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1. SCOP
Prezentul regulament stabileşte modul de instituire, organizare şi funcţionare a Comisiei
de Recomandare a Acreditării, precum şi atribuţiile acesteia.
Prezentul document se aplică membrilor Comisiei de Recomandare a Acreditării, precum
şi personalului MOLDAC implicat în activităţile acestei comisii.
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ


Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a
conformităţii cu modificările ulterioare (art. 8 alin. (c)).



SM EN ISO/CEI 17011:2017 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme de
acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii (5.7 (j), 5.8).

3. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
3.1 Atribuţii
Comisia de Recomandare a Acreditării are următoarele atribuţii:
a) Examinează înregistrările din dosarul de acreditare,
b) În caz de necesitate, solicita suplimentar de la membrii echipei de evaluare
informația necesara,
c) Înregistrează observaţiile asupra înregistrărilor examinate în Avizul Comisiei de
Recomandare a Acreditării,
d) Recomandă decizia referitoare la acreditarea OEC.
Membrii Comisiei de Recomandare sunt persoanele care nu au fost implicate în alte etape
a procesului de acreditare (Ex: analiza documentelor, evaluare la fața locului, asistată,
etc).
3.2 Organizarea şi funcţionarea
Comisia de Recomandare a Acreditării este numită prin Ordin al Directorului MOLDAC,
cod PR-04-F-32, pentru fiecare OEC, iar membrii acesteia acoperă schema de acreditare
şi domeniile solicitate de OEC.
Criteriile de competență a membrilor Comisiei sunt cele aferente experţilor/ evaluatorilor/
evaluatorilor tehnici/ evaluatorilor șefi MOLDAC, care sunt menționate în procedura PR-03
și anexele aferente acesteia.
Membrii Comisiei sunt selectaţi din Registrele experţilor/ evaluatorilor tehnici/ evaluatorilor
şefi care au experienţă de evaluare şi sunt specialişti în domeniul solicitat de OEC.
În funcţie de domeniul solicitat de OEC şi prezentat CRA în vederea recomandării deciziei
de acreditare, din Registrele experţilor/ evaluatorilor tehnici/ evaluatorilor şefi MOLDAC se
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selectează pentru constituirea comisiei, membrii care nu au fost implicaţi în procesul de
evaluare a OEC respectiv, astfel:
-

1 evaluator şef MOLDAC şi
minim 1 evaluator tehnic şi/ sau expert tehnic în domeniul solicitat de OEC, aferent
dosarului de acreditare în discuţie, cu excepția cînd membrul CRA este dintr-un
organism conex sau de la autoritatea de reglementare relevantă.

Până la semnarea Ordinului cu privire la instituirea Comisiei de Recomandare a
Acreditării, Specialistul desemnat din Direcţia Acreditare Laboratoare sau din Direcţia
Acreditare Organisme de Certificare şi Inspecţii completează formularul Imparţialitate la
luarea deciziei, cod Reg-02-F-1 pentru asigurarea imparţialităţii la luarea deciziei.
Şedinţele Comisiei de Recomandare a Acreditării se convoacă de către MOLDAC la
necesitate.
Specialistul desemnat întocmeşte proiectul de ordin cu privire la instituirea Comisiei, pe
care îl transmite spre analiză şi aprobare Directorului MOLDAC.
Şedinţa este organizată de Specialistul desemnat, care pune la dispoziţia membrilor toate
documentele necesare.
Rezultatul analizei dosarului de acreditare în Comisie se consemnează în Aviz CRA, cod
PR-04-F-34, conform prevederilor procedurii PR-04.
4. ÎNREGISTRĂRI
Imparţialitate la luarea deciziei

Reg-02-F-1

5. ANEXE
Neaplicabil
6. SINTEZA MODIFICĂRILOR
Au fost efectuate modificări pe paginile 1 - 4.
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