
MOLDAC  
Cod: RA-A-1 

 
Ediţia  8/ 14.01.2021 

 
Pagina 1/3 

 

ANEXA 1 

ETAPELE PROCESULUI DE ACREDITARE 
 
 

Acreditare inițială – maxim 2 ani  
 

Nr. Denumire etapă Timp alocat 
pentru MOLDAC 

Timp alocat pentru OEC 

1 Analiza cererii, vizita preliminară și analiza 
resurselor 
 
(pentru domenii noi, inclusiv pentru OEC cu 
mai multe domenii, locații, sau în cazuri 
excepționale) 
 

1 - 2 luni 
 
 
 

până la 3 luni 
  

- 

2 Eliminarea deficiențelor depistate la vizita 
preliminară 

 

- la necesitatea OEC, dar să nu 
depășească 8,5 luni (în 

dependență de termenul necesar  
prevăzut pentru etapele 2 și 4 în 

sumă) 

3 Numirea echipei de evaluare, 
analiza documentelor şi înregistrărilor 
 
 
(pentru domenii noi, inclusiv pentru OEC cu 
mai multe domenii, locații, sau în cazuri 
excepționale) 
 

1 - 2 luni 
după eliminarea 

deficiențelor 
 

până la 3 luni 
după eliminarea 

deficiențelor 
 

- 

4  Eliminarea neconformităților depistate la 
analiza documentelor şi depunerea 
documentației revizuite la sediul MOLDAC 
 

- la necesitatea OEC 
(în conformitate cu pct.2) 

5 Analiza documentației revizuite, pregătirea 
şi efectuarea evaluării la sediu. Planificarea  
evaluărilor asistate. 
 

1 lună  
după eliminarea 
neconformităților 

de la analiza 
documentelor 

- 

6 Întocmirea raportului de evaluare 
 

0.5- 1 lună 
 
 

 

7 Determinarea cauzelor neconformităților 
depistate la evaluarea la sediu şi evaluările 
asistate, determinarea corecțiilor, acțiunilor 
corective şi prezentarea dovezilor la 
secretariatul MOLDAC 
 

- la necesitatea OEC, dar să nu 
depășească 6 luni  

8 Analiza dovezilor prezentate de OEC, 
efectuarea evaluării de urmărire şi 
înregistrarea rezultatelor 
Întocmirea Anexei la Raportul de evaluare 
şi luarea deciziei 

1 lună - 2 luni (în 
dependență de 
termenul utilizat 

pentru etapele 1, 3, 
5 și 6, dar în sumă 
să nu depășească 

9,5 luni) 

- 

9 Alocare maximă totală 24 luni 9,5 luni 14,5 luni 
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Reînnoire –7 luni 
 

Nr. Denumire etapă Timp alocat pentru 
MOLDAC 

Timp alocat pentru OEC 

1 Analiza solicitării de reînnoire, analiza 
resurselor.  
 

0,5 lună - 

2 Numirea echipei de evaluare, analiza 
documentelor şi înregistrărilor 
 

0,5 lună   

3  Eliminarea neconformităților depistate la 
analiza documentelor şi depunerea 
documentației revizuite la sediul MOLDAC 

 Termenul pentru înlăturarea 
neconformităților depistate la 
analiza documentelor va fi  0,5 luni 
- 1 lună 

4 Analiza documentației revizuite, 
pregătirea şi efectuarea evaluării la sediu. 
Planificarea  evaluărilor asistate. 

0,5 luni  - 

5 Întocmirea raportului de evaluare 
 

0.5- 1 lună  

6 Determinarea cauzelor neconformităților 
depistate la evaluarea la sediu şi evaluă-
rile asistate, determinarea corecțiilor, 
acțiunilor corective şi prezentarea 
dovezilor la secretariatul MOLDAC 

- Neconformități critice – 
suspendare imediată (max 5 zile 
lucrătoare) 
Neconformități majore - max 2 luni 
Neconformități minore - max 3 luni 

7 Analiza dovezilor prezentate de OEC, 
efectuarea evaluării de urmărire şi 
înregistrarea rezultatelor 
Întocmirea Anexei la Raportul de evaluare 
şi luarea deciziei 

0,5 - 1 lună (în 
dependență de 

termenul utilizat pentru 
etapele 1, 2, 4 și 5, dar 

în sumă să nu 
depășească 3 luni) 

- 

8 Alocare maximă totală 7 luni 3 luni 4 luni 

 

 

 
Supraveghere –6 luni 
 

Nr. Denumire etapă Timp alocat pentru 
MOLDAC 

Timp alocat pentru OEC 

1 
 

Analiza informațiilor prezentate de OEC în 
vederea pregătirii supravegherii. 
Planificarea şi efectuarea evaluării la sediu. 
Planificarea evaluărilor asistate. 
 

1 lună - 
 

2 Întocmirea raportului de evaluare 
 

1 lună 
 

- 

3 Determinarea cauzelor neconformităților 
depistate la evaluarea la sediu şi evaluările 
asistate, determinarea corecțiilor, acțiunilor 
corective şi prezentarea dovezilor la 
secretariatul MOLDAC 

- Neconformități critice – 
suspendare imediată (max 5 zile 
lucrătoare) 
Neconformități majore - max 2 luni 
Neconformități minore - max 3 luni 

4 Analiza dovezilor prezentate de OEC, 
efectuarea evaluării de urmărire şi 
înregistrarea rezultatelor 
Întocmirea Anexei la Raportul de evaluare 
şi luarea deciziei 
 

1 lună - 

5 Alocare maximă totală 6 luni 3 luni 3,0 luni 
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Extindere – maxim 12 luni 
 

Nr. Denumire etapă Timp alocat 
pentru MOLDAC 

Timp alocat pentru OEC 

1 Analiza cererii și analiza resurselor 
 
(pentru domenii noi, inclusiv pentru OEC cu 
mai multe domenii, locații, sau în cazuri 
excepționale) 

1 - 2 luni 
 

 
până la 3 luni 

 
 

- 

2 Numirea echipei de evaluare, 
analiza documentelor şi înregistrărilor 
 

1 lună  
  
 
 

 

 
- 
 
 

3 Eliminarea neconformităților depistate la 
analiza documentelor şi depunerea 
documentației revizuite la sediul MOLDAC 
 

-  
la necesitatea OEC, dar nu 

mai mult de 1 lună 

4 Analiza documentației revizuite, pregătirea 
şi efectuarea evaluării la sediu. Planificarea  
evaluărilor asistate. 
 

1 lună  
după eliminarea 
neconformităților 

de la analiza 
documentelor 

- 

5 
 

Întocmirea raportului de evaluare 
 

0.5- 1 lună - 

6 Determinarea cauzelor neconformităților 
depistate la evaluarea la sediu şi evaluările 
asistate, determinarea corecțiilor, acțiunilor 
corective şi prezentarea dovezilor la 
secretariatul MOLDAC 
 

-  
la necesitatea OEC, dar să nu 
depășească 5,0 luni (în sumă 
cu termenul de realizare a pct.3)   

 

7 Analiza dovezilor prezentate de OEC, 
efectuarea evaluării de urmărire şi 
înregistrarea rezultatelor 
Întocmirea Anexei la Raportul de evaluare 
şi luarea deciziei 

1 - 2 luni (în 

dependență de 
termenul utilizat 

pentru etapele 1, 2, 
4 și  5, dar în sumă 
să nu depășească 

7 luni) 

- 

8 Alocare maximă totală 12 luni 7,0 luni 5,0 luni 

 

 
Suspendare – maxim 12 luni 

Nr. Denumire etapă Timp alocat 
pentru MOLDAC 

Timp alocat pentru OEC 

1 Ridicarea suspendării înainte de expirarea 
perioadei de suspendare 
 
Analiza dovezilor prezentate de OEC, 
efectuarea evaluării de urmărire şi 
înregistrarea rezultatelor 
Întocmirea Anexei la Raportul de evaluare 
şi luarea deciziei 

- 
 

 
3 luni 

 
 

 
 

 nu mai mult de 9  luni 

 


