
 

 

CENTRUL NAŢIONAL DE ACREDITARE 

MOLDAC 

 ORDIN 

         nr. 15-ab din 21.05.2020 

 

Cu privire la  încetarea regimului special de muncă 

și menținerea  măsurile îndreptate spre prevenirea  

răspândirii infecției  COVID-19 

 

          În data de 17.03.2020 Parlamentul RM a institui Stare de urgență în RM 

pana la 17.05.2020 în baza HP nr.55 din 17.03.2020. În acest sens, au fost 

respectate de IP MOLDAC toate dispozițiile Comisiei Excepționale  prin 

emiterea ordinelor respective și introducerea unui regim special de muncă în 

cadrul instituției. 

 Ținând cont de sistarea stării de urgență, activitatea IP MOLDAC, 

urmează a fi reluată complet la sediu, însă cu păstrarea unor măsuri de precauție 

strict necesare, a căror oportunitate  va fi determinată de situația epidemiologică 

din stat. 

 În contextul celor expuse mai sus, întru  exercitarea sarcinilor de serviciu,  

ORDON: 

 

1. Începând cu data de 22.05.2020 se sistează regimul special instituit în 

cadrul IP MOLDAC; 

2. Personalul MOLDAC întru exercitarea sarcinilor atribuite,  va începe 

activitatea cu revenirea la regim de muncă normal în cadrul IP Centrul 

Național de Acreditare MOLDAC. din data de 25.05.2020; 

3. Se impun următoarele măsuri antiepidemice de ordin general-obligatoriu: 

a) obligarea personalului și a terților persoane, care vizitează 

MOLDAC, de a purta echipamente speciale de protecție în cadrul 

incintei instituției  (mănuși, mască, viziere, etc); 

b) dezinfectarea si aerisirea periodică a încăperilor  de către 

responsabilul desemnat; 

c) respectarea distanței sociale de cel putin 1,5 m atat cu referitre la 

personalul instituției, cat și a vizitatorilor; 

d) acordarea încăperilor speciale pentru vizitele personalului extern 

MOLDAC, OEC și altor părți interesate ; 

e) autoizolarea la domiciliu a persoanelor suspecte la Covid -19; 



 

f) informarea imediată a persoanelor cu factori de decizie despre 

cazurile de infectare din colectiv. 

 

4. Se stabilesc următoarele măsuri de protecție cu titlul obligatoriu: 

1. a)plasarea recipientelor cu dezinfectat specific la intrare si in 

fiecare incapere a  instituției; 

b) furnizarea de măști de protecție și a mănușilor; 

c) aerisirea încăperilor periodic (la fiecare 2 ore); 

d) interzicerea aflării simultane a unui număr mai mare de 20 de 

persoane în  cadrul instituției, în aceiași încăpere; 

 

5. Se stabilesc următoarele măsuri de protecție cu titlul de recomandare: 

a) efectuarea testului la Covid-19 a întregului  personal permanent al  

instituției, înainte de revenirea la serviciu în regim normal. 

b) încurajarea comunicării cu OEC și alte părți interesate, transmiterea 

diferitor documente prin utilizarea mijloacelor electronice; 

 

6. Accesul terților  persoane rămâne restricționat pe perioada situației 

epidemiologice complicate în RM; 

7. Se pune în sarcina personalului respectarea recomandărilor de protecție 

personală; 

8.  Prezentul ordin se pune în exercitate din data de 22.05.2020,  se afișează 

pe panoul de informare din sediul MOLDAC și se publică  pe sit-ul 

oficial; 

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

 

Director    Eugenia SPOIALĂ 
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