
 

 

 

 
CENTRUL NAŢIONAL DE ACREDITARE 

 
MOLDAC 

 

ORDIN  

Nr. 14-ab  Data 30.04.2020 

 
Cu privire la modificarea ordinului nr.11 din 27 martie 2020 

“Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate 

spre prevenirea răspândirii infecției virusul COVID-19” 

 

Întru respectarea Dispoziției nr. 21 din 24 aprilie 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.  Punctul 1 al ordinului nr.11 din 27 martie 2020 “Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate 

spre prevenirea răspândirii infecției virusului COVID-19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Se prelungește regimul special, limitat în cadrul IP Centrul Național de Acreditare MOLDAC până 

la 22.05.2020 inclusiv, cu posibilitatea de modificare în funcție de evoluția situației epidemiologice 

în stat. 

2. Punctul 5  al aceluiași ordin se modifică și se completează cu următoarele: Se pune în sarcina 

MOLDAC următoarele: 

• personalului MOLDAC de a desfășura toate tipurile de activități (elaborări, verificări, 

aprobări documente, traduceri documente EA, IAF, ILAC, ședințe ale Colegiului 

profesional, instruiri, etc.) la domiciliu, prin intermediul tehnologiilor informaționale de 

comunicare (ZOOM, Skype, telefon, e-mail, etc.) 

• echipelor de evaluare, de a analiza informațiile documentate şi după caz, în baza analizei 

riscurilor, de a desfășura activitățile de acreditare a organismelor de evaluare a conformității 

(OEC) in corespundere cu procedura PR-07 „Evaluarea la distantă”. 

• de amâna toate evaluările planificate pentru perioada martie-aprilie la sediile OEC, care nu 

au fost efectuate la distanță, din motive întemeiate, inclusiv evaluările planificate pentru 

aceiași perioadă, la clienții OEC,  până la data de 01 iunie 2020 cu posibilitatea de 

modificarea termenului, în funcție de evoluția situației epidemiologice în stat și analiza 

riscului de infectare a participanților. 

3. Prezentul ordin se pune în exercitare din data de 30.04.2020, se afișează pe panoul de informare 

din sediul MOLDAC și se publică pe site-ul oficial. 

4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum. 

 


