
 

RAPORT 

privind realizarea în anul 2020 

a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare 

a I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” 

pentru anii 2020 – 2022 
 

 

Obiectivul general al Strategiei este consolidarea capacităților instituționale ale I.P. „LCTBANPC” în vederea corespunderii calității de laborator național 

de referință pe domeniile sale de competență. 

 
Obiective/Acțiuni Termen de 

realizare 

Responsabili 

pentru 

implementare 

Costuri estimate Indicatorii de 

progres 

Realizat 

1 2 3 4 5 6 

Obiectivul specific 1. Menținerea de către laboratorul de încercări  din cadrul I.P. „LCTBANPC” a statutului de laborator acreditat  

1.1. Menținerea domeniului de acreditare 

existent pentru care a fost obținută 
acreditarea, inclusiv: 

- 42 de metode acreditate – pe 

domeniul producției vitivinicole și 

alcoolice; 
- 120 de metode acreditate – pe 

domeniul produse alimentare, 

inclusiv conservate 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Director adjunct 

Șef LÎ 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Numărul de 

metode 
acreditate 

menținute 

Realizat parțial 

1. În urma evaluărilor de supraveghere a LÎ, 
efectuate de echipele MOLDAC în anul 

2020, LÎ a primit decizia MOLDAC nr.138 

din 29.09.2020 de menținere a acreditării la 
cerințele standardului SM SR ISO/IEC EN 

17025:2018. 

2.  Sunt menținute: 

- pe domeniul produse vitivinicole și 
alcoolice – toate 42 de de metode 

acreditate; 

- pe domeniul produse alimentare, inclusiv 
conservate – 95 de metode acreditate (din 

120 de metode). 

Alte 24 de metode acreditate au fost 

evaluate ca fiind depășite și, respectiv, 

neaplicabile în viitor. 
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     Pentru 1 metodă (deteminarea Hg) 

acreditarea a fost suspendată. Metoda 
dată a fost înlocuită cu metoda 

spectroscopie atomică pentru care se 

planifică extinderea acreditării 

(preconizată pentru luna mai 2021). 

1.2. Asigurarea validității rezultatelor 

încercărilor în vederea îmbunătățirii 

continue a serviciilor prestate de 
laboratorul de încercări, inclusiv: 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 

Director adjunct 
Șef LÎ 

În limitele 

bugetului 

aprobat 
(surse proprii) 

 

 

 

 

 

- asigurarea calității rezultatelor 

încercărilor de laborator prin 

efectuarea testelor de competență 
organizate de provaiderul european 

acreditat BIPEA și a altor comparări 

interlaboratoare; 

Numărul de 

participări la 

teste de 
competență 

organizate de 

provaideri 

Numărul de 
participări la 

comparări 

interlaboratoare, 
altele decît teste 

de competență 

Realizat 

1. În luna septembrie 2020 I.P. „LCTBANPC” 

s-a abonat la 5 programe ale furnizorului de 
teste de competență BIPEA (cu 3 mai multe 

față de an.2019), inclusiv 2 programe – pe 

domeniul băuturilor vitivinicole și alcoolice 
și 3 – pe domeniul produse alimentare, 

inclusiv cele conservate. 

Costul programelor în cauză a constiuit 

suma de 5,3 mii euro. 
În cadrul realizării programelor respective  

instituția a recepționat 18 mostre, fiind 

obținute circa 180 de rezultate. 
2. În anul 2020 LÎ al instituției a participat în 8 

comparări interlaboratoare (ILC) locale, din 

care 2 au fost organizate nemijlocit de I.P. 
„LCTBANPC”. 

Suplimentar, la decizia fondatorului 

(ANSA), I.P. „LCTBANPC” a organizat 1 

comparare interlaboratoare locală, care a 
avut drept obiect determinarea conținutului 

de nitrați în produse alimentare de origine 

vegetală și la care au paticipat 5 laboratoare 
acreditate din Republica Moldova. Raportul 

privind  rezultatele ILC a fost prezentat 

ANSA. 
În total în cadrul ILC locale au fost analizate 

18 probe la 40 de indici de calitate și 

inofensivitate. 
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- asigurarea calității rezultatelor 

încercărilor efectuate de laborator 
prin utilizarea materialelor de 

referință certificate; 

 

   Numărul de 

încercări de 
laborator la care 

au fost utilizate 

materiale de 

referință 
certificate 

(MRC) 

Realizat 

1. În anul 2020 au fost achiziționate materiale 
de referință certificate care satisfac cerințele 

ISO/IEC 17034, produse de producători 

europeni certificați (Sigma Aldrich, Merck, 

Fluka ș.a.). 
2. MRC au fost utilizate la aplicarea tuturor 

metodelor de încercări instrumentale (17 la 

număr). 

- asigurarea trasabilității măsurărilor 

prin etalonarea echipamentelor 

   Numărul 

certificatelor de 

etalonare 

obținute 

Realizat 

1. În perioada de referință au fost etalonate: 

 pe domeniul produse  vitivinicole și 

alcoolice: 
- 6 echipamente – prin etalonări 

externe; 

- 15 echipamente – trasabilitate 

asigurată prin MRC. 

 pe domeniul produse alimentare, 
inclusiv conservate: 

- 24 de echipamente – prin etalonări 

externe; 
- 11 echipamente – trasabilitate 

asigurată prin MRC. 

1.3. Îmbunătățirea și actualizarea 

documentelor sistemelor de 
management (SM) reieșind din cerințele 

documentelor EA/ILAC aplicabile care 

suportă modificări pe parcurs 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Director adjunct 

Șef LÎ 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Numărul de 

documente SM 
îmbunătățite/ 

actualizate 

(ISO/IEC 

17025) 

Realizat 

1. În perioada de referință a fost asigurată: 

- finalizarea formării unui SM unificat, 

comun pentru ambele părți ale 

laboratorului de încercări (locația 
str.Grenoble și locația str.Uzinelor); 

- alinierea integrală a documentelor SM la 

cerințele noii versiuni a standardului SM 
EN ISO/IEC 17025:2018, cu anticipare 

față de termenul stabilit de ILAC 

(noiembrie 2021); 
- traducerea documentelor SM al LÎ din 

limba rusă în limba română, în proporție 

de 90 la sută; 
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     - elaborarea/actualizarea a 27 de rapoarte 

de verificare și validare a metodelor de 
încercări, rapoarte de evaluare a 

incertitudinii de măsurare conform unei 

noi modalități, recomandate de echipa 

MOLDAC la evaluarea de supraveghere 
a LÎ din februarie 2020. 

1.4. Pregătirea pentru evaluarea de 

supraveghere din partea echipei 
MOLDAC a laboratorului de încercări 

în scopul menținerii acreditării la 

cerințele  standardului SM EN ISO/IEC 

17025:2018 Cerinţe generale pentru 
competenţa laboratoarelor de încercări 

şi etalonări (conform unui plan aparte) 

ianuarie-

iulie 2020 

Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Director adjunct 

Șef LÎ 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Plan de 

pregătire realizat 
Realizat 

1. Planul de pregătire a fost realizat integral și 
în termenele stabilite. 

1.5. Acordarea suportului necesar echipei 

MOLDAC în efectuarea evaluării de 
supraveghere 

iulie 2020 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Director adjunct 

Șef LÎ 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Prezentarea 

echipei 
MOLDAC, în 

termen oportun, 

a tuturor 
documentelor și 

informațiilor 

solicitate 

Realizat 

1. Evaluarea de supraveghere a LÎ de către 
echipele MOLDAC a fost efectuată: 

- în perioada 4-5 februarie 2020 – pe 

domeniul produse alimentare, inclusiv 
conservate (partea LÎ de la sediul 

secundar – str.Uzinelor 19); 

- în perioada 22-29 iulie 2020 – pe 
domeniul produse vitivinicole și alcoolice 

și pe domeniul produse alimentare, 

inclusiv conservate (ambele locații) în 

scop de menținere a acreditării acestuia la 
cerințele standardului moldovean SM EN 

ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale 

pentru competența laboratoarelor de 
încercări şi etalonări. 

2. Echipelor MOLDAC le-a fost acordat tot 

suportul solicitat. 

1.6. Analiza rezultatelor evaluării. 
Identificarea cauzelor, stabilirea 

acțiunilor corective pentru înlăturarea 

neconformităților/observațiilor și 
realizarea acțiunilor respective (după 

caz) 

iulie-
septembrie 

2020 

Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

Director adjunct 

Șef LÎ 

În limitele 
bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Minim 
neconformități/ 

observații în 

cadrul evaluării 
de către echipa 

MOLDAC 

Realizat 
1. În rezultatul evaluării echipa MOLDAC: 

- nu a formulat neconformități pe 

domeniul produse vitivinicole și produse 
alcoolice; 
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    Numărul de 

neconformități/ 
observații 

înlăturate 

- a expus 3 neconformități majore și 7 

observații pe domeniul produse 
alimentare, inclusiv conservate. 

2. Toate neconformitățile și observațiile au fost 

înlăturate. 

Obiectivul specific 2. Menținerea de către organismul de certificare (OC) din cadrul I.P. „LCTBANPC” a statutului de OC acreditat 

2.1. Menținerea acreditării Organismului de 
certificare din cadrul instituției la 

cerinţele standardului SM SR EN 

ISO/IEC 17065:2013 „Evaluarea 

Conformității. Cerințe pentru organisme 
care certifică produse, procese și 

servicii, inclusiv pentru produsele 

vitivinicole și băuturile alcoolice, 
inclusiv: 

2020-2022 Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

Șef adjunct OC 

În limitele 
bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Numărul de 
poziții tarifare 

menținute 

Numărul de 

scheme de 
acreditare 

menținute 

Realizat 
1. În rezultatul evaluării de supraveghere, OC a 

primit decizia MOLDAC nr.188 din 

03.12.2020 de menținere a acreditării OC la 

cerințele standardului SM SR EN ISO/IEC 
17065:2013 pentru domeniul produse 

vitivinicole și alcoolice. 

 
 

- 9 poziții tarifare (2009, 2106, 2202, 

2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 

2208); 

    2. Sunt menținute: 

- toate cele 9 poziții tarifare (2009, 2106, 

2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 
2208); 

- 5 scheme de acreditare certificare (1, 

1b, 2, 3, DOP/IGP) 

- toate cele 5 scheme de acreditare 

certificare (1, 1b, 2, 3, DOP/IGP). 

2.2. Îmbunătățirea continuă a serviciilor 

prestate de organismul de certificare, 

inclusiv prin: 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 

Șef adjunct OC 

În limitele 

bugetului 

aprobat 
(surse proprii) 

  

- efectuarea evaluărilor în strictă 

conformitate cu prevederile 

procedurilor bazate pe analiza 

riscului 

Lipsă de 

reclamații 

confirmate 

Feed-backuri 
pozitive 

Realizat 

1. În anul 2020 în adresa activității OC au fost 

înaintate 3 reclamații. 

Toate reclamațiile au fost tratate cu 
feedback pozitiv din partea reclamantului. 

- reducerea termenelor de primire/ 

eliberare a documentelor justificative 
prin digitalizarea proceselor 

(utilizarea mijloacelor electronice – 

e-mail, viber etc.) 

Documente 

primite/ 
transmise cu 

utilizarea 

mijloacelor 

electronice 

Realizat 

1. Solicitanții beneficiază de posibilitatea de 
depunere a documentelor în format on-line. 

2. O parte din documentele justificative se 

transmit solicitanților prin mijloace 

electronice. 
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2.3. Elaborarea programului de evaluare/ 

supraveghere la producătorii care dețin 
schemele 2 și 3 de certificare. 

Realizarea planurilor respective 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Șef adjunct OC 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Planuri 

elaborate 
Planuri realizate 

Realizat parțial 

1. Programul pentru anul 2020 a fost elaborat în 
ianuarie 2020. 

2. Pentru perioada de referință programul  

respectiv a fost realizat în medie în proporție 

de 91%.. 
Astfel: 

- din 32 de evaluări/supravegheri/ 

reevaluări planificate pentru schema nr.3 
au fost realizate 26 de misiuni de 

evaluare (81,3%), inclusiv din oficiu – în 

legătură cu instituirea stării de urgență 

(COVID-19). 
O evaluare nu a fost efectuată în legătură 

cu intrarea întreprinderii respective în 

insolvabilitate. 
Cinci misiuni de evaluare au fost 

transferate pe anul 2021 din motive 

obiective (la cererea solicitantului). 
Suplimentar a fost efectuată o evaluare 

inițială. 

- pentru schema nr.2 de certificare au fost 

planificate 5 misiuni de evaluare, efectiv 
realizate – 5 (100%). 

Suplimentar au fost înfăptuite 2 evaluări 

inițiale. 

2.4. Îmbunătățirea și actualizarea 

documentelor sistemului de 

management (SM) reieșind din cerințele 

documentelor EA/IAF aplicabile care 
suportă modificări pe parcurs 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 

Șef adjunct OC 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Număr de 

documente 

îmbunătățite/act

ualizate 

Realizat 

1. Pe parcursul anului de referință au fost 

elaborate/actualizate 70 de documente ale 

sistemului de management al OC (manualul 
SM, proceduri, instrucțiuni de lucru, 

regulamente, formulare). 

2.5. Pregătirea pentru evaluarea de 
supraveghere din partea echipei 

MOLDAC a OC în scopul menținerii 

acreditării la cerințele  standardului de 

referință (conform unui plan aparte) 

ianuarie-
iulie 2020 

Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

Șef adjunct OC 

În limitele 
bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Plan de 
pregătire realizat 

Realizat 
1. Planul de pregătire a fost realizat integral și 

în termenele stabilite. 
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2.6. Acordarea suportului necesar echipei 

MOLDAC în efectuarea evaluării de 
supraveghere 

iulie 2020 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Șef adjunct OC 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Prezentarea 

echipei 
MOLDAC, în 

termen oportun, 

a tuturor 

documentelor și 
informațiilor 

solicitate 

Realizat 

1. Evaluarea de supraveghere a fost efectuată 
de echipa MOLDAC la 23-24 august 2020. 

2. Echipei MOLDAC i-a fost acordat tot 

suportul solicitat. 

2.7. Analiza rezultatelor evaluării efectuate 
de către echipa MOLDAC. 

Identificarea cauzelor, stabilirea 

acțiunilor corective pentru înlăturarea 

neconformităților/observațiilor și 
realizarea acțiunilor respective (după 

caz) 

iulie-
septembrie 

2020 

Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

Șef adjunct OC 

În limitele 
bugetului 

aprobat 

(surse proprii 

Minim 
neconformități/o

bservații în 

cadrul evaluării 

de către echipa 
MOLDAC 

Numărul de 

neconformități/o
bservații 

înlăturate 

Realizat 
1. În rezultatul evaluării echipa MOLDAC a 

expus 1 neconformitate și 2 observații. 

2. Toate neconformitățile și observațiile au fost 

înlăturate. 

Obiectivul specific 3. Extinderea domeniului de competență a laboratorul de încercări și a organismului de certificare  din cadrul I.P. „LCTBANPC” 

3.1. Extinderea domeniului de acreditare 
prin acreditarea metodelor de 

determinare a indicilor fizico-chimici 

pentru apa potabil 

2020-2021 Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

Director adjunct 

Șef LÎ 

Buget de stat 
În limitele 

bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Domeniu de 
acreditare extins 

Obligativitate de realizare a acțiunii în 

termenul stabilit ridicată 

1. Prin decizia Consiliului I.P. „LCTBANPC” 

din 28.10.20 (proces-verbal nr.03), 

obligativitatea realizării acțiunii respective 
în termenul stabilit a fost ridicată din cauze 

obiective care țin de factori externi, dat fiind 

faptul că pe parcursul anului 2020 nu au 
parvenit solicitări pentru determinarea 

indicilor fizico-chimici în apa potabilă. 

2. Consiliul a acordat directorului I.P. 
„LCTBANPC” dreptul de stabilire a altor 

termene rezonabile de realizare a acțiunii în 

cauză, după caz, în funcție de circumstanțe. 

3. I.P. „LCTBANPC” va examina suplimentar  
oportunitatea extinderii domeniului respectiv 

de acreditare. 
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3.2. Extinderea domeniului de acreditare 

prin acreditarea metodelor de încercări 
(metoda electroforeza capilară (CE) 

pentru determinarea coloranților în 

băuturi alcoolice/ nealcoolice după cum 

urmează: 
- Tartrazină (E-102); 

- Galben de chinolină (E-104); 

- Galben Sunset (E-110); 
- Azorubină (E-122); 

- Ponceu 4R (E-124); 

- Roșu Allura AC (E-129) 

2021-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Director adjunct 

Șef LÎ 

Buget de stat 

 
În limitele 

bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Domeniu de 

acrediatre extins 
Neinițiat 

1. Termenul nu este în fază activă. 
 

3.3. Extinderea competenței organismului de 
certificare din cadrul instituției pe 

segmentul certificării produselor 

alimentare și celor conservate, precum 
și pentru alte scheme de certificare 

(produse ecologice) 

2021-2022 Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

Șef adjunct OC 

În limitele 
bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Domeniu de 
acrediatre extins 

Neinițiat 
1. Termenul nu este în fază activă. 

 

Obiectivul 4. Consolidarea competenței personalului I.P. „LCTBANPC” 

4.1. Pregătirea experților din cadrul OC al 
I.P. „LCTBANPC” pe domeniile: 

2021-2022 Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

În limitele 
bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Numărul de 
experți pregătiți 

Numărul de 

poziții tarifare 

extinse 

 

- vitivinicol și băuturi alcoolice 

ecologice – 2 experți; 
Neinițiat 

1. Termenul nu este în fază activă. 

- produse alimentare, inclusiv 
conservate – 2 experți 

Neinițiat 
1. Termenul nu este în fază activă. 
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4.2. Instruirea personalului I.P. 

„LCTBANPC” conform planurilor de 
instruire aprobate pentru personalul OC 

și pentru personalul LÎ 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Director adjunct 

Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Planuri de 

instruire 
elaborate/ 

aprobate 

Numărul 

activităților de 
instruire 

desfășurate 

Numărul 
persoanelor 

instruite 

Realizat 

1. Planurile de instruire a personalului OC și LÎ 
pentru anul în curs au fost aprobate în 

ianuarie 2020. 

2. Pe parcursul anului în cadrul I.P. 

„LCTBANPC” au fost organizate în total 15 
activități de instruire internă, inclusiv: 

- pentru personalul OC – 12 activități, la 

care a participat practic tot personalul OC 
(8-11 persoane, după caz); 

- pentru personalul LÎ – 3 activități, la care 

au participat 2-8 persoane, după caz. 

Șase specialiști din cadrul LÎ au însușit, 
prin autoinstruire, noi metode de încercări 

în legătură cu transferul la sediul central a 

unor investigații de laborator de la sediul 
secundar. 

3. La 6 activități de instruire externă au 

participat: 
- 2 persoane responsabile – la cursul de 

instruire în domeniul securității și 

sănătății în muncă; 

- 10 persoane din cadrul OC – la cursul de 
instruire „Verificarea respectării caietului 

de sarcini privind producerea strugurilor 

şi fabricarea produselor vitivinicole cu 
DOP şi/sau cu IGP, organizat de I.P. 

„ONVV”; 
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     - 2 persoane din cadrul OC – la cursul 

instruire „Aplicarea cerințelor 
standardului ISO/IEC 17065:2013 
„Evaluarea conformității. Cerințe pentru 

organisme care certifică produse, procese 

și servicii”; Cerințe ale standardului 

ISO/IEC 17020:2013, pct.6-7; Cerințe ale 

standardului ISO/IEC 17025:2017, 
pct.6.4-6.5, 7.2-7.8. Formarea auditorilor 

interni în conformitate cu ISO 

19011:2018 pentru auditarea sistemuluide 

management implementat conform 
ISO/IEC 17065:2013”, organizat de I.P. 

„MOLDAC”; 

- 6 persoane din cadrul LÎ – la cursul de 
instruire teoretică și practică privind 

utilizarea sistemului de digestie cu 

microunde Milestone ETHOS UP, cu  

durata de 2 zile, organizat de „Lokmera” 
S.R.L.; 

- 1 persoană din cadrul LÎ – la cursul on-

line „Asigurarea validității și calității 
măsurărilor spectrofotometrelor”, cu 

durata de 2 zile, organizat de Institutul 

Național de Metrologie; 
- 1 persoană din cadrul LÎ – la 

antrenamentul Rețelei Naționale de 

Observare și Control de Laborator 

(RNOCL) cu tema „Algoritmul de acțiune 
al instituțiilor și laboratoarelor Rețelei 

Naționale de Observare și Control de 

Laborator la depistarea substanțelor 
radioactive, chimice și bacteriologice în 

mediul înconjurător”. 

4.3. Rotația internă pe diverse sectoare a 

specialiștilor din cadrul OC și LÎ, în 
vederea acumulării de către ei a 

cunoștințelor și experienței în domenii 

conexe activității lor de bază 
 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Director adjunct 

Șef adjunct OC 

Șef LÎ 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Numărul de 

specialiști 
supuși rotației 

Realizat 

1. În perioada de referință a fost efectuată 
rotația personalului pe diverse sectoare: 

- din cadrul LÎ – 5 persoane (A.Nejinski, 

O.Lazacovici, V.Busuioc, I.Casianenco, 
E.Ceban); 
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     - din cadrul OC – 4 persoane (V.Butnaru, 

A.Măligă, V.Popov, Iu.Bivol). 

4.4. Organizarea schimburilor de experiență 
între personalul: 

2020-2022 Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

Director adjunct 

Șef LÎ 

În limitele 
bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Numărul de 
persoane 

antrenate în 

schimburi de 
experiență 

 

- laboratorului de încercări al I.P. (pe 

ambele domenii); 
Realizat 

1. În anul 2020 au fost antrenate în schimburi 
interne de experiență 3 persoane din cadrul 

LÎ (I.Casianenco, M.Darie, M.Vascan). 

- laboratoarelor din subordinea ANSA     Realizat 

1. În perioada de referință 2 persoane din 

cadrul LÎ (S.Cernîșev, T.Petrenco) au 

participat la schimb de experiență cu 

specialiști din cadrul I.P. „Centrul 
Republican de Diagnostic Veterinar”.  

4.5. Efectuarea vizitelor de studiu ale 

specialiștilor/experților I.P. 
„LCTBANPC” la organizații relevante 

europene, internaționale (după caz), în 

scop de preluare a bunelor practici în 

domeniu, în special în ceea ce privește 
implementarea noilor metode atît pe 

domeniul vitivinicol, cît și cel al 

produselor alimentare și conservate 

2021-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
ANSA 

Surse financiare 

externe (după 
caz) 

În limitele 

bugetului 

aprobat 
(surse proprii) 

Numărul 

vizitelor de 
studiu efectuate 

Numărul 

persoanelor 

antrenate în 
vizite de studiu 

Neinițiat 

1. Termenul nu este în fază activă. 

4.6. Participarea personalului specializat al 

instituției la diferite expoziții 

naționale/internaționale pentru a analiza 

și evalua tendințele și cerințele pieții, 
sortimentul și calitatea cerută la export. 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 

Director adjunct 

Șef adjunct OC 
Șef LÎ 

Surse financiare 

externe (după 

caz) 

În limitele 
bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Numărul de 

participări 

Numărul de 

persoane 
participante 

Realizat 

1. În februarie 2020 două persoane din cadrul 

instituției au luat parte la degustarea 

regională a produselor vitivinicole cu 
Indicație Geografică Protejată Codru. 

2. Trei persoane din cadrul OC au participat în 

luna martie 2020 la lucrările Conferinţei 
Naţionale „Anul Vitivinicol - 2019”. 

3. La data de 07.02.2020, la degustarea 

divinurilor V.S.O.P., organizată de Asociaţia 
Producătorilor de Divin şi Brandy din 

Moldova, au participat 8 persoane din cadrul 

instituției. 
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Obiectivul specific 5. Consolidarea infrastructurii interne a I.P. „LCTBANPC” 

5.1. Analiza oportunității de reamplasare a 

locației laboratorului de pe str.Uzinelor 
19 la locația centrală (str.Grenoble 128 

lit. „U”) 

tr.I, 

an.2020 

Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
ANSA 

În limitele 

bugetului 
aprobat 

(surse proprii) 

Analiză 

efectuată 
Solicitări în 

adresa 

fondatorului 
pentru obținerea 

aprobării 

reamplasării 

Realizat 

1. Subiectul reamplasării la sediul central al 
instituției (str.Grenoble 128 lit.„U”) a părții 

LÎ situat la sediul secundar (str.Uzinelor 19) 

a fost examinat cu conducerea ANSA. 
2. În linii mari s-a convenit asupra: 

- necesității de reamplasare a părții 

respective a LÎ; 
- oportunității de procurare a 

imobilului/unei părți a imobilului adiacent 

locației centrale a I.P. „LCTBANPC”, în 

vederea reamplasării în acesta a părții LÎ 
de la sediul secundar. 

5.2. Demararea și desfășurarea procedurii de 

achiziție/procurare a unui imobil 

adiacent locației centrale a I.P. 
„LCTBANPC” în vederea reamplasării 

în acesta a locației laboratorului de pe 

str.Uzinelor 19 

tr.II-IV, 

an.2020 

Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 

ANSA 

În limitele 

bugetului 

aprobat 
(surse proprii) 

Procedură 

demarată/desfăș

urată 
Imobil procurat 

Obligativitate de realizare a acțiunii în 

termenul stabilit ridicată 

1. Procesul de consultări cu potențialul vînzător 
privind procurarea imobilului adiacent 

sediului central a I.P. „LCTBANPC” a fost 

inițiat în luna noiembrie 2019. 
2. În iunie 2020 procesul în cauză a fost 

temporar suspendat, din motivul prelungirii 

stării de urgență în sănătate publică în 

legătură cu situația epidemiologică 
nefavorabilă (COVID-19). 

3. Prin decizia Consiliului I.P. „LCTBANPC” 

din 28.10.20 (proces-verbal nr.03), 
obligativitatea realizării acțiunii respective în 

termenul stabilit a fost ridicată din cauze 

obiective care țin de factori externi, pe prim 
plan stînd declanșarea pandemiei COVID-

19. 

4. Consiliul a acordat directorului I.P. 

„LCTBANPC” dreptul de stabilire a unor 
altor termene rezonabile de realizare a 

acțiunii în cauză, după caz, în funcție de 

circumstanțe. 
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     5. Demararea și desfășurarea procedurii de 

achiziție a imobilului/părții imobilului 
respectiv vor fi reluate în timp oportun, după 

revenirea activității instituției în regim 

obișnuit, în funcție de circumstanțe. 

5.3. Reproiectarea și reparația imobilului 
procurat 

2020-2021 Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

ANSA 

Buget de stat 
În limitele 

bugetului 

aprobat 

(surse proprii) 

Imobil 
reproiectat/ 

reparat 

Obligativitate de realizare a acțiunii în 

termenul stabilit ridicată 

1. Prin decizia Consiliului I.P. „LCTBANPC” 

din 28.10.20 (proces-verbal nr.03), 

obligativitatea realizării acțiunii respective 
în termenul stabilit a fost ridicată din cauze 

obiective care țin de factori externi (a se 

vedea p.5.3 din prezentul Raport). 
2. Consiliul a acordat directorului I.P. 

„LCTBANPC” dreptul de stabilire a altor 

termene rezonabile de realizare a acțiunii în 

cauză, după caz, în funcție de circumstanțe. 
3. Acțiunea va fi inițiată după procurarea 

imobilului/părții imobilului respectiv, în 

timp oportun, în funcție de circumstanțe. 

5.4. Reamplasarea laboratorului de pe 

str.Uzinelor 19 la locația centrală 

(str.Grenoble 128 lit.„U”) 

2021 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 
(surse proprii) 

Laborator 

reamplasat 
În curs de realizare, cu anticiparea 

termenului 

1. I.P. „LCTBANPC” a aprobat un plan de 
acțiuni (ordinul nr.55-ab din 12.08.2020) 

privind  transferul în laboratorul de încercări 

din sediul central al instituției (str.Grenoble 

128 U), în perioada august-decembrie 2020, 
a 17 metode de investigații de laborator care 

se efectuează în partea laboratorului de 

încercări amplasat la sediul secundar al 
instituției (str.Uzinelor 19). 

2. Planul este realizat parțial. 

Astfel, în perioada august-decembrie 2020 au 
fost transferate și puse în aplicare 10 metode 

de investigații de laborator pentru 

determinarea a 12 indici de calitate și 

inofensiivitate în probele produselor 
alimentare a conținutului de: 
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     - metale grele (Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, Fe); 

- radionuclizi (Cs, Sr); 
- micotoxine (ochratoxină A); 

- hidroximetilfurfurol; 

- conservanți (acid sorbic și acid benzoic). 

5.5. Dotarea cu echipament modern de 

primă necesitate a părții laboratorului de 
încercări pentru testarea parametrilor de 

inofensivitate (micotoxine, metale 

grele), procurarea consumabilelor 
pentru domeniul produselor 

alimentare/consrvate, inclusiv: 

1) mineralizatoar MILESTONE 

ETHOS (48 probe), pentru 
calcinarea rapidă a probelor; 

2) sistema ELISA automată; 

3) cromatograf de lichide cu detectori 
UV-VIS cu matrice de diode și FL, 

inclusiv cu celulă pentru 

derevatizare pentru determinarea 

micotoxinelor (aflatoxina B1, suma 
aflatoxinelor, deoxinivalenol, 

zearalenonă, patulină), 

benzo(a)pyren, aromatizatorilor, 
îndulcitorilor; 

4) materiale de suport și consumabile 

(pentru micotoxine, benzo(a)pyren, 
aromatizatori, îndulcitori); 

5) hotă de protecție biologică clasa 

IIB „Thermo”; 

6) numărător de colonii ColonyStar; 
7) radiometru БетаГамма-

спектрометр МКС АТ 1315 

(producător ATOMEX Belarus), cu 
accesorii și materiale de suport 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
Director adjunct 

ANSA 

Buget de stat -  

3,5 mln lei 
În limitele 

bugetului 

aprobat 
(surse proprii) 

 

Echipament și 

consumabile 
procurate 

Realizat parțial 

1. Din numărul total de 7 echipamente/ 
consumabile planificate pentru procurare în 

anul 2020 au fost efectiv procurate, din 

bugetul I.P. „LCTBANPC”, 1 echipament 
după cum urmează: 

- mineralizator MILESTONE ETHOS; 

2. Se află în curs de procurare 2 echipamente și 
anume: 

- cromatograf de lichide cu detectori UV-

VIS și fluorimetric, precum și materiale 

de suport și consumabile pentru 
micotoxine; 

- numărător de colonii ColonyStar. 

3. Procurarea celorlalte 3 echipamente/ 
consumabile planificate [nr.2), nr.5) și nr.7)] 

nu a fost realizată în legătură cu decăderea 

necesității și schimbarea abordării privind 

implementarea metodelor. 

Se propune excluderea din p.5.5 din Planul 

de acțiuni a pozițiilor nr.2), nr.5) și nr.7). 

4. Suplimentar la plan, au fost procurate, de 
asemenea din surse proprii, echipamentele: 

- сonsolă de bor-hidrid (боргидридная 

приставка) pentru determinarea 
metalelor (Sn și As); 

precum și, pentru închiderea neconformității 

expuse de echipa de evaluare MOLDAC: 

- omogenizator „Vortex”; 
- densitometru pentru verificarea 

turbidității suspenziei. 
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Obiectivul 6. Fortificarea sistemului informațional automatizat SIA-L-VPA, implementarea în cadrul I.P. „LCTBANPC” a sistemului informațional de 

management al laboratoarelor (SI LIMS) 

6.1. Extinderea funcționalităților SIA-L-
VPA pe componenta produselor 

alimentare și a celor conservate: 

2021-2022 Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

Director adjunct 

Șef adjunct OC 
Șef LÎ, 

în comun cu 

 

Suport financiar 
atras din 

exterior 

Funcționalități 
pentru extindere 

identificate 

Concept 
elaborat 

 

Neinițiat 
1. Termenul nu este în fază activă.  

 

- identificarea funcționalităților care 

urmează a fi extinse; 

- elaborarea conceptului de extindere; 

- identificarea posibilităților de 
atragere a unui suport financiar 

extern pentru asigurarea efectuării 

lucrărilor de extindere 

 compania 
„DAAC Sistem 

Integrator” 

S.R.L. 

 Suport financiar 
identificat și 

atras 

 

6.2. Efectuarea analizei performanței 

softului SIA-L-VPA în scopul 

identificării soluțiilor de optimizare a 
proceselor administrative aferente 

certificării produselor vitivinicole, în 

special în vederea: 

2020-2022 Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 

în comun cu 
Proiectul de 

Competitivitate 

al USAID 

Moldova 

Suport financiar 

din partea 

Proiectului de 
Competitivitate 

al USAID 

Moldova 

Analiză 

efectuată 

Procese 
optimizate 

Realizat 

1. Analiza performanței  SIA-L-VPA a fost 

efectuată. 
2. Urmare a analizei efectuate, s-a constatat 

faptul că la prima etapă o parte din soluțiile 

de optimizare prevăzute pot fi realizate cu 

resursele proprii ale I.P. „LCTBANPC”. 
3. Suportul din partea Proiectului de 

Competitivitate al USAID Moldova ar putea 

fi implicat la alte etape, în funcție de 
necesități. 

- generării automatizate a cererii direct 
de către solicitant; 

- obținerii unor rapoarte analitice 

(privind exportul produselor 

vitivinicole, altele); 

- înștiințării în regim automatizat a 

solicitantului privind finisarea 

lucrărilor aferente certificării și 
posibilitatea de a ridica certificatul 

de conformitate emis; 

- etc. 

6.3. Elaborarea planului de perfecționare/ 
extindere a funcționalităților softului 

SIA-L-VPA conform necesităților 

identificate. 

tr.II, 
an.2020 

Directorul I.P. 
„LCTBANPC” 

în comun cu 

Proiectul de 

Competitivitate 
al USAID 

Moldova 

Suport financiar 
din partea 

Proiectului de 

Competitivitate 

al USAID 
Moldova 

Plan elaborat Obligativitate de realizare a acțiunii în 

termenul stabilit ridicată 

1. Urmare a analizei efectuate, a avut loc 

modificarea viziunii asupra modului de 

realizare a acțiunii respective  (a se vedea 
p.6.2 din prezentul Raport). 

 

 



     2. Prin decizia Consiliului I.P. „LCTBANPC” 

din 28.10.20 (proces-verbal nr.03), 
obligativitatea realizării acțiunii respective 

în termenul stabilit a fost ridicată din cauze 

obiective, în legătură cu decăderea pe 

parcurs a necesității de elaborare a unui plan 
comun cu Proiectul de Competitivitate al 

USAID Moldova de perfecționare/extindere 

a funcționalităților softului SIA-L-VPA. 
3. Consiliul a acordat directorului I.P. 

„LCTBANPC” dreptul de stabilire a unor 

altor termene rezonabile de realizare a 

acțiunii în cauză, după caz, în funcție de 
circumstanțe. 
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     4. I.P. „LCTBANPC” va examina suplimentar  

oportunitatea revenirii pe viitor la acțiunea 
respectivă, în funcție de circumstanțe. 

6.4. Asigurarea realizării planului elaborat 2020-2021, 

conform 

termenelor 
stabilite în 

plan 

Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 

în comun cu 
Proiectul de 

Competitivitate 

al USAID 
Moldova 

Suport financiar 

din partea 

Proiectului de 
Competitivitate 

al USAID 

Moldova 

Plan realizat Obligativitate de realizare a acțiunii în 

termenul stabilit ridicată 

1. Prin decizia Consiliului I.P. „LCTBANPC” 
din 28.10.20 (proces-verbal nr.03), 

obligativitatea realizării acțiunii respective 

în termenul stabilit a fost ridicată reieșind 
din faptul neelaborării planului vizat ( a se 

vedea p.6.3 din prezentul Raport). 

2. Consiliul a acordat directorului I.P. 

„LCTBANPC” dreptul de stabilire a unor 
altor termene rezonabile de realizare a 

acțiunii în cauză, după caz, în funcție de 

circumstanțe. 
3. I.P. „LCTBANPC” va examina suplimentar  

oportunitatea revenirii pe viitor la acțiunea 

respectivă, în funcție de circumstanțe. 



6.5. Implementarea în cadrul I.P. 

„LCTBANPC” a sistemului 
informațional de management al 

laboratoarelor (SI LIMS), deținut de 

Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

conform 

termenelor 
stabilite de 

ANSA 

Directorul I.P. 

„LCTBANPC” 
ANSA 

Buget de stat SI LIMS 

implementat 
Realizat 

1. A fost asigurată, în comun cu ANSA, 
funcționalitatea SI LIMS în cadrul LÎ pe 

domeniul produse alimentare, inclusiv 

conservate. 

2. Implementarea SI LIMS pe domeniul 
produse alcoolice și vitivinicole este în curs 

de realizare. 

 
 
 

Directorul I.P „LCTBANPC”  (semnătura)   Lucia GHERDELESCU 
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