CENTRUL NAŢIONAL DE ACREDITARE
MOLDAC

ORDIN
nr_12-ab_din_07.04.2020_

Intru 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 Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) și a OEC, luînd în
considerare starea excepțională, întru organizarea efectuării evaluărilor din cadrul
procesului de acreditare prin evaluările la distanță,
O R D O N:
1. Se desemnează dna Larisa NOVAC, vicedirector,
dna Tamara
NASTASENCO, contabil-șef, dl Alexandru ZIAEV, specialistul
principal DDA, responsabili de echiparea cu baza tehnico-materială,
instrumente și platforme/resurse informaționale: e-mail, chat
(sunet/video,etc.), forum, blog, etc., necesitare pentru utilizare la
efectuarea evaluărilor la distanță;
2. Se pune în sarcina dnei Stela MARCU, RSM și dnei Emilia
GNATIUC, Șef Direcție OC/OI elaborarea procedurii PR-07 ”Evaluarea
la distanță”, în termen de cel mult 3 zile din data comunicării
prezentului ordin;
3. Dlui A.ZIAEV se atribuie, suplimentar la funcția de bază,
responsabilitatea de asistența tehnică, de organizare a evaluărilor la
distanță, responsabilități de elaborarea și implementarea unui mecanism
de colectare a datelor privind evaluările la distanță și identificarea
soluțiilor privind rezolvarea dificultăților în organizarea acestor
evaluări;
4. Se pune în sarcina dlui A.ZIAEV, instruirea urgentă a echipelor de
evaluare MOLDAC și OEC privind procedura de prevenire și
minimalizare a riscurilor asociate cu mediul virtual, inclusiv cu
procedura de securitate a datelor cu caracter confidențial, înainte de
efectuarea evaluării la distanță, pentru a asigura menținerea securității și
confidențialității pe parcursul activităților de evaluare;

5. Evaluatorii șefi, vor efectua o analiză prealabilă a situației, vor evalua
riscul și estima capabilitatea de efectuare a evaluări la distanță a OEC
cu informarea șefilor de direcții.
6. Procesul de evaluare la distanță se va desfășura în conformitate cu
procedura PR-07 ”Evaluarea la distanță”;
7. În scopul desfășurării evaluării la distanță, evaluatorii șefi sunt obligați
să informeze în prealabil responsabilul de organizare a evaluărilor la
distanță;
8. Rezultatele evaluărilor la distanță vor fi aduse la cunoștința de către
evaluatorii șefi conducătorilor direcțiilor respective;
9. Se desemnează responsabili șefii de direcției pentru coordonarea cu
Directorul MOLDAC a organizării, desfășurării și prezentării
rezultatelor evaluărilor la distanță;
10. Se pune în sarcina dnei Natalia MAIDAN, consilierului RSM,
colectarea feedbackului de la OEC, evaluate la distanță;
11. Prezentul ordin se pune în exercitate din data semnării, se aduce la
cunoștință colaboratorilor MOLDAC, se afișează pe panoul de
informare din sediul MOLDAC și se publică pe site-ul oficial;
12. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Director

Eugenia SPOIALĂ

