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ORDIN
nr. 11 din 27 martie 2020
Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate
spre prevenirea răspândirii infecției de virusul COVID-19

Întru respectarea Dispoziției nr.6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004, art. 2
din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, în baza
recomandărilor adresate de Comisia pentru sănătate publică, în scopul prevenirii răspândirii
imense a infecțiilor respiratorii cauzate de COVID -19 și în scopul asigurării sănătății și
securității în muncă la nivelul angajaților IP CNA MOLDAC, precum și exercitarea în limita
posibilităților a sarcinilor de serviciu,
ORDON:
1. Se prelungește regimul special, limitat în cadrul IP Centrul Național de Acreditare
MOLDAC pâna la 01.05.2020 cu posibilitatea de modificare în funcție de evoluția
situației epidemiologice în stat;
2. Accesul tuturor persoanelor rămâne restricționat pe perioada regimului special
instituit.
3. Personalul MOLDAC întru exercitarea sarcinilor atribuite, va continua activitatea cu
aplicarea regimului de autoizolare la domiciliu;.
4. Se pune în sarcina personalului respectarea recomandărilor de protecție personală
prin renunțarea la evenimente cu caracter public și informarea medicilor în cazul
constatării simptomelor de boli respiratorii;
5. Se amână toate evaluările planificate la sediile OEC, inclusiv la clienții OEC până la
data de 01 mai 2020, cu informarea tuturor OEC în scris despre schimbările regimului
de activitate al MOLDAC;
6. Corespondența cu MOLDAC, inclusiv privind procesul de acreditare între OEC și
evaluatorii șefi se va efectua prin poșta electronică oficială MOLDAC și/sau a
evaluatorului șef;
7. Se menține cerința pct.7 din ordinul nr.10ab din 16.03.2020 cu privire la LÎ/ LE are
nu au fost evaluate la conformitatea noii versiuni a standardului ISO/IEC 17025:2017
până la moment;
8. Prezentul ordin se pune în exercitate din data de 27.03.2020, se afișează pe panoul de
informare din sediul MOLDAC și se publică pe site-ul oficial;
9. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.
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