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a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”

RAPORT

asupra activității instituției

pentru anul 2019



1. Viziune generală

Pe parcursul anului 2019 activitatea întreprinderilor de stat - Î.S. „Centrul de Standardizare 
și Experimentare a Calității Producției de Conserve” și a Î.S. „Centrul Național de Verificare 
a Producției Alcoolice” - pînă la reorganizarea acestora, fost axată pe:

- demararea, desfășurarea și finalizarea procesului de reorganizare prin transformare 
a Î.S. „Centrul de Standardizare și Experimentare a Calității Producției de Conserve” 
în I.P. „LCTBANPC”, precum și a Î.S. „Centrul Național de Verificare a Producției 
Alcoolice” - reorganizare prin fuziune (absorbție) cu I.P. „LCTBANPC”;

- menținerea acreditării laboratorului de încercări, cu tranziția la cerințele noii versiuni 
a standardului de referință ISO/IEC 17025:2017;

- menținerea acreditării organismului de certificare la cerințele standardului de referință 
ISO/IEC 17065:2013;

- prestarea serviciilor de testare și certificare a produselor vitivinicole/alcoolice și a 
produselor alimentare și conservate.

Ca urmare a finalizării ambelor reorganizări, la data de 15.10.2020 I.P. „LCTBANPC” a fost 
înregistrată la Agenția Servicii Publice, în Registrul de stat al persoanelor juridice. Începînd 
cu data de 15.10.2020 I.P. „LCTBANPC” activează ca instituție puplică consolidată, fiind 
succesorul de drepturi și obligații ale întreprinderilor de stat reorganizate.

Totodată, urmare a evaluărilor de supraveghere efectuate de către echipa de evaluare 
MOLDAC, atît organismul de certificare, cît și laboratorul de încercări din cadrul I.P. 
„LCTBANPC” au demonstrat conformarea lor cu cerințele standardelor de referință.

Activitatea de bază a instituției, și anume de prestare a serviciilor de testare și certificare a 
produselor vitivinicole/alcoolice și a produselor alimentare/conservate nu a fost tergiversată. 
Au fost emise în termenele stabilite documente justicative, după cum urmează:

Documente justificative locația Grenoble, 128 U locația Uzinelor, 19

CC eliberate 3665 -

VI 1 eliberate 9405 -

Refuzuri eliberate p/u CC 21 -

Anulări a CC 49 -

RÎ eliberate p/u CC 4530 416

RÎ eliberate p/u VI-1 4333

RÎ eliberate p/u evaluarea 
periodică/ autocontrol

1821 1102

RÎ eliberate p/u determinarea 
calității

1092 2126

RÎ eliberate în urma monitorizării 
ANSA

91 793



Concomitent, organismul de certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC”, pe parcursul anului 
2019 a îndeplinit totalmente Planul evaluărilor de supraveghere și reevaluări, rezultatele fiind 
prezentate în tabelul de mai jos

Nr Denumirea schemelor de 
certificare

Reevaluări Supravegheri Evaluări

1. Schema de certificare nr.3 - 
certificarea produselor în 
serie, cu verificarea 
procesului de producere

8 24

2. Schema de certificare nr.2 - 
certificarea produselor în 
serie fără evaluarea 
procesului de producere

2+1 
evaluare 
inițială

2

3. Schema de certificare 
DOP/IGP - certificarea 
produselor vitivinicole cu 
indicație geografică protejată, 
inclusiv:

- evaluarea procesului 
tehnologic

34 - planificate
33 - realizate 

(„Ever-vin” S.R.L. a 
refuzat)

- evaluarea plantațiilor 
de vie

55 - planificate
53 - realizate

(2 gospodării țărănești 
au refuzat)

Activitatea I.P. „LCTBANPC" pentru anul 2019 a fost una destul de dificilă, dar și abundentă 
în evenimente și acțiuni, care s-au soldat cu beneficii atât pentru instituție, cât și pentru 
infrastructura calității din Republica Moldova.

2. Planuri și Obiective

I.P.  „LCTBANPC” și-a desfășurat activitatea în conformitate cu planuri/programe care au fost 
întocmite pentru anul 2019 în baza obiectivelor strategice ale instituției, după cum urmează:

- Plan de activitate
- Planul de acțiuni corective
- Planul de acțiuni rezultate din analiza de management
- Program anual de evaluare/supraveghere a solicitanților care au schema nr.2, nr.3 

și schema DOP/IGP
- Program anual de instruiri

Toate planurile/programele au avut stabilite activități/acțiuni concrete/specifice, termene de 
realizare și responsabili pentru executare.



I.P.  „LCTBANPC” a preluat obiectivele strategice ale organismului de certificare și 
laboratoarelor de încercări ale fostelor întreprinderi reorganizate:

Nr. d/o Obiectivele strategice Obiectivele specifice Notă privind 
realizarea

1 Menținerea acreditării ОС la 
standardul SM SR EN 
ISO/CEI 17065:2013 Supravegherea MOLDAC Realizat

2 Menținerea acreditării Lî la 
standardul SM EN ISO/IEC 
17025:2013, cu extindere la 
versiunea nouă (2018)

Supravegherea MOLDAC
Realizat

3 Identificarea la maximum a 
100% de neconformități la 
auditul intern, pentru a nu fi 
regăsite la auditul extern 
MOLDAC

Audit intern

Realizat parțial
(la auditul extern - 1 
RNC)

4 Menținerea și îmbunătățirea 
continuă a funcționării SIA

Realizat

5

Creșterea satisfacției 
clienților

> Obținerea feed-backului de 
la solicitanți și părțile 
interesate, min 60%

Realizat

> Menținerea la “nivel 0” a 
reclamațiilor adeverite, 
apelurilor

Realizat

6

Dezvoltarea întreprinderii

> Instruirea externă a min. 2 
persoane

Realizat

> Atragerea min. 10 noi 
clienți

Realizat 
(12 clienți noi)

> Creșterea profitului cu 2 % Realizat

I.P. „LCTBANPC” a întreprins toate acțiunile planificate în vederea realizării obiectivelor 
preluate.

3. Activitatea Consiliului I.P. „LCTBANPC”

Consiliul este organ colegial superior de conducere al instituției, fiind constituit din 5 membri 
- reprezentanți ai părților interesate, care activează pe baze obștești. Consiliul este organizat 
și funcționează în baza pct. 10 al Hotărîrii de Guvern nr.1210 din 05.12.2018 cu privire la 
aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor 
alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.

Membrii Consiliului asigură participarea eficientă și echilibrată a tuturor părților direct sau 
indirect interesate în activitatea instituției, reprezentînd următoarele grupuri de părți 
interesate:

1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (fondatorul instituției) - 3 membri;



2. Autorități cu funcții de reglementare interesate în dezvoltarea serviciilor de evaluare a 
conformității - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) - 1 
membru;

3. Societatea civilă - Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) - 1 membru.

Lista membrilor Consiliului

Nr. 
d/o

Nume, prenume Partea interesată Funcția

1. STURZA Rodica, 
președintele Consiliului

UTM profesor universitar la Universitatea Tehnică 
a Moldovei,
doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie

2. DĂSCĂLIUC Liliana MADRM șef al Serviciului politici și reglementări în 
domeniul produselor sectorului vitivinicol și 
băuturilor,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului

3. SÎRGHI Sergiu ANSA șef al Direcției unități de comerț, alimentație 
publică și protecția consumatorilor, 
Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentelor

4. CONSTANTINOVICI
Andrei

ANSA șef adjunct al Direcției siguranța și calitatea 
produselor alimentare de origine nonanimată, 
Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentelor;

5. BIVOL Virginia ANSA șef adjunct al Direcției sanitar-veterinare, 
siguranța și calitatea produselor alimentare 
de origine animală,
Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentelor

Lucrările de secretariat ale Consiliului au fost asigurate de către un angajat al I.P. 
„LCTBANPC” desemnat special în calitatea respectivă.

în conformitate cu prevederile Statutului instituției, activitatea Consiliului se desfășoară sub 
formă de ședințe, care se convoacă după necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru. 
Ședințele se convoacă de către I.P. „LCTBANPC”, precum și la solicitarea fondatorului sau 
a președintelui Consiliului, cu argumentarea necesității convocării.

în anul 2019 au avut loc 10 ședințe ale Consiliului în cadrul cărora au fost examinate diferite 
subiecte legate de consituirea I.P. prin reorganizarea fostelor 2 întreprinderi de stat 
predecesoare, precum și privind acțiunile necesare de întreprins în urma evaluărilor de 
supraveghere efectuate de către MOLDAC. Din 15 acțiuni planificate 7 au fost realizate 
integral, 3 se află în curs de realizare. O acțiune nu este realizată și 4 acțiuni nu au fost 
inițiate pe motivul neîntrunirii condițiilor necesare la data planificată, instituția urmînd să 
revină la realizarea lor la timpul oportun.



4. Personalul I.P. „LCTBANPC”

Realizările I.P. „LCTBANPC” din anul 2019 se datorează personalului competent implicat 
în procesul de testare și certificare a produselor vitivinicole și alcoolice, a produselor 
alimentare și conservate.

Structura personalului I.P. „LCTBANPC” la 31.12.2019 se prezintă astfel:

Nr. 
d/o

Denumiră subdiviziunilor/ 
funcțiilor

Personal 
efectiv

Posturi de 
muncă 

vacante
1. Conducerea 2 -

2. Organismul de certificare 10 -

3. Laboratorul de încercări 25 3
inclusiv:
- șef laborator 1 -

a) testarea produselor alcoolice si vitivinicole 
(locația str. Grenoble 128 „U”)

14 1

b) testarea produselor alimentare si a produselor conservate 
(locația str.Uzinelor 19)

10 2

4. Contabilitatea 4 -

5. Resurse umane și administrare 6 1

TOTAL 47 3

Statele de personal ale instituției au fost aprobate cu un număr de 50,5 de posturi de muncă. 
La situația 31.12.2019 personalul efectiv al I.P. „LCTBANPC” a constiuit cifra de 47 de 
persoane, inclusiv:

1. Personalul Organismului de certificare este constituit din 10 persoane, dintre care:
- specialiști coordonatori/experți în certificare - 6;
- specialist coordonator/expert în formare - 1;
- specialiști coordonatori - 3.

2. Personalul Laboratorului de încercări este constituit din 25 de persoane, dintre care în:

J laboratorul amplasat pe strada Grenoble 128 „U" - 15 persoane, inclusiv:
- șef laborator - 1 persoană;
- specialiști/ingineri-chimiști - 7 persoane;
- specialiști/ingineri-instrumentiști (inclusiv RSM) - 6 persoane;
- specialist- 1 persoană.

S laboratorul amplasat pe strada Uzinelor 19- 10 persoane, inclusiv:
- specialiști/ingineri-chimiști (inclusiv RSM) - 4 persoane;
- specialiști/ingineri-instrumentiști - 2 persoane;
- specialiști/ingineri-microbiologi - 2 persoane;
- specialiști - 2 persoane.

Pe parcursul anului 2019, din cadrul laboratorului amplasat la locația de pe str.Uzinelor 19 
au plecat 6 specialiști, fiind angajați alții 5.



Instituția duce lipsă de personal pentru următoarele 4 posturi vacante, inclusiv în apariție 
ulterioară:

- inginer-chimist- 1 (LÎ, str.Uzinelor 19);
- inginer-instrumentist - 1 (LÎ, str.Uzinelor 19);
- inginer-microbiolog - 1 (LÎ, str.Uzinelor 19);
- personal tehnic - 1 (str. Grenoble 128 „U”).

Instituția a asigurat formarea profesională a personalului său în conformitate cu cerințele 
standardelor de referință:

- SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 Evaluarea Conformității. Cerințe pentru organisme 
care certifică produse, procese și servicii

- SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de 
încercări și etalonări.

Astfel, subdiviziunile I.P. (organismul de certificare și laboratorul de încercări) dispun de 
planuri anuale de instruire, realizarea cărora este monitorizată în permanență și raportată 
anual în cadrul analizei de management, unde de asemenea se examinează și progresul în 
dezvoltarea profesională a colaboratorilor.

în acest scop I.P. „LCTBANPC” ține evidența participărilor la activități de instruire a fiecărui 
specialist, identificînd pe parcurs nevoile individuale ale acestora în pregătire profesională.

Participarea colaboratorilor I.P. „LCTBANPC” la cursurile de instruire organizate atât în 
cadrul instituției, cât și la cele organizate în exterior, este de importanță majoră, având în 
vedere posibilitatea schimbului de experiență în timpul desfășurării cursurilor respective. în 
urma fiecărei participări, înregistrările privind posibilitățile de îmbunătățire au fost luate în 
considerare și ținute sub control de personalul-cheie al instituției.

5. Evaluarea efectuată de către Centrul Național de Acreditare 
(MOLDAC)

I.P. „LCTBANPC” pe parcursul anului 2019 a fost evaluată de către echipa MOLDAC după 
cum urmează:

- în perioada 21-22 octombrie a avut loc evaluarea de supraveghere a Organismului 
de certificare, care a demonstrat competența acestuia în corespundere cu cerințele 
standardului de referință ISO/IEC 17065.
în cadrul evaluării de supraveghere au fost formulate: 1 neconformitate și 10 
observații.
Organismul de certificare a stabilit cauzele și acțiunile corective pentru înlăturarea 
neconformității, stabilind 8 acțiuni corective. Concomitent au fost analizate și 
observațiile, care au reprezentat propuneri de îmbunătățire expuse de echipa de 
evaluare. Toate acțiunile propuse au fost acceptate de către echipa de evaluare 
MOLDAC și au fost realizate în termenele stabilite.



- în perioada 23-24 octombrie a avut loc evaluarea de supraveghere a părții 
Laboratorului de încercări, amplasat la locația Grenoble 128 „U” care a demonstrat 
competența sa în corespundere cu cerințele standardului de referință ISO/IEC 17025, 
cu trecere la versiunea nouă a acestuia.
în cadrul evaluării de supraveghere au fost întocmite numai 5 observații, laboratorul 
a analizat observațiile întocmite. Toate acțiunile propuse spre a fi întreprinse (Fișa de 
observații) au fost acceptate de către echipa de evaluare MOLDAC și au fost de 
asemenea realizate în termenele stabilite.

Evaluările organismului de certificare și a laboratorului de încercări (str.Grenoble,128„U”) de 
către echipa MOLDAC au avut drept scop confirmarea îndeplinirii în mod continuu a 
condițiilor de acreditare, decizia în acest sens a fost deja luată de către MOLDAC și 
transmisă instituției.
Instituția a demonstrat că dispune de competență și menține două sisteme de management 
adecvate în conformitate cu cerințele standardelor:

- ISO/IEC 17065 - pentru organisme de certificare
- ISO/IEC 17025 - pentru laboratoare de încercări,

fapt confirmat prin deciziile Centrului Național de Acreditare (MOLDAC).

Partea laboratorului de încercări amplasată pe str. Uzinelor 19, urmare reorganizării și 
fluxului intens de personal, a solicitat de la MOLDAC transferul pentru finele lunii ianuarie 
2020 a evaluării de supraveghere planificate anterior pentru efectuare în luna noiembrie 
2019.

Rezultatele evaluării au fost comunicate părților interesate, și anume membrilor Consiliului, 
fondatorului (ANSA), autorităților de reglementare, solicitanților serviciilor de certificare etc.

Următoarele evaluări sunt planificate de către MOLDAC pentru luna iulie 2020.

6. Transparența

Instituția publică „LCTBANPC" a format pagină sa de web oficială, www.lctbanpc.md, pe 
platforma existentă anterior. Prin intermediul acesteiea părțile interesate au acces direct la 
toate documentele instituției, precum și la informații relevante activității de evaluare a 
conformității.

Concomitent, I.P. „LCTBANPC” a fost disponibil pe rețelele de socilaizare, și anume pe 
platforma Facebook, pe care periodic sunt plasate noutăți și informații suplimentare privind 
activitățile desfășurate, care au prezentat informații utile pentru părțile interesate și clienți.

I.P. „LCTBANPC” a pus la dispoziția publicului informații despre organismul de certificare și 
despre laboratorul de încercări, precum și informații privind procesul de certificare a 
produselor prin intermediul publicațiilor în mass-media, mijloacelor electronice și altor 
mijloace.

Informații referitoare la activitatea I.P. „LCTBANPC", precum alte informații utile clienților săi, 
au fost actualizate la intervale corespunzătoare.

http://www.lctbanpc.md


7. Concluzie

Instituția publică „LCTBANPC” a avut un rol important în reorganizarea fostelor întreprinderi 
de stat și a pus temelia necesară pentru realizarea ulterioară a misiunii și funcțiilor sale 
determinate în statutul instituției, inclusiv pentru a corespunde statutului de laborator național 
de referință pe domeniile sale de competență.

Director Lucia GHERDELESCU


