DOMENIUL DE COMPETENŢĂ AL MOLDAC
SCHEMA DE ACREDITARE CONFORM ISO/IEC 17020
(OI/NDT- OI)
Nr.

Denumire domenii
inspecții

1

Denumire obiecte/ produse supuse inspecţiilor
1.1 Echipamente sub presiune
- cazane de abur, inclusiv cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur şi
economizoare autonome cu presiunea de peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2),
cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei
mai mare de 115°C,

Echipamente sub
presiune, Transport de
Materiale, inclusiv cele
Periculoase (TMP)

-

recipiente care funcţionează sub presiune,

-

conducte de abur cu presiunea ce depăşeşte 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) şi
conducte de apă fierbinte cu o temperatură mai mare de 115°C,

1.2 Echipamente sub presiune transportabile
- vagoane din seria Z sau vagoane cisternă.
1.3 Transportarea Materialelor Periculoase (TMP)
- vagoane speciale de mărfuri pentru transportul încărcăturilor periculoase.
1.4 Vagoane de marfă și izotermice
2.1 Reţele de distribuire şi evacuare:

2

-

activitatea de preparare, stocare, transportare, distribuţie şi furnizare a
gazelor naturale, comprimate şi lichefiate la obiectele economiei
naţionale, precum şi deservirea obiectelor aferente acesteia,

-

conducte magistrale şi obiectele aferente lor,

-

sisteme de distribuţie şi obiectele aferente lor.

2.2 Instalaţii de gaz:
Termice, fluide

-

-

petroliere lichefiate,
industriale tehnologice şi agricole,
ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100
kW,
ale centralelor electrotermice, centralelor termice cu program de lucru
sezonier,
accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele
utilizate la obiectele industriale periculoase,
Instalaţii de producere şi tratare a biogazului. Reţele şi instalaţii de
transportare şi utilizare a biogazelor

3.1 Metale de bază şi produse fabricate din metal, îmbinare sudate

3
Produse şi componente
industriale

3.2 Produse industriei de petrol
3.3 Articole de îmbrăcăminte

4

Mediu

5

4.1 Rezervoare care conţin lichide inflamabile
5.1 Produse agricole

Agroalimentare

5.2 Produse ale industriei alimentare
5.3 Băuturi

6

Dispozitive medicale
MOLDAC
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6.1 Dispozitive ultrasonografice diagnostice cu sau fără funcție doppler
6.2 Electrocardiografe
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6.3 Defibrilatoare
6.4 Monitoare multifuncționale pentru pacienți
6.5 Sfigmomanometre neinvazive
6.6 Spirometre
6.7 Sterilizatoare
6.8 Termostate
6.9 Lentile de testare oftalmologică
6.10 Dispozitive de laborator - pH metre
6.11 Dispozitive de laborator - Urometre
6.12 Dispozitive de laborator - Dispensere, pipete
6.13 Dispozitive de laborator - Centrifugi
6.14 Dispozitive de laborator - Coagulametre
6.15 Dispozitive de laborator - Analizatoare automate
6.16 Dispozitive de laborator - Analizatoare semiautomate
6.17 Dispozitive de laborator - Analizatoare hematologice
6.18 Dispozitive de laborator - Analizatoare ale echilibrului acido-bazice
6.19 Dispozitive de laborator - Cromatografe
6.20 Dispozitive de electrochirurgie cu curenți de înaltă fregfență
6.21 Pulsoximetre și pulsometre
6.22 Termometre digitale medicale
6.23 Dispozitive de terapie cu unde scurte
6.24 Dispozitive de terapie cu ultrasunete
6.25 Dispozitive stimulatoare de nervi și mușchi
6.26 Dispozitive de control a perfuziei
6.27 Incubatoare pentru nou născuți
6.28 Electroencefalografe
6.29 Ventilatoare, pulmonare, cu sau fără modul de anestezie

7

Obiecte la care se
folosesc substanțe cu
pericol de inflamabilitate
și substanțe toxice

8

Obiecte de prelucrare şi
păstrare a produselor
alimentare

9
Mecanisme de ridicat

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OI-08

7.1 instalații frigorifice cu amoniac
7.2 depozite de produse petroliere
7.3 stații de alimentare cu produse petroliere
7.4 secții de producere a alcoolului etilic
7.5 secție de extracție a uleiurilor
7.6 secții de vopsire
7.7 stații de colorare a apei
7.8 depozite de acizi și baze
7.9 depozite de substanțe periculoase
7.10 instalaţii tehnologice cu substanţe periculoase
7.11 secţii de producere, de depozitare a bioxidului de sulf
7.12 secţii de producere a lacurilor şi a vopselelor
7.13 depozite de alcool etilic
7.14 depozite de clor
7.15 secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere
7.16 secţii de producere a hidrogenului
7.17 secţii și instalaţii de producere și utilizare în procesul tehnologic a alcoolului
etilic
7.18 secţii și instalaţii de producere și utilizare în procesul tehnologic a gazelor
toxice
8.1 elevatoare
8.2 mori
8.3 secţii de producere a nutreţurilor combinate
8.4 depozite de păstrare a făinii fără ambalaj
8.5 secţii de colectare a produselor cerealiere
8.6 secţii de producere a crupelor
8.7 secţii de uscare şi ambalare a zahărului
8.8 secţii de măcinare a zahărului tos în zahăr praf
9.1 Macarale de toate tipurile
9.2 Ascensoare, cu excepţia ascensoarelor mici pentru materiale
9.3 Escalatoare
9.4 Turle
9.5 Căi de transport cu cablu suspendat
9.6 Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele
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utilizate la obiectele industriale periculoase
9.7 Stivuitoare cu capacitatea de ridicare mai mare de 5000 kg.

10

11

Subsoluri
tehnice
subsoluiri

și
instalații
utilizate
în

Inspecția
petroliere

produselor

12
Inspecția produselor de
cocserie si titei
12

Mijloace de joc

13

Economico- ingineresc

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OI-08

10.1 Fabrici de îmbogăţire de minerale
10.2 Depozite de materiale explozive şi lucrări de dinamitare
10.3 Instalaţii tehnice la efectuarea lucrărilor de forare cu adîncimea de peste 100
de metri
10.4 Instalaţii tehnice utilizate în domeniul minier
10.5 Accesorii de securitate pentru instalaţiile tehnice, echipamentele şi aparatele
utilizate în domeniul minier
11.1 combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea
acestora; materiale bituminoase; ceară minerală (benzine, gaze, uleiuri din petrol
etc.)
12.1 combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea
acestora; materiale bituminoase; ceară minerală (cocs, amestecuri de
hidrocarburi, materiale bituminoase, reziduri din uleiuri brute din petrol, etc.)
12.1 Automate de joc
12.2 Rulete
Expertiza merceologică
13.1 Expertiza produselor industriei uşoare de larg consum
(cod specialitate 14.01):
- identificarea articolelor şi datelor de marcaj, a articolelor şi datelor
reflectate în documentele de însoțire, a articolelor şi datelor reflectate în
documentația normativă;
- identificarea apartenenței la grupul de marfă concret al obiectului
cercetat;
- determinarea nivelului calității, pierderii indicilor calității, determinarea
posibilității utilizării ulterioare a obiectului;
- determinarea corespunderii/ necorespunderii proprietăților ca atare ale
obiectului, normativelor aprobate;
- determinarea corespunderii/ necorespunderii proprietăților obiectului,
simbolurilor din marcaje;
- determinarea corespunderii/ necorespunderii proprietăților obiectului,
datelor specificate în documentele de însoțire;
- determinarea influenței ambalajului, condițiilor de păstrare, utilizare/
exploatare asupra diminuării calității obiectului;
- determinarea prețului de piață, rezidual al mărfurilor;
- altele asemenea.
Expertiza merceologică
13.2 Expertiza produselor alimentare (cod specialitate 14.02):
- identificarea articolelor şi datelor de marcaj, a articolelor şi datelor
reflectate în documentele de însoţire, a articolelor şi datelor reflectate în
documentaţia normativă;
- identificarea apartenenței la grupul de marfă concret al obiectului
cercetat;
- determinarea nivelului calității, pierderii indicilor calităţii, determinarea
posibilităţii utilizării ulterioare a obiectului;
- determinarea corespunderii/ necorespunderii proprietăților ca atare ale
obiectului, normativelor aprobate;
- determinarea corespunderii/ necorespunderii proprietăților obiectului,
simbolurilor din marcaje;
- determinarea corespunderii/ necorespunderii proprietăților obiectului,
datelor specificate în documentele de însoţire;
- determinarea influenței ambalajului, condițiilor de păstrare, utilizare/
exploatare asupra diminuării calității obiectului;
- determinarea prețului de piață, rezidual al produselor;
- altele asemenea.
Expertiza merceologică
13.3 Expertiza auto merceologică (cod specialitate 14.03):
- identificarea tipului, modelului, anului de fabricaţie şi caracteristicilor
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tehnice ale mijlocului de transportului de transport la o perioadă
prestabilită cele indicate în documentele adiţionale;
- stabilirea costului (de piață, în vamă, de import) mijlocului;
- stabilirea costului pieselor de schimb ale mijlocului de transport;
- stabilirea codului tarifar al mijlocului de transport şi al pieselor;
- verificarea corespunderii tipului, modelului, anului de fabricaţie şi
caracteristicilor tehnice ale mijlocului de transport cu cele indicate în
documentele adiţionale;
- verificarea datelor despre starea tehnică, prezenţa deteriorărilor la
mijlocul de transport;
- determinarea caracterului deteriorărilor şi a metodelor de înlăturare;
- evaluarea costului mijlocului de transport / pieselor;
- evaluarea costului reparației mijlocului de transport;
- stabilirea prejudiciului material produs proprietarului mijlocului de
transport şi al pieselor acestuia în rezultatul accidentului rutier;
- evaluarea pierderii aspectului comercial (preţului de marfă);
- stabilirea calității fabricației şi reparaţiei mijlocului de transport;
- verificarea corespunderii calculului cheltuielilor pentru reparaţia mijlocului
de transport actelor normative în vigoare;
- stabilirea gradului de uzură fizică a mijlocului de transport şi pieselor
acestuia;
- altele asemenea.
Expertiza economico-financiară
13.4 Expertiza contabilă (cod specialitate 13.01):
- corespunderea reflectării în contabilitate a operaţiunilor economice din
documentele primare;
- stabilirea circulației bunurilor materiale şi financiare reflectate în
contabilitate conform documentelor primare;
- stabilirea valorii pagubelor materiale cauzate întreprinderii, persoanelor,
prin neglijenţa sau abuzul în serviciu în legătură cu/fără stabilirea
persoanei;
- confirmarea sau infirmarea datelor inventarierilor efectuate, în
conformitate cu procedura stabilită prin actele normative;
- stabilirea corectitudinii reflectării în documente a intrărilor, păstrarea,
eliberarea bunurilor materiale, a mijloacelor băneşti;
- stabilirea creanţei debitoare (creditoare) a întreprinderii la perioadă
concretă;
- altele asemenea.
Expertiza economico-financiară
13.5 Expertiza economică (cod specialitate 13.02):
- cercetarea situației economico-financiare a persoanelor juridice şi fizice;
- cercetarea operațiunilor de creditare;
- determinarea situației financiare a întreprinderii, lichiditatea acesteia,
solvabilitatea;
- analiza articolelor bilanțului, cuantumului creanţei debitoare (creditoare);
- determinarea cotei în fondul statutar al agentului economic;
- examinarea raporturilor legate de activităţile supuse licenţierii;
- examinarea raporturilor civile apărute în legătură cu efectuarea plăţilor
între agenţii economici, bazate atât pe contracte, cât şi pe afaceri în
general;
- determinarea datoriilor, apărute între persoanele juridice şi persoanele
fizice;
- analiza structurii calculării şi achitării impozitelor, accizelor şi taxelor;
- constatarea corectitudinii reflectării impozitelor, accizelor şi taxelor;
- constatarea achitării la timp şi în volum deplin a impozitelor, accizelor şi
taxelor;
- constatarea faptului dacă organele de control au stabilit corect baza
impozabilă a entităţii;
- acordarea de credite (de consum şi ipotecare, finanţarea tranzacţiilor
comerciale etc.);
- împrumutul de fonduri, cumpărarea ori vânzarea, pe cont propriu sau pe
contul clienţilor, cu excepţia subscrierii hârtiilor de valoare;
- leasing-ul financiar;
- calcularea corectă a dobânzilor la creditele acordate;
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-

14

Tehnico- ingineresc

MOLDAC
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altele asemenea

Expertiza economico-financiară
13.6 Expertiza economico-inginerească (cod specialitate 13.03):
- cercetarea situației economico-financiare ca rezultat al activităţii de
producere a întreprinderilor;
- cercetarea operațiunilor de producere ale întreprinderii:
- normele şi consumurile de materie primă, a ambalajelor etc.;
- substituirea unui fel de materie primă sau material cu altul, neprevăzut în
condiţiile tehnice;
- utilizarea deșeurilor ținute în evidenţă şi neînregistrate în evidenţa
contabilă;
- respectarea proceselor tehnologice de producere;
- normele şi tarifele, salarizarea angajaţilor;
- calitatea producției;
- modificarea înscrisurilor inițiale în documentele primare;
- altele asemenea.
Expertiza în domeniul construcțiilor
13.7 Evaluarea bunurilor imobile şi a utilajului tehnologic (cod specialitate 15.01):
- cercetarea documentelor obiectelor inspectate;
- evaluarea sectoarelor de teren;
- evaluarea construcțiilor (locativă, administrativă, comercială etc.);
- stabilirea valorii utilajului tehnologic;
- verificarea documentelor în domeniul evaluării;
- altele asemenea.
Expertiza în domeniul construcțiilor
13.8 Partajarea/ modul de folosință a bunurilor imobile (cod specialitate 15.02):
- cercetarea documentelor cadastrale;
- verificarea variantelor de partajare/ a modului de folosinţă a bunurilor
imobile privind întocmirea acestora în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
- altele asemenea.
Expertiza în domeniul construcțiilor
13.9 Cercetarea obiectelor imobiliare, materialelor de construcţii şi a
documentelor conexe (cod specialitate 15.03):
- verificarea documentelor privind elaborarea acestora în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
- corespunderea obiectului inspectat cu documentele prezentate;
- stabilirea costului lucrărilor efectuate la bunul imobil în baza proceselorverbale ale lucrărilor executate;
- verificarea costului lucrărilor de reparaţie;
- stabilirea costului lucrărilor pentru aducerea construcţiei în stare
satisfăcătoare în urma scurgerii de apă etc.;
- altele asemenea.
Expertiza autotehnică
14.1 Examinarea stării tehnice a mijloacelor de transport şi a pieselor acestora
(cod specialitate 16.02):
- stabilirea cauzelor deteriorării pieselor mijlocului de transport;
- determinarea relației cauzale între deteriorarea pieselor corespunzătoare
şi producerea accidentului rutier;
- examinarea diferitor repere (piese) din sistemele de siguranţă ale
mijlocului de transport depistate deteriorate;
- determinarea circumstanțelor legate de starea tehnică a unităţii de
transport, care au generat sau au putut genera producerea accidentului
rutier;
- determinarea posibilității tehnice a conducătorului auto în vederea
depistării defectului tehnic înainte de producerea accidentului rutier;
- altele asemenea.
Expertiza tehnicii de securitate în muncă
14.2 Examinarea circumstanţelor accidentului de muncă, a documentaţiei ce
reflectă organizarea şi efectuarea de lucrări. (cod specialitate 21.01):
- stabilirea mecanismului producerii accidentului de muncă;
- stabilirea fazelor dinamicii producerii accidentului de muncă;
Editia 6/ 20.10.2019

Pagina 5/6

stabilirea cauzelor principale ale accidentului de muncă;
determinarea obligațiilor şi responsabilităților conducătorului locului de
muncă, unde s-a produs accidentul de muncă, privind implementarea
măsurilor de protecţie a muncii;
- stabilirea corespunderii acțiunilor/ inacțiunilor muncitorilor, persoanelor cu
funcţii de răspundere în condiţii concrete, care au tangenţă cu cauzele
producerii accidentului de muncă, cerinţelor actelor normative în vigoare;
- stabilirea corespunderii acțiunilor/ inacțiunilor concrete ale angajatului ce
au legătură directă sau indirectă cu producerea accidentului de muncă
cerinţelor actelor normative în vigoare;
- determinarea corespunderii amplasării şi utilizării mecanismelor, utilajului,
uneltelor procesului de lucru şi a mijloacelor de protecţie cerinţelor de
prevenire a factorilor de risc proprii mediului de muncă;
- verificarea faptului de realizare a instruirii în domeniul securităţii în muncă
a executanţilor lucrărilor în corespundere cu măsurile necesare pentru
prevenirea factorilor de risc proprii sarcinii de muncă;
- altele asemenea.
Expertiza psihologică
15.1 Expertiza psihologică în procesul civil (cod specialitate 22.01):
- gradul de percepere de către expertant a conţinutului afacerilor încheiate,
a capacităţii de conştientizare a hotărârilor tranzitorii;
- stabilirea anomaliilor psihice nepatologice, ce au impact asupra reflectării
adecvate a realităţii;
- compatibilitatea psihologică a soților, posibilitatea înlăturării conflictelor
episodice;
- posibilitățile persoanelor concrete de asigurare a educaţiei copiilor;
- posibilitățile martorilor de a percepe corect fenomenele relevante pentru
cauză şi de a da mărturii adecvate;
- altele asemenea.
Expertiza psihologică
15.2 Expertiza psihologică în procesul penal(cod specialitate 22.02):
- stabilirea particularităților individuale psihologice ale inculpatului,
bănuitului (analiza caracteristicilor psihologice ale personalităţii) şi a
influenţei acestora asupra comportamentului în timpul comiterii delictului
incriminat;
- stabilirea corespunderii vârstei persoanei nivelului de dezvoltare
psihologică (din punct de vedere cronologic);
- stabilirea stării psihologice (afect, stres, frustrare, depresie etc.) a
inculpatului, învinuitului etc. în momentul săvârşirii faptei incriminate;
- stabilirea tendinței minorilor spre susceptibilitate, fantezie;
- stabilirea capacităților inculpatului (bănuitului) minor retard (cu excepţia
bolnavilor psihici) de a conştientiza acţiunile sale;
- stabilirea capabilității victimelor agresiunilor sexuale de a percepe
adecvat caracterul şi importanţa acţiunilor agresorului şi de a le riposta;
- stabilirea capacității martorului sau a victimei de a percepe circumstanţele
relevante pentru cauză şi de a-şi exprima adecvat opiniile;
- stabilirea prezenței sau absenței la persoană, în perioada pre mortală, a
stării pre suicidale;
- examinarea circumstanțelor legate de conducerea unităţilor de tehnică;
- stabilirea unei eventuale influențe psihologice asupra actorilor în proces
(martor, victimă etc.) din partea colaboratorilor organelor de drept în
perioada de investigare a cauzei;
- altele asemenea.
-

15

Psihologico-judiciar
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