solicitantului) sau 
pentru evaluarea de urmărire (verificarea implementării eficace a acţiunilor corective impuse în urma 
înlăturării unei neconformităţi).

Evaluarea la distanţă poate fi utilizată, atunci când toate înregistrările clientului simt disponibile 
OC, anterior şi în timpul evaluării, cum ar fi accese la documente şi înregistrări, posibilitatea utilizării 
mijloacelor electronice de comunicare, intervievarea prin mijloace electronice. Utilizarea tehnologiilor 
informaţionale pot fi efectuate în următoarele cazuri:

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

• când condiţiile climaterice extreme nu pot permite efectuarea deplasării echipei, iar evaluarea, 
din motive întemeiate, nu poate fi amânată,

• în împrejurări imprevizibile/de forţă majoră, cum ar fi situaţii de război, greve, cutremure, 
calamităţi naturale, incendii, pandemii, etc., confirmate prin acte emise de Guvern, dispoziţii 
emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,

• alte cazuri.

Situaţiile de mai sus şi alte situaţii pot apărea într-0  varietate de forme şi combinaţii.

în cazul când OC a decis utilizarea evaluării la distanţă, solicitantul trebuie să poată demonstra, 
că mijloacele electronice utilizate sunt capabile să asigure o evaluare în regim on-line, tară întrerupere.

Mijloacele electronice utilizate pot fi: platformele, skype, zoom, viber, messenger, etc, care 
demonstrează capabilitatea de a lucra on-line.

7.5 ANALIZA

OC determinînd criterii de competenţă pentru persoanele, care efectuează analiza rezultatelor 
evaluării, asigură, că persoanele sunt competente, conform cerinţelor prevăzute în procedura Personal, 
cod PO 6.1 şi imparţiale de activitatea de evaluare (cerinţa 7.4) produs/proces. înainte de fiecare analiză 
a dosarului, Conducătorul/şef adjunct OC, efectuează analiza riscului, pentru a nu implica în analiză o
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persoană, care a fost în echipa de evaluare. La rîndul ei, dacă este cazul, persoana numită, conform 
prevederilor cerinţelor contractuale, informează despre conflictul de interese pe care î-1 are cu clientul, şi 
de care OC încă nu are cunoştinţă, de ex.client nou, sau schimbări recente în viaţa personală a expertului 
tehnic implicat în analiză). Membrii Comitetului Tehnic de. recomandare a deciziei activează conform 
Regulamentului Comitetului Tehnic (RCT-02-OC) v.

înainte de luarea deciziei, Dosarul clientului: Raportul final al expertului referitor la procesul de 
certificare (REPC-7.4/a) şi setul de documente, se transmite de către Şef echipă/ expert reprezentantului 
CT, pentru a analiza, dacă:

• Informaţiile furnizate de expert/echipă de evaluare sunt suficiente în ceia ce priveşte 
cerinţele certificării/cerinţele schemei de certificaxe(existenţa dovezilor conformităţii 
produselor cu cerinţele DN/DL; respectarea procedurii de certificare; evaluarea 
completitudinii informaţiilor din formulare, etc.);

• Neconformităţile au fost analizate şi acceptate de Clientul OC, inclusiv verificate 
acţiunile corective de echipa de evaluare/expert

• Dacă pentru observaţii s-a analizat şi acceptat Planul pentru acţiuni corective

Reprezentantul CT înregistrează constatările analizei în formularul Analiza comitetului tehnic la 
evaluarea procesului de certificare (ACT-7.5) şi la supraveghere (RCT-7.9).

A • :v

In urma rezultatelor pozitive a examinării documentelor enumerate expertul CT recomandă 
eliberarea certificatului de conformitate.

La depistarea obiecţiilor CT retumează dosarul expertului pentru înlăturarea acestora, cu 
înregistrările corespunzătoare în formularul (ACT-7.5).

Dacă în documentele prezentate sunt menţionate necorespunderi cerinţelor DN, rezultatele 
încercărilor de certificare sînt neconforme şi/sau n-au fost înlăturate neconformităţile depistate în 
procesul certificării, membrul Comitetului tehnic recomandă refuzul de eliberare, iar conducătorul OC 
aprobă Refuz privind eliberarea CC (REF-7).

7.6. DECIZIE REFERITOARE LA CERTIFICARE

Decizia referitoare la certificare se ia de către Conducătorul OC.
în cazul absenţei Conducătorul OC, sau în cazul în care acesta este implicat în procesul de 

evaluare, decizia este luată de către Şef adjunct OC. în cazul absenţei Conducătorul OC şi în cazul în 
care Şef 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) în baza examinării 
tuturor dovezilor acumulate în timpul evaluării procesului de certificare, în baza propunerii echipei de 
evaluare şi a recomandării membrilor Comitetului Tehnic.

OC este responsabil şi îşi păstrează autoritatea pentru deciziile sale referitoare la certificare.

OC nu delegează acordarea, menţinerea, extinderea, suspendarea său 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 întocmeşte Certificatul de Conformitate, care după semnare se 
înregistrează în registrul de evidenţă 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 obiecţiilor 
depistate. Se întocmeşte Refuz privind eliberarea CC (REF-7), care se înregistrează în registrul de
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evidenţă a refuzurilor (R-18-OC). Reluarea activităţilor de certificare se stabileşte individual în fiecare 
caz concret,

în cazul refuzului de eliberare a CC, adoptat în baza rezultatelor neconforme ale încercărilor 
produselor privind cerinţele 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 
conformităţii informează autoritatea cu funcţii de reglementare despre orice refuz, restricţie, suspendare 
sau retragere a certificatelor.

7.7 DOCUMENTAŢIA 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 acelaşi 
producător şi certificate la unele şiaceleaşicerinţe ale documentelor normative. -

CC conţine următoarea informaţie:
numărul de înregistrare a certificatului,
data acordării certificării şi termenul de valabilitate a certificatului, 
informaţii despre Organismul de Certificare emitent, 
simbolul de acreditare MOLDAC, 
denumirea produsului certificat,
codul produsului conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, •' A 
indicativul actelor normative,
contractele care stabilesc cerinţe pentru produs, după caz, 
denumirea şi adresa producătorului,
denumirea şi adresa solicitantului, codul fiscal a solicitantului 
codul internaţional al ţării,
prenumele, numele şi semnătura conducătorului (sau a persoanei desemnate prin ordin), 
confirmată prin ştampila umedă a OC, 
raportul final al procesului de certificare,
documentele în baza cărora s-a eliberat CC (conform schemei respective), 
informaţii privind evaluarea de supraveghere, dacă schema prevede 
orice altă informaţie suplimentară.

Certificatul semnat şi ştampilat 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 evidenţă a blanchetelor certificatelor de conformitate şi copiilor (seria DA), (seria DB), se 
semnează de persoana responsabilă şi se ştampilează.

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 cerinţele legislaţiei în vigoare la produs).

Nota:
La solicitarea agentului economic, OC ar putea emite CC în limbile: română, rusă şi engleză.
CC poate avea şi anexe în care se concretizează: denumirile produselor, ambalajul, lotul, data 
fabricării, termenul de valabilitate, etc.
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Pentru domeniul nereglementat, OC îşi 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 excepţie, la solicitare, pot fi eliberate CC utilizate pentru domeniul 
reglementat la produsele din domeniul nereglementat destinate exportului în ţările cu care R. Moldova 
are semnate acorduri de recunoaştere reciprocă a rezultatelor evaluării conformităţii, cu condiţia ca 
produsele respective să nu fie plasate pe piaţa internă a Republicii Moldova însoţite de. certificatele 
respective.

Termenul de valabilitate al CC nu se prelungeşte. La expirarea termenului de valabilitate al CC 
se depune o cerere pentru desfăşurarea 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 (greşeală 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 inscripţia „Anulat”;

3) costul acestor activităţi sunt efectuate din contul OC.

Amendamentul unui certificat deja eliberat, la cererea agentului economic, care deţine 
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 informaţia primită şi ia decizia evaluării necesare 

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

efectuate,
5) acest certificat se înregistrează cu rin alt număr, cu o durată a valabilităţii difi 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- componenţei produselor, modificări ale procesului tehnologic de producere, sau a 
utilajului, care pot influenţa conformitatea produsului cu condiţiile prescrise, clientul trebuie în 
prealabil, în termen de 5 zile, să informeze despre aceasta OC prin scrisoare. OC determină gradul 
influenţei modificărilor la conformitatea producţiei certificate, indiciilor iniţiali.

în dependenţă de gradul influenţei 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, pânăcând OC nu a luat o decizie corespunzătoare.
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OC evaluează impactul modificărilor şi decide dacă evaluarea va avea loc: la sediul OC, sau în 
cadrul evaluării următoare, sau prin evaluare extraordinară, aşa 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 colţul de sus-dreapta pe formularul 
certificatului se indicămenţiunea “DUPLICAT”.

7.8 REGISTRU PRODUSELOR CERTIFICATE

Informaţia referitoare la produsele certificate de OC se înregistrează electronic în Registru de 
evidenţă şi eliberare a certificatelor, cod: R-04-OC/A. Acest registru conţine următoarele informaţii:

- Numărul dosarului/cererii,
- Denumirea produsului,
- Denumirea solicitantului,
- DN la produs,
- Şef echipă/expert,
- Schema de certificare,
- Numărul certificatului de conformitate,

Ţara de export/import,
- etc.

OC face disponibil acest registru la solicitare. OC furnizează informaţia despre validitatea unei 
certificări acordate, la cerere.

La finele fiecărei luni registrul se tipăreşte pe suport de hârtie, se sigilează, ştampilează, se 
semnează de către Conducătorul OC, şef adjunct OC şi se îndosariează. Registru de evidenţăşi eliberare 
a certificatelor (R-04-OC/A) se păstrează permanentîn 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 cerinţelor conform cărora au fost certificate 
şi dacă titularul CC respectă regulile de utilizare a marcajului de conformitate SM şi prevederile din 
contractele încheiate.
Supraveghere o data înan a condiţiilor de acordare a certificării,cu testareaeşantioanelorprelevate din din 
procesul de producere,pentu schema 3, şi după caz, de pe piaţă, pentru schema 2.

Supravegherea (pentru schema 2 şi 3) se efectuează programat şi în caz de necesitate inopinat (în 
caz de reclamaţii, la solicitarea autorităţilor de reglementare, etc.) pe toată perioada de valabilitate â CC.

Pentru schema de certificare lb supravegherea nu se efectuează deoarece se eliberează CC 
pentru un lot de produse deja identificat.

Supravegherea se efectuează în termenul stabilit în Programul supravegherilor şi reevaluărilor 
întreprinderilor ce deţin schema de certificare produse 2 şi 3(PS-7.4/7.9/a),elaborat anual de către OC şi 
aprobat de către conducătorul OC şi a Misiunilor de supraveghere produs/proces, cod MS-7.9/a.

Programul (cod PrS-7.4/7.9/a) este întocmit individual pentru fiecare întreprindere, termenii de 
efectuare a evaluării fiind coordonaţi cu întreprinderea deţinătoare de CC (devierea ± 2 luni).

înainte de a demara procesul de supraveghere a produselor certificate, solicitantul îndeplineşteşi 
remite către OC fişalnformaţii furnizate de solicitant (IS-7.9/a), în care se indică modificările parvenite 
pe parcursul activităţii sale, cum ar fi modificări în sortiment, personal cheie, locaţii noi ş.a.
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Pentru etapa de supraveghere, se vor pregăti, după caz,în dependenţă deschema de 
certificare,documente enumerate la pct.: 7.4.1(3), subpunctele b)- pentru schema 2 si c)- pentru schema
3, ....  ̂ - 7 .  i. " ..

Pentru schema de certificare 2 şi 3 supravegherea se efectuează cel puţin o data în any nu mai devreme 
de:

• cinci luni de la eliberarea Certificatului de Conformitate şi nu mai tîrziu de 5 luni, pînă la 
expirarea termenului de valabilitate a QIC- pentru C/C emise pe un termen de 12 luni.

• şase luni de la eliberarea Certificatului de Conformitate şi nu mai tîrziu de 6 luni, pînă la 
expirarea termenului de valabilitate a C/C- pentru C/C emise pe un termen de 24-36 luni.

Evaluarea extraordinară poate fi efectuată în următoarele cazuri:

- reclamaţii la adresa solicitanţilor, dacă în urma analizei reclamaţiei se decide acest lucru, 
adresare din partea autorităţilor de reglementare, MOLDAC, sau alte entităţi,

constatări ale OC din cadrul I.P. LCTBANPC privind încălcarea cerinţelor de certificare de către 
solicitanţi (din mijloace de informare în masă, informaţii parvenite de pe piaţă, apeluri, etc.)

- modificări semnificative relevante, declarate de solicitant, apărute faţă de condiţiile în care a fost 
acordată/menţinută certificarea, cum ar fi:

s  statutul juridic, comercial, de proprietate sau organizaţional;
s  organizaţia, managementul de la cel mai înalt nivel şi personalul cheie;
s  resurse şilocaţii;
s  alte astfel de elemente care pot afecta capacitatea întreprinderii de a îndeplini 

cerinţele de certificare,
S modificări a documentelor normative pentru , produse, sau metode de încercare, 

modificarea componenţei produselor, procesului tehnologic de producţie, dacă aceste modificări pot 
provoca neconformitatea cu condiţiile care au stat la baza certificării;

S  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 întocmeşte 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.

în baza rezultatelor evaluării extraordinare CC poate fi menţinut, suspendat sau anulat conform 
concluziilor din raportul de evaluare şi a recomandării Comitetului tehnic (pentru schema respectivă de 
certificare). Raportul privind evaluarea extraordinară se întocmeşte de către Şeful echipei de evaluare în 
maximum în 2 zile lucrătoare şi se avizează de către conducătorul OC.

Supravegherea constă din următoarele etape:
a) analiza informaţiei 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 puţin 30 % din categoriile de produse, 
verificate la evaluarea iniţială.
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Colectarea, sistematizarea şi analiza informaţiei despre produse certificate este efectuată permanent 
de către OC pe întreaga perioadă de valabilitate a CC cu scopul de a obţineinformaţii suplimentare 
pentru evaluarea periodică sau pentru luarea nemijlocită a deciziilor.

Surse de informaţii despre produsele certificate sunt:
- informaţii prezentate de către titularul CC despre modificările documentaţiei tehnice şi procesul 

tehnologic de producţie a produselor certificate,
- informaţii ale organelor supravegherii de stat,
- comunicări în mass-media,
- reclamaţii de la consumatori.

Planul de supraveghere se elaborează de Şef echipă/expert. Planulşi termenul de efectuare a 
supravegheriise aduc din timp la cunoştinţă tuturor membrilor echipei.

în procesul de supraveghere se efectuează:
- controlul informaţiei documentate,
- identificarea/prelevarea mostrelor pentru încercări,
- evaluarea procesului de producţie/ depozitului,
- evaluarea eşantionată a tras abilităţii produsului (schema 3),
- evaluarea produsului prin încercări ale eşantio anelor 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 eşantioanelor 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 recunoaşte aceste rapoarte, produsele nu se 
testează repetat, '

- în celelalte cazuri, se prelevă mostre din categoriile/tipuri de produse, care nu au fost testate pe 
parcursul anului (1 poziţie din categoria de produs de la fiecare producător).

După finisarea supravegherii se întocmeşteRaportul 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 eşantioanelorşi o concluzie 
generală asupra evaluării de supraveghere a produselor certificate. Raportul de supraveghere este 
întocmitîn 2 exemplare, de către expertul OC timp de 3 zile lucrătoare, de la finisarea evaluării şi avizat 
de către Conducătorul OC. Raportul evaluării de supraveghere se înregistrează în Registrul (R-09-OC) şi 
se transmite solicitantului sub semnătură.

în cazul depistării unor neconformităţii în raport se indică necesitatea efectuării acţiunilor corective 
pentru eliminarea lor.

în baza rezultatelor supravegherii şiţinând cont de analiza informaţiei despre produsele certificate, 
OC ia decizia privind menţinerea, suspendarea, modificarea, retragerea, extinderea, restrângerea 
certificatului de conformitate, utilizând formularele:

decizia de menţinere (DM-7.9), 
decizia de suspendare (DS-7.11), 
decizia de anulare (DA-7.11).

Aceste acţiuni pot include etapele de evaluare, analiză şi decizie - după caz.
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7.10. MODIFICĂRI CARE AFECTEAZĂ CERTIFICAREA.

Atunci când schema de certificare este revizuită în legătură cu introducerea unor cerinţe noi care 
afectează clientul, OC informează toţi clienţii despre acesta (prin telefon, fax, scrisori, web-site, viber, 
etc.). In „Contract de prestări servicii” (CPS-4.1.2) este specificat necesitatea de comunicare. .

Orice modificare a cerinţelor de certificare este element de intrare la şedinţa Comitetului de 
Imparţialitate. Modificările în procedură/ scheme de certificare sunt coordonate cu părţile interesate^ 
După coordonare acestea sunt aduse la cunoştinţa cliienţilor prin intermediul Mapei informative către . 
solicitant, care schematic se află în format electronic, pe site-ul www.lctbanpc.md, în format integru în 
Mapa informativă, format hîrtie, care se regăseşte la sediul OC.

în contract, de asemenea este specificat şi obligativitatea clientului de a comunica modificările care 
pot influenţa indicii producţiei certificate. Deţinătorul 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 Informaţii furnizate de către solicitant (IS-7.9/a).
Modificările care afectează certificarea pot include informaţii noi, referitoare la îndeplinirea cerinţelor 
certificării, obţinute, după ce a fost stabilită certificarea.
Solicitantul informeză anticipat OC, despre orice modificări (dupăcaz), care ar afecta certificarea;

a. schimbări denumiri de întreprindere
b. schimbări adrese (juridice/de produceresaudepozitare)
c. modificări ambalaj
d. modificcări produs
e. modificări proces
f. solicitările de anulare a denumirilor înregistrate
g. situaţiile impuse de cereri de anulare a protecţiei
h. cazurile de restricţii sau derogări
i. reclamaţii, etc.

Expertul, care a efectuat certificarea iniţială, analizează aceste modificări şi gradul de afectare a 
conformităţii produsului certificat. După analiză se decide la acţiunile 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 faţă de cerinţele certificării, fie în rezultatul 
supravegherii, fie în alt mod, OC ia o decizie asupra acţiunilor date.

7.11.1 încetarea (anularea) certificării

Decizia privind anularea certificării (DA-7.1 l)se ia în următoarele cazuri:

a)la solicitarea titularului
încetarea fabricării/importului produselor certificate şi lipsa lor pe piaţă, 
falimentarea titularului certificatului de conformitate, - ,
lichidarea activităţii/organizaţiei.
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b) la propunerea OC
solicitantul nu a eliminat neconformităţile care au condus la decizia privind suspendarea, 
solicitantul nu acceptă neconformităţile constatate de echipa de evaluare, 
operarea unor modificări asupra structurii, caracteristicilor produsului, 
încălcarea în mod abuziv şi repetat a obligaţiunilor contractuale,
când există dovezi de comportament fraudulos că clientul oferă intenţionat informaţii false, 
sau când ascunde informaţii,
la supraveghere au fost depistate neconformităţi, ce nu pot fi înlăturate în termenii stabiliţi.

Anularea poate fi directă, fără a trece prin faza de suspendare în cazurile consemnate anterior, ca. o 
consecinţă a suspendării. Decizia privind anularea certificării (DA-7.ll) se primeşte- de către, 
conducătorul OC la iniţierea expertului, după caz, suportul comitetului tehnic, 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 evidenţă 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 părţile interesate despre încetarea valabilităţii 
CC.

7.11.2. Reducerea/extinderea certificării

Reducereadomeniului 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 iniţiale,
- nu toate produsele certificate corespund cerinţelor, ca urmare a nesoluţionăriineconformităţilor

ce au dus la suspendarea CC.
OC va exclude părţile care nu îndeplinesc cerinţele 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 şiinformaţia 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.

în cazul reducerii certificării, Conducătorul OC ia Decizia de anulare (DA-7.11/a), înregistrată în 
modul corespunzător, după caz poate implica membrii CT.

Atunci când domeniul certificării este redus, OC va face modificările necesare în documentele 
oficiale de certificare, în informaţiile 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 documentaţia 
de certificare şi în informaţiile publice.

Extinderea domeniului unei certificări deja acordate (lărgirea sortimentului), conform schemei 
respective de certificare, se efectuează la fabricarea sau importul unui produs nou.
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Evaluarea, în vederea extinderii, se efectuează după un program aprobaţ de conducătorul OC. 
Procesul de evaluare este similar cu cel la certificarea produselor conform lişteidocumentelor depuse, 
acelaşi tarif, auditul de evaluare, în care sunt luate înconsideraţie noile activităţi.

Extinderea certificării se clasifică în extindere minoră şi extindere majoră.

Extinderea minoră este acordată pentru acelaşi tip de produs, fabricat după acelaşi proces 
tehnologic ca produsele deja certificate. Extinderea domeniului trebuie să se afle sub incidenţaaceluiaşi 
document faţă de care a fost certificat produsul, în cadrul aceleiaşi scheme de certificare. Extinderea se 
acordă în baza evaluării documentelor de însoţire a produsului solicitat. Expertul evaluează toate 
dovezile documentare prezentate şi întocmeşte Raportul de analiză a documentelor (RAD-7.4-l/a sau 
RAD-7.4-2/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 desfăşoară similar procesului de certificare 
iniţială. De regulă, evaluarea pentru extindere se desfăşoară odată cu următoarea evaluare de 
supraveghere programată, dar în cazul solicitării şi în urma analizei solicitării, se poate desfaşuraşi o 
evaluare extraordinară la o dată stabilită de comun acord, în condiţiile respectării procedurilor.

Extinderea certificării se poate solicita atât pentru domeniu, cât şi pentru locaţii.
La extinderea domeniului de certificare, solicitantul depune cerere de certificare (C-7.2/a), cu 

informaţia necesară şi cu menţiunea „extindere”.
Extinderea certificării se acordă în acelaşi termen de valabilitate cu cel al certificării curente.

7.11.3. Suspendarea

Suspendarea poate fi:
a) La solicitarea titularului C/C

-  sistarea temporară de către solicitant a activităţii de producere,
b) La propunerea OC:

Suspendarea certificatului de conformitate se efectuează în caz de:

-  neconformitatea produselor cu cerinţele documentelor normative, verificate la certificare,
-  modificări ale documentelor normative pentru produse sau metode de încercare,
-  modificări ale componenţei produselor,
-  modificări ale procesului tehnologic de producere,
-  modificări ale condiţiilor tehnologice de fabricare a produselor, metodelor de control şi 

încercări, ale sistemului asigurării calităţii, dacă modificările enumerate pot provoca 
neconformitatea cu condiţiile verificate la certificare,

-  solicitantul nu respectă prevederile contiactuale privind achitarea serviciilor, . ;
-  refuzul titularului certificatului de conformitate de a efectua supravegherea produselor 

certificate,
-  utilizarea abuzivă a marcajului de conformitate.
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Conducătorul OC ia decizia de suspendare (DS-7.11), iar solicitantul este informat cu privire la 
decizia luată. Decizia de suspendare a CC se înregistrarea în Registrul R-27-OC şi nu poate depăşi 
termenul de maximum 12 luni pentru schema 3 şi 6 luni pentru schema 2.

Pe perioada efectuării acţiunilor corective:
a) Organismul de Certificare

-  suspendă certificatul de conformitate,
-  informează titularul certificatului de conformitate, organele supravegherii de stat,
-  coordonează termenul efectuării acţiunilor corective,
-  verifică executarea acţiunilor corective,
-  informarea părţilor interesate.

b) titularul Certificatului de Conformitate:
-  determină volumul neconformităţilor depistate (cantitatea produselor fabricate cu 

neconformităţi, numărul şi mărimea lotului etc.),
-  elaborează acţiuni corective pentru eliminarea neconformităţilorşi coordonează aceste 

acţiuni cu organismul de certificare,
-  asigură executarea acţiunilor corective pentru eliminarea neconformităţilor în procesul 

fabricării produselor,
-  informează consumatorii, organizaţiileobşteşti, agenţii economici interesaţi despre pericolul 

sau caracterul nedorit al utilizării produselor şi modul de eliminare a neconformităţilor 
depistate sau de schimb al produselor; elimină neconformităţile la produse sau asigură 
retumarea şi definitivarea lor la întreprindere sau în locuri speciale atribuite, înlocuieşte 
produsele de la consumator, dacă eliminarea neconformităţilor depistate este imposibilă sau 
neraţională,

-  informează OC referitor la acţiunile corective întreprinse şi eficacitatea acestora.

După ce acţiunile au fost efectuate, se face evaluarea necesară şi dacă rezultatele surit 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 obligaţiunile contractuale,
-  solicitantul a încetat fabricarea produselor certificate, fără a anunţa OC,
-  la supraveghere au fost depistate neconformităţi, care nu pot fi înlăturate în termeni stabiliţi,
-  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) se ia de către conducătorul OC, iar solicitantul este informat 
despre decizia luată. Decizia de anulare se înregistrează în Registrul R-29-OC.

în dependenţă de acţiunea întreprinsă de OC privind încetarea/ reducerea /suspendarea 
/retragerea certificării, OC retrage originalele Certificatelor de Conformitate de la titular, CC se
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deteriorează prin înscrierea pe ele a menţiunilor 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), eu publicarea Listei certificatelor de conformitate anulate pe 
site-ul (https://lctbanpc.md/) şi expedierea informaţiei despre certificatele anulate către autoritatea cu 
funcţii de reglementare.

7.11.5. Menţinerea

Decizia de menţinere a CC (DM-7.9) se ia în cazul, în care rezultatele supravegherii sunt pozitive 
pentru toate sarcinile din plan. Decizia privind menţinerea 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 cerinţele 
procesului de certificare au fost efectiv îndeplinite.

Confidenţialitatea înregistrărilor se asigură prin asigurarea accesului limitat al persoanelor de 
către Conducătorul OC. înregistrările referitoare la certificare, nu sunt transmise unor terţe persoane fără 
acordul preventiv al clienţilor OC. în cazul în care OC este solicitat prin lege sau autorizat prin 
angajamente contractuale să elibereze informaţii confidenţiale, cu excepţia cazului interzise prin lege, 
solicitantul este notificat referitor la informaţia furnizată. înregistrările sunt transportate, transmise sau 
transferate într-un mod care garantează că se menţine confidenţialitatea.

Documentele, care confirmă certificarea producţiei, corespunzător la fiecare certificat acordat, 
sunt depuse în dosare numerotate şi se păstrează pe tot parcursul valabilităţii certificatului într-un loc 
special amenajat, în conformitate cu prevederile instrucţiunii de arhivare IL-03-OC. După aceasta 
dosarele sunt transmise în arhivă (Registrul de evidenţă a documentelor de arhivă R-21-OC).
Numărul dosarului arhivat este identic cu numărului cererii de certificare.

înregistrările se fac în formularele şi registre a SM, care după ce sunt completate, devin mărturii 
de activitate a OC din cadrul I.P. LCTBANPC. înregistrările şi 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 evidenţei 
dosarelor CC eliberate din arhivă” (R-22-OC). La expirarea termenului de arhivare stabilit (Anexa 1 la 
PS-8.4-OC) documentele arhivate sînt casate şi distruse prin tăiere/rupere. Responsabil de arhivare şi 
distrugere este personalul desemnat de către conducătorul OC, prin ordin.

7.13. RECLAMAŢII ŞI APELURI

Reclamaţiile şi apelurile se tratează conform procedurii operaţionale PO-7.13-OC, care este 
disponibilă părţilor interesate şi publicată pe site-ul instituţiei www.lctbanpcmd.

8.RECERTIFICAREA (LOT RESTANT)
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Termenul de valabilitate al CC nu se prelungeşte. 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 şi organoleptici a produselor (după caz). Dacă produsul 
corespunde cerinţelor actelor normative în vigoare, se eliberează CC pe un termen de valabilitate care 
corespunde cu termenul de valabilitate a produsului.

9. MODALITĂŢI APLICABILE LA CERTIFICAREA PRODUSELOR.

Pentru certificarea produselor pot fi aplicate următoarele modalităţi:

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 aceiaşi materie primă. Pentru încercări va fi 
eşantionată o mostră, în care se vor determina toţi indicii de calitate şi inofensivitate, iar în celelalte 
produse omogene se vor determina eşantionat/selectiv parametrii de inofensivitate şi de calitate, în 
aşa mod, ca să fie acoperit tot spectrul de parametri.

2) testarea redusă a indicilorconform DN- în cazul în care produsele au fost testate anterior la anumiţi 
indicii la materia primă (RI se anexează, se verifică trasabilitatea),

3) testare parţială a zWzcz7or(identificare max 3 indici) -  în cazul în care produsele au fost .testate 
anterior şi dispun de rapoarte de încercări (RÎ se anexează, se verifică trasabilitatea),

4) testări nu se efectuează(recunoaştere) -  în cazul în care produsele dispun de rapoarte de încercări, 
care conţin integral indicii conform DN (RI se anexează, se verifică trasabilitatea).

Aceste modalităţi sunt prevăzute în scopul diminuării considerabile a costurilor de certificare, în cazul în
care solicitantul analizează şi îşi organizează corect/amplu logistica referitor la procesul certificare a
produselor.

Notă:
A

- In afară de cazurile enumerate mai sus pot exista şi alte situaţii, care vor fi examinate şi acceptate 
de ambele părţi.

- La testarea parţială a indicilor, în cazul când rezultatul indicilor identificaţi nu coincid cu 
rezultatul indicilor anterior testaţi (conform RÎ anexat), se decide testarea tuturor indicilor de 
calitate, conform DN.

OCpr-0061.P.„LCTBANPC: Cod PC-04-OC, Ediţia 4 din 25.01.2022 Pag 43 din 44



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 Fişa -  Chestionar pentru evaluarea depozitului, conform schemei 
lb ,2

3. FCEPP-7.2/a Fişa -  Chestionar pentru efectuarea evaluării procesului de 
producere, conform schemei 3

4. DC-7.3/a Decizia asupra cererii de certificare
5. RAD-7.4-2/a Raport de analiză a documentelor, sch.lb şi 2
6. RAD-7.4-l/a Raport de analiză a documentelor, sch.3

7. ■ PE-7.4/PS-7.9/a Plan de evaluare/supraveghere pentru certificarea produselor 
conform schemei lb, 2

8. PEPP-7.4/PSPP-7.9/a Plan de evaluare/supraveghere pentru certificarea procesului de 
producere conform schemei 3

9. FC-7.4/7.9 . Fişa de comunicare privind membrii echipei de evaluare
10. PV-7.4 Proces verbal al şedinţei de deschidere/închidere a
11. DEE-4.5 Declaraţia de confidenţialitate a echipei de evaluare

12. CE-7.4/CS-7.9/a Chestionar pentru evaluare/supraveghere produselor în depozit, 
conform schemei lb, 2

13. CEPP-7,4/CSPP-7.9/a Chestionar pentru evaluare/supraveghere procesului de producere, 
conform schemei 3

14. AP-01/a Act de prelevare

15. RE-7.4/RS-7.9/a Raport de evaluare/supraveghere pentru certificarea produselor / 
proceselor, conform schemei lb, 2

16. REPP - 7.4/RSPP- 
7.9/a

Raport de evaluare/supraveghere pentru certificarea procesului de 
producere conform schemei 3

17. FO-7.4 Fisa de observaţii
18. RN-7.4 Raport de neconformitate
19. REPC-7.4/a Raportul final al expertului referitor la procesul de certificare
20. REF-7 Refuz la eliberarea certificatului de conformitate
21. ACT-7.5 Analiza Comitetului Tehnic
22. DAC-7.6 Decizie referitoare la certificarea produselor

23. RCT-7.9 Recomandarea comitetului tehnic la supravegherea produselor 
certificate

24. PS-7.4/7.9/a Programul supravegherilor şi reevaluărilor întreprinderilor ce deţin 
schema 2, 3

25. PrS-7.4/7.9/a Program de evaluare pentru un ciclu
26. IS-7.9/a Informaţii furnizate de întreprindere p/u supraveghere
27. MS-7.9/a Misiune de supraveghere a produselor certificate
28. DM-7.9 Decizie menţinere a certificatului de conformitate
29. DS-7.11 Decizie de suspendare
30, DA-7.11 Decizie de anulare a certificatului de conformitate
31. CD-7/a Cuprinsul dosarului conform schemelor lb, 2, 3
32. PÎ-04-OC/a Program de încercări
33. CPS-4.1.2 Contract de prestare a serviciului
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