ANEXA NR 6
Modificarea nr. 1 din 25.06.2021

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Organism de certificare produse OC din cadrul SC „Inspecţie-CertificareCalitate” SRL

Nr. OCpr-003 din 29.11.2018
Standard de acreditare:
Nivelul 3:
SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

Adresa juridică: MD 2032 mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 92

Denumire grupe de produse:

3 – Textile, piele şi produse din textile şi piele

Denumire Diviziune CAEM/ NACE 14 – Articole de imbracaminte

NR.
1

NR.
POZIŢIA
CAPITOL TARIFARĂ
NC
NC
61

6103
6105
6109
6110
6111
6112

MOLDAC
Cod: PR-04-F-37-OCpr

DENUMIRE PRODUS / GRUPĂ

DOCUMENT
NORMATIV PRODUS1

Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru bărbaţi, băieţi, sugari:
SM GOST 31410:2011
- costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele,
pantaloni scurţi şi şorturi, pentru bărbaţi, băieţi
- cămăşi şi bluze, pentru bărbaţi, băieţi
- tricouri (t–shirts) şi maiouri de corp, pentru bărbaţi, băieţi
- jerseuri, pulovere, cardigane, veste şi articole similar, pentru bărbaţi, băieţi
- paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane, costume sau compleuri,
seturi, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurţi şi şorturi, cămăşi,
bluze, tricouri (t–shirts), jerseuri, pulovere, cardigane, veste, treninguri şi articole
similar, pentru sugari
- treninguri, costume de schi, pentru bărbaţi, băieţi

Ediţia: 4/ 20.10.2018

SCHEMĂ DE
CERTIFICARE2

DOCUMENT CARE DESCRIE SCHEMA

1b, 2, 3

PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea
produselor”
PC „ICC”-7-1.2 Procedura de certificare a
produselor omogene „Certificarea produselor textile”
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie.
Evaluarea periodică a produselor certificate”
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6104
6106
6109
6110
6111
6112

6107
6109
6111

6107
6109
6108
6109
6111

6111
6112

6111
6115

MOLDAC
Cod: PR-04-F-37-OCpr

Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru femei, fete, sugari:
- taioare, seturi, jachete, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu
bretele, pantaloni scurţi şi şorturi și articole similare pentru femei, fete
- bluze, cămăşi şi bluze-cămăşi pentru femei, fete
- tricouri (t–shirts), maiouri de corp și articole similare, pentru femei, fete
- jerseuri, pulovere, cardigane, veste şi articole similare, pentru femei, fete
- paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane, taioare, seturi, jachete,
rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurţi şi
şorturi, bluze, cămăşi, bluze-cămăşi, tricouri (t–shirts), jerseuri, pulovere,
cardigane, veste, treninguri şi articole similare, pentru sugari
- treninguri, costume de schi, pentru femei, fete
Lenjerie de corp, din tricot, pentru bărbați, băieți, sugari:
- slipuri, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie şi articole
similare, pentru bărbaţi, băieţi
- tricouri (t–shirts) şi maiouri de corp, pentru bărbaţi, băieţi
- slipuri, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie, tricouri (t–shirts),
maiouri de corp şi articole similar, pentru sugari
Lenjerie de corp, din tricot, pentru militari:
- indispensabili, seturi de lenjerie
-maiouri, tricouri
Lenjerie de corp, pentru femei, fete, sugari:
- combinezoane sau furouri, jupoane, chiloţi, cămăşi de noapte, pijamale,
dezabieuri, halate de baie, rochii de casă şi articole similare, pentru femei,
fete
- tricouri (t–shirts), maiouri de corp și articole similare, pentru femei, fete
- chiloţi, cămăşi de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, tricouri (t–
shirts), maiouri de corp şi articole similar, pentru sugari
Lenjerie de corp pentru sugari
Costume de baie, din tricot
Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, şosete şi alte articole similare, inclusiv ciorapi
pentru varice şi încălţăminte fară talpă aplicată, tricotate sau croşetate:
pentru sugari
pentru bărbaţi, băieţi, femei, fete

SM GOST 31409:2010

1b, 2, 3

SM GOST 31408:2010

1b, 2, 3

PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea
produselor”
PC „ICC”-7-1.2 Procedura de certificare a
produselor omogene „Certificarea produselor textile”
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie.
Evaluarea periodică a produselor certificate”

GOST 26085-84

SM GOST 31405:2010

SM GOST 31407:2010
SM GOST 31406:2010
GOST 8541-94

Ediţia: 4/ 20.10.2018
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2

62

3

63

4

94

Îmbrăcăminte exterioară (sorimentul paltoane-costume) din țesături, pentru
bărbați, băieți, femei, fete, sugari
6202
- paltoane, canadiene, pelerine (impermeabile), hanorace, bluzoane şi
articole similar, pentru bărbați, băieți
6203
- paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane şi articole similar,
pentru femei, fete
6204
- costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele,
pantaloni scurţi şi şorturi şi articole similar, pentru bărbați, băieți
6211
- taioare, seturi, jachete, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu
bretele, pantaloni scurţi şi şorturi, pentru femei, fete
- îmbrăcăminte de sport (treninguri), combinezoane şi costume de schi şi
articole similar, pentru bărbați, băieți, femei, fete
Îmbrăcăminte exterioară (sorimentul rochii-bluze) din țesături, pentru femei,
fete, sugari
- taioare, seturi, jachete, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu
6204
bretele, pantaloni scurţi şi şorturi, pentru femei, fete
- bluze, cămăşi şi bluze-cămăşi pentru femei sau fete
6206
6205
Cămăşi, din ţesături, pentru bărbaţi, băieţi, sugari
Uniforma pentru militari, din țesături
6201, 6202 - scurte călduroase (vătuite) din bumbac, cu platcă
- scurte de uniformă
6203, 6204 - sacouri pentru militari
- costume speciale de vară, pentru militari
- costume speciale, pentru militari
- costum special vătuit (călduros), pentru militari
- costum special de iarnă, pentru militari
- pantaloni pentru militari
- pantaloni de uniformă pentru militari
6205
- cămăşi de uniformă, pentru bărbaţi
6206
- cămăşi de uniformă, pentru femei
6211
- seturi de îmbrăcăminte sanitară pentru femei
- seturi de îmbrăcăminte sanitară pentru bărbaţi
6215
Cravate, papioane şi fulare-cravată
6302
Lenjerie de pat
6201

9404

MOLDAC
Cod: PR-04-F-37-OCpr

GOST 25295-2003

1b, 2, 3

GOST 25294-2003

GOST 30327-95
GOST 1126-77

GOST 28416-89
GOST 18825-84
GOST 24870-81 (ANULAT)
GOST 24871-81 (ANULAT)
GOST 24913-81 (ANULAT)
GOST 24912-81 (ANULAT)
GOST 27620-88
GOST 28474-90
GOST 19867-93
GOST 27419-87
GOST 9896-88 (ANULAT)
GOST 9897-88 (ANULAT)
GOST 28847-90
SM 235:2004
GOST 31307-2005
Lenjerie de toaletă sau de bucătărie, din ţesături buclate tip buret (“eponge”), GOST 11027-80
din bumbac
Articole de pat şi articole similare, umplute:
SM 236:2004 (ANULAT)
- articole de pat, matlasate
SM STB 753:2008

Ediţia: 4/ 20.10.2018

1b, 3

PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea
produselor”
PC „ICC”-7-1.2 Procedura de certificare a
produselor omogene „Certificarea produselor textile”
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie.
Evaluarea periodică a produselor certificate”
1b, 2, 3
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- perne, cu diferite tipuri de umpluturi
- saltele, cu diferite tipuri de umpluturi

GOST 19917-93

1b, 2

SM SR EN 388+A1:2019
SM SR EN 420+A1:2012

1b,2

5

61

6116

Mănuşi de protecţie, tricotate

6

62

6211

Îmbrăcăminte specială de lucru și protecție, din țesături

1b, 2, 3

- halate de lucru şi protecţie împortiva riscurilor mecanice, pentru femei

GOST 12.4.131-83

- halate de lucru şi protecţie împortiva riscurilor mecanice, pentru bărbaţi

GOST 12.4.132-83

PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea
produselor”
PC „ICC”-7-1.2 Procedura de certificare a
produselor omogene „Certificarea produselor textile”
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie.
Evaluarea periodică a produselor certificate”

- costume pentru protecţie contra împurificări de fabricare şi riscurilor GOST 27575-87 (ANULAT)
mecanice, pentru bărbaţi
- costume pentru protecţie contra împurificări de fabricare şi riscurilor GOST 27574-87 (ANULAT)
mecanice, pentru femei
- costume contra temperaturilor joase, pentru bărbaţi
GOST 29335-92 (ANULAT)
- șorţuri speciale

GOST 12.4.029-76 (ANULAT)

Aprobat:
Director MOLDAC
Eugenia SPOIALĂ
Semnătura____________________________Data___________________

1
2

Document normativ: Lege, HG, Reglementare Tehnica, Ordin al autoritatii de reglementare, standard produs
Schema de certificare în conformitate cu ISO/IEC 17067

MOLDAC
Cod: PR-04-F-37-OCpr

Ediţia: 4/ 20.10.2018
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