
Anexa nr. 1 

SCHEMA 

 

de calculare a plăţilor pentru serviciile de acreditare 

  

Nr. 

crt. 

Etapa de activitate Costul serviciului 

1 Iniţiere (primirea, 

analiza solicitării şi 

luarea deciziei) 

2Te, 

unde Te – costul mediu al unei zile de lucru a organismului 

de acreditare  

 

2 Analiza 

documentelor și a 

înregistrărilor 

Pentru laboratoare, organisme de certificare și de inspecție 

cu maximum 4 persoane – 4Te 

Pentru laboratoare, organisme de certificare și de inspecție 

cu minimum 5 persoane – 8Te 

3 Vizita preliminară 1/3Ta + CD, 

unde Ta – costul evaluării de acreditare; CD – cheltuielile de 

deplasare a echipei de evaluare (transport, cazare, diurnă) 

4 Evaluare (evaluarea 

la fața locului, 

evaluarea asistată, 

închiderea 

neconformităților) 

Pentru laboratoare: 

Ta = [Nu × Te + (Nî ×1/2Te)K + Np × 1/4Te] + CD, 

unde Nu – numărul de unităţi organizatorice (microbiologie, 

analitică etc.); Nî – numărul de încercări/etalonări, analize, 

verificări metrologice solicitate; K – coeficientul pentru 

gradul de complexitate a metodei; Np – numărul de persoane 

care efectuează încercări/etalonări, analize, verificări 

metrologice 

Pentru organisme de certificare și de inspecție: 

Ta = Te × NZe + CD, 

unde NZe – numărul de zile ale evaluatorului pentru:  

– un specialist din cadrul organismului de certificare/ 

inspecție – 0,75;  

– un grup de produse (Codul Nomenclaturii combinate  

a mărfurilor din 4 cifre) – 0,75; 

– o specialitate/direcţie de inspecţie – 1; 

– o activitate din domeniul economiei – 2 

5 Analiza dosarului și 

luarea deciziei 

privind acreditarea 

4Te 

6 Supravegherea 

anuală (analiza 

documentelor, 

evaluarea la fața 

locului, evaluarea 

Ts = 1/2Ta, 

unde Ts – costul evaluării de supraveghere 



asistată, luarea 

deciziei) 

7 Reevaluarea Tr = 2/3Ta, 

unde Tr – costul reevaluării  

8 Evaluarea de 

extindere a 

acreditării/evaluarea 

extraordinară 

Tex, care se calculează conform punctului 4 raportat la 

domeniul extinderii sau domeniul evaluării extraordinare 

 

Plafonul maxim pentru o zi lucrătoare va fi egal cu 50% din cuantumul 

salariului mediu lunar pe economie, aprobat pentru fiecare an prin hotărîre de 

Guvern. 

 

La calculul costului timpului efectiv utilizat de echipa de evaluare (∑i) se 

aplică formula: 

∑i = Zi ×   

unde Zi este numărul total de ore de evaluare utilizate de toți membrii echipei de 

evaluare. 


