
 
 
                        LEGEA REPUBLICII MOLDOVA 
            cu privire la evaluarea conformitatii produselor 
 
                       Nr.186-XV  din  24.04.2003 
 
      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/566 din 11.07.2003 
 
                                * * * 
 
    Parlamentul adopta prezenta lege organica. 
 
                              Capitolul I 
                          DISPOZITII GENERALE 
 
    Articolul 1. Sfera de reglementare 
    (1) Prezenta   lege   stabileste  cadrul  legal   pentru   evaluarea 
conformitatii   produselor,   utilajelor,   proceselor,   tehnologiilor, 
sistemelor  de productie si lucrarilor potential periculoase,  software, 
sistemelor  calitatii  si serviciilor (denumite în continuare  produse), 
precum  si  pentru  supravegherea  produselor plasate  pe  piata  si/sau 
utilizate   în  Republica  Moldova  în  scopul  asigurarii   securitatii 
nationale,  evitarii fraudelor, apararii drepturilor, protectiei vietii, 
ereditatii,  sanatatii si bunurilor consumatorilor, protectiei mediului. 
Domeniul   legii  cuprinde  toate  produsele  plasate  pe  piata  si/sau 
utilizate în Republica Moldova. 
    (2) Se excepteaza  de  la  prevederile  prezentei  legi  grupele  de 
produse  din  categoria marfurilor strategice, precum si  produsele  din 
domenii  reglementate prin legi speciale, carora, din motive întemeiate, 
nu le sînt aplicabile prevederile stabilite prin prezenta lege. 
 
    Articolul 2. Notiuni de baza 
    În sensul prezentei  legi,  notiunile  de  mai  jos  au  urmatoarele 
semnificatii: 
    acreditare -  procedura  prin  care un organism, ce  are  o  anumita 
autoritate,  recunoaste  legal  ca  un  organism  sau  o  persoana  este 
competenta sa efectueze sarcini specifice; 
    apel - cererea organismului de evaluare a conformitatii de a revizui 
decizia luata de organismul de acreditare; 
    asigurare a conformitatii  -  activitate  al carei rezultat  este  o 
confirmare  documentara  (certificat de conformitate sau  declaratie  de 
conformitate) ca un produs este conform conditiilor prescrise; 
    autoritate competenta  -  organ al administratiei  publice  centrale 
responsabil de reglementarea unui domeniu; 
    cerinta - prevedere ce contine criterii care trebuie îndeplinite; 
    cerinta esentiala   -  cerinta  a  unui  document  normativ  privind 
securitatea   nationala,  protectia  vietii,  ereditatii,  sanatatii  si 
bunurilor  consumatorilor,  precum  si protectia  mediului,  ce  trebuie 
îndeplinita  în  mod obligatoriu, pentru a se asigura  conformitatea  cu 
prevederile acestui document; 
    certificare a  conformitatii  -  actiune  a unei  terte  parti  care 
demonstreaza  cu  certitudine ca un produs,  identificat  corespunzator, 
este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ; 
    certificat de  acreditare - document care confirma ca acreditarea  a 
fost acordata; 
    certificat de  conformitate - document eliberat în baza regulilor de 
certificare   si   care  demonstreaza  cu  certitudine  ca  un   produs, 
identificat  corespunzator,  este conform cu un standard sau cu  un  alt 



document normativ; 
    conformitate - îndeplinirea conditiilor prescrise pentru un produs; 
    criterii de acreditare   -  ansamblu  de  cerinte  utilizate  de  un 
organism  de  acreditare,  care trebuie îndeplinite de  un  organism  de 
evaluare a conformitatii pentru a fi acreditat; 
    declaratie de  conformitate - asigurare scrisa prin care  furnizorul 
confirma cu certitudine ca produsul este conform conditiilor prescrise; 
    desemnare - procedura  prin care Organismul National de Asigurare  a 
Conformitatii   Produselor  confirma  ca  un  organism  de  evaluare   a 
conformitatii  cu  sediul  în Republica Moldova  corespunde  criteriilor 
prescrise  pentru efectuarea procedurilor de evaluare a conformitatii în 
domeniul reglementat; 
    document normativ  - document care prevede reguli, linii  directoare 
sau caracteristici pentru activitati ori pentru rezultatele acestora. La 
documente   normative   se  refera  reglementari   tehnice,   standarde, 
specificatii tehnice, coduri de buna practica etc.; 
    domeniu de acreditare  -  sarcini recunoscute legal pentru  care  se 
acorda acreditarea; 
    domeniu reglementat   -  ansamblul  activitatilor  economice  si  al 
produselor  aferente  acestora, pentru care exista documente  normative, 
inclusiv reglementari tehnice specifice privind conditiile de plasare pe 
piata si/sau de utilizare a produselor; 
    evaluare a conformitatii   -   activitatea   al  carei   scop   este 
determinarea  directa  sau  indirecta  a  faptului  ca  sînt  respectate 
conditiile  aplicabile  (prelevarea mostrelor, încercari  si  inspectie, 
evaluarea,   verificarea,  declaratia  de  conformitate,   certificarea, 
înregistrarea,   acreditarea  si  omologarea,  precum  si   combinatiile 
acestora); 
    evaluare periodica   -  evaluare  a  conformitatii,  efectuata  dupa 
anumite  perioade  de timp, prin observare si rationament,  însotite  de 
masurare, încercare sau comparare, dupa caz; 
    furnizor - persoana  fizica  sau  juridica, care  este  responsabila 
pentru  plasarea pe piata a unui produs si care este capabila sa asigure 
conformitatea  produsului  cu conditiile  prescrise.  Responsabilitatile 
furnizorului se extind asupra oricarei persoane fizice sau juridice care 
proiecteaza,  produce, asambleaza, ambaleaza sau eticheteaza produse  în 
scopul plasarii lor pe piata în nume propriu si/sau plaseaza pe piata un 
produs  provenit  dintr-o alta tara, precum si  asupra  reprezentantilor 
autorizati ai acestora; 
    identificarea   produselor  -  procedura  prin  care  se  stabileste 
identitatea caracteristicilor produsului cu criteriile sale prescrise; 
    încercari comparative  interlaboratoare - organizarea, efectuarea si 
estimarea  încercarilor  asupra acelorasi produse si obiecte sau  asupra 
unor  produse  similare,  de catre doua sau mai  multe  laboratoare,  în 
conformitate cu conditiile prescrise; 
    marca de acreditare   -  marca  protejata,  înregistrata  în   modul 
stabilit,  folosita de organismul acreditat pentru indicarea  statutului 
sau; 
    marca de conformitate  -  marca  protejata,  înregistrata  în  modul 
stabilit,  aplicata  pe  baza  regulilor  de  certificare,  indicînd  cu 
certitudine  ca  produsul  este  conform cu un standard sau  cu  un  alt 
document normativ; 
    marca nationala  de  conformitate SM - marca de  conformitate,  care 
demonstreaza  ca  produsul este conform reglementarilor  tehnice  si/sau 
standardelor   prevazute   de  legislatie  si  ca  procedura   evaluarii 
conformitatii produsului în cauza a fost respectata; 
    notificare -  procedura prin care Organismul National de Asigurare a 
Conformitatii   Produselor   informeaza,  în  modul   stabilit,   despre 
organismele  desemnate pentru a evalua conformitatea produselor  conform 



reglementarilor tehnice respective; 
    organism de acreditare  - organism, independent de solicitant si  de 
alte  parti  interesate, care organizeaza si efectueaza  activitatea  de 
acreditare si elibereaza certificate de acreditare; 
    organism de evaluare  a  conformitatii  - organism  care  efectueaza 
activitatea  de  evaluare  a conformitatii, cu exceptia  activitatii  de 
acreditare; 
    organism desemnat  - organism de evaluare a conformitatii,  persoana 
juridica  cu sediul în Republica Moldova, care a fost autorizat de catre 
Organismul National de Asigurare a Conformitatii Produselor sa efectueze 
evaluarea conformitatii în domeniul reglementat; 
    organism notificat  - organism de evaluare a conformitatii, persoana 
juridica  cu sediul în Republica Moldova, desemnat pentru activitate  în 
domeniul   reglementat  si  despre  care  au  fost  înstiintate  oficial 
autoritatile  competente  si participantii la activitatea de evaluare  a 
conformitatii; 
    plasarea pe piata  a  produselor - actiunea de a face disponibil  un 
produs în vederea desfacerii si/sau utilizarii lui; 
    reglementare  tehnica - document adoptat de o autoritate competenta, 
care  stabileste  conditii tehnice obligatorii, fie în mod  direct,  fie 
prin  referinte  la  un  document normativ  de  standardizare  sau  prin 
includerea continutului integral al acestuia; 
    securitate - stare a unui produs în care riscul de a pune în pericol 
populatia sau de a provoca pagube mediului si/sau bunurilor este limitat 
la un nivel acceptabil; 
    sistem de acreditare  -  sistem  ce  are propriile  sale  reguli  si 
proceduri pentru efectuarea acreditarii; 
    Sistem National  de  Asigurare a Conformitatii Produselor  -  sistem 
care   dispune  de  propriile  reguli  si  proceduri  pentru  efectuarea 
evaluarii conformitatii la nivel national; 
    supravegherea   pietei   -   ansamblul  masurilor,   resurselor   si 
structurilor  institutionale adecvate, prin care autoritatile competente 
asigura si garanteaza, în mod impartial, ca sînt îndeplinite prevederile 
documentelor  normative  aplicabile, indiferent de  originea  produselor 
plasate pe piata si cu respectarea principiului liberei concurente. 
 
    Articolul 3. Legislatia în domeniul evaluarii conformitatii 
    (1) Evaluarea  conformitatii  este  reglementata de  prezenta  lege, 
Legea  nr.866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în  calea 
comertului si de alte acte normative în domeniu. 
    (2) Daca tratatele  internationale  la care Republica  Moldova  este 
parte  contin  alte  prevederi decît legislatia Republicii  Moldova,  se 
aplica prevederile tratatelor internationale. 
 
                             Capitolul II 
                        EVALUAREA CONFORMITATII 
 
    Articolul 4. Principii de baza ale evaluarii conformitatii 
    Principiile pe care se bazeaza evaluarea conformitatii sînt: 
    a) reprezentarea   intereselor  publice  privind  protejarea  pietei 
interne  si contributia la promovarea principiului liberei circulatii  a 
produselor ce corespund cerintelor esentiale prescrise; 
    b) accesul nediscriminatoriu la procesul de evaluare a conformitatii 
al tuturor solicitantilor; 
    c) aplicarea  unor  proceduri  identice la  evaluarea  conformitatii 
produselor omogene; 
    d) competenta,  impartialitate  si  independenta  fata  de  posibila 
prevalare a oricaror interese specifice; 
    e) transparenta,  credibilitate si accesul publicului la  informatia 



privind activitatea de evaluare a conformitatii; 
    f) asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional 
si comercial; 
    g) examinarea impartiala a contestatiilor; 
    h) inadmisibilitatea  cumularii în cadrul unui organism a functiilor 
de certificare si acreditare; 
    i) inadmisibilitatea  cumularii în cadrul unui organism a functiilor 
de certificare si supraveghere a pietei; 
    j) armonizarea  cu regulile europene si internationale de evaluare a 
conformitatii; 
    k) caracterul voluntar al acreditarii. 
 
    Articolul 5. Sisteme de evaluare a conformitatii 
    În scopul asigurarii   activitatii   de  evaluare  a   conformitatii 
produselor,  în Republica Moldova se instituie sistemul de acreditare si 
Sistemul   National  de  Asigurare  a  Conformitatii  Produselor,   care 
reprezinta  structuri  organizatorice separate, cu reguli  si  proceduri 
proprii,  menite  sa  asigure  conlucrarea  tuturor  participantilor  si 
coordonarea respectiva a activitatii de evaluare a conformitatii. 
 
                             Capitolul III 
                        SISTEMUL DE ACREDITARE 
 
    Articolul 6. Sistemul de acreditare 
    (1) Acreditarea    reprezinta   un   instrument   pentru   evaluarea 
competentei,  impartialitatii si integritatii organismelor de evaluare a 
conformitatii. 
    (2) Acreditarea   organismelor   de  evaluare  a  conformitatii   se 
efectueaza în cadrul sistemului de acreditare, constituit din: 
    a) Consiliul de Acreditare; 
    b) organismul de acreditare; 
    c) comisia de apel; 
    d) comisii tehnice de ramura. 
    (3) Activitatea   organismului  de  acreditare  se  coordoneaza   de 
autoritatea competenta nominalizata de Guvern. 
 
    Articolul 7. Consiliul de Acreditare 
    (1) Consiliul  de  Acreditare  este organul  care  monitorizeaza  si 
evalueaza  eficienta  activitatii  în cadrul sistemului  de  acreditare, 
supravegheaza obiectivitatea si impartialitatea procesului de acreditare 
si elaboreaza propuneri privind perfectionarea sistemului de acreditare. 
    (2) Consiliul  de Acreditare este independent si impartial în luarea 
deciziilor.  Pentru asigurarea participarii tuturor partilor  interesate 
în  procesul  de  evaluare  a  conformitatii  produselor,  Consiliul  de 
Acreditare se constituie din reprezentanti ai: 
    a) organelor administratiei publice centrale; 
    b) Organismului National de Standardizare; 
    c) Organismului National de Metrologie; 
    d) Organismului National de Asigurare a Conformitatii Produselor; 
    e) organismului de acreditare; 
    f) organismelor de evaluare a conformitatii acreditate; 
    g) asociatiilor de producatori; 
    h) asociatiilor de consumatori; 
    i) organizatiilor stiintifice si obstesti. 
    (3) Regulamentul  si componenta Consiliului de Acreditare se  aproba 
de Guvern. 
    (4) Presedintele  Consiliului  de Acreditare este numit si  eliberat 
din functie de Guvern. Membrii Consiliului de Acreditare si presedintele 
acestuia activeaza pe baze obstesti. 



    (5) Activitatea  Consiliului de Acreditare se desfasoara în forma de 
sedinte.  Consiliul  de  Acreditare adopta decizii  în  conformitate  cu 
regulamentul sau. 
 
    Articolul 8. Atributiile Consiliului de Acreditare 
    Consiliul de Acreditare are urmatoarele atributii: 
    a) elaboreaza   directiile   generale  ale  politicii  în   domeniul 
acreditarii organismelor de evaluare a conformitatii si le prezinta spre 
aprobare Guvernului; 
    b) efectueaza  controlul  asupra  realizarii politicii  în  domeniul 
acreditarii organismelor de evaluare a conformitatii; 
    c) supravegheaza   si   efectueaza  controlul   asupra   activitatii 
organismului   de   acreditare,  audiaza  periodic  rapoartele   privind 
activitatea  lui,  analizeaza informatia privind examinarea  apelurilor, 
examineaza   rezultatele   controalelor  activitatii   organismului   de 
acreditare  si/sau a organismelor de evaluare a conformitatii  efectuate 
de  catre  autoritatea  competenta, abilitata cu functii de  control  si 
aproba masurile corective respective; 
    d) instituie  si dizolva comisiile tehnice de ramura care  activeaza 
în   cadrul  sistemului  de  acreditare,  aproba  regulamentul-cadru  al 
comisiilor, numeste si elibereaza din functie presedintii comisiilor; 
    e) aproba regulile si procedurile de acordare, de refuz a acordarii, 
de mentinere, suspendare si retragere a acreditarii; 
    f) propune Guvernului   eliberarea  din  functie  a   conducatorului 
organismului  de  acreditare în baza rezultatelor audierii  periodice  a 
rapoartelor  privind  activitatea organismului de acreditare  si/sau  în 
baza analizei deciziilor comisiei de apel; 
    g) aproba sau  respinge deciziile comisiei de atestare a  expertilor 
în  domeniul  acreditarii si contrasemneaza certificatele de  competenta 
ale expertilor certificati în acreditare; 
    h) reprezinta   Republica   Moldova  în  organismele  regionale   si 
internationale  si participa la colaborarea regionala si  internationala 
în domeniul acreditarii; 
    i) numeste membrii comisiei de apel. 
 
    Articolul 9. Organismul de acreditare 
    (1) Organismul  de  acreditare  este numit de Guvern  în  conditiile 
prezentei  legi. Organismul de acreditare este persoana juridica si  îsi 
desfasoara  activitatea  în baza regulamentului sau aprobat  de  Guvern. 
Conducatorul  organismului  de  acreditare este numit  si  eliberat  din 
functie de Guvern. 
    (2) Organismul  de  acreditare nu are dreptul de a  presta  servicii 
care  vor fi executate de catre organismele de evaluare a  conformitatii 
acreditate de el, precum si de a acorda consultanta pentru obtinerea sau 
mentinerea acreditarii. 
    (3) Organismul  de acreditare este o institutie cu scop  nelucrativ, 
are stabilitate financiara si resurse necesare pentru functionare. 
    (4) Organismul de acreditare asigura independenta si impartialitatea 
în  luarea deciziilor, precum si este responsabil pentru deciziile  sale 
referitoare  la acordarea, refuzul de a acorda, mentinerea,  extinderea, 
restrîngerea, suspendarea si retragerea acreditarii. 
    (5) Organismul  de  acreditare este obligat sa respecte regulile  si 
procedurile  de acreditare prevazute în documentele normative,  aprobate 
în modul stabilit. 
    (6) Încalcare a regulilor si procedurilor de acreditare se considera 
acordarea,  refuzul  de a acorda, mentinerea, extinderea,  restrîngerea, 
suspendarea sau retragerea neîntemeiata a acreditarii. 
 
    Articolul 10. Atributiile organismului de acreditare 



    (1) Organismul de acreditare are urmatoarele atributii: 
    a) participa   la  elaborarea  politicii  în  domeniul   acreditarii 
organismelor de evaluare a conformitatii; 
    b) elaboreaza  si  propune spre aprobare Consiliului  de  Acreditare 
regulile  si  procedurile  de acordare, refuz de  a  acorda,  mentinere, 
extindere,  restrîngere,  suspendare  si retragere a acreditarii  si  le 
actualizeaza în functie de evolutia practicii europene si internationale 
în domeniu; 
    c) examineaza materialele prezentate de solicitantii acreditarii; 
    d) adopta decizia   de  acordare,  refuz  de  a  acorda,  mentinere, 
extindere,  restrîngere, suspendare sau retragere a acreditarii în  baza 
rezultatelor evaluarii; 
    e) desfasoara   activitatea  de  evaluare  a  respectarii  de  catre 
organismul  de evaluare a conformitatii a conditiilor potrivit carora  a 
fost acordata acreditarea; 
    f) aproba, cu    avizul    Consiliului   de   Acreditare,    modelul 
certificatului de acreditare; 
    g) înainteaza    Consiliului    de    Acreditare    spre    aprobare 
regulamentul-cadru  al  comisiilor tehnice de ramura si  componenta  lor 
nominala; 
    h) organizeaza efectuarea încercarilor comparative interlaboratoare; 
    i) raporteaza   periodic   Consiliului  de  Acreditare   rezultatele 
activitatilor de acreditare; 
    j) reprezinta  Republica  Moldova în organismele  internationale  si 
participa   la  colaborarea  regionala  si  internationala  în  domeniul 
acreditarii  în conformitate cu împuternicirile acordate de Consiliul de 
Acreditare; 
    k) tine Registrul   organismelor   de   evaluare   a   conformitatii 
acreditate; 
    l) tine Registrul expertilor în acreditare; 
    m) acorda dreptul de utilizare a marcii de acreditare; 
    n) participa  la  nivel  national si international  la  procesul  de 
elaborare  a documentelor normative în domeniul acreditarii, în limitele 
competentei sale; 
    o) executa functiile secretariatului Consiliului de Acreditare; 
    p) în baza rezultatelor  examinarii  apelurilor de catre comisia  de 
apel  si  în  baza deciziei Consiliului de Acreditare,  acorda,  refuza, 
mentine,   extinde,   restrînge,   suspenda  sau   retrage   acreditarea 
organismelor de evaluare a conformitatii; 
    r) colaboreaza  cu  Organismul  National de  Metrologie  în  vederea 
asigurarii trasabilitatii masurarilor. 
    (2) Acreditarea  se  acorda, inclusiv dar nu  limitat,  urmatoarelor 
organisme de evaluare a conformitatii: 
    a) laboratoarelor de încercari si etalonari; 
    b) organismelor de certificare a produselor; 
    c) organismelor de certificare a serviciilor; 
    d) organismelor de certificare a personalului din domeniul evaluarii 
conformitatii; 
    e) organismelor   de  certificare  a  sistemelor  de  management  al 
calitatii; 
    f) organismelor de certificare a sistemelor de management de mediu; 
    g) organismelor de inspectie. 
    (3) În scopul  asigurarii  transparentei activitatii de  acreditare, 
organismul de acreditare este obligat sa publice în Monitorul Oficial al 
Republicii  Moldova regulile si procedurile privind acreditarea si lista 
organismelor de evaluare a conformitatii acreditate. 
 
    Articolul 11. Marca de acreditare 
    Marca de acreditare constituie proprietatea exclusiva a organismului 



de acreditare si se înregistreaza în modul stabilit. 
 
    Articolul 12. Comisia de apel 
    (1) În scopul  examinarii  fiecarui  apel, se instituie  comisia  de 
apel,  constituita  din  3  experti,  unul  dintre  care  este  ales  de 
reclamant,  iar ceilalti 2 sînt experti independenti numiti de Consiliul 
de Acreditare. 
    (2) Comisia de  apel  examineaza  apelurile în  conformitate  cu  un 
regulament, aprobat de Guvern. 
    (3) Hotarîrea  comisiei  de  apel poate fi atacata  în  instanta  de 
judecata  competenta  în  termen  de  30  de  zile,  conform  procedurii 
stabilite. 
    (4) Comisia de  apel  prezinta  periodic Consiliului  de  Acreditare 
informatii privind rezultatele examinarii apelurilor. 
 
    Articolul 13. Comisiile tehnice de ramura 
    (1) În structura  sistemului  de  acreditare  se  instituie  comisii 
tehnice de ramura, membrii carora participa la evaluarea organismelor de 
evaluare a conformitatii si realizarea expertizei tehnice la solicitarea 
Consiliului de Acreditare. 
    (2) Comisiile   tehnice  de  ramura  activeaza  în  conformitate  cu 
regulamentul respectiv aprobat de Consiliul de Acreditare. 
    (3) Membrii comisiilor  tehnice de ramura sînt experti în  domeniile 
tehnice respective. 
 
    Articolul 14. Refuzul, suspendarea sau retragerea acreditarii 
    (1) Refuzul, suspendarea sau retragerea acreditarii se efectueaza de 
catre organismul de acreditare: 
    a) în conformitate cu alin.(3)-(5) ale prezentului articol; 
    b) în baza hotarîrii  comisiei de apel, adoptate în urma  examinarii 
apelului; 
    c) în baza actelor  de control si deciziilor autoritatii competente, 
abilitate  cu  functii  de  control  al  activitatilor  organismului  de 
acreditare si/sau ale organismelor de evaluare a conformitatii. 
    (2) Deciziile    privind   refuzul,   suspendarea   sau   retragerea 
acreditarii  trebuie  sa fie adoptate conform regulilor si  procedurilor 
stabilite,  sa fie motivate si, în mod obligatoriu, sa contina referinte 
la actele legislative si normative care au fost încalcate. 
    (3) Temei pentru refuzul acreditarii servesc: 
    a) depistarea  necorespunderii cu criteriile de acreditare prescrise 
în procesul evaluarii solicitantului acreditarii; 
    b) neînlaturarea  de  catre  solicitantul acreditarii  în  termenele 
stabilite  a  necorespunderii  cu criteriile  de  acreditare  prescrise, 
depistate în procesul evaluarii. 
    (4) Temei pentru suspendarea acreditarii servesc: 
    a) cererea titularului    certificatului   de   acreditare   privind 
suspendarea   acestuia  ca  urmare  a  unor  schimbari  în  competentele 
titularului   certificatului   de  acreditare  sau  orice  alte   motive 
pertinente; 
    b) nerespectarea  de catre titularul certificatului de acreditare  a 
prescriptiei  privind înlaturarea în termenul stabilit a necorespunderii 
cu criteriile de acreditare, depistate în procesul evaluarii respectarii 
conditiilor initiale în baza carora a fost acordata acreditarea; 
    c) depistarea   în   procesul  evaluarii   respectarii   conditiilor 
initiale,  în  baza  carora a fost acordata acreditarea, a  faptului  ca 
aceste conditii nu sînt respectate. 
    (5) Temei pentru retragerea acreditarii servesc: 
    a) cererea titularului    certificatului   de   acreditare   privind 
retragerea   acestuia  ca  urmare  a  unor  schimbari  în   competentele 



titularului   certificatului   de  acreditare  sau  orice  alte   motive 
pertinente; 
    b) încheierea activitatii titularului certificatului de acreditare; 
    c) titularul certificatului de acreditare si-a suspendat activitatea 
pentru o perioada ce depaseste 6 luni; 
    d) nesolutionarea de catre titularul certificatului de acreditare în 
termenele stabilite a problemelor ce au dus la suspendarea acreditarii; 
    e) încalcarea  de  catre  titularul certificatului de  acreditare  a 
regulilor  si  procedurilor stabilite pentru activitatile pentru care  a 
fost acordata acreditarea. 
    (6) Organismul  de  acreditare  poarta raspundere  materiala  pentru 
acordarea   neîntemeiata   a  acreditarii,  sub  forma   de   compensare 
solicitantului  a  costului  acreditarii, cu aplicarea  amenzii  conform 
art.29 alin.(2). 
 
                             Capitolul IV 
                    SISTEMUL NATIONAL DE ASIGURARE 
                      A CONFORMITATII PRODUSELOR 
 
    Articolul 15. Structura Sistemului National de Asigurare  
                  a Conformitatii Produselor 
    Sistemul National  de  Asigurare  a  Conformitatii  Produselor  este 
format din: 
    a) Organismul National de Asigurare a Conformitatii Produselor; 
    b) organele administratiei publice centrale; 
    c) organisme de evaluare a conformitatii. 
 
    Articolul 16. Organismul National de Asigurare  
                  a Conformitatii Produselor 
    (1) Organismul  National  de  Asigurare a  Conformitatii  Produselor 
elaboreaza  si  implementeaza  politica de stat în  domeniul  asigurarii 
conformitatii   produselor,   stabileste  principiile  si  regulile   de 
asigurare  a conformitatii în Republica Moldova, este persoana  juridica 
si  îsi  desfasoara  activitatea în baza regulamentului sau  aprobat  de 
Guvern.  Conducatorul Organismului National de Asigurare a Conformitatii 
Produselor este numit si eliberat din functie de Guvern. 
    (2) Organismul  National de Asigurare a Conformitatii Produselor  nu 
este în drept sa presteze servicii din domeniul evaluarii conformitatii. 
 
    Articolul 17. Atributiile Organismului National de 
                  Asigurare a Conformitatii Produselor 
    Organismul National  de  Asigurare  a Conformitatii  Produselor  are 
urmatoarele atributii: 
    a) elaboreaza  si propune Guvernului spre aprobare politica de  stat 
în domeniul asigurarii conformitatii produselor; 
    b) implementeaza   politica   de   stat   în   domeniul   asigurarii 
conformitatii  produselor,  coordoneaza  si  monitorizeaza  procesul  de 
asigurare  a  conformitatii  prin  control si supraveghere  de  stat  în 
domeniu; 
    c) stabileste  reguli  si  proceduri de  asigurare  a  conformitatii 
produselor,  inclusiv  reguli  si  proceduri  de  evaluare  periodica  a 
produselor certificate, de evaluare periodica a organismelor de evaluare 
a  conformitatii  desemnate si notificate pentru activitate în  domeniul 
reglementat, precum si stabileste continutul declaratiei de conformitate; 
    d) aproba regulamentele  organismelor  de evaluare  a  conformitatii 
care  activeaza  în  Sistemul  National  de  Asigurare  a  Conformitatii 
Produselor; 
    e) stabileste  reguli si proceduri de recunoastere a  certificatelor 
si  marcilor de conformitate din alte state, de certificare a expertilor 



în   domeniul   evaluarii  conformitatii  produselor,  de  eliberare   a 
autorizatiilor  de  activitate în domeniul reglementat, de  utilizare  a 
marcii nationale de conformitate SM; 
    f) la propunerea    organelor   administratiei   publice   centrale, 
desemneaza  organismele de evaluare a conformitatii pentru activitati în 
domeniul   reglementat,  le  înregistreaza  în  Registrul  de  stat   al 
Sistemului   National   de  Asigurare  a  Conformitatii  Produselor   si 
elibereaza autorizatia respectiva; 
    g) tine si actualizeaza  Registrul de stat al Sistemului National de 
Asigurare a Conformitatii Produselor; 
    h) coordoneaza   elaborarea  de  catre  autoritatile  competente   a 
reglementarilor  tehnice privind procedurile de evaluare a conformitatii 
produselor; 
    i) detine dreptul  exclusiv  de elaborare si editare a  formularelor 
certificatelor de conformitate; 
    j) detine dreptul   de   proprietate  asupra  marcii  nationale   de 
conformitate  SM, stabileste imaginea grafica, dimensiunile si  regulile 
de  utilizare  a  acestei  marci, aplicate  pentru  marcarea  produselor 
certificate si declarate; 
    k) reprezinta   Republica  Moldova  în  organizatiile  regionale  si 
internationale în domeniul evaluarii conformitatii produselor; 
    l) înainteaza  Guvernului  propuneri privind aderarea  la  sistemele 
regionale si internationale de certificare; 
    m) încheie, în   modul   stabilit,  cu   organisme   internationale, 
regionale   si   organisme  nationale  ale  altor  state   acorduri   de 
recunoastere   reciproca   a   activitatilor   în   domeniul   evaluarii 
conformitatii produselor; 
    n) publica în   Monitorul   Oficial  al  Republicii  Moldova   lista 
organismelor  de evaluare a conformitatii, desemnate si înregistrate  în 
Registrul  de  stat al Sistemului National de Asigurare a  Conformitatii 
Produselor; 
    o) suspenda sau  retrage autorizatia de desemnare a organismelor  de 
evaluare a conformitatii în caz de nerespectare a regulilor stabilite în 
Sistemul National de Asigurare a Conformitatii Produselor; 
    p) suspenda sau  retrage  certificatul  de conformitate,  precum  si 
suspenda   sau  retrage  dreptul  de  aplicare  a  marcii  nationale  de 
conformitate SM, în caz de nerespectare de catre organismele de evaluare 
a  conformitatii a regulilor stabilite în Sistemul National de Asigurare 
a Conformitatii Produselor; 
    r) examineaza, în modul stabilit, contestatiile furnizorilor. 
 
    Articolul 18. Atributiile organelor administratiei publice centrale 
                  în domeniul evaluarii conformitatii produselor 
    Organele administratiei publice centrale au urmatoarele atributii în 
domeniul evaluarii conformitatii produselor: 
    a) elaboreaza  si  aproba  reglementarile tehnice  pentru  domeniile 
respective; 
    b) propun Organismului   National   de  Asigurare  a   Conformitatii 
Produselor recunoasterea activitatilor de certificare ale altor state si 
aderarea   la   sisteme  de  evaluare  a  conformitatii   regionale   si 
internationale; 
    c) propun Guvernului   completarea  sau  reducerea   Nomenclatorului 
produselor supuse asigurarii conformitatii în domeniul reglementat; 
    d) participa  la pregatirea si reciclarea cadrelor pentru activitati 
în domeniul evaluarii conformitatii; 
    e) înainteaza  propuneri privind desemnarea organismelor de evaluare 
a conformitatii. 
 
    Articolul 19. Reglementari tehnice 



    (1) În scopul asigurarii securitatii vietii, sanatatii si ereditatii 
omului,  precum  si al protectiei mediului si a bunurilor,  autoritatile 
competente  elaboreaza  si adopta reglementari tehnice,  cu  respectarea 
principiilor  internationale, privind libera circulatie a produselor  în 
comertul  intern  si international. Reglementarile tehnice  care  prevad 
criterii  si  proceduri  de  evaluare a  conformitatii  se  aproba  prin 
hotarîri ale Guvernului. 
    (2) Reglementarile tehnice prevad, inclusiv dar nu limitat: 
    a) definirea domeniilor reglementate; 
    b) grupele de  produse  din domeniile reglementate supuse  evaluarii 
conformitatii; 
    c) grupele de  produse  din domeniile reglementate care nu se  supun 
evaluarii conformitatii; 
    d) cerintele esentiale pentru grupele de produse respective; 
    e) procedurile pentru evaluarea conformitatii; 
    f) regulile de aplicare a marcii nationale de conformitate SM; 
    g) cerintele specifice privind supravegherea pietei. 
    (3) Reglementarile   tehnice   vor  face  referire  la   standardele 
nationale,   precum  si  la  standardele  internationale,  europene   si 
interstatale,   adoptate  la  nivel  national,  care  confera  prezumtia 
conformitatii cu cerintele esentiale stabilite în reglementarile tehnice 
respective.   Procedura  de  adoptare  a  standardelor   internationale, 
europene  si  interstatale  este  prevazuta de  legislatia  în  vigoare. 
Organismul  National de Asigurare a Conformitatii Produselor va  publica 
în  Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova  lista  standardelor  care 
confera prezumtia conformitatii cu reglementarile tehnice în vigoare. 
    (4) Reglementarea  tehnica  prevede,  pentru  fiecare  categorie  de 
produse  din  domeniul  reglementat,  una sau o  combinatie  adecvata  a 
urmatoarelor  proceduri  stabilite în Sistemul National de  Asigurare  a 
Conformitatii Produselor: 
    a) controlul intern; 
    b) examinarea de tip; 
    c) conformitatea cu tipul; 
    d) asigurarea calitatii productiei; 
    e) asigurarea calitatii produsului; 
    f) verificarea produsului; 
    g) verificarea unitatii de produs; 
    h) asigurarea calitatii. 
    (5) Procedurile pentru evaluarea conformitatii produselor, prevazute 
în  reglementarile tehnice respective, depind de gradul de  complexitate 
al produsului si de riscul estimat la utilizarea acestuia. 
 
    Articolul 20. Atributiile organismelor de evaluare a conformitatii 
    (1) Evaluarea conformitatii produselor în cadrul Sistemului National 
de  Asigurare a Conformitatii Produselor se efectueaza de organismele de 
evaluare  a  conformitatii acreditate, specificate la  art.10  alin.(2), 
precum  si  de  organismele  de evaluare a  conformitatii  desemnate  în 
conformitate   cu  regulile  sistemului  aprobate  în  modul   stabilit. 
Organismele  de  evaluare a conformitatii îsi desfasoara activitatea  în 
conformitate cu regulile si procedurile Sistemului National de Asigurare 
a  Conformitatii Produselor, prevazute în documentele normative aprobate 
în modul stabilit. 
    (2) Organismele  de  certificare,  în conformitate  cu  domeniul  de 
acreditare: 
    a) înregistreaza, examineaza sau refuza cererile; 
    b) elibereaza,  refuza eliberarea, suspenda sau retrag certificatele 
de conformitate în baza rezultatelor certificarii conformitatii; 
    c) înregistreaza declaratiile de conformitate; 
    d) tin Registrul   produselor   certificate,  precum  si   Registrul 



declaratiilor de conformitate; 
    e) efectueaza  evaluarea  periodica  a  produselor  pentru  care  au 
eliberat certificate de conformitate. 
    (3) Laboratoarele de încercari si de etalonari acreditate: 
    a) efectueaza  încercari  si etalonari în conformitate  cu  metodele 
stabilite în reglementarile tehnice si standardele nationale; 
    b) asigura, în caz de necesitate, elaborarea metodelor de încercari; 
    c) întocmesc rapoarte de încercari si de etalonari. 
    (4) Organismele  de  inspectie  acreditate  realizeaza  evaluari  în 
numele  solicitantilor,  avînd  ca  obiectiv  furnizarea  catre  partile 
interesate a informatiilor referitoare la conformitatea cu reglementari, 
standarde sau specificatii. Parametrii de inspectie pot include elemente 
referitoare la cantitate, calitate, securitate, aptitudini de utilizare, 
respectarea continua a securitatii în functionare a întreprinderilor sau 
sistemelor. 
    (5) În cadrul  Sistemului  National  de  Asigurare  a  Conformitatii 
Produselor se efectueaza evaluarea conformitatii în domeniul reglementat 
si  nereglementat, în baza regulilor si procedurilor unice stabilite  de 
Organismul National de Asigurare a Conformitatii Produselor. 
    (6) În domeniul  reglementat  se admite activitatea organismelor  de 
evaluare a conformitatii desemnate, înregistrate în Registrul de stat al 
Sistemului National de Asigurare a Conformitatii Produselor. 
    (7) Lucrarile de certificare, încercarile, precum si alte activitati 
ce tin de procesul de evaluare a conformitatii, vor fi efectuate într-un 
termen rezonabil, care se aduce la cunostinta solicitantului. 
    (8) Se considera  încalcare a regulilor de certificare obligatorie a 
produselor   eliberarea   de   catre  organismele   de   certificare   a 
certificatului de conformitate: 
    a) în baza rezultatelor negative ale încercarilor; 
    b) în cazul neconformitatii   produselor  cu  conditiile   prescrise 
prevazute  în documentele normative, în conformitate cu care ele au fost 
certificate; 
    c) pentru produse  si servicii ce nu tin de domeniul de desemnare al 
organismului de certificare; 
    d) dupa expirarea  termenului  de  valabilitate  a  autorizatiei  de 
desemnare,   suspendarea  valabilitatii  sau  anularea  autorizatiei  de 
desemnare. 
    (9) Încalcare   a  regulilor  Sistemului  National  de  Asigurare  a 
Conformitatii Produselor se considera prezentarea de catre laboratoarele 
de   încercari   si  de  etalonari  a  unor  rezultate  neveridice   ale 
încercarilor. 
 
    Articolul 21. Desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii 
    (1) Desemnarea   organismelor   de  evaluare  a   conformitatii   se 
efectueaza în conformitate cu anumite cerinte obligatorii. 
    (2) Cerintele  minime  obligatorii  ce urmeaza a fi  îndeplinite  de 
organismele de evaluare a conformitatii pentru a fi recunoscute de catre 
Organismul  National de Asigurare a Conformitatii Produselor în  vederea 
desemnarii sînt: 
    a) disponibilitate de personal calificat si echipamente moderne; 
    b) independenta  si impartialitate în relatiile directe si indirecte 
cu solicitantii evaluarii conformitatii; 
    c) existenta  în  laboratoarele  de încercari si în  organismele  de 
inspectie  a  cel  putin  3 colaboratori cu  studii  tehnice  superioare 
angajati permanenti, competenti pentru evaluarea conformitatii; 
    d) asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional; 
    e) detinerea unei asigurari de raspundere civila si financiara; 
    f) existenta sistemului documentat de management al calitatii; 
    g) existenta  în organismul de certificare a cel putin 3 experti  si 



respectarea conditiei ca 75% din expertii organismului de certificare sa 
fie angajati permanenti; 
    h) sa aiba statut  de  persoana  juridica  cu  sediul  în  Republica 
Moldova. 
    (3) Organismele  desemnate trebuie sa îndeplineasca permanent  toate 
cerintele initiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea. 
    (4) Desemnarea  organismelor de evaluare a conformitatii se face  în 
baza   propunerilor  organelor  administratiei  publice  centrale   care 
reglementeaza  domeniul  respectiv, prin adoptarea de  catre  Organismul 
National de Asigurare a Conformitatii Produselor a deciziilor respective 
si eliberarea autorizatiilor de desemnare. 
    (5) În cazul   nerespectarii  de  catre  organismul  de  evaluare  a 
conformitatii  desemnat a cerintelor si regulilor Sistemului National de 
Asigurare  a  Conformitatii  Produselor,  autorizatia  de  desemnare  se 
suspenda sau se retrage. 
    (6) Organismele  de evaluare a conformitatii se considera  desemnate 
si  actioneaza,  conform  regulilor Sistemului National de  Asigurare  a 
Conformitatii  Produselor, de la data publicarii în Monitorul Oficial al 
Republicii  Moldova a listei organismelor desemnate si notificate,  care 
se actualizeaza ori de cîte ori va fi necesar. 
 
                              Capitolul V 
            EVALUAREA CONFORMITATII ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT 
 
    Articolul 22. Evaluarea conformitatii în domeniul reglementat 
    (1) Evaluarii  conformitatii  în  domeniul reglementat  sînt  supuse 
produsele  ce pot prezenta pericol pentru viata, sanatatea, securitatea, 
bunurile  consumatorilor,  mediu,  care sînt  incluse  în  Nomenclatorul 
produselor supuse certificarii obligatorii, aprobat de Guvern. 
    (2) Nomenclatorul  produselor  supuse  certificarii  obligatorii  se 
publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 
    Articolul 23. Marca nationala de conformitate SM 
    (1) Produsele    supuse   asigurarii   conformitatii   în   domeniul 
reglementat,  pîna la plasarea lor pe piata si/sau utilizare, trebuie sa 
fie  marcate  de catre furnizor cu marca nationala de  conformitate  SM, 
indicînd   conformitatea   produsului  cu  toate  cerintele   aplicabile 
prevazute în documentele normative în vigoare. 
    (2) Marca nationala   de   conformitate   SM  se   aplica,   conform 
prevederilor  reglementarilor  tehnice aplicabile produsului, direct  pe 
produs,  pe  ambalajul produsului, pe documentele ce  însotesc  produsul 
si/sau  pe o placa de marcaj atasata produsului astfel încît sa nu poata 
fi  detasata.  Marca aplicata trebuie sa fie vizibila si sa nu poata  fi 
radiata. 
    (3) Sub marca  nationala  de conformitate SM se plaseaza numarul  de 
identificare  al organismului de evaluare a conformitatii desemnat, care 
a  certificat  conformitatea produsului sau a înregistrat declaratia  de 
conformitate  daca  aceasta  cerinta este  prevazuta  în  reglementarile 
tehnice aplicabile produsului. 
    (4) Aplicarea  marcii nationale de conformitate SM pe produsele care 
nu  au  fost  supuse procedurilor de evaluare a conformitatii  în  modul 
stabilit sau nu corespund cerintelor prescrise este interzisa. 
    (5) Înregistrarea  si  aplicarea marcilor care pot fi confundate  cu 
marca nationala de conformitate SM este interzisa. 
 
    Articolul 24. Alte marci de conformitate 
    (1) Se admite  si utilizarea altor marci de conformitate decît marca 
nationala de conformitate SM. 
    (2) Aplicarea  marcilor de conformitate pe produsele care nu tin  de 



domeniul reglementat este voluntara. Pe aceste produse poate fi aplicata 
marca  de  conformitate care atesta ca produsul este în corespundere  cu 
documentele normative în baza carora este declarata conformitatea lui. 
    (3) Alte marci de conformitate aplicate trebuie sa se deosebeasca de 
marca nationala de conformitate SM si sa fie vizibile si lizibile. 
    (4) Marcarea  produselor  cu marca de conformitate în cazul în  care 
ele  nu  corespund  cerintelor documentelor normative  în  vigoare  este 
interzisa. 
 
    Articolul 25. Participantii la activitatea de evaluare  
                  a conformitatii 
    (1) Asigurarea  conformitatii  în domeniul reglementat  prevazut  de 
legislatie  se  face de o terta parte sau de catre furnizor,  fapt  prin 
care  se  atesta  conformitatea produselor cu  conditiile  prescrise  si 
eliberarea certificatului de conformitate sau întocmire a declaratiei de 
conformitate. 
    (2) Furnizorul,  înainte  de  plasarea  pe piata  a  produselor  din 
domeniul reglementat, este obligat sa asigure: 
    a) respectarea  cerintelor  esentiale, prevazute  de  reglementarile 
tehnice, la etapele de proiectare si/sau fabricare; 
    b) aplicarea    procedurilor    pentru   asigurarea    conformitatii 
produselor, cu respectarea cerintelor reglementarilor tehnice; 
    c) marcarea produselor conform legislatiei în vigoare; 
    d) corectitudinea  si  veridicitatea  declaratiei  de  conformitate, 
detinerea  rapoartelor de încercare, a certificatelor de conformitate si 
a altor documente ce atesta conformitatea; 
    e) aplicarea marcii de conformitate. 
    (3) Conformitatea  produselor din domeniul reglementat cu  cerintele 
prescrise  este  atestata prin certificate de conformitate eliberate  de 
organismele  de  certificare, alese de furnizor sau prin  declaratie  de 
conformitate   întocmita  de  furnizor,  precum  si  prin  marcajul   de 
conformitate, potrivit reglementarilor tehnice aplicabile. 
    (4) În cazul  în  care  furnizorul  nu  este  de  acord  cu  decizia 
organismului  de  evaluare a conformitatii, el are dreptul  sa  conteste 
aceasta  decizie,  în termen de 30 de zile de la data adoptarii  ei,  la 
Organismul  National  de Asigurare a Conformitatii  Produselor.  Decizia 
Organismului  National de Asigurare a Conformitatii Produselor poate  fi 
contestata în instanta de judecata competenta în termen de 30 de zile de 
la data adoptarii. 
 
    Articolul 26. Asigurarea conformitatii produselor importate 
    (1) La importul   produselor  din  domeniul  reglementat,  organelor 
vamale,  în mod obligatoriu, se prezinta declaratia de conformitate  sau 
certificatul  de  conformitate  eliberat în  modul  stabilit.  Produsele 
importate  trebuie sa fie marcate cu marca nationala de conformitate SM, 
daca astfel de marcare este prevazuta de legislatie. 
    (2) Importul  produselor  se  efectueaza  în  baza  contractelor  de 
livrare, cu indicarea obligatorie în ele a documentelor normative pentru 
produsele  respective  sau a cerintelor esentiale fata de  calitatea  si 
inofensivitatea produselor. 
    (3) Produselor  certificate  în tara de origine, cu  care  Republica 
Moldova   are   încheiate  acorduri  de  recunoastere   a   rezultatelor 
activitatilor  în  domeniul  evaluarii  conformitatii, li  se  aplica  o 
procedura  simplificata  de  validare a certificatelor  de  conformitate 
eliberate  în tara de origine a produselor. Recunoasterea certificatelor 
de  conformitate se efectueaza, de organismele desemnate si  notificate, 
printr-o  procedura unica adoptata de Organismul National de Asigurare a 
Conformitatii Produselor. 
    (4) În cazul lipsei certificatelor de conformitate sau declaratiilor 



de  conformitate,  produsele importate se supun evaluarii  conformitatii 
potrivit procedurilor aplicate produselor indigene similare. 
 
                             Capitolul VI 
                         SUPRAVEGHEREA PIETEI 
 
    Articolul 27. Responsabilitatea pentru supravegherea pietei 
    (1) Supravegherea  pietei  este  pusa  în  responsabilitatea  si  în 
subordonarea  autoritatilor competente, care asigura un sistem  eficient 
si  efectiv  de  supraveghere  si  control  atît  pentru  produsele  din 
domeniile reglementate, cît si pentru evaluarea conformitatii produselor 
din aceste domenii. 
    (2) Personalul  autoritatilor de stat care efectueaza  supravegherea 
pietei nu poate fi antrenat în activitatea de evaluare a conformitatii. 
    (3) Autoritatile  responsabile  de supravegherea pietei  trebuie  sa 
detina   resursele   si  împuternicirile  necesare  pentru   exercitarea 
activitatilor de supraveghere, sa asigure competenta si profesionalismul 
personalului lor si sa actioneze independent si nediscriminatoriu. 
 
    Articolul 28. Evaluarea periodica a produselor pentru care au   
                  fost eliberate certificate de conformitate 
    (1) Evaluarea  periodica a produselor pentru care au fost  eliberate 
certificate  de  conformitate  se  efectueaza  de  catre  organismul  de 
certificare  care  a eliberat aceste certificate cu scopul de a  stabili 
mentinerea conformitatii produselor cerintelor prescrise. 
    (2) În baza rezultatelor  evaluarii  periodice a  produselor  pentru 
care  au  fost  eliberate  certificate de  conformitate,  organismul  de 
certificare   poate  mentine,  suspenda  sau  retrage  certificatul   de 
conformitate,  precum si retrage dreptul de utilizare a marcii nationale 
de conformitate SM. 
 
                             Capitolul VII 
                  FINANTAREA ACTIVITATII DE EVALUARE 
                            A CONFORMITATII 
 
    Articolul 29. Finantarea activitatilor de evaluare a conformitatii 
    Activitatea organismului de acreditare si a Organismului National de 
Asigurare  a  Conformitatii Produselor se finanteaza în conformitate  cu 
legislatia în vigoare. 
 
    Articolul 30. Plata lucrarilor pentru evaluarea conformitatii 
    (1) Tarifele  maxime pentru serviciile prestate în cadrul sistemului 
de  acreditare  se  stabilesc de Guvern, în baza deciziei  prealabile  a 
Consiliului de Acreditare, la propunerea organismului de acreditare. 
    (2) Calculele   tarifelor  pentru  serviciile  prestate  în   cadrul 
Sistemului   National   de  Asigurare  a  Conformitatii  Produselor   se 
efectueaza conform metodologiei aprobate de autoritatile abilitate. 
    (3) Costul serviciilor  prestate în domeniul evaluarii conformitatii 
se achita de catre beneficiarul lor. 
 
                            Capitolul VIII 
            RASPUNDEREA PENTRU NERESPECTAREA PREZENTEI LEGI 
 
    Articolul 31. Raspunderea participantilor la activitatea  
                  de evaluare a conformitatii 
    (1) Încalcarea  prevederilor  prezentei  legi atrage  raspundere  în 
conformitate cu legislatia în vigoare. 
    (2) Partilor antrenate în procesul de evaluare a conformitatii li se 
aplica urmatoarele sanctiuni: 



    a) pentru nerespectarea   de   catre  organismul  de  acreditare   a 
prevederilor   art.9   alin.(6),  amenda  în  marime  de   500   unitati 
conventionale, care se face venit la bugetul de stat; 
    b) pentru nerespectarea   de  catre  organismele  de  certificare  a 
prevederilor   art.20   alin.(8),  amenda  în  marime  de  500   unitati 
conventionale, care se face venit la bugetul de stat; 
    c) pentru nerespectarea  de  catre laboratoarele de încercari si  de 
etalonari  a  prevederilor  art.20  alin.(9), amenda în  marime  de  500 
unitati conventionale, care se face venit la bugetul de stat; 
    d) pentru nerespectarea  de  catre furnizori a  prevederilor  art.25 
alin.(2)  lit.d), amenda în marime de 500 unitati conventionale, care se 
face venit la bugetul de stat. 
    (3) Sanctiunile  prevazute  de  prezenta  lege se  aplica  de  catre 
organul de control, în conformitate cu legislatia în vigoare. 
 
                             Capitolul IX 
                   DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
 
    Articolul 32 
    Pîna la adoptarea  reglementarilor  tehnice  respective,  se  aplica 
documentele normative în vigoare. 
  
    Articolul 33 
    (1) Prezenta  lege intra în vigoare la expirarea a 6 luni de la data 
publicarii. 
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni: 
    a) va prezenta  Parlamentului propuneri pentru aducerea  legislatiei 
în vigoare în concordanta cu prezenta lege; 
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege; 
    c) va asigura   revizuirea  de  catre  ministere,  departamente   si 
autoritatile  administratiei  publice  locale a actelor  normative  care 
contravin prezentei legi; 
    d) va institui  Consiliul  de Acreditare si va  aproba  regulamentul 
acestuia; 
    e) va desemna  organismul  de acreditare si va  aproba  regulamentul 
acestuia; 
    f) va desemna Organismul National de Asigurare a Conformitatii; 
    g) va aproba Regulamentul comisiei de apel; 
    h) va nominaliza autoritatea competenta care va coordona activitatea 
organismului de acreditare; 
    i) va aproba    Nomenclatorul    produselor   supuse    certificarii 
obligatorii. 
    (3) La data intrarii  în  vigoare a prezentei legi, se abroga  Legea 
nr.652-XIV  din  28 octombrie 1999 cu privire la certificare  (Monitorul 
Oficial  al  Republicii Moldova, 2000, nr.12-13, art.62),  articolul  12 
alineatele  (1)-(4)  din  Legea nr.590-XIII din 22  septembrie  1995  cu 
privire la standardizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, 
nr.11-12, art.116). 
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