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În vigoare din ziua semnarii.
Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica al
Republicii Moldova si Institutul Român de Standardizare, denumite în
continuare "Parti",
tinînd seama de interesul reciproc în protectia vietii, sanatatii si
securitatii
oamenilor,
a bunurilor lor, precum si
a
mediului
înconjurator, cît si de drepturile si interesele consumatorilor,
bazîndu-se pe Acordul de comert liber între Guvernul României si
Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 15 februarie 1994,
dorind sa asigure
conformitatea produselor livrate reciproc cu
cerintele standardelor nationale în vigoare,
tinzînd spre facilitarea cooperarii econimice si comerciale între
Republica Moldova si România,
au convenit asupra celor ce uremaza:
Articolul 1
Partile convin sa actioneze în vederea extinderii colaborarii în
domeniul recunoasterii reciproce a activitatilor de acreditare si
certificare, în conformitate cu legile si dispozitiile legale ale
Republicii Moldova si României, fara sa aduca prejudicii intereselor lor
reciproce.
Articolul 2
Partile vor extinde
colaborarea
în
domeniul
acreditarii
si
certificarii
prin schimbul de experti si de informatii
privind
implementarea sistemelor nationale de certificare.
Articolul 3
Partile declara si recunosc ca activitatea lor ca organisme de
acreditare se va desfasura în conformitate cu prevederile standardelor
seriei EN 45000.
Articolul 4
Partile convin asupra recunoasterii reciproce a organismelor de
certificare si a laboratoarelor de încercari acreditate din Republica
Moldova si România.
Lista acestor organisme si laboratoare trebuie sa fie publicata de
catre fiecare Parte în publicatia sa oficiala si va fi adusa la
cunostinta celeilalte Parti trimestrial.

Partile convin

asupra

Articolul 5
armonizarii documentatiei

referitoare

la

acreditare si certificare cît si asupra realizarii unor audituri comune.
Articolul 6
În scopul realizarii prezentului Acord:
1) Partile vor face schimb de standarde nationale referitoare la
produse care fac obiectul comertului dintre Republica Moldova si România.
2) Partile vor
asigura conditiile necesare pentru
cunoasterea
reciproca a activitatii laboratoarelor de încercari acreditate si a
organismelor de certificare.
Articolul 7
Partile convin
asupra recunoasterii reciproce a certificatelor
si/sau a marcilor nationale (SR, SR-S, SM) privind conformitatea
produselor cu standardele nationale armonizate.
Lista acestor standarde se va stabili prin colaborarea partilor, în
termen de trei luni de la semnarea acordului si se va actualiza periodic
(anual).
Partile convin asupra recunoasterii reciproce a certificatelor de
conformitate a produselor emise de organismul de certificare acreditat
în
sistemul national al exportatorului cu cerintele standardelor
nationale ale importatorului.
Articolul 8
Prezentul Acord nu aduce prejudicii drepturilor si obligatiilor
asumate prin alte acorduri încheiate anterior de fiecare din parti.
Articolul 9
Partile vor asigura confidentialitatea documentatiei si informatiei
privind activitatile desfasurate în cadrul prezentului Acord, daca una
din Parti va specifica caracterul lor confidential.
Articolul 10
Divergentele
privind aplicarea sau interpretarea
prevederilor
prezentului Acord vor fi solutionate prin consultari bilaterale între
Parti.
Articolul 11
Prezentul Acord intra în vigoare la data semnarii de catre ambele
Parti.
Prezentul Acord se încheie pentru un termen de cinci ani. Actiunea
lui se va prelungi în mod automat pentru urmatoarele termene de cinci
ani, daca nici una dintre Parti nu va comunica, cu cel putin 6 luni
înainte de expirarea termenului de valabilitate, despre intentia sa de
a-l denunta.
Întocmit la Bucuresti,
texte fiind autentice.

la 18 martie 1997, în doua exemplare, ambele

