
RAPORT 

privind realizarea Planului de activitate 

a Instituției publice „Laboratorul central de testare 

a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor coservate” (I.P. „LCTBANPC”) 

pentru anul 2020 

 

 

I. Date generalizatoare 

 

Planul de activitate a I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a 

produselor conservate” pentru anul 2020 a fost aprobat prin decizia Consiliului instituției din 

11.03.2020 (proces-verbal nr.01). Documentul în cauză de planificare curentă a inclus prevederile 

Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 

2020-2022 cu termen de realizare în anul 2020, ale ordinelor ANSA și ale documentelor de 

dispoziție interne. 

Planul de activitate pentru anul 2020 conține 14 obiective, cu un număr total de 59 de acțiuni, 

incluzînd și 63 de subacțiuni. Se cere de menționat că prin decizia Consiliului I.P. „LCTBANPC” 

din 28.10.20 (proces-verbal nr.03), a fost ridicată obligativiatea de realizare în termenele stabilite, 

din cauze obiective, a 5 acțiuni care fac parte din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei 

de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, rămînînd spre îndeplinire 54 de acțiuni. 

Urmare a analizei gradului de realizare a acțiunilor planificate pentru anul de referință se  

constată îndeplinirea Planului practic în întregime în raport cu obiectivele și acțiunile/subacțiunile 

stabilite. Astfel, din 54 de acțiuni și 63 de subacțiuni planificate, I.P. „LCTBANPC” a asigurat  

realizarea integrală și în termen a 45 de acțiuni (83,3% față de plan) și 57 de subacțiuni (90,5% 

față de plan). 

Din cauze obiective, inclusiv în legătură cu instituirea inițială și prelungirea stării de urgență în 

sănătate publică în contextul situației epidemiologice nefavorabile (COVID-19), 7 acțiuni și 5 

subacțiuni au fost îndeplinite parțial, precum și nu a fost inițiată realizarea a 1 acțiuni și a 4 

subacțiuni, care la momentul dat au fost considerate neprioritare. 

Concomitent se cere de menționat faptul că I.P. „LCTBANPC”, în condițiile anului 2020 și în 

special în contextul pandemiei COVID19 și conjuncturii create urmare a restricțiilor impuse pentru 

stoparea răspîndirii virusului, a fost constrînsă să acționeze prompt în funcție de evoluția situației și 

să realizeze volumul de activitate planificat în situația în care o parte din personal s-a aflat o perioadă 

de timp în concedii neplătite și în șomaj tehnic, apoi lucrînd și la distanță. 

Descrierea detaliată a modului de realizare a Planului de activitate a I.P. „LCTBANPC” pentru 

anul 2020 este prezentată în continuare (comp.II). 

 

 

 

 



II. Realizarea Planului de activitate a I.P. „LCTBANPC” pentru anul 2020 

 

Nr. 

d/o 

Obiective/ 

Acțiuni/Subacțiuni 

Indicatori de 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabili Notă privind realizarea 

1 2 3 4 5 6 

1.  Realizarea hotărîrilor/deciziilor fondatorului (ANSA) pe domeniile de competență a I.P. „LCTBANPC”  

1.1.  Participarea la ședințele operative din 

cadrul ANSA 

Număr de 

participări 

pe 

parcursul 
anului 

Director 

 
Realizat 

1. Directorul I.P. „LCTBANPC” a participat la toate 
ședințele operative din cadrul ANSA la care a fost 

solicitată participarea – în total 10 ședințe (cu prezență și 

în format on-line). 

2. De asemenea, conducerea I.P. „LCTBANPC”, în comun 
cu alte persoane responsabile, a participat la 5 ședințe de 

lucru pe diverse subiecte organizate la nivel diferit în 

cadrul ANSA (grupuri de lucru)  

1.2.  Asigurarea realizării ordinelor, 

hotărîrilor/deciziilor ANSA aferente 

activității I.P. „LCTBANPC” 

Număr de 

hotărîri/decizii 

adoptate 

Număr de 
hotărîri/decizii 

realizate 

pe 

parcursul 

anului 

Director 

 
Realizat 

1. I.P. „LCTBANPC” a realizat mai multe ordine/dispoziții 

ale ANSA pe domeniile de competență a instituției, 

inclusiv: 
- 5 ordine aferente realizării Programelor ANSA de 

monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței 

alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 
2020; 

- 1 dispoziție – cu privire la efectuarea testelor de 

competență interlaboratoare. 

1.3.  Raportarea către ANSA privind 
realizarea ordinelor, hotărîrilor, 

deciziilor ANSA (după caz) 

Număr de 
rapoarte/ 

informații 

prezentate 

pe 
parcursul 

anului 

Director 
 

Realizat 
1. Au fost perfectate și remise în adresa fondatorului 16 

rapoarte/informații aferente realizării ordinelor, 

hotărîrilor, deciziilor ANSA. 

2.  Asigurarea suportului în activitatea Consiliului I.P. „LCTBANPC”  

2.1.  Acordarea suportului organizatoric și 

logistic pentru organizarea ședințelor 

Consiliului (minim 4) 

Număr de ședințe 

organizate 

Număr de 
subiecte 

examinate 

pe 

parcursul 

anului 

Director 

Secretarul 

Consiliului 

Realizat 

1. Pe parcursul anului 2020 au fost organizate 4 ședințe ale 

Consiliului, inclusiv 1 ședință – cu prezență și 3 – prin 
corespondență. 

2. La ședințele Consiliului din anul 2020 au fost examinate 

21 de chestiuni. 
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2.2.  Elaborarea proiectelor de documente 
pentru examinare în cadrul ședințelor 

Consiliului 

Număr de 
proiecte de 

documente 

elaborate 

pe 
parcursul 

anului 

Director 
Director adjunct 

Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

Contabil-șef 
Manager RU 

Realizat 
1. Au fost elaborate 38 de proiecte de documente (decizii, 

rapoarte, informații etc) în vederea examinării în cadrul 

ședințelor Consiliului 

2.3.  Asigurarea realizării deciziilor 

Consiliului 

Număr de sarcini 

pentru executare 
stabilite în 

deciziile 

Consiliului 

Număr de sarcini 
realizate 

pe 

parcursul 
anului, 

în 

termenele 

stabilite de 
Consiliu 

Director 

 
 

Realizat 

1. La ședințele Consiliului din anul 2020 au fost stabilite 
pentru executare 15 sarcini, din care: 

- 9 – realizate integral și în termen; 

- 3   – se află în curs de realizare, fără depășirea 

termenelor stabilite; 
- 1   – obligativitatea realizării în termenul stabilit a fost 

ridicată prin decizia Consiliului I.P. „LCTBANPC” 

din 28.10.20 (proces-verbal nr.03); 
- 3  –  realizare neinițiată în legătură cu adoptarea de 

către Consiliu a unei alte decizii (1 sarcină), 

neintrarea în fază activă a termenului de realizare (2 
sarcini). 

2.4.  Informarea Consiliului privind mersul 

realizării deciziilor acestuia 

Număr de 

informații 

prezentate 

pe 

parcursul 

anului, 
la fiecare 

ședință a 

Consiliului 

Director 

Secretarul 

Consiliului 

Realizat parțial 

1. La ședințele Consiliului, au fost prezentate 2 informații 

privind mersul realizării deciziilor adoptate de acesta 
(11.03.2020 și 28.10.2020). 

3.  Realizarea politicilor publice pe domeniile de competență a I.P. „LCTBANPC”  

3.1.  Aplicarea conformă în activitatea I.P. 

„LCTBANPC” a prevederilor legislației 

naționale pe domeniile de competență 
(Legea 1100/2000 cu privire la 

fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic 

şi a producţiei alcoolice, Legea 57/2006 

viei și vinului, Legea Nr. 182/2019 
privind calitatea apei potabile etc.), a 

cerinţelor stipulate în reglementările 

tehnice pe domeniile de competență ale 
I.P. „LCTBANPC” (peste 50 de 

documente normative) 

Minim 

neconformități/ 

observații în 
cadrul evaluărior 

externe, inclusiv 

ale MOLDAC 

pe 

parcursul 

anului 

Director 

Director adjunct 

Șef adjunct OC 
Șef LÎ 

Realizat 

1. În cadrul evaluărior externe, inclusiv ale MOLDAC, nu 

au fost expuse neconformități referitoare la conformitatea 
aplicării prevederilor  legislației naționale pe domeniile 

de competență a instituției. 
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3.2.  Elaborarea propunerilor pentru inițierea 
modificărilor/coordonarea proiectelor 

de modificări elaborate de autoritățile 

de reglementare în unele acte normative 

aferente activității I.P. „LCTBANPC”, 
inclusiv: 

- RT „Organizarea pieţei 

vitivinicole” aprobată prin HG 
356/2015; 

- RT „Definirea, descrierea, 

prezentarea și etichetarea 
băuturilor alcoolice” aprobată prin 

HG 317/2012; 

- altele, după caz 

Propuneri 
elaborate 

Proiecte 

coordonate 

pe 
parcursul 

anului 

Director 
Director adjunct 

Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

Realizat parțial 
1. Au fost elaborate proiectele de documente necesare 

(proiectul Hotărârii de Guvern, Nota informativă) pentru 

completarea HG nr.1210/2018  cu privire la aprobarea 

Statutului Instituției publice „Laboratorul central de 
testare a băuturilor alcoolice/ nealcoolice și a produselor 

conservate” pentru a soluționa subiectul privind 

menținerea de către instituție a depozitelor bancare, 
preluate de la Î.S. „CNVCPA”,  pînă la executarea 

deplină a obligaţiilor contractuale aferente depozitelor în 

cauză. 
Propunerea instituției a fost susținută, fiind aprobată HG 

nr.703 din 23 septembrie 2020. 

2. I.P. „LCTBANPC” a examinat și a înaintat opinii și 

propuneri la proiectul MATRICEI DE POLITICI pentru 
recuperare economică în condiții de pandemie cu 

COVID-19, elaborate de Consiliul economic de pe lîngă 

Prim-ministru. 
3. Instituția a examinat și a înaintat propuneri pentru 

elaborarea proiectului de Hotărîre a Guvernului cu priivre 

la aprobarea Regulamentului privind definirea, 
descrierea, prezentarea și etichetarea unor vinuri (de 

fructe, dealcoolizate și băuturilor de vin), inițiată de 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului.  
4. I.P. „LCTBANPC” a participat la avizarea și, după caz, a 

elaborat propuneri pentru operarea modificărilor în: 

- HG 961/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului 
reţelei naţionale de observare şi control de laborator 

asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător 

cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice 

şi agenţi biologici; 
- Strategia națională  de neproliferare a armelor de 

distrugere în masă și de reducere  a riscurilor 

provenite de la amenințările chimice, biologice, 
radiologice și nucleare (CBRN) pentru anii 2020-

2029 și Planul de acțiuni pentru implementarea  

acesteia pentru anii 2020-2027; 
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     - Lista standardelor ГОСТ deținută de Institutul de 
Standardizare din Moldova. 

4.  Prestarea serviciilor pe domeniile de competență a I.P. „LCTBANPC”  

4.1.  Elaborarea și aprobarea planurilor de 

prestare a serviciilor 

Planuri elaborate 

și aprobate 

ianuarie 

2020 

Director 

Director adjunct 
Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

Realizat 

1. Au fost stabilite cifre orientative cu privire la numărul de 
servicii care vor fi prestate de către I.P. „LCTBANPC” în 

anul 2020. 

4.2.  Asigurarea realizării planurilor de 

prestare a serviciilor, inclusiv: 

 pe 

parcursul 
anului 

Director 

Director adjunct 
Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

Realizat 

 

- prestarea serviciilor de certificare a 

produselor vitivinicole/alcoolice, 

inclusiv de evaluare a acestora 

Număr de servicii 

prestate 

Număr de 
documente 

justificative 

emise 

(certificate de 
conformitate, 

de model VI-1, 

de model 
HEALTH&FREE 

SALE etc.) 

Realizat 

1. În anul 2020 de către OC au fost emise, în termenele 

stabilite, 13.997 de documente justificative sau 106,5% 
față de an.2019 (13.140 de documente), inclusiv: 

- certificate de conformitate (CC) – 3.416 sau 93,2% 

față de an.2019 (3.665); 

- documente VI-1 – 10.493 sau 111,6% față de 
an.2019 (9.405); 

- refuzuri pentru emiterea CC – 47 sau 223,8% față de 

an.2019 (21); 
- anulări ale CC – 41 sau 83,7% față de an.2019 (49). 

2. Au fost emise 1.857 de alte documente sau 110,5% față 

de an.2019 (1.681 de documente), inclusiv: 

- HEALTH&FREE SALE – 448 sau 84,1% față de 
an.2019 (533); 

- buletine de analiză – 572 sau 57,2% față de an.2019 

(394); 
- rapoarte de analiză – 837 sau 111,0% față de 

an.2019 (754). 

- efectuarea evaluărilor procesului 

de producere (evaluare inițială, 
reevaluare, evaluare de 

supraveghere) la solicitanții care 

dețin schemele de certificare 2, 3, 
DOP/IGP 

Număr de 

evaluări 
Număr de zile de 

evaluare 

Număr om/zi de 
evaluare 

Realizat 

1. Pe parcursul anului de gestiune au fost efectuate activități 
de evaluare în teren la 40 de întreprinderi producătoare. 

2. La întreprinderile respective s-au realizat 45 de evaluări, 

inclusiv: 
- 7 evaluări        – conform schemei nr.2; 

- 28 de evaluări – conform schemei nr.3; 

- 10 evaluări      – conform schemei DOP/IGP. 
3. În activitățile de evaluare au fost implicați 7 experți în 

certificare din cadrul OC, inclusiv 1 – expert în certificare 

în formare. 
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 - efectuarea testelor de laborator     

 pe domeniul produse 
vitivinicole și alcoolice 

Număr de teste 
efectuate 

Număr de 

rapoarte de 

încercări eliberate 

Realizat 
1. Pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice au fost 

efectuate circa 114,7 mii de teste de laborator. 

2. Au fost întocmite 12.378 de rapoarte de încercări sau 

104,3% față de an.2019 (11.867), inclusiv pentru: 
- CC – 4.408 sau 97,3% față de an.2019 (4.530); 

- documentul VI-1 – 4.657 sau 107,5% față de 

an.2019 (4.333); 
- evaluarea periodică – 2.043 sau 112,2% față de 

an.2019 (1.821); 

- determinarea calității/autocontrol – 1.196 sau 

109,5% față de an.2019 (1.092); 
- în urma realizării Programelor ANSA de 

monitorizare și supraveghere – 74 sau 81,3% față de 

an.2019 (91). 

 pe domeniul produse 

alimenatre, inclusiv cele 

conservate 

Număr de teste 

efectuate 

Număr de 

rapoarte de 
încercări eliberate 

Realizat 
1. Pe domeniul produse alimenatre, inclusiv cele conservate, 

au fost efectuate circa 22,2 de mii de teste de laborator. 

2. Au fost întocmite 4.444 rapoarte de încercări sau 
100,2% față de an.2019 (4.437), inclusiv pentru: 

- CC – 346 sau 83,2% față de an.2019 (); 

- determinarea calității – 796 sau 37,4% față de 
an.2019 (2.126); 

- autocontrol – 342 sau 31,0% față de an.2019 

(1.102); 
- în urma realizării Programelor ANSA de 

monitorizare și supraveghere – 1.525 (192,3% față 

de an.2019 (793); 

- eliberarea de către ANSA a certificatelor de 
inofensivitate – 1.435 (în an.2019 astfel de 

certificate nu au fost eliberate). 

Notă: 
În rapoartele de încercări pe domeniul produse 

alimentare, inclusiv cele conservate, sunt incluse 1-5 

sortimente de produse neomogene. 
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 - efectuarea testelor de laborator 
pentru determinarea mai multor 

indicatori în produse alimentare, 

inclusiv cele conservate și produse 

alcoolice/nealcoolice în 
conformitate cu prevederile 

Planului Național Multianual de 

Control 2018-2022, aprobat de 
fondator (ANSA) 

Număr de teste 
efectuate 

Număr de 

rapoarte de 

încercări emise și 
prezentate ANSA 

  Realizat 
1. În cadrul realizării Programelor ANSA de monitorizare și 

supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății 

plantelor și furajelor pentru anul 2020 pe domeniile de 

competență a instituției, I.P. „LCTBANPC” a efectuat 
1.819 teste de laborator (99,6% din planul total de 1827 

de probe) și a valorificat 754,8 mii de lei din devizul de 

cheltuieli aprobat de  ANSA în sumă de 769,9 de mii de 
lei (grad de realizare a devizului de cheltuieli – 98,0%), 

în conformitate cu numărul de probe prezentat de ANSA. 

2. În adresa ANSA au fost remise: 
- 1.599 de rapoarte de încercări; 

- 7 rapoarte privind mersul realizării Programelor 

ANSA de monitorizare și supraveghere. 

- prestarea serviciilor de instruire 
(individuală/în grup) a 

specialiștilor din sectorul 

vitivinicol și băuturilor alcoolice 

Număr de 
activități de 

instruire 

organizate 
Număr de 

persoane  

participante 

Realizat 
1. În anul 2020, la solicitarea producătorilor de produse 

alcoolice, în cadrul LÎ al instituției a fost oferit suport 

metodologic şi practic pentru 8 specialiști din 
laboratoarele a 5 întreprinderi, în vederea însuşirii de 

către aceștia a metodelor fizico-chimice și microbiologice 

la testarea produselor alcoolice și vitivinicole. 

- organizarea și desfășurarea în 
cadrul I.P. a degustărilor vinurilor 

DOP/IGP, la solicitarea 

producătorilor/importatorilor 

Număr de 
activități de 

degustare 

organizate 
Număr de mostre 

prezentate 

Realizat 
1. Pe parcursul anului de referință, la solicitarea 

producătorilor/importatorilor, au fost organizate 29 de 

ședințe de degustare a producției vitivinicole și alcoolice.  

- acordarea suportului diferitor 

entități (ANSA, ONVV, asociații 
de producători etc.), producătorilor 

din sectorul vitivinicol și 

băuturilor alcoolice în desfășurarea 
activităților solicitate (degustări, 

întruniri etc.) 

Număr de 

activități 
organizate 

Număr de 

persoane  
participante 

Realizat 

1. I.P. „LCTBANPC” a acordat suportul solicitat în vederea 
organizării a 2 activități de degustare a producției 

vitivinicole și alcoolice. 

5.  Menținerea de către organismul de certificare (OC) a statutului de OC acreditat 

 A se vedea Raportul privind realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „Laboratorul central de testare a 

băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” pentru anii 2020 – 2022 

 

6.  Menținerea de către laboratorul de încercări  a statutului de laborator acreditat 

 A se vedea Raportul privind realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „Laboratorul central de testare a 

băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” pentru anii 2020 – 2022 
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7.  Extinderea domeniului de competență a laboratorul de încercări și a organismului de certificare 

 A se vedea Raportul privind realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „Laboratorul central de testare a 

băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” pentru anii 2020 – 2022 

 

8.  Eficientizarea proceselor de lucru și optimizarea tarifelor la serviciile prestate de instituție 

8.1.  Optimizarea tarifului la prestarea în 
regim de urgență a serviciilor de 

certificare, inclusiv: 

  Director 
Șef adjunct OC 

Contabil-șef 

Realizat 
 

- efectuarea analizei/calculelor 
necesare privind 

posibilitatea/oportunitatea 

optimizării tarifului; determinarea, 

după caz, a noului cuantum al 
tarifelor 

Analiză/calcule 
efectuate 

pînă la 
15.02.20 

Realizat 
1. Au fost efectuate analiza/calculele necesare. 

2. Cuantumul tarifului a fost optimizat în sensul reducerii 

acestuia (de la 200% la 150%). 

- emiterea ordinului de 

aprobare/punere în aplicare a 
tarifului optimizat 

Ordin emis 15.02.20 Realizat 

1. A fost emis ordinul nr.10-ab din 13.02.2020 Cu privire 
la aprobarea noului tarif la prestarea în regim de urgență 

a serviciilor de certificare. 

- aplicarea tarifului optimizat Număr de servicii 

de certificare 
prestate cu tarif 

optimizat 

17.02.20 Realizat 

1. Cu începere de la 17.02.2020 acordarea în regim de 
urgență, la cererea solicitanților, a serviciilor de 

certificare, incluzînd efectuarea analizei complete a 

produsului (indicii fizico-chimici și de inofensivitate), a 
fost realizată cu aplicarea tarifului optimizat/redus. 

8.2.  Optimizarea tarifelor la prestarea unor 

servicii de efectuare a investigațiilor 

fizico-chimice la producția 
vitivinicolă/alcoolică (determinarea 

concentrației alcoolice, a densității 

relative și a concentrației în masă a 
extractului total) conform procedurii 

specifice PS-08-TAV-LÎ (metoda DE), 

inclusiv: 

  Director 

Șef adjunct OC 

Contabil-șef 

Realizat 

 

- efectuarea analizei/calculelor 
necesare privind 

posibilitatea/oportunitatea 

optimizării tarifelor; determinarea, 

după caz, a noului cuantum al 
tarifelor  

Analiză/calcule 
efectuate 

pînă la 
03.02.20 

Realizat 
1. Au fost efectuate analiza/calculele necesare. 

2. Cuantumul tarifului a fost optimizat în sensul reducerii 

acestuia (de la 300 de lei la 150 de lei). 
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 - emiterea ordinului de 
aprobare/punere în aplicare a 

tarifelor optimizate 

Ordin emis pînă la 
04.02.20 

 Realizat 
1. A fost emis ordinul nr.8-ab din 04.02.2020 Cu privire la 

aprobarea tarifelor noi la prestarea unor servicii. 

- aplicarea tarifelor optimizate Număr de 

investigații 
efectuate conform 

tarifelor 

optimizate 

pe 

parcursul 
anului, 

începînd 

cu 
05.02.20 

Realizat 

1. Cu începere de la 05.02.2020, la efectuarea 
investigațiilor fizico-chimice la producția vitivinicolă/ 

alcoolică (determinarea concentrației alcoolice, a 

densității relative și a concentrației în masă a extractului 
total) au fost aplicate tarifele optimizate/reduse. 

8.3.  Optimizarea tarifului pentru efectuarea 

lucrărilor de analiză a documentelor la 

eliberarea certificatului VI-1 în bază de 
raport de încercări, inclusiv: 

  Director 

Șef adjunct OC 

 

Realizat 

 

- efectuarea analizei/calculelor 

necesare privind posibilitatea/ 

oportunitatea optimizării tarifului 

Analiză/calcule 

efectuate 

pînă la 

26.02.20 
Realizat 

1. Au fost efectuate analiza/calculele necesare. 

2. Cuantumul tarifului a fost optimizat în sensul reducerii 
acestuia (de la 72 de lei la 35,7 lei). 

- emiterea ordinului de 

aprobare/punere în aplicare a 
tarifului optimizat 

Ordin emis 26.02.20 Realizat 

1. A fost emis ordinul nr.15-ab din 26.02.2020 Cu privire 
la aprobarea noului tarif 

pentru efectuarea lucrărilor de analiză a documentelor la 

eliberarea certificatului VI-1 în bază de raport de 

încercări (RÎ). 

- aplicarea, după caz, a tarifului 

optimizat 

Număr de lucrări 

de analiză a 

documentelor, 
efectuate conform 

tarifului optimizat  

pe 

parcursul 

anului, 
începînd 

cu 

27.02.20 

Realizat 

1. Cuantumul optimizat al tarifului pentru efectuarea 

lucrărilor de analiză a documentelor la eliberarea 
certificatului VI-1 în bază de raport de încercări s-a 

aplicat cu începere de la 27.02.2020.  

   Realizat suplimentar: 
1. Începînd cu 01.11.2020, în scopul susținerii parțiale a 

activității economice a producătorilor sectorului 

vitivinicol și de fabricare a băuturilor tari afectate de 
presiunea pandemiei COVID-19 și consecințele secetei 

din anul 2020, în temeiul deciziei Consiliului din  

28.10.2020 (proces-verbal nr.03), al ordinelor I.P. 

„LCTBANPC” nr.75-ab din 29.10.2020 și nr.86-ab din 
31.12.2020, instituția a aplicat o reducere de 10% a 

tarifelor la toate serviciile, prestate producătorilor de 

produse vitivinicole/alcoolice, în perioada 01 noiembrie 
- 31 decembrie 2020. 
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     2. Perioada respectivă a fost prelungită pînă la intrarea în 
vigoare a HG cu privire la aprobarea noului nomenclator 

al serviciilor instituției și tarifelor la acestea 

(17.01.2021). 

8.4.  Eficientizarea serviciului de 

determinare a calității vinurilor prin 

utilizarea metodei automate 
multiparametru – metoda spectroscopia 

FTIR, asigurînd emiterea rezultatelor în 

timp de maxim 48 de ore, inclusiv: 

  Director 

Șef LÎ 
Realizat parțial 

 

- analiza posibilităților existente/ 
necesităților suplimentare pentru 

utilizarea metodei respective 

Analiză efectuată aprilie-mai 
2020 

Realizat 
1. În urma analizei posibilităților existente/ necesităților 

suplimentare pentru utilizarea metodei automate 

multiparametru – metoda spectroscopia FTIR, a fost 
luată decizia privind aplicarea în activtatea laboratorului 

a metodei în cauză. 

- asigurarea dotării cu echipamentul 

necesar 

Dotare asigurată aprilie-mai 

2020 
Neinițiat 

1. Selectarea tipului de echipament mai performant și 
procurarea acestuia a fost transferată pentru anul 2021, 

în contextul pandemiei COVID-19. 

- prestarea serviciului respectiv Număr de 

încercări, 
efectuate în 

condițiile 

enunțate 

pe 

parcursul 
anului, 

începînd 

cu  
mai 2020 

Neinițiat 

1. Prestarea serviciului în cauză a fost transferată pentru 
anul 2021, după procurarea echipamentului necesar. 

8.5.  Eficientizarea procedurii de emitere 

pentru micii producători a documentelor 

justificative (VI-1 și altele) prin 
excluderea efectuării unor încercări 

suplimentare (în cazul existenței unui 

certificat de conformitate emis anterior 
în baza raportului de încercări la 

produsul dat), inclusiv: 

  

 

Director 

Șef adjunct OC, 

în comun cu 
micii producători 

Realizat parțial 

 

- analiza posibilității de aplicare a 

noilor condiții de prestare a 
serviciului respectiv 

Analiză efectuată pînă la 

01.02.20 
 

Realizat 

1. Analiza a fost efectuată fiind constatată posibilitatea 
aplicării noilor condiții de prestare a serviciului 

respectiv. 
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 - implementarea serviciului în 
condiții noi 

Număr de 
documente 

justificative (VI-1 

și  altele) emise în 

condițiile 
enunțate 

pe 
parcursul 

anului, 

începînd 

cu 
01.02.20 

 Realizat 
1. Noile condiții de prestare au fost puse în aplicare. 

8.6.  Eficientizarea procedurii de emitere 

pentru micii producători a documentului 
justificativ în baza raportului de 

încercări pentru  indicii diglucozid 

malvidol și acid citric, emis anterior 

pentru categoria de vin produs în sezon 
(vin sec roșu/vin sec alb), în funcție de 

categoria de clienți în care se clasează 

producătorul. 
Aplicarea procedurii în cauză 

Procedură inițiată 

Număr de 
documente 

justificative emise 

în condițiile 

respective 

începînd 

cu 
01.02.20, 

pe 

parcursul 

anului 

Director 

Șef adjunct OC 
Neinițiat  

1. Procedura în cauză nu a fost solicitată de producători. 

9.  Consolidarea bazei de clienți ai instituției 

9.1.  Menținerea/extinderea bazei existente 

de clienți, inclusiv: 

 pe 

parcursul 
anului 

 Realizat 

 

- clienți pe domeniul produse 

vitivinicole și alcoolice 

Număr de clienți 

menținuți/nou-

atrași 

Director 

Șef adjunct OC 
Realizat 

1. Pe parcursul anului 2020 a fost menținută baza de clienți 

în număr de 227 de solicitanți. 

2. Au fost atrași 4 clienți noi. 

- clienți pe domeniul produse 

alimentare, inclusiv cele 

conservate 

Număr de clienți 

menținuți/nou-

atrași 

Director adjunct 

 
Realizat 

1. Numărul de clienți solicitanți ai serviciilor pe domeniul 

respectiv s-a majorat cu 8,5%. 

9.2.  Menținerea în stare actualizată a listei 
oficiale a micilor producători de vinuri 

din Moldova 

Listă actualizată 
în termen 

trimestrial, 
pe 

parcursul 

anuluii 

Director 
Șef adjunct OC, 

în comun cu 

AMPVM 

Realizat 
1. Lista se menține în stare actualizată. 

9.3.  Efectuarea clasificării interne a 

producătorilor produselor vitivinicole, 

inclusiv a celor mici, în vederea 

diferențierii abordărilor instituției la 
prestarea serviciilor de certificare, în 

funcție de nivelul riscurilor asociate pe 

care aceștia îl prezintă, inclusiv: 

 

 

 

 

 Director 

Șef adjunct OC 

 

Realizat 

 

- elaborarea listei criteriilor de 

clasificare a producătorilor pe 

categorii; 

Listă 

elaborată/aprobată 

14.02.20 Realizat 

1. A fost elaborată lista criteriilor de clasificare a 

producătorilor pe 3 categorii, în funcție de nivelul 

riscurilor asociate pe care aceștia îl prezintă. 
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 - efectuarea clasificării solicitanților 
pe categorii, în conformitate cu 

criteriile de clasificare elaborate; 

Listă a 
solicitanților 

clasificați pe 

categorii 

pe 
parcursul 

anului, 

trimestrial 

 Neinițiat 
1. Clasificarea nu a fost aplicată în contextul pandemiei 

COVID-19. 

- monitorizarea și actualizarea 
sistematică a clasificării 

solicitanților pe categorii. 

Liste ale 
solicitanților 

clasificați pe 

categorii 
actualizate 

 

10.  Dezvoltarea cooperării cu părțile interesate, producătorii vitivinicoli  

10.1.  Participarea la evenimente (întruniri, 

conferințe, mese rotunde, expoziții etc.) 
organizate de ANSA, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului (MADRM), Oficiul Național 

al Viei și Vinului (ONVV), Centrul 
Național de Acreditare (MOLDAC), 

Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică ș.a. 

Numărul de 

participări 

pe 

parcursul 
anului 

Director 

 
Realizat 

1. La 21.02.2020, un grup de degustători din cadrul I.P. 
„LCTBANPC” a participat la cea de-a treia degustare 

regională, axată pe regiunea delimitată pentru 

producerea vinurilor cu Indicație Geografică Protejată 

Codru, care a fost organizată de I.P. „ONVV”. 
2. I.P. „LCTBANPC” a găzduit, la 07.02.2020,  degustarea 

divinurilor din categoria V.S.O.P (5 ani) procurate din 

rețelele de comerț din țară (în total 16 mostre), organizată 
de Asociaţia Producătorilor de Divin şi Brandy din 

Moldova, în vederea identificării gamei organoleptice 

prezente în divinurile expuse spre examinare. 
La degustarea în cauză au participat reprezentanți ai 20 

de vinării producătoare de divin – membri ai Asociației. 

10.2.  Cooperarea cu Asociația micilor 

producători de vinuri din Moldova 
(AMPVM), inclusiv: 

  Director 

Șef ajunct OC 
Șef LÎ 

 

Realizat parțial 

- încheierea unui acord de 

colaborare între I.P. 

„LCTBANPC” și AMPVM 

Acord de 

colaborare 

încheiat 

20.03.2020 Neinițiat 

1. Acordul de colaborare nu a fost încheiat în contextul 

pandemiei COVID-19. 

- organizarea evenimentelor, 

întrunirilor de lucru periodice (în 

format restrîns/larg), la necesitate, 
cu reprezentanți ai AMPVM în 

vederea abordării subiectelor de 

interes comun 

- realizarea planurilor de acțiuni 
convenite, după caz 

Număr de 

evenimente, 

întruniri 
organizate 

Număr de acțiuni 

planificate/ 

realizate 
Număr de acțiuni  

pe 

parcursul 

anului 
(după caz) 

Realizat 

1. La 28.01.2020 a fost organizată o întrunire de lucru cu 

un grup de mici producători de vinuri din Moldova. 
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     Realizat suplimentar 
1. I.P. „LCTBANPC” a examinat adresarea comună către 

Președintele RM a reprezentanților asociațiilor din 

sectorul vitivinicol privind reducerea tarifelor pentru 

serviciile de certificare. 
2. Au fost înaintate propuneri de rigoare. 

10.3.  Cooperarea cu asociațiile producătorilor 

de vinuri/divinuri/băuturi alcoolice din 
Moldova, inclusiv: 

  Director 

Șef adjunct OC 
Șef LÎ 

 

Realizat 

 

- organizarea, la necesitate, a 

evenimentelor, întrunirilor de 

lucru periodice (în format 
restrîns/larg), cu asociațiile 

producătorilor de 

vinuri/divinuri/băuturi alcoolice în 
vederea abordării subiectelor de 

interes comun 

- realizarea planurilor de acțiuni 

convenite, după caz 

Număr de 

evenimente, 

întruniri 
organizate 

Număr de acțiuni 

planificate/ 
realizate 

 

pe 

parcursul 

anului, 
conform 

termenelor 

stabilite 
(după caz) 

Realizat 

1. La 11.02.2020 a fost organizată o întrunire de lucru cu 

reprezentanți ai producătorilor produselor vitivinicole 
din Moldova. 

Realizat 

1. Au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanți ai 

asociațiilor „Vadul lui Traian”, „Ștefan-Vodă”, 
Asociația producătorilor de băuturi tari în vederea 

consultării cuantumului tarifelor la serviciile prestate de 

I.P. „LCTBANPC” determinate în baza proiectului noii 
Metodologii de calculare a acestora pentru înaintare spre 

aprobare de către Guvern. 

10.4.  Cooperarea cu Universitatea Tehnică a 

Moldovei (Facultatea Tehnologia 
Alimentelor), inclusiv: 

  Director 

Șef adjunct OC 
Șef LÎ 

 

Neinițiat 

 

- organizarea evenimentelor, 

întrunirilor de lucru periodice (în 
format restrîns/larg), la necesitate, 

în vederea abordării subiectelor de 

interes comun  

Număr de 

evenimente, 
întruniri 

organizate 

Număr de acțiuni 

planificate 

 Neinițiat 

1. Nu a parvenit necesitatea. 

- realizarea planurilor de acțiuni 

convenite (după caz) 

Număr de acțiuni 

realizate 

 Neinițiat 

1. Nu au fost convenite acțiuni comune. 

11.  Consolidarea infrastructurii I.P. „LCTBANPC” 

 A se vedea Raportul privind realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „Laboratorul central de testare a 
băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” pentru anii 2020 – 2022 

 

12.  Fortificarea sistemului informațional automatizat SIA-L-VPA. 

Iimplementarea în cadrul I.P. „LCTBANPC” a sistemului informațional de management al laboratoarelor (SI LIMS) 

 A se vedea Raportul privind realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „Laboratorul central de testare a 

băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” pentru anii 2020 – 2022 
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13.  Consolidarea competenței personalului I.P. „LCTBANPC” 

 A se vedea Raportul privind realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „Laboratorul central de testare a 

băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” pentru anii 2020 – 2022 

 

14.  Management intern 

14.1.  Elaborarea și aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru 

anii 2020-2022. 

Strategie 

elaborată/ 

aprobată și 

publicată pe 
pagina web a 

instituției 

martie 

2020 

Director 

Director adjunct 

Șef adjunct OC 

Șef LÎ 
Contabil-șef 

Manager resurse 

umane 

Realizat 

1. Strategia de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 

2020-2022 a fost elaborată și a fost aprobată de Consiliul 

instituției la ședința acestuia din 11.03.2020. 
2. Strategia respectivă a fost publicată pe pagina web a 

instituției, precum și a fost prezentată fondatorului 

(ANSA). 

Întocmirea rapoartelor privind 

realizarea Strategiei în cauză și 

prezentarea acestora spre examinare 

Consiliului instituției 

Rapoarte 

întocmite și 

prezentate 

Consiliului  

semestrial Realizat 

1. Un raport, cu privire la realizarea în perioada ianuarie – 

septembrie 2020 a Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. 
„LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, a fost prezentat 

Consiliului și examinat la ședința acestuia din 

28.10.2020 (proces-verbal nr.03). 
Devierea de la termenul stabilit de prezentare a 

raportului a fost determinată de condițiile specale de 

activitate a I.P. „LCTBANPC”, desfășurată începînd cu 

luna martie 2020 în contextul stării de urgență declarate 
pe întreg teritoriul RM în legătură cu situația 

epidemiologică (COVID-19). 

14.2.  Elaborarea și aprobarea de către 
Consiliul instituției a Planului de 

activitate a I.P. „LCTBANPC” pentru 

anul 2020. 

Plan elaborat/ 
aprobat  și 

publicat pe pagina 

web a instituției 

martie 
2020 

Director 
Director adjunct 

Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

Contabil-șef 
Manager resurse 

umane 

Realizat 
1. Planul de activitate a I.P. „LCTBANPC” pentru anul 

2020 a fost elaborat și a fost aprobat de Consiliul 

instituției la ședința acestuia din 11.03.2020. 

 

Întocmirea rapoartelor privind 

realizarea Planului de activitate și 

prezentarea acestora spre examinare 
Consiliului instituției 

Număr de 

rapoarte întocmite 

și prezentate spre 
examinare 

Consiliului 

pe 

parcursul 

anului 
 

Realizat 

1. La ședințele Consiliului din perioada de referință au fost 

prezentate informații curente pe mai multe aspecte 
privind realizarea Planului de activitate pentru anul 

2020. 

14.3.  Efectuarea analizei de management a 

OC și a LÎ pentru anul 2019. 
 

Analize de 

management 
efectuate 

Rapoarte 

întocmite 

mai 2020 

 

Director 

Director adjunct 
Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

Realizat 

1. Analizele de management pentru anul 2019 au fost 
efectuate. 

2. Rapoartele au fost întocmite: 

- pe OC – la 20.05.2020; 
- pe LÎ   – la 31.05.2020. 
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14.4.  Elaborarea, după caz, și aprobarea 
Planurilor de acțiuni de îmbunătățire a 

stemului de management. 

Planuri de acțiuni 
întocmite 

mai, 
an.2020 

 Realizat 
1. În urma analizelor efectuate de management au fost 

elaborate și aprobate de către directorul I.P. 

„LCTBANPC” 2 planuri de acțiuni pentru anul 2020: 

- pe OC, care conține 20 de acțiuni de 
îmbunătățire; 

- pe LÎ, care conține 8 de acțiuni de îmbunătățire. 

Realizarea Planurilor de acțiuni Planuri de acțiuni 
realizate 

pe 
parcursul 

anului, 

conform 

termenelor 
stabilite 

Realizat 

1. Toate acțiunile planificate au fost realizate în termen. 

14.5.  Reprezentarea eficientă a intereselor 

I.P. „LCTBANPC” în instanțe de 
judecată naționale. 

Monitorizarea permanentă a dosarelor 

aflate pe rol în instanțele de judecată 

naționale 

Număr de 

referințe 
întocmite/ 

prezentate (după 

caz) 

Număr de cereri 
întocmite/ 

prezentate (după 

caz) 
Număr ședințe de 

judecată după 

caz) 

pe 

parcursul 
anului 

Director 

Jurisconsult (în 
bază de contract 

prestări servicii) 

Realizat 

1. Cereri de chemare în judecată nu au fost inițiate din lipsă 
de necesitate. 

2. Se află în proces de executare 3 titluri executorii de 

recuperare a datoriilor istorice ale agenților economici 

față de Î.S. „CNVCPA”. 
3. De către instanțele de judecată sunt validate datoriile 

față de Î.S. „CNVCPA” a 9 agenți economici aflați în 

proces de insolvabilitate. 
4. I.P. „LCTBANPC” monitorizează sistematic evoluția 

situației aferente întreprinderilor debitoare în cauză. 

14.6.  Asigurarea unui proces transparent al 
achizițiilor de mărfuri, lucrări și 

servicii, inclusiv: 

  Director 
Director adjunct 

Șef adjunct OC 

Șef LÎ 
Contabil-șef 

Jurisconsult (în 

bază de contract 
prestări servicii) 

Realizat 
 

- evaluarea necesarului de achiziții 
de bunuri, servicii și lucrări 

Evaluare 
efectuată 

ianuarie 
2020 

Realizat 
1. Evaluarea necesarului de achiziții pentru anul 2020 a 

fost efectuată în termen (ianuarie 2020). 
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14.7.  - elaborarea și aprobarea planului de 
achiziții publice în anul 2020; 

Plan de achiziții 
elaborat și aprobat 

ianuarie 
2020 

 Realizat 
1. Planul de achiziții a fost elaborat și a fost aprobat de 

către directorul I.P. „LCTBANPC” la 03.01.2020. 

2. Planul de achiziții pentru anul 2020 a fost examinat și 

aprobat la ședința Consiliului din 11.03.2020 (proces-
verbal nr.01). 

- plasarea planului pe pagina web a 

instituției; 

Plan de achiziții 

plasat pe pagina 
web 

ianuarie 

2020 
Realizat 

1. Planul de achiziții pentru anul 2020 a fost plasat pe 
pagina web a instituției la începutul lunii ianuarie 2020. 

- realizarea planului de achiziții în 

conformitate cu procedurile 

aplicabile 

Număr de 

contracte 

încheiate 
 

pe 

parcursul 

anului 

Realizat 

1. Pe parcursul perioadei de gestiune instituția a 

achiziționat servicii, bunuri și lucrări în sumă de 5.414,1 
de mii lei, planul fiind realizat la nivel de 59,8%, în 

limitele necesităților. 

2. Pe parcursul anului 2020 au fost încheiate 47 de 
contracte noi de achiziții. 

14.8.  Asigurarea unui management eficient al 

resurselor financiare și activității 

financiar-contabile, inclusiv: 

  Director 

Director adjunct 

Contabil-șef 
 

Realizat 

 

- elaborarea și aprobarea bugetului 

I.P. „LCTBANPC” pentru anul 

2020 

Buget 

elaborat/aprobat 

ianuarie 

2020 
Realizat 

1. Bugetul I.P. „LCTBANPC” pentru anul 2020 a fost 

elaborat și a fost aprobat de Consiliul instituției la 

ședința din 11.03.2020 (proces-verbal nr.01). 

- întocmirea rapoartelor financiare Număr de 

rapoarte 

financiare 
întocmite 

pe 

parcursul 

anului 

Contabil-șef 

 
Realizat 

1. Pe parcursul anului 2020 au fost întocmite și prezentate 

organelor de resort (Inspectoratul fiscal, BNS etc.), în 
termenele stabilite, 44 de rapoarte obligatorii. 

14.9.  Asigurarea unei bune gestionări a 

patrimoniului I.P. „LCTBANPC”, 

inclusiv: 

   Realizat 

 

- efectuarea inventarierii anuale a 

patrimoniului instituției 

Inventariere 

anuală efectuată 

tr.IV, 

an.2020 

Director 

Contabil-șef 
Realizat 

1. Inventarierea anuală a patrimoniului I.P. „LCTBANPC” 

a fost efectuată în perioada decembrie 2020 – ianuarie 

2021. 
2. Urmare a inventarierii anuale, devieri de la datele 

contabilității nu au fost constatate. 

- efectuarea inventarierilor 
inopinate ale numerarului 

(trimestrial) 

Număr de 
inventarieri 

efectuate 

pe 
parcursul 

anului 

Realizat 
1. Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate inventarieiri 

inopinate ale numerarului. 

2. În rezultatul inventarierilor în cauză nu au fost constatate 

excedent/lipsă de numerar în casieria instituției. 
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14.10.  Îmbunătățirea sistemului de control 
intern managerial (conform 

prevederilor ordinului Ministerului 

Finanțelor nr.4 din 09.01.2019 cu 

privire la aprobarea Regulamentului 
privind autoevaluarea, raportarea 

sistemului de control intern managerial 

și emiterea Declarației de răspundere 
managerială), inclusiv: 

  Director 
 

Realizat 

- organizarea și desfășurarea 

misiunilor de audit intern 

(conform unui plan aparte) 

Număr de misiuni 

de audit 

desfășurate 

pe 

parcursul 

anului 

Realizat 

1. În perioada 18 iunie – 06 iulie 2020, în conformitate cu 

planul aprobat, a fost efectuată o misiune de audit intern 
aferentă domeniului de competență a organismului de 

certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC”. 

2. În urma auditului intern au fost constatate 4 
neconformități, pentru înlăturarea cărora au fost stabilte 

17 acțiuni corective.  

3. Toate neconformitățile (4) au fost înlăturate în 
termenele stabilite. 

- organizarea eficientă a 

autoevaluării sistemului de 

control intern managerial 
pentru anul 2019 

Autoevaluare 

efectuată 

ianuarie-

februarie 

2020 

Realizat 

1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial 

pentru anul 2020 a fost efectuată în luna ianuarie 2021. 

- raportarea sistemului de control 

intern managerial pentru anul 

2019 fondatorului (ANSA) 

Raport prezentat februarie 

2020 
Realizat 

1. Raportul anual privind controlul intern managerial în I.P. 

„LCTBANPC” a fost aprobat de către directorul 
instituției la 25 ianuarie 2021. 

2. Raportul în cauză a fost prezentat fondatorului (ANSA) 

la 25.01.2021. 

- emiterea Declarației de 

răspundere managerială pentru 

anul 2019, plasarea acesteia pe 

pagina web a instituției 

Declarație emisă februarie 

2020 
Realizat 

1. Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020 a 

fost emisă la 25.01.2021. 

2. Declarația în cauză a fost plasată pe pagina web a I.P. 
„LCTBANPC”. 

14.11.  Informarea publicului privind 

activitatea I.P. „LCTBANPC”, inclusiv: 

  Director 

Director adjunct 
Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

Realizat 

- actualizarea, după caz, a bazei 
documentare aferente serviciilor 

prestate de instituție afișate pe 

pagina web a insituției 

Bază 
documentară 

actualizată 

 

pe 
parcursul 

anului 

Realizat 
1. Pe parcursul anului 2020 pe pagina web a instituției a 

fost sistematic actualizată baza documentară a instituției. 
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 - reflectarea activității curente a 
instituției prin plasarea pe pagina 

web/în alte surse de informare în 

masă a informațiilor utile părților 

interesate (evenimente organizate, 
avize etc.)  

Număr de 
informații plasate 

pe pagina web a 

I.P., în alte surse 

  Realizat 
1. Pe parcursul anului 2020 pe pagina web a instituției au 

fost plasate: 

- 12 informații referitoare la evenimentele organizate 

în cadrul/la care a participat I.P. „LCTBANPC”; 
- 10 avize, informații utile părților interesate cu 

privire la activitatea instituției, altele. 

 

 

 

Director (semnătura)  Lucia GHERDELESCU 

 

05 februarie 2021 


