
 

 

CENTRUL NAŢIONAL DE ACREDITARE 

MOLDAC 

O R D I N  

nr.  10 -ab din 3 aprilie 2021 

Cu privire la măsurile îndreptate spre prevenirea  

răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19  

 

În temeiul Dispoziției nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova, privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova,   În temeiul 

pct.5 (1) al Dispoziției CSE și în scopul respectării condițiilor impuse  

ORDON:  

1. Se instituie regim special de activitate în perioada 5 aprilie-30 mai 2021 astfel, încât la oficiu în 

prezență fizică numărul personalului să nu depășească 30% din numărul total de angajați, cu 

efectuarea rotației între personal la fiecare doua zile. 

2. Se instituie regim special de activitate la distanță pentru angajații MOLDAC a căror vârstă 

depășește 63 de ani, cu excepția cazului când vizita la oficiu este absolut necesară. 

3. Accesul terților persoane  se restricționează pe perioada regimului special instituit. 

4. Se pune în sarcina personalului respectarea recomandărilor de protecție personală și informarea 

medicilor în cazul constatării simptomelor de boli respiratorii. 

5. Personalul asigură respectarea recomandărilor de protecție personală  și obligatoriu: purtarea 

măștilor de protecție în oficiu, dezinfectarea mâinilor și suprafețelor, verificarea periodică a 

temperaturii. 

6. Corespondența cu MOLDAC, inclusiv privind procesul de acreditare între OEC și evaluatorii șefi 

se va efectua prin poșta electronică a MOLDAC și/sau a evaluatorului șef. 

7. Evaluările OEC se efectuează  de la distanță. Cu titlul de excepție se admit evaluări la fața locului  

numai în baza analizei riscurilor, iar  echipa de evaluare și personalul OEC evaluat asigură 

respectarea  regulilor și cerințelor  stabilite pentru situația stării de urgență în sănătate publică. 

8. Se pune în sarcina Șefilor de Direcție gestionarea prezenței fizică la oficiu a personalului 

MOLDAC.  

9. Prezentul ordin intră în vigoare din data de 5 aprilie 2021 și se aduce la cunoștința tuturor 

colaboratorilor MOLDAC, se afișează pe panoul de informare din sediul MOLDAC și se publică 

pe pagina web MOLDAC.  

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

 

Director        Eugenia SPOIALĂ  
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