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1.

Scop

Prezentele reguli generale au drept scop, descrierea procesului de certificare a conformităţii
produselor, în vederea informării agenţilor economici interesaţi cu privire la modul de desfăşurare a
tuturor etapelor de evaluare şi de supraveghere. Prezentele reguli sunt utilizate de către personalul
OCP în realizarea procesului de certificare.
Prezentele reguli conţin pe lângă informaţiile de ordin general şi cerinţele specifice pentru
informarea solicitanţilor cu privire la: acordarea, extinderea şi reînnoirea certificării,
menţinerea/suspendarea/anularea certificării în baza rezultatelor supravegherii.
Organismul de Certificare Produse este organizat în baza Ordinului nr. 221 din 21.12.2009 şi este
subdiviziune structurală în cadrul ÎS “Centrul de Merologie Aplicată şi Certificare” ce activează în
baza Regulamentului său de funcţionare, cod: R-1 şi Procedurilor/instrucţiunilor operaţionale şi
administrative şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în SM SR EN ISO/CEI 17065:2013.
Domeniul de activitate al OCP îl constituie certificarea produselor din domeniul alimentar,
certificarea produselor din domeniul industrial menţionate în Domeniile de Acreditare, care se
regăsesc în anexele la Certificatul de Acreditare.
Prezentele reguli generale acoperă toate schemele de certificare aplicate de OCP şi, după caz, sunt
completate cu proceduri şi formulare specifice. Pentru fiecare caz in parte, aceste reguli generale
sunt completate şi de reglementari tehnice particulare, aplicabile produselor din domeniul de
activitate al organismului.
În scopul asigurării imparţialităţii şi a independenţei sale, OCP nu se implică în nici un mod în
activităţi de proiectare, fabricaţie, montaj sau comercializare a produselor care constituie obiectul
activităţii sale de certificare şi nici în activităţi de consultanţă specifică în domeniul certificării
produselor.
O garanţie a imparţialităţii şi independenţei OCP o conferă includerea în organigrama sa a
Comitetului pentru Asigurarea Imparţialităţii (CAI), în care sunt prezenţi reprezentanţi ai părţilor
interesate în mod semnificativ în dezvoltarea politicilor şi principiilor referitoare la structura şi
funcţionarea sistemului şi schemelor de certificare pe care acesta le aplică. Politicile şi procedurile
OCP şi administrarea acestora sunt nediscriminatorii şi se administrează în mod nediscriminatoriu.
Procedurile OCP nu sunt utilizate pentru a împiedica sau inhiba accesul solicitanţilor, altfel decît
este prevăzut în SM SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Activitatea de evaluare a conformitaţii produselor se desfăşoară pe bază de contract de prestări
servicii. Condiţiile contractului se pun de acord cu solicitantul şi se stabileşte valoarea acestuia
Cod: RG-1

Ediţia: 5

Revizia: 0

Pagina: 3/33

ţinand cont de activitaţile desfãşurate pentru certificarea produsului respectiv, conform tarifelor
aprobate în modul stabilit.
Criteriile de evaluare a produselor sunt cele din documentele de referinţă declarate ca naţionale,
cele din standardele aplicabile (SM, GOST-uri, române, europene, ISO sau CEI adoptate identic sau
armonizate) precum şi modul de organizare privind calitatea procesului de producţie aferent. OCP
asigură existenţa în cadrul organismului a standardelor şi reglemetărilor faţă de care se va efectua
certificarea conformităţii.
Schemele de certificare sunt elaborate în conformitate cu prevederile standardului ISO/CEI
17067:2013 şi sunt descrise în Anexa A a prezentului document.
Schemele de certificare se stabilesc luînd în considerare specificul procesului de producere,
încercărilor, furnizării şi utilizării produselor concrete şi eventualele riscuri, nivelul necesar de
argumentare.
OCP garanteaza pastrarea confidenţialitaţii absolute asupra informaţiilor referitoare la furnizor şi la
produsul evaluat, obţinute în timpul procesului de evaluare a conformitaţii.

2.

Domeniu de aplicare

OCP efectuează certificarea conformităţii produselor noi (produs neutilizat şi aflat în termen de
garanţie), fabricate în Moldova sau în alte ţări. OCP nu efectuează evaluarea conformităţii
produselor uzate sau recondiţionate.
Prezentul document constituie parte integrantă a Mapei Informative, cod: M-1.

3.

Referinţe

SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică
produse, procese şi servicii.
SM SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării
produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor.
SR EN ISO/CEI 17000:2006 Evaluarea conformitatii. Vocabular si principii generale.
SM SR Ghid ISO 27:2011 Linii directoare pentru acţiunile corective pe care trebuie să le întreprindă
un organism de certificare în caz de utilizare abuzivă a mărcii sale de conformitate.
SM SR Ghid ISO/CEI 28:2011 Evaluarea conformităţii. Îndrumări referitoare la un sistem de
certificare de terța parte a produselor.
SM SR Ghid ISO/CEI 53:2011 Evaluarea conformitatii. Indrumari pentru utilizarea unui sistem de
management al calitatii al unei organizatii in certificarea de produs.
SM 45-1:2005 Principii şi metodologia evaluării conformităţii. Marca naţională de conformitate SM.
Simbolul grafic şi dimensiuni.
SR EN ISO/CEI 17030:2011 Evaluarea conformitatii. Cerinţe generale pentru mărci de conformitate
de terţă parte.
Cod: RG-1

Ediţia: 5

Revizia: 0

Pagina: 4/33

Legea Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
Legea nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică;
R-1 Regulamentul OCP
PSM-7 Procedura sistemului de management „Procesul de certificare”
PSM-6.2 Procedura sistemului de management „Resurse externe”
PSM-8.3 Procedura sistemului de management „Controlul documentelor”
PSM-8.4 Procedura sistemului de management „Controlul înregistrărilor”
M-1 Mapă informativă
Domeniile de acreditare ale OCP
Tarifele pentru serviciile OCP plasate pe pagina electronică www.cmac.md

6.

Termeni şi definiţii

Pentru scopurile acestui document se aplică termeni şi definiţii din standardele SM SR EN ISO
9000:2011 şi SM SR EN ISO/CEI 17000:2006 precum şi următorii termeni:

6.1 Client (solicitant) - organizaţie sau persoana care are responsabilitatea, faţa de un organism
de certificare, de a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele pentru certificare (6.7), inclusiv cerinţele
pentru produs (6.8).
6.2 Consultanţă - participare la:
a) proiectarea, fabricarea, instalarea, mentenanta sau distribuţia unui produs certificat sau a
unui produs care urmeaza sa fie certificat, sau
b) proiectarea, implementarea, funcţionarea sau mentenanţa unui proces certificat sau a unui
proces care urmează sa fie certificat, sau
c) proiectarea, implementarea, furnizarea sau mentenanţa unui serviciu certificat sau a unui
serviciu care urmeaza sa fie certificat.
6.7 Cerinta pentru certificare - cerinţă specificată, inclusiv cerinţă pentru produs (6.8), care
este îndeplinită de client (6.1) ca o condiţie pentru stabilirea sau menţinerea certificării.
6.8 Cerinţă pentru produs - cerinţă care are legatură directă cu un produs, specificată în
standarde sau în alte documente normative identificate prin schemă de certificare
6.9 Schemă de certificare - sistem de certificare asociat produselor specificate, pentru care se
aplică aceleaşi cerinţe specificate, reguli şi proceduri specifice
6.10 Certificare a conformităţii - acţiune a unei terţe părţi care demonstrează cu certitudine că
un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document
normativ;

6.11 Certificat de conformitate - document eliberat în baza regulilor în vigoare de certificare a
conformităţii, care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de
certificare a conformităţii şi că, la momentul efectuării certificării conformităţii, produsul este
conform cerinţelor prescrise;

6.12 Acreditare - procedură prin care un organism, ce are o anumită autoritate, recunoaşte legal
că un organism sau o persoană este competentă să efectueze sarcini specifice;

6.13 Certificat de acreditare - document care confirmă că acreditarea a fost acordată;
Cod: RG-1

Ediţia: 5

Revizia: 0

Pagina: 5/33

6.14 Criterii de acreditare - ansamblu de cerinţe utilizate de un Organism Naţional de
Acreditare, care trebuie îndeplinite de un organism de evaluare a conformităţii pentru a fi acreditat;

6.15 Declaraţie de conformitate - asigurare scrisă prin care furnizorul confirmă cu certitudine
că produsul este conform condiţiilor prescrise;

6.16 Domeniu de acreditare - sarcini recunoscute legal pentru care se acordă acreditarea;
6.17 Domeniu reglementat - ansamblul activităţilor economice şi al produselor aferente
acestora, pentru care există documente normative, inclusiv reglementări tehnice specifice privind
condiţiile de plasare pe piaţă şi/sau de utilizare a produselor;

6.18 Evaluare a conformităţii - activitatea al cărei scop este determinarea directă sau
indirectă a faptului că sînt respectate condiţiile aplicabile (prelevarea mostrelor, încercări şi
inspecţie, evaluarea, verificarea, declaraţia de conformitate, certificarea, înregistrarea, acreditarea
şi omologarea, precum şi combinaţiile acestora);

6.19 Evaluare de supraveghere - evaluare a conformităţii, efectuată după anumite perioade
de timp, prin observare şi raţionament, însoţite de măsurare, încercare sau comparare, după caz;

6.20 Marcă de conformitate - marcă protejată, înregistrată în modul stabilit, aplicată pe baza
regulilor de certificare, indicînd cu certitudine că produsul este conform cu un standard sau cu un
alt document normativ;

6.21 Marcă naţională de conformitate SM - marcă de conformitate, care demonstrează că
produsul este conform reglementărilor tehnice şi/sau standardelor prevăzute de legislaţie şi că
procedura evaluării conformităţii produsului în cauză a fost respectată;

6.22 Organism de evaluare a conformităţii - organism care efectuează activitatea de
evaluare a conformităţii, cu excepţia activităţii de acreditare;

6.23 Reglementare tehnică - document adoptat de o autoritate competentă, care stabileşte
condiţii tehnice obligatorii, fie în mod direct, fie prin referinţe la un document normativ de
standardizare sau prin includerea conţinutului integral al acestuia;

6.24 Reprezentant autorizat al producătorului - persoană juridică împuternicită de
producător să acţioneze în numele acestuia.

6.25 Securitate - stare a unui produs în care riscul de a pune în pericol populaţia sau de a
provoca pagube mediului şi/sau bunurilor este limitat la un nivel acceptabil;

6.26 Furnizor - parte care este responsabilă pentru asigurarea că produsele îndeplinesc şi, dacă
este aplicabil, continuă să îndeplinească cerinţele pe baza cărora se acordă certificarea. Furnizorul
poate fi: producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului, importatorul, distribuitorul,
montatorul, ambalatorul produsului.
NOTE:
1.
Responsabilităţile producătorului se aplică oricărei personae fizice sau juridice care
montează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piaţa sub nume propriu.
2.
Producătorul este responsabil de acţiunile desfăşurate de reprezentantul său autorizat.

6.27 Neconformitate - nesatisfacerea de către produs a condiţiilor specificate, sau, atunci când
este aplicabil, absenţa sau deficienţa, în implementare sau menţinere, a unuia sau a mai multor
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elemente ale sistemului calităţii / sistemului de management al calităţii al furnizorului, sau o situaţie
care, e baza dovezilor obiective, ar putea genera dubii semnificative în ceea ce priveşte
conformitatea produsului livrat de furnizor.

6.28 Expert de produs - persoană care deţine cunoştinţe relevante, actualizate, referitoare la:
caracteristicile, cerinţele generale şi specifice existente în legislaţie, reglementări şi alte
documente normative aplicabile produsului;
- domeniul şi modul în care este sau se intenţionează a fi utilizat produsul;
- criteriile, principiile şi metodele aplicabile la proiectarea produsului;
- fabricarea produsului (procese, instalaţii, facilităţi, tehnologii şi încercări finale);
- standardele aplicabile, metodele de încercare a produsului;
- defectele care pot apărea pe durata utilizării şi funcţionării produsului şi riscurile generate de
acestea.
-

7.

Descrierea activităţilor

7.1 Generalitaţi
Schemele de certificare aplicate de OCP se bazează pe documentele normative și legislative
cuprinse în Domeniul de Acreditare care definesc specificaţiile pentru conformitatea produsului.
OCP efectuează certificarea conformităţii produselor în baza următoarelor scheme/sisteme/module
de certificare conform Anexei A a prezentei proceduri.
Cerinţele referitoare la fiecare schemă/sistem/modul de certificare aplicată de OCP sunt descrise în
proceduri specifice pentru grupe de produse, în care se găsesc toate informaţiile pe care un
fabricant trebuie să le cunoască pentru a obţine certificarea produsului.
Certificarea unui produs conferă prezumţia că acesta îndeplineşte cerinţele specificate de
documentele normative şi alte reglementări aplicabile. Atestarea conformităţii este exprimată prin
certificatul de conformitate, care au un format şi/sau conţinut specific pentru fiecare
schemă/modul de certificare în parte.
Odată cu eliberarea unui certificat, se semnează cu titularul certificării acord de utilizare a
certificatului şi a mărcii de conformitate, care informează detaliat titularul asupra modului în care
poate utiliza certificatul şi marca de conformitate.
Obligaţiile solicitanţilor
Întreprinderea care doreşte sa obţina certificarea unui produs trebuie sa indeplineasca urmatoarele
condiţii:
a) să îndeplinească întotdeauna cerinţele pentru certificare, inclusiv implementarea
modificărilor adecvate cînd acestea sunt comunicate de organismul de certificare;
b) să ia toate măsurile pentru: desfăşurarea evaluării şi a supravegherii (dacă este cerută),
inclusiv furnizarea documentaţiei şi a înregistrărilor pentru examinare şi accesul la echipamentul
relevant, la sediu (sedii), la zonă (zone), la personal şi la subcontractorii clientului; investigarea
reclamaţiilor; participarea observatorilor (dacă este aplicabil);
c) să nu comercializeze produsele pînă la obţinerea certificatului de conformitate;
d) să înlăture obiecţiile depistate la analiza cererii în termen de pînă la 10 zile lucrătoare din
ziua informării;
Cod: RG-1

Ediţia: 5

Revizia: 0

Pagina: 7/33

e) să asigure condiţii echipei de evaluare pentru efectuarea completă a procesului de evaluare
și încercarea sau inspecția eșantioanelor de pe piață, din fabrică dacă prevede schema de certificare
în timpul supravegherii;
f) să îndeplinească pe parcursul certificării produselor prevederile relevante ale programului de
certificare, toate procedurile de certificare;
g) în cazul stabilirii neconformităţii produselor cu cerinţele documentelor normative să ia
măsuri de neadmitere a comercializării acestor produse;
h) să efectueze analiza operativă a neconformităţilor depistate, de către OCP şi să propună
acţiuni de eliminare a neconformităţilor şi măsuri preventive în termenii coordonaţi cu OCP;
i) să întreprindă măsurile corective în scopul eliminării neconformităţilor depistate în termenii
stabiliţi conform fişelor de neconformitate;
j) să păstreze înregistrări a tuturor reclamaţiilor aduse la cunoştinţă, referitoare la
conformitatea cu cerinţele de certificare şi să facă disponibile aceste înregistrări OCP atunci cînd
sunt solicitate, întreprinde acţiunile adecvate cu privire la astfel de reclamaţii şi la orice deficienţe
ale produselor, care afectează conformarea cu cerinţele pentru certificare şi documentează
acţiunile întreprinse;
k) să informeze OCP, fără întîrziere, despre modificările care îi pot afecta abilitatea de a se
conforma cerinţelor pentru certificare.
Drepturile solicitantanţilor
Întreprinderile a căror conformitate de produs a fost certificată de OCP beneficiază de următoarele
drepturi:
a) să aibă acces în mod nediscriminatoriu la obţinerea Certificatului de Conformitate, precum şi
la toate informaţiile şi/sau documentele utilizate în activitatea de certificare;
b) să fie informat asupra modificărilor apărute în procedurile de certificare, dacă acestea pot să
influenţeze derularea activităţilor din procesul de certificare;
c) să aibă acces la toate informaţiile necesare procesului de certificare;
d) să refuze componenţa echipei de evaluare din motive bine întemeiate;
e) să solicite membrilor echipei de evaluare declaraţii de păstrare a confidenţialităţii;
f) să solicite echipei de evaluare lămuriri şi explicaţii pentru însuşirea neconformităţilor
constatate pe parcursul procesului de evaluare;
g) să înainteze apeluri la deciziile OCP.
Procesul de evaluare a conformităţii
Procesul de evaluare şi certificare a conformitaţii produselor din OCP se desfăşoară prin derularea
mai multor etape şi activităţi specifice, funcţie de schema de certificare adoptata, aplicabila
produsului supus evaluarii. În principal, aceste etape sunt:
-

prezentarea solicitării de certificare;
analiza solicitării și a documentelor prezentate;
luarea deciziei asupra solicitării;
identificarea produsului;
prelevarea mostrelor;
efectuarea încercărilor mostrelor;
evaluarea procesului de producție (dacă este prevăzută de schema de certificare);
examinarea rezultatelor evaluării;
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-

luarea deciziei privind eliberarea sau refuzul eliberării certificatului de conformitate;
eliberarea certificatului de conformitate sau refuzul eliberării;
supravegherea produselor certificate (dacă este prevăzută de schema de certificare).

Etapele şi activităţile procesului de evaluare şi certificare a conformitaţii produselor sunt detaliate în
procedurile de certificare pentru grupe de produse omogene adoptate de OCP şi sunt redate în
fluxul activitãţilor de evaluare şi certificare a conformitaţii produsului.
Schemele/sistemele de certificare se stabilesc luînd în consideraţie specificul procesului de fabricare
a produselor, încercărilor, furnizării şi utilizării produselor concrete şi eventualele riscuri, nivelul
necesar de argumentare. Schemele/sistemele concrete sunt stabilite în procedurile de certificare a
produselor omogene.
Schema/sistemul de certificare a produselor în domeniul reglementat se determină de OCP la
propunerea solicitantului.
Schema/sistemul de certificare a produselor în domeniul nereglementat se alege de solicitant şi se
propune OCP.
În cazul în care, pe parcursul desfăşurării procesului de certificare, se modifică datele iniţiale ale
certificării, schema/sistemul de certificare poate fi modificat.
OCP acordă certificarea pentru:
produse si/sau grupe de produse noi fabricate în serie;
loturi de produse noi;
importuri conform contractelor.
În cazul unei grupe de produse solicitantul va preciza explicit fiecare element în solicitarea de
certificare.
Certificarea produselor fabricate în serie se aplică la solicitarea producătorului (intern sau extern).
În această categorie se includ şi produsele livrabile în vrac sau cele ce nu pot fi identificate
individual.
Certificarea unui lot de produse deja fabricate se aplică la solicitarea producatorului, distribuitorului
sau importatorului şi se rezumă la evaluarea lotului respectiv.
Certificarea produselor de import din domeniul reglementat se efectuează după aceleaşi reguli ca şi
produsele autohtone.
Certificarea produselor importate conform contractelor se aplică la solicitatea producatorului,
distribuitorului sau importatorului şi se rezumă la evaluarea primului lot importat cu eliberarea
certificatului pe termen de un an cu efectuarea supravegherii conform procedurilor pentru
produsele omogene.
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Iniţierea şi contractarea
Aceasta etapa include, punerea la dispoziţia solicitantului a tuturor informaţiilor tehnice minim
necesare pentru contractarea şi derularea procesului de certificare şi a Mapei cu documente
informative, cod : M-1, la sediul OCP, disponibilă şi pe pagina electronică a ÎS CMAC, www.cmac.md.
7.2 Solicitarea de certificare
Activităţile desfăşurate în scopul obţinerii certificatului de conformitate cuprind mai multe etape
consecutive.
OCP pune la dispoziţia solicitanţilor:
prezentele reguli - RG-1,
domeniul de acreditare al OCP, informaţie amplasată pe pagina electronică a ONA,
www.acreditare.md, Registrul Organismelor de evaluare a conformităţii acreditate;
documente necesare de anexat la solicitarea de certificare, informaţie plasată pe pagina
electronică a ÎS CMAC, www.cmac.md;
tarifele pentru serviciile prestate de ÎS CMAC, informaţie plasată în Mapa cu documente
informative, cod : M-1, la sediul OCP;
cerinţe de etichetare a produselor – stabilite prin HG nr. 996 din 20.08.2003 (MO nr. 189-190
(1282-1283) din 29.08.2003);
schemele/sistemele de certificare;
modulul B;
condiţiile contractului de prestări servicii – informaţie plasată pe pagina electronică a
ÎS CMAC, www.cmac.md.
La această etapă solicitantul completează un formular oficial de solicitare, pus la dispoziţie de către
personalul Biroului de Recepţie şi Arhivare al OCP.
Depunerea cererii de certificare
Solicitarea de certficare se completează de solicitant şi se semnează de reprezentanţii legalizaţi al
întreprinderii.
Solicitarea poate fi depusă la Biroul de Recepţie şi Arhivare din locaţiile Chişinău şi Ceadîr-Lunga.
Solicitarea se înregistrează numai în cazul anexării tuturor documentelor necesare pentru
certificare.
La inregistrare, solicitării i se atribuie un număr unic la care se va face referire pe tot parcursul
certificării, respectînd cerinţele stabilite în documentele OCP.
OCP declanşează procedura de certificare numai după primirea de la solicitant a urmatoarelor
documente completate:
Solicitarea pentru certificare,
Anexa la cerere (după caz),
Chestionarul de autoevaluare (după caz),
Alte documente conform listei de documente anexe pentru cerificarea produselor.
OCP poate refuza o cerere de certificare dacă în urma analizei conditiilor solicitantului rezulta ca
organismul nu are capacitatea tehnica de a procesa solicitarea.
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OCP examinează solicitarea şi într-un termen maximum de 15 zile de la data îndeplinirii obligaţiilor
contractuale ia decizia asupra cererii şi informează despre aceasta solicitantul.
7.3 Analiza solicitării de certificare
Analiza cererii de certificare se efectuează de Conducătorul OCP sau şeful subdiviziunii respective la
locaţia Chişinău sau de şef sector locaţia Ceadîr-Lunga conform formularului F-7-11 (p.1)
Decizia asupra solicitării, se aduce la cunoştinţa solicitantului sub semnătură.
Prin decizia luată de către Conducătorul OCP sau de şefii subdiviziunilor, se stabileşte:
- Schema/sistemul sau modulul de certificare;
- document(e) normativ(e);
- laborator(ele) de încercari în care vor fi efectuate încercările cu scopul certificării din lista
laboratoarelor subcontractate de OCP
Termenul de iniţiere a lucrărilor de certificare nu trebuie să depăşească 15 zile din data achitării
plăţii pentru serviciile solicitate.
Stabilirea schemei/sistemului de certificare
OCP efectuează certificarea conformităţii produselor în baza schemelor de certificare: 1, 1a, 1b, 2,
3, sistemelor 2+, 3, 3+ şi modulul B.
Schemele/sistemele de certificare şi modul de utilizare a acestora sunt indicate în Anexa A şi Anexa
B a prezentelor reguli.
Etapele de certificare sunt în funcţie de schema de certificare aleasă unele din aceste etape pot lipsi şi
anume:
solicitarea certificării;
analiza cererii şi a documentelor prezentate;
luarea deciziei asupra cererii;
efectuarea evaluării la fata locului cu identificarea şi prelevarea probelor pentru încercări de
laborator;
efectuarea încercărilor;
evaluarea rezultatelor încercărilor;
examinarea dosarului de certificare;
luarea deciziei privind acordarea/refuzarea certificarii;
eliberarea certificatului de conformitate;
supravegherea;
menţinerea/suspendarea/anularea certificării.
Întocmirea contului de plată pentru serviciile solicitate şi încheierea contractului de prestări
servicii
Contul de plată pentru servicii se întocmeşte în baza tarifelor în vigoare la data depunerii cererii de
certificare şi programului de încercări, stabilit in scopul certificării pentru produsul dat.
Activitatea de certificare se efectuează în bază de contract. Condiţiile contractului sunt stabilite în
conformitate cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013. Contractul de prestări servicii
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se întocmește în două exemplare, ambele cu aceeaşi putere juridică, cîte un exemplar pentru
fiecare parte.
Lucrările de certificare se iniţiază numai după semnarea contractului de ambele părţi şi achitarea
plăţii integrale pentru lucrările de certificare. Termenul de semnare a contractului şi achitării plăţii
pentru servicii este de 15 zile, în caz contrar solicitarea se anulează.
Aceste faze descriu fluxul general de certificare, dar în funcţie de schema de certificare aleasă unele din
aceste etape pot lipsi.
7.4 Evaluarea produsului solicitat certificării
Pentru schemele de certificare 1, 1b, 2 si a sistemelor 3, 3+ la data planificată pentru iniţierea
lucrărilor de certificare expertul nominalizat pentru rezolvarea cererii iese la locul depozitării
produsului solicitat certificării şi efectuează identificarea produsului şi prelevează mostre pentru
încercări de laborator, cu documentarea actului de prelevare a mostrelor şi raportului de evaluare a
produsului. Planul de evaluare se coordonează cu clientul.
Pentru schema de certificare 3, sistemul 2+, modulul B – identificarea produselor şi prelevarea
mostrelor pentru încercări de laborator se efectuează în procesul evaluării procesului de producere.
În cazul depistării unor neconformităţi se întocmesc fişe de neconformitate şi ca urmare procesul de
certificare se stopează pînă la înlăturarea neconformităţilor depistate.
Dacă neconformităţile depistate nu pot fi înlăturate într-un termen scurt (ce nu depăşeşte termenul
de 30 zile) se ia decizia de refuz in certificare.
Plasarea mostrelor în laborator pentru efectuarea încercărilor în scopul certificării şi analiza
rezultatelor
Plasarea mostrelor prelevate pentru încercări de laborator în scopul certificării se efectuează de
solicitantul certificării.
Rezultatele încercărilor de laborator se eliberează solicitanţilor certificării numai după achitarea
plăţii pentru încercări.
Analiza rezultatelor se efectuează de OCP în timp ce nu depăşeşte termenul de 3 zile de la
prezentarea rapoartelor de încercări în OCP. În cazul neprezentării rapoartelor de încercări timp de
3 luni din data prelevării mostrelor, OCP emite refuz la certificare.
Prelevarea mostrelor repetate in cazul rezultatelor de laborator negative se efectuează numai în
cazurile stabilite de documentul normativ pentru produsul supus certificării.
7.5 Analiza dosarului
În cadrul OCP este desemnat Comitetul Tehnic cu scopul de a analiza toate informaţiile şi rezultatele
legate de evaluare. Comitetul Tehnic îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu cerinţele
Regulamentului Comitetului Tehnic cod: R-4 și schemele/sistemele aprobate. Datele se vor
înregistra în formularul Recomandării Comitetului Tehnic cod: F-7-23.
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7.6 Decizia referitoare la certificare
Decizia se bazează pe evaluarea făcută de către Comitetul Tehnic, pe rezultatele încercărilor asupra
produsului şi pe evaluarea privind documentaţia aferentă produsului etc.
Hotărîrea asupra certificării se ia de către conducătorul OCP pentru locaţia Chişinău şi de şeful de
sector în locaţia Ceadîr-Lunga, în baza recomandării Comitetului Tehnic şi raportului de evaluare
final, întocmit de către expertul în domeniu.
Responsabilitatea deciziei privind acordarea/refuzarea certificării revine Conducătorului OC.
Certificatul de conformitate se întocmeşte pentru grupe de produse omogene care sunt fabricate de
acelaşi producător şi certificate la unele şi aceleaşi cerinţe ale documentelor normative.
7.7 Documentaţia de certificare
Utilizarea certificatului de conformitate pentru produse este permisă numai în condiţiile
respectării Acordului de utilizare a certificatului de conformitate / Acordului de utilizare a
certificatului de conformitate şi mărcii naţionale de conformitate semnat de solicitant şi OCP.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate pentru produse se stabileşte în
dependență de schema/sistemul/modulul de certificare aplicată:
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemelor 1, 1a, 1b se
stabilește conform termenului de valabilitate al produsului. În cazul, cînd produsul nu are termen
de valabilitate CC se va elibera pe perioada de un an, fără supraveghere.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemei 2 se stabilește de
1 an calendaristic.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemei 3 se stabilește:
· de 1 an pentru întreprinderile producătoare care nu dispun de Laborator de Incercări
acreditat/atestat, dar au contract cu un laborator acreditat pentru efectuarea încercărilor de
laborator, cu periodicitatea supravegherii o data pe an;
· de 2 ani pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulţi ani în şir, sunt înzestrate
cu utilaj şi tehnologii moderne, nu dispun de un laborator de incercari şi au contract cu un LÎ
acreditat pentru efectuarea încercărilor de laborator periodice, cu periodicitatea supravegherii o
data pe an;
· de 3 ani pentru întreprinderile producătoare care sunt înzestrate cu utilaj şi tehnologii
moderne, dispun de un laborator de incercari acreditat pentru efectuarea încercărilor de laborator
periodice, cu periodicitatea supravegherii o dată pe an.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 3 se acordă cu o
perioadă de valabilitate de 1 an, fără supraveghere.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 3+ se acordă cu o
perioadă de valabilitate de 1 an cu supravegherea după 6 luni.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 2+ se stabilește:
· Pentru lotul de produse – pe termenul de garanție stabilit în documentele normative;
· de 1 an – pentru întreprinderile care certifică produsele prima dată, nu dispun de laborator
de încercări, nu au implementat sistem de management al calității, cu evaluarea periodică după 6
luni;
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· de 3 ani – pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulți ani, dețin laborator de
încercări, asigură permanent calitatea produselor, cu supraveghere o dată pe an;
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Modulului B este de 5
ani, cu periodicitatea supravegherii o dată pe an.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate nu se prelungeşte. La expirarea
termenului de valabilitate al certificatului de conformitate se depune o cerere pentru desfăşurarea
procedurilor de certificare.
7.8 Emiterea certificatului de conformitate
Eliberarea CC solicitantului se efectuează de persoana responsabilă de inchiderea lucrărilor pentru
serviciile prestate. Închiderea lucrărilor se efectuează cînd lucrul este îndeplinit în volum deplin
(conform solicitării de certificare), plata pentru serviciile prestate este achitată de solicitant în mod
deplin şi solicitantul a semnat cu OCP un Acordul de utilizare a certificatului de conformitate /
Acordul de utilizare a certificatului de conformitate şi mărcii naţionale de conformitate (în cazul
certificării produsului din domeniul reglementat).
Închiderea lucrărilor se efectuează prin întocmirea actului de îndeplinire a lucrărilor şi facturii
fiscale, care se eliberează titularului CC numai la prezentarea ştampilei sau procurei.
În cazul eliberării refuzului în certificare, lucrările se închid reieşind din lucrările efectuate.

7.9 Evaluarea de supraveghere
Dupa acordarea certificării, OCP va efectua supraveghere periodică a activităţilor specifice
ale titularului, conform prevederilor procedurii PSM-7 “Procesul de certificare“, cu scopul de a
stabili dacă produsele continuă să corespundă cerinţelor DN, conform cărora au fost certificate şi
prevederile din contractele încheiate,
În cazul în care, în timpul actiunilor de supraveghere, sunt constatate abateri majore de la
prevederile documentelor de referinţă, OCP poate suspenda sau retrage şi anula certificatul de
conformitate pentru produse.
OCP îşi rezervă dreptul de a preleva de pe piaţă, de pe fluxul de fabricaţie sau din stocurile
producatorului produse pentru a fi încercate, pentru activităţi legate de certificare şi
supraveghere, în conformitate cu schema/sistemul de certificare.
În baza rezultatelor evaluării de supraveghere OCP ia decizia de menținere conform
procedurii PSM-7 “Procesul de certificare” (www.cmac.md) și va transmite o copie a deciziei și a
raportului de supraveghere solicitantului.
7.9.1 Suspendarea certificarii
Decizia de suspendare se ia de către Conducătorul OCP în locaţia Chişinău şi de către şeful sectorului
în locaţia Ceadîr-Lunga, în cazul cînd:
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- sistare temporară a activităţii titularului CC şi lipsa produselor în stoc la depozit/reţeaua de
comerţ;
- neconformitate a produselor cu condiţiile documentelor normative, verificate la certificare;
- modificări ale documentelor normative pentru produse sau metode de încercări;
- refuz al titularului CC de a efectua supravegherea produselor certificate cu o lună mai
devreme sau mai tîrziu de la data planificării;
- refuzul titularului CC de a achita plata pentru lucrările efectuate de OCP, timp de 15 zile din
momentul efectuării supravegherii;
- referire incorectă la schema de certificare (utilizarea abuzivă a certificatelor și a mărcilor de
conformitate).
CC se suspendează pe un termen propus de către expert (dar nu mai mult de trei luni), după
care se ia decizia pentru fiecare caz în parte de către Conducătorul OCP sau şeful subdiviziunii
respective. În urma suspendării CC clientul va restitui OCP blancheta CC și acordul de utilizare a CC
/ și mărcii de conformitate.
Dacă certificarea este suspendată expertul va formula şi va comunica clientului acţiunile
necesare pentru a ridica suspendarea şi a restabili certificarea pentru produs (produse) în
concordanţă cu schema/sistemul/modulul de certificare şi orice alte acţiuni cerute de
schema/sistemul/modulul de certificare.
După ce acţiunile corective au fost efectuate şi rezultatele lor sînt satisfăcătoare, OCP ia decizia de
menţinere CC.
În cazul suspendarii certificarii, titularul nu are dreptul sa facă nici o referire la certificatul de
conformitate şi poate face apel la Comisia de Apel pentru tratarea apelurilor OCP.
În cazul în care OCP constată neîndeplinirea condiţiilor pentru restabilirea valabilităţii certificării,
dispune retragerea şi anularea certificarii.
7.9.2 Retragerea şi anularea certificarii are loc în următoarele cazuri:
a)
la solicitarea titularului CC:
- încetarea importului produselor certificate şi lipsa lor pe piaţă;
- falimentarea titularului CC;
- lichidarea activităţii/organizaţiei.
b)
la propunerea OCP:
- nu s-au eliminat neconformităţile care au condus la decizia privind suspendarea, în maxim 30
de zile de la comunicarea suspendării CC;
- operarea unor modificări asupra caracteristicilor produsului;
- încălcarea în mod abuziv şi repetat a obligaţiunilor contractuale;
- la supraveghere au fost depistate neconformităţi, care afectează direct produsul şi nu pot fi
înlăturate într-un termen scurt (pînă la 15 zile);
- Neprezentarea rapoartelor de încercări în termen mai mare de 60 zile de la data prelevării;
- Utilizarea abuzivă în mod repetat a certificatelor și a mărcilor de conformitate.
Anularea poate fi:
- directă, fără a trece prin faza de suspendare în cazurile consemnate anterior,
- ca o consecinţă a suspendării.
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Toate cheltuielile prilejuite de verificarea conditiilor privind decizia de retragere şi anulare a
certificarii se suporta de către titular.

7.10 Modificarea certificatului de conformitate
Modificarea certificatului de conformitate deja acordat se face:
a) La solicitarea titularului certificatului de conformitate, atunci cînd acesta prezintă dovada
modificărilor date:
- denumirea titularului;
- modificări privind specificaţia produsului (masa, volumul, ambalajul);
- schimbarea adresei juridice;
- modificări parvenite la producător/furnizor, in cazul importului;
- schimbarea statutului societăţii titular al CC (ex. S.A. in loc de S.R.L.);
- schimbarea contractului de livrare a produsului.
b) În cazul unor erori de tipar care se depistează peste o perioadă de timp.
c) Atunci cînd schema/sistemul/modulul de certificare introduce cerinţe noi sau revizuite care
afectează clientul, OCP asigură că aceste modificări sunt comunicate tuturor clineţilor. OCP verifică
implementarea modificărilor de către clienţii săi şi întreprinde acţiunile cerute de
schemă/sistemul/modulul.
Extinderea
Dacă titularul certificatului de conformitate solicită prin cerere extinderea certificării gamei
noi de produse omogene pe care le-a dezvoltat ulterior certificării iniţiale, atunci procesul se va
derula conform certificării iniţiale cu un plan de evaluare mai restrîns ce va ţine de evaluarea
produsului iniţial şi se va pune accent pe gama nouă.
Acţiunile pentru efectuarea extinderii includ toate etapele de evaluare după cum prevăd
schemele de certificare:
- analiza solicitării;
- analiza documentelor;
- evaluare;
- analiza dosarului;
- decizia;
- emiterea certificatului de conformitate revizuit;
- efectuarea supravegherii, cu emiterea deciziei corespunzătoare (dacă supravegherea este
prevăzută de schema/sistemul/modulul de certificare).
Se va elibera CC nou pentru întreaga gamă de produse în format nou şi pe termenul de valabilitate
al certificatului precedent.
Recertificare
Reînnoirea certificării se efectuează la expirarea duratei de valabilitate a CC anterior la care
termenul de valabilitate nu se prelungeşte. În acest caz se parcurge tot procesul iniţial de
certificare, ținând cont de etapele certificării. În procesul de recertificare expertul poate sa facă
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referinţe la certificatele, înregistrările anterioare, la modul de evaluare a produselor, condiţii de
depozitare, documente ce ţine de mentenanţa întreprinderii.
Atunci când solicitantul va cere certificarea unui lot restant la CC, se va parcurge la aceiași
procedură ca si in cazul solicitării certificării pentru schema 1b.
7.11 Restrângerea domeniului de certificare
Solicitarea privind restrângerea certificării se înaintează de către titularul certificatului
atunci cînd:
a) se constată reducerea sortimentului produselor care au fost evaluate în cadrul certificării
iniţiale, şi atunci:
- se va elibera un nou CC actualizat la situaţia reala a solicitantului dacă prin reducerea
asortimentului din cadrul certificării iniţiale nu sunt influenţate celelalte activităţi;
- dacă în urma modificărilor survenite apar aspecte importante ce schimbă produsul sau etapa
de producere, OCP va planifica o nouă evaluare ca pentru certificarea iniţială, iar CC va fi emis
după parcurgerea întregului proces de certificare;
b) ca urmare a nesoluţionării neconformităţilor ce au dus la suspendarea CC, OCP va exclude
parţile care nu îndeplinesc cerinţele certificării conform standardului utilizat pentru certificare,
eliberînd CC doar pentru produsele conforme DN.
7.12 Raspunderea juridica a titularilor
Titularii de certificate de conformitate poartă intreaga răspundere pentru utilizarea mărcii SM
pentru produse şi pentru activitaţile proprii, documentele emise şi calitatea produselor certificate şi
nu se pot prevala de documentele de certificare obţinute de la OCP pentru a fi exoneraţi în vreun fel
de răspunderea ce le revine conform legilor în vigoare.
7.13 Reclamaţii şi apeluri
Solicitantii de certificare/titularii pot înainta apeluri cu privire la deciziile OCP referitoare la
neacordarea certificarii/suspendarea sau retragerea certificarii, în termen de 15 zile de la primirea
deciziei. Apelul recepţionat de OCP se transmite Comisiei de Apel pentru soluţionare.
Beneficiarii (utilizatorii) produselor certificate de către OCP pot personal adresa reclamaţii privind
comportarea acestora în exploatare, sau prin intermediul institutiilor abilitate cu atribuţii în
domeniul protecţiei consumatorilor.
Detalii privind tratarea acestora sunt descrise în procedura Tratarea apelurilor şi reclamatiilor, cod:
PSM-7-13.
7.14 Drepturile titularilor de certificate de conformitate
Titularii au următoarele drepturi:
să facă referiri la certificat în corespondenţă, contracte sau alte documente;
să utilizeze certificatul ca mijloc de publicitate în vederea promovării produselor certificate;
să aplice marca SM pe produse, pe ambalajele acestora sau pe documentele referitoare la
acestea, dar numai pentru produsele certificate din domeniul reglementat;
să solicite în scris reînoirea certificării;
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să solicite în scris extinderea certificării şi la alte produse sau fabricarea produsului certificat
şi la alte sedii decat cele evaluate initial;
să renunţe la certificat înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordată;
să aibă posibilitatea audierii de către conducerea OCP înainte de luarea deciziei de
suspendare sau retragere şi anulare a documentelor de certificare;
să utilizeze o copie a certificatului ca document de însoţire numai pentru produsul/lotul de
produse certificat;
să faca apel împotriva hotărarii de suspendare/retragere şi anulare a certificarii.
7.15 Obligatiile titularilor de certificate de conformitate
Titularii au următoarele obligaţii:
să menţină condiţiile de realizare a produsului pentru care i-a fost acordat certificatul;
să păstreze înregistrări în acest sens şi să le prezinte OCP în timpul supravegherii;
să notifice OCP orice modificare care afectează în mod semnificativ concepţia, specificaţia
sau schimbări ale documentelor de referinţă faţă de care s-a făcut certificarea sau schimbări privind
proprietatea, structura sau conducerea sa, dacă sunt relevante, sau în cazul oricărei alte informaţii
care arată că produsul nu mai îndeplineşte condiţiile sistemului de certificare.
să transmită certificatul înapoi la OCP atunci când a renunţat la acesta şi să se supuna
deciziei OCP privind comercializarea produselor marcate deja şi aflate în stoc ;
să dea explicaţiile cerute de conducătorului OCP atunci cand se dovedeste că a utilizat
incorect certificatul obţinut;
să nu facă nici o referire la certificat pe perioada suspendării/retragerii şi anularii acestuia;
să păstreze înregistrările referitoare la produsele certificate;
la suspendarea sau anularea certificării să returneze orice documente de certificare, aşa cum
este silicitat de OCP.
Drepturile, obligaţiunile solicitantului de certificare sunt descrise detailat în Contractul de prestări
servicii, a titularului certificatului de conformitate în Acordul de utilizare a certificatului de
conformitate şi Mărcii de conformitate încheiate cu OCP.

8 Responsabilitate şi autoritate
8.1 Directorul ÎS CMAC:
Verifică şi aprobă prezentele reguli;
8.2 Conducătorul OCP:
Elaborează regulile de certificare a produselor;
asigură respectarea prezentelor reguli,
identifica modificarile cerintelor din documentele de referinta ce privesc activitatea de
certificare a produselor;
dispune actualizarea prevederilor prezentului regulament conform cu modificarile aparute;
asigură publicarea pe pagina electronică a OCP a prezentelor reguli;
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asigura publicarea pe pagina electronică a OCP a informaţiei referitoare la certificate de
conformitate suspendate şi anulate de OCP.
8.3 Responsabilul SM:
actualizeaza prevederile prezentelor reguli în conformitate cu modificarile aparute;
face cunoscute prevederile prezentelor reguli precum şi modificarile acestora persoanelor
interesate;
plasează pe site prezentele reguli;
plasează pe site informaţia referitoare la certificate de conformitate suspendate şi anulate
de OCP.
8.4 Şefii subdiviziunilor OCP:
îşi asumă responsabilitatea executării prezentelor reguli.
8.5 Personalul subdiviziunilor OCP:
şi asumă responsabilitatea executării prezentelor reguli.

9

Înregistrări

Ţinerea sub control a înregistrărilor se efectuează conform procedurii SM „Controlul înregistrărilor”,
cod: PSM-8.4.
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Anexa A
Schemele de certificare utilizate pentru grupe de produse omogene
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Grupa de
produse

Aparate
electrice,
electrocasnice

Materiale de
constructii

Produse
chimice de uz
casnic
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Reglementare
tehnică
aplicabilă/
Ordin AR

Reglementat

-

Reglementat

Nereglement
at
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Schema de certificare
Descriere
conform
17065

Denumirea
procedurii
echivalente

Schema
de
certificar
e (tab. 2)

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.
Evaluare P,
Încercări
Supraveghere

Certificat de
conformitate

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

HG Nr. 226 din
29.02.2008
HG Nr. 611 din
11.08.2011
Ordin Nr. 40 din
28.06.2011
ORDIN Nr.
152 din
08.09.2014
Ordin nr. 35 din
01.03.2016

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
3+
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

2+

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

3

HG. nr. 996 din
20.08.2003
“Norme privind
etichetarea
produselor
chimice de
menaj”

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

Revizia: 0
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4.

5.

Produse
cosmetice si de
parfumerie

Reglementat

Ordin nr. 168 din
10.09.2009
RN SE 06.10.3.66
din 22.12.2004

Produse textile, *Reglementat / HG nr. 138 din
îmbracaminte, nereglementat 10.02.2009
echipamente
Ordin Nr. 61 din
individuale de
23.04.2007
protecţie*

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

Evaluare P,
Încercări,

2

Supraveghere

Certificat de
conformitate
cu scopul licenţierii

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,

Certificat de
conformitate(Import
ate sau fabricate in
lot)

1b

Evaluare P,
Certificat de
Încercări (după conformitate (pentru
caz)
exemplar unic)

1a

Încercări

6.

Incaltaminte,
produse din
piele,
echipamente
individuale de
protecţie*

Cod: RG-1

*Reglementat/ Ordin Nr. 147 din
nereglementat 26.10.2007
HG nr. 138 din
10.02.2009

Ediţia: 5

(importate in baza de
contract)

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
cu scopul licenţierii
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supr
aveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate(Import
ate sau fabricate in
lot)

1b

Evaluare P,
Certificat de
Încercări (după conformitate (pentru
caz)
exemplar unic)

1a

Revizia: 0
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7.

8.

9.

Biciclete şi
piese de
schimb pentru
automobile

Mobilier

Vesela si
articole de
menaj

10. Jucarii si jocuri
destinate
copiilor pina la
14 ani

nereglement
at

nereglement
at

Reglementat
/
nereglement
at

Reglementat

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

Evaluare P,
Încercări,

2

Supraveghere

Certificat de
conformitate
cu scopul licenţierii

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate(Import
ate sau fabricate in
lot)

1b

HG Nr. 308 din
29.04.2011,

Evaluare P,
Încercări,

2

HG nr. 493 din
11.08.2015

Supraveghere

Certificat de
conformitate
cu scopul licenţierii

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate(Import
ate sau fabricate in
lot)

1b

Evaluare P. +
Documentaţie
tehnică,
Încercări

Certificat examinare
de tip

Modulul
B

-

Ordin Nr. 118 din
08.06.2010

HG nr. 83 din
31.01.2008
RN SE Nr. 68 din
22.12.2004

(importate in baza de
contract)

(importate in baza de
contract)

HG Nr. 399 din
08.06.2011

Cod: RG-1

Ediţia: 5

Revizia: 0
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11. Produse din
carne, carne
proaspătă şi
refrigerată,
semifabricate
din carne, ouă
de găină

Reglementat
/
nereglement
at

HG nr. 696 din
04.08.2010
HG nr. 1208 din
27.10.2008
HG nr. 720 din
28.06.2007

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate

2

(importate in baza de
contract)
3

(fabricate serie)
1b

(Importate sau
fabricate in lot)
12. Lapte şi
produse din
lapte

13. Pâine, produse
de panificaţie,
paste făinoase,
aluat congelat
şi semifabricate
din aluat
congelat

14. Produse de
cofetărie şi
patiserie

Cod: RG-1

Reglementat
/
nereglement
at

Reglementat
/
nereglement
at

Reglementat
/
nereglement
at

Ediţia: 5

HG nr. 611 din
05.07.2010

HG nr. 775 din
03.07. 2007

HG nr. 204 din
11.03.2009

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

2

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

Revizia: 0

2

(importate in baza de
contract)
3

(fabricate serie)
1b

(importate in baza de
contract)
3
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15. Fructe, fructe
de culturi
nucifere,
legume şi
ciuperci
prospete

16. Produse
derivate din
fructe şi
legume sau
conservate

17. Ape minerale
naturale,
potabile şi
băuturi
nealcoolice

18. Produse
alcoolice

Cod: RG-1

Reglementat
/
nereglement
at

Reglementat
/
nereglement
at

Reglementat

Reglementat

Ediţia: 5

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

2

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

HG nr. 1323 din
27.11.2008
HG nr. 1402 din
13.12.2007
HG nr. 1523 din
29.12.2007
HG nr. 180 din
12.03.2010
HG nr. 216 din
27.02.2008
HG nr. 1111 din
06.12.2010

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

HG nr. 934 din
15.08.2007

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

HG nr. 929 din
31.12.2009
HG nr. 174 din
02.03.2009

Legea Nr.57-XVI
din 10.03.2006
HG nr. 356 din
11.06.2015
Legea Nr.1100X1V din
30.06.2000
Legea Nr. 91-XVIII

Revizia: 0

(importate in baza de
contract)

3

(fabricate serie)
1b

3

(fabricate serie)
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19. Tutun şi
articole din
tutun

Reglementat

20. Produse pe
Reglementat
bază de grăsimi
vegetale:
maioneza,
margarina,
spreduri,
grăsimi de
culinărie şi
patiserie

din 04.12.09,
HG nr.317 din
23.03.2012
HG nr. 473 din
03.07.2012

Evaluare P,
Încercări

Legea № 278-XVI
din 14.12.2007

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

2

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate

HG nr.16 din
19.01.2009
HG nr.434 din
27.05.2010

Certificat de
conformitate

1b

(Importate sau
fabricate in lot)

(importate in baza de
contract)
3

(fabricate serie)
1b

(Importate sau
fabricate in lot)
Cafea, extracte
de cafea şi de
cicoare, ceaiuri
şi produse de
ceai, infuzii din
plante*

Reglementat HG nr.206 din
/
11.03.2009
*nereglemen
tat

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate

2

(importate in baza de
contract)
3

(fabricate serie)
1b

(Importate sau
fabricate in lot)
21. Uleiuri vegetale Reglementat
comestibile

Cod: RG-1

Ediţia: 5

HG nr.434 din
27.05.2010

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Revizia: 0

Certificat de
conformitate

2

(importate in baza de
contract)
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Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate

3

(fabricate serie)
1b

(Importate sau
fabricate in lot)
22. Cereale, culturi
oleaginoase şi
produsele
prelucrării
cerealelor şi
leguminoaselor

Reglementat
/
nereglement
at

HG nr. 205 din
11.03.2009
HG nr.202 din
11.03.2009
HG Nr. 291 din
22.04.2014
HG nr. 68 din
29.01.2009

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate

2

(importate in baza de
contract)
3

(fabricate serie)
1b

(Importate sau
fabricate in lot)
23. Oţet şi acid
acetic
alimentar

Cod: RG-1

Reglementat

Ediţia: 5

HG nr. 1403 din
09.12.2008

Evaluare P,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
2
conformitate
(importate in baza de
contract)

Evaluare P.P.,
Încercări,
Supraveghere

Certificat de
conformitate
(fabricate serie)

3

Evaluare P,
Încercări

Certificat de
conformitate
(Importate sau
fabricate in lot)

1b

Revizia: 0
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Anexa B
Utilizarea schemelor/sistemelor/modulelor de certificare
Schemă/sistem de certificare / Modul
Element caracteristic

Client

Cod: RG-1

Schema 3,
sistem 2+

Schema 1, 1a, 1b,
sistem 3

Modulul B

Persoana fizică sau juridică responsabilă cu introducerea produsului pe
piaţă

Produse fabricate în serie

Produsele importate sau fabricate
pe lot sau în exemplar unic

Recepţionarea
cererii

Da

Da

Da

Da

Analiza cererii

Da

Da

Da

Da

Decizia asupra
cererii

Da

Da

Da

Da

Analiza
documentelor

Da

Da

Da

Da

Pregatire de
evaluare a
produsului
(selecția)

Da

Da

Da

Da

Pregatire de
evaluare a PP

-

Da

-

-

Evaluare produs

Da

Da

Da

Da

Prelevare
eşantioane

Da

Da

Da

Da

Încercări pe
eşantioane
prelevate de pe
flux

-

Da

-

-

Încercări pe
eşantioane
prelevate din lot

Da

-

Da

Da

Evaluare
procesului de
producere

-

Da

-

-

Evaluarea
elementelor
HACCP (numai

Da
(depozit)

Da
(pe flux +depozit)

Da
(depozit)

-

Ediţia: 5

Revizia: 0

Jucării

produselor importate în cazul
contractelor pe termen lung cu
efectuarea identificării fiecărui lot şi
supravegherii produselor importate.

Descrierea schemei

Etapele
procesului
de
certificare

Schema 2,
sistem 3+
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pentru produse
alimentare)
Analiza RI

Da

Da

Da

Da

Evaluare finala a
dosarului

Da

Da

Da

Da

Analiza dosarului
din partea
Comitetului Tehnic

Da

Da

Da

Da

Decizie -emitere
certificate de
conformitate

Da

Da

Da

Da

-

-

Da, planificate

Supraveghere

Documente de
evaluare
Documente de
atestare a
conformităţii
Termen de valabilitate
a certificării

Rapoarte de încercări, Acte de evaluare produs/EPP, Rapoarte de neconformităţi (dacă e
cazul), Certificate HACCP 22000 sau ISO 9001(daca e cazul)
Certificat de
conformitate

Certificat de
conformitate

1 an sau termenul de

1-3ani

1)

garanţie al produsului

Certificat de
conformitate

Certificat examinare de
tip

1 an sau termen de

3 ani

valabilitate produs

dar nu mai mult de 2
ani

Notă:
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemelor 1, 1a, 1b se stabilește conform
termenului de valabilitate al produsului. În cazul, cînd produsul nu are termen de valabilitate CC se va elibera pe
perioada de un an, fără supraveghere.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemei 2 se stabilește de 1 an calendaristic.
1) Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemei 3 se stabilește:
· de 1 an pentru întreprinderile producătoare care nu dispun de Laborator de Incercări acreditat/atestat, dar au
contract cu un laborator acreditat pentru efectuarea încercărilor de laborator, cu periodicitatea supravegherii o data
pe an;
· de 2 ani pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulţi ani în şir, sunt înzestrate cu utilaj şi
tehnologii moderne, nu dispun de un laborator de incercari şi au contract cu un LÎ acreditat pentru efectuarea
încercărilor de laborator periodice, cu periodicitatea supravegherii o data pe an;
· de 3 ani pentru întreprinderile producătoare care sunt înzestrate cu utilaj şi tehnologii moderne, dispun de un
laborator de incercari acreditat pentru efectuarea încercărilor de laborator periodice, cu periodicitatea supravegherii
o dată pe an.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 3 se acordă cu o perioadă de
valabilitate de 1 an, fără supraveghere.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 3+ se acordă cu o perioadă de
valabilitate de 1 an cu supravegherea după 6 luni.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 2+ se stabilește:
· Pentru lotul de produse – pe termenul de garanție stabilit în documentele normative;
· de 1 an – pentru întreprinderile care certifică produsele prima dată, nu dispun de laborator de încercări, nu au
implementat sistem de management al calității, cu evaluarea periodică după 6 luni;
· de 3 ani – pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulți ani, dețin laborator de încercări, asigură
permanent calitatea produselor, cu supraveghere o dată pe an;
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Modulului B este de 5 ani, cu
periodicitatea supravegherii o dată pe an.

Cod: RG-1

Ediţia: 5

Revizia: 0
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1)

·

- Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemei 2 se stabilește:

de 1 an calendaristic sau termenul de garanţie a produselor conform DN, dar nu mai mult de 2 ani.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemei 3 se stabilește:
·
de 1 an pentru întreprinderile producătoare care nu dispun de Laborator de Incercări acreditat/atestat, sistem
de management al calităţii implementat, dar au contract cu un laborator acreditat pentru efectuarea încercărilor de
laborator, cu periodicitatea supravegherii o data pe an;
de 2-3 ani pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulţi ani în şir, sunt înzestrate cu utilaj şi tehnologii
moderne, dispun de Laborator de Incercări acreditat sau dispune de un LÎ neacreditat şi contract cu un LÎ acreditat
pentru efectuarea încercărilor de laborator periodice, cu periodicitatea supravegherii o data pe an;
de 3 ani pentru întreprinderile producătoare care sunt înzestrate cu utilaj şi tehnologii moderne şi care au
implementat şi certificat un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional adoptat ISO 9001
şi/sau un sistem de management al siguranţei alimentului confom standardelor internaţionale ISO seria 22000,
adoptate ca naţionale cu periodicitatea supravegherii o dată pe an.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemei 7 se stabilește conform termenului de
garanţie al produsului. În cazul, cînd produsul nu are termen de valabilitate CC se va elibera pe perioada de un an, fără
supraveghere.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Schemei 8 este de 1 an, fără supraveghere.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 3 se acordă cu o perioadă de valabilitate
de 1 an, fără supraveghere.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 3+ se acordă cu o perioadă de valabilitate
de 1 an cu supravegherea după 6 luni.
Termenul de valabilitate al certificatului de conformitate conform Sistemul 2+ se stabilește:
Pentru lotul de produse – pe termenul de garanție stabilit în documentele normative;
de 1 an – pentru întreprinderile care certifică produsele prima dată, nu dispun de laborator de încercări, nu au
implementat sistem de management al calității, cu evaluarea periodică după 6 luni;
de 3 ani – pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulți ani, dețin laborator de încercări, asigură
permanent calitatea produselor, cu supraveghere o dată pe an;

Cod: RG-1

Ediţia: 5

Revizia: 0
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Anexa C

Marca naţională de conformitate “SM”, simbolul, marimi

Cod: RG-1

Ediţia: 5

Revizia: 0
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Anexa D
Reguli de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM
1. Marca naţională de conformitate SM se aplică produselor din domeniul reglementat şi denotă
faptul că producătorul sau reprezentantul său, cu sediul în Republica Moldova (în continuare producătorul sau reprezentantul său), care a aplicat sau care răspunde de aplicarea mărcii
respective a verificat conformitatea produsului cu toate cerinţele esenţiale prevăzute în
reglementările tehnice aplicabile acestuia şi că produsul a fost supus procedurilor de evaluare a
conformităţii, prevăzute de reglementarea tehnică respectivă.
2. Pentru produsele care fac obiectul mai multor reglementări tehnice ce prevăd aplicarea mărcii
naţionale de conformitate SM, marca respectivă semnifică faptul că produsele în cauză sînt
conforme cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice aplicabile.
3. Marca naţională de conformitate SM este formată din literele S şi M, care simbolizează, respectiv,
"securitate conform cerinţelor esenţiale'' şi "Moldova". Simbolul grafic ai mărcii naţionale de
conformitate SM este prezentat în figura 1.
4. Dimensiunile mărcii naţionale de conformitate SM trebuie să corespundă întocmai celor
specificate în figura 2.
5. În cazul în care marca naţională de conformitate SM urmează a fi mărită sau micşorată, se vor
respecta dimensiunile specificate în figura 2.
6. Marca naţională de conformitate SM se execută în alb-negru sau într-o singură culoare, în
contrast cu fondul.
7. Pe orice produs din domeniul reglementat va fi aplicată marca naţională de conformitate SM, cu
excepţia cazurilor în care reglementările tehnice aplicabile prevăd altfel. În cazuri excepţionale, în
reglementările tehnice respective se prevăd argumentele pe care se bazează exceptarea sau
derogarea de la necesitatea de a marca produsul cu marca naţională de conformitate SM.
8. Marca naţională de conformitate SM se execută prin orice procedeu tehnologic, care asigură
obţinerea unei imagini clare şi durabile a mărcii pe toată perioada de utilizare a produselor
respective marcate.
9. Marca naţională de conformitate SM este însoţită de numărul de identificare al OCP. Numărul de
identificare al organismului de evaluare a conformităţii se scrie la distanţa de 5% din înălţimea
mărcii, sub desenul grafic al acesteia, simetric axei verticale, cu înălţimea literelor (cifrelor) pînă la
15% din înălţimea mărcii.
10. Marca naţională de conformitate SM şi numărul de identificare al OCP se aplică de către
producător sau de către reprezentantul său.
11. Marca naţională de conformitate SM este utilizată de către producător sau de către
reprezentantul său în mod gratuit.
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12. Pe un produs, concomitent cu marca naţională de conformitate SM, pot fi aplicate mărci
diferite, de exemplu, mărci ce indică conformitatea cu standardele naţionale sau europene sau cu
alte reglementări, cu condiţia ca aceste mărci să nu poată fi confundate cu marca naţională de
conformitate SM. Aceste mărci pot fi aplicate cu condiţia ca lizibilitatea şi vizibilitatea mărcii
naţionale de conformitate SM să nu fie afectate.
13. Dacă OCP stabileşte că marca naţională de conformitate SM a fost aplicată neadecvat,
producătorul, reprezentantul său sau (în mod excepţional dacă reglementarea tehnică aplicabilă
prevede astfel) persoana responsabilă de plasarea produsului respectiv pe piaţă au obligaţia să
înlăture neconformităţile respective. Certificatului de conformitate va fi suspendat pînă la
remedierea neconformităţilor constatate.
14. În cazul în care neconformitatea nu este înlăturată, OCP va anula certificatul de conformitate şi
va lua toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice distribuirea sub orice
formă a produsului respectiv ori pentru a asigura retragerea de pe piaţă a acestuia, în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare.
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