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PROIECT  

  
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

                                                
HOTĂRÎRE nr. ____ 

 
din ________________ 2016 

mun. Chişinău 
 
 

pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.77 din 25 ianuarie 
2013 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat “Centrul de Acreditare în 

domeniul Evaluării Conformităţii Produselor” 
 În conformitate cu art.IV alin.(2) al Legii nr.9 din 26 februarie 2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr.90-99, art.166), Guvernul 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 Hotărîrea Guvernului nr.77 din 25 ianuarie 2013 privind reorganizarea 

Întreprinderii de Stat “Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii 
Produselor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.22-25, art.117) se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. În clauza de emitere, după sintagma ”art.136)” se completează cu sintagma 
”cu modificările și completările ulterioare”. 

2. În Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice 
“Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC) la: 

1) punctul 11: 
sintagma”alin.(1) și alin.(2)”se exclud;  
după sintagma ”alin.(2) art.14” se completează cu sintagma ”, art.141 

alin.(10), alin.(11)”. 
2) la punctul 14 se substituie numerotarea ”a), b), c), d)” cu numerotarea ”1), 

2), 3), 4)”,  respectiv. 
3) punctul 15: 
la subpunctul 7) cuvîntul ”refuzul” se substituie cu cuvîntul ”neacordarea”; 
după cuvîntul ”neacordarea” se completează cu cuvîntul ”menținerea” și în 

continuare după text. 
4) la punctul 16: 
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cuvintele ”se instituie, pe baze obşteşti, Consiliul de acreditare” se substituie 
cu cuvintele ”este instituit Consiliul de acreditare, care este un organ consultativ 
activând pe baze obşteşti şi deciziile căruia au caracter de recomandare”. 

5) punctul 17 va avea următorul cuprins:  
”Consiliul de acreditare are următoarele atribuţii:  
1) examinează şi înaintează propuneri referitoare la politicile şi regulile de 

acreditare; 
2) examinează şi înaintează propuneri referitoare la devizul anual de venituri 

şi cheltuieli;  
3) examinează şi înaintează propuneri referitoare la darea de seamă 

contabilă şi contul veniturilor şi al pierderilor şi, după caz, poate solicita audit 
financiar;  

4) monitorizează şi asigură imparţialitatea şi obiectivitatea în procesul de 
acreditare;  

5) examinează şi înaintează propuneri referitoare la regulamentul Comisiei 
de apel;  

6) examinează şi înaintează propuneri referitoare la regulamentul comitetelor 
tehnice;  

7) recomandă organizaţiile internaţionale de specialitate cu care trebuie să 
colaboreze Centrul Naţional de Acreditare;  

8) promovează acreditarea şi informează societatea referitor la acreditare;  
9) examinează şi înaintează propuneri referitoare la Lista standardelor de 

referinţă şi a documentelor organizaţiilor europene şi internaţionale de 
specialitate, care stabilesc criterii generale şi reguli în domeniul acreditării şi al 
evaluării conformităţii.” 

3. În Anexa la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
publice “Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC): 

1) la punctul 10 sintagma ”După luarea deciziei de acreditare” se substituie 
cu sintagma ”După acordarea acreditării”. 

2) punctul 18 va avea următorul cuprins: 
”18. Condițiile de suspendare, restrîngere sau retragere a recunoașterii a 

organismelor de evaluare a conformității se stabilesc de autoritatea cu funcţii de 
reglementare. 

1) Autoritatea cu funcţii de reglementare suspendă recunoaşterea în 
următoarele cazuri:  

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

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

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

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

2) Autoritatea cu funcţii de reglementare restrînge recunoaşterea în 
următoarele cazuri:  

a) la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut; 
b) dacă organismul de evaluare a conformităţii recunoscut nu a demonstrat 

competenţă pentru o parte din domeniul acreditat, conform deciziei de restrîngere 
a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul Naţional de Acreditare. 

3) Autoritatea cu funcţii de reglementare retrage recunoaşterea în 
următoarele cazuri: 

a) la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut; 
b) dacă organismului de evaluare a conformităţii recunoscut i s-a retras 

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

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

3) punctul 20:  
la subpunctul 5) cuvîntul ”numai” se exclude. 
după subpunctul 5 se introduce subpunctul 51) cu următorul cuprins:  
”5)1 recunoașterea certificatelor de acreditare emise de către organismele 

naţionale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu 
Cooperarea Europeană pentru Acreditare, care au susţinut cu succes evaluările la 
nivel de omologi;” 

subpunctul 6) va avea următorul cuprins: 
6) ”informarea Centrului Naţional de Acreditare în termen de 5 zile 

lucrătoare de la adoptarea deciziei de acordare, extindere, suspendare, ridicare a 
suspendării, restrîngere sau retragere a recunoaşterii organismului de evaluare a 
conformităţii ori despre neacordare sau de extindere a recunoaşterii, cu motivarea 
neacordării;” 

se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins: 
7) ”informarea Centrului National de Acreditare în termen de 5 zile 

lucrătoare de la adoptarea deciziei referitor la recunoașterea organismelor de 
evaluare a conformității acreditate de către organismele naţionale de acreditare 
semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană 
pentru Acreditare;.” 

4) punctul 21: 
subpunctul 6) va avea următorul cuprins: 
”6) publicarea și menţinerea Registrului unic al OEC recunoscute pe pagina 

web a MOLDAC; 
subpunctul 7) se exclude; 
subpunctul 8) după cuvîntul ”privind” se completează cu cuvintele 

”acordarea, neacordarea, suspendarea, ridicarea suspendării, restrîngerea, 
retragerea”; 
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la subpunctul 9) cuvîntul”înştiinţarea” se substituie cu cuvîntul 
”informarea”. 

subpunctul 10) se exclude. 
la subpunctul 11) cuvintele”punerea la curent a” se substituie cu cuvîntul 

”informarea”. 
se completează cu subpunctul 13) cu următorul cuprins: 
13) ”informarea autorităţii de reglementare, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la primirea acesteia, despre orice decizie pentru acreditare în vederea 
recunoaşterii primite din partea unui OEC - acordare, menținere, extindere, 
suspendare, ridicare a suspendării, restrîngere sau retragere”. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 
Ministerului Economiei. 

 
 
 
 
PRIM-MINISTRU 
 
Contrasemnează:  
Viceprim-ministru,  
ministrul economiei                                                    Octavian CALMÎC 
 

Notă informativă 
la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 77 din 25.01.2013 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat 

“Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformității Produselor” 
 

Prezentul proiect de hotărîre de Guvern vine să completeze Hotărîrea 
Guvernului nr. 77 din 25.01.2013 sub aspectul modificărilor operate în Legea 
nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a 
conformității modificată și completată prin Legea nr.9 din 26.02.2016 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative. 
  Proiectul vizează următoarele aspecte: 

- consolidarea capacităților şi atribuțiilor Organismului Național de 
Acreditare. redefinind funcțiile şi atribuțiile Consiliului de Acreditare, oferind o 
mai bună coordonare a activităților de acreditare  şi o structură care asigură 
independenţă şi imparțialitate a organismului național de acreditare în 
conformitate cu cerinţele europene și internaționale (pct.16 și 17); 

- specificarea prevederilor de recunoaștere a certificatelor de acreditare emise 
de către organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de 
recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, care au 
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susținut cu succes evaluările la nivel de omologi (pct.20 alin.5); 
- specificarea obligațiilor şi drepturilor organismului național de acreditare 

vis a vis de autoritățile cu funcții de acreditare; 
- specificarea condițiilor de suspendare, restrângere sau retragere a 

recunoașterii organismelor de evaluare a conformității (pct.18 din anexa la 
Regulament); 

- concretizarea unor aspecte legate de activitatea organismului național de 
acreditare - acordarea, menținerea, extinderea, suspendarea, ridicarea suspendării, 
restrângerea, retragerea (pct.15, pct.21 din anexa la Regulament).  

Având în vedere că proiectul vine cu modificările care nu influențează 
activitatea de întreprinzător mai mult decât cele stabilite de Legea nr 235 din 
01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, cu 
modificările și completările ulterioare, și, introduce clarificări în relațiile între 
instituția Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) și autoritățile cu funcții de 
reglementare, acesta nu conține prevederi care au impact regulatoriu. 

 
 

Viceprim-ministru, 
ministru                                                                            Octavian CALMÎC  

 


