
 

LCF IP 

 

PROCEDURA GENERALĂ 

 

RECLAMAȚII 

COD: PG-7.9 

 

Ediţia: 02 

Revizia: 00 
 

DID 
Pagina 1 din 7 

 
 
 

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completă sau parţială a prezentei documentaţii fără acordul scris al 

LCF IP-DID constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare. 

 

                                                        RECLAMAȚII 

                                                      COD: PG-7.9                                               

                                                                
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Elaborat 
 

Verificat 
 

Aprobat 

Nume şi 

prenume: 

 

Irina Mihailov Zuza Elena 
 

Tatiana Rotari 

Funcţia:      MSMC Director adjunct DID Director 

Data: 05.07.2021 05.07.2021 05.07.2021 

Semnătura:    

 

 
 
 
 
 
 

 Exemplar nr.:            Doc. Controlat DA□ / Nu□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LCF IP 

 

PROCEDURA GENERALĂ 

 

RECLAMAȚII 

COD: PG-7.9 

 

Ediţia: 02 

Revizia: 00 
 

DID 
Pagina 2 din 7 

 
 
 

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completă sau parţială a prezentei documentaţii fără acordul scris al 

LCF IP-DID constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare. 

 

CUPRINS 

 
 

Cap./ 

subcap. 

Denumire Pag. 

1. Scop 5 

2. Domeniu de aplicare 5 

3. Referinţe normative 5 

4. Termeni și Definiţii  5 

5. Abrevieri 5-6 

6. Descrierea procedurii 6-7 

7. Responsabilităţi  7 

8. Anexe/Înregistrări 7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LCF IP 

 

PROCEDURA GENERALĂ 

 

RECLAMAȚII 

COD: PG-7.9 

 

Ediţia: 02 

Revizia: 00 
 

DID 
Pagina 3 din 7 

 
 
 

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completă sau parţială a prezentei documentaţii fără acordul scris al 

LCF IP-DID constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare. 

Lista modificărilor 
 

Data rev. 

 

Ed. 

 

Rev. 
Pag. cu 

modif. 
Modificarea operată 

Data 

aplicării 
Modif. 

MSMC 

Verif. 

Dir.adj. 

DID 

Aprobat 

Director 

         

         

         

 
 
 
 
 

Lista de difuzare 

 

Ex.  

nr 

Doc. 

contr

olat 

Compartim

ent 

Scopul 

difuzării 

Responsa

bil 

 – funcţie  

Nume, 

prenume 

Data 

primi

rii 

Semnă

tura 

Data 

retrag

erii 

Semn

ătura 

Original Da Personal de 

conducere 

Arhivare/ 

Aplicare 

MSMC Mihailov Irina     

  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LCF IP 

 

PROCEDURA GENERALĂ 

 

RECLAMAȚII 

COD: PG-7.9 

 

Ediţia: 02 

Revizia: 00 
 

DID 
Pagina 4 din 7 

 
 
 

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completă sau parţială a prezentei documentaţii fără acordul scris al 

LCF IP-DID constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare. 

1. Scop 
- Stabilește modul de realizare a activităţii DID, laboratoarele şi persoanele implicate; 

- Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

- Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  

- Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, 

în luarea deciziei. 

 
Scop specific: 
Prezenta procedură stabilește modul de tratare a reclamațiilor adresate de către beneficiarii 
serviciilor LCF IP-DID. 

 

 

2. Domeniu de aplicare 
Prezenta procedură se aplică de către toate laboratoarele DID și MSMC. 

 
3.Referințe normative 

 SM EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări 

şi etalonări; 

 DI-LÎ/LE-10 – Document informativ privind tranziția la noua versiune a standardului 

ISO/IEC 17025:2017, MOLDAC, Ed.1 (aprobat: 18.01.2018);  

 DR-LÎ/LE-01 – Document de îndrumare pentru acreditarea laboratoarelor de încercări și 

etalonări, MOLDAC, Ed.8 (aprobat: 26.02.2021), 37 p.; 

 Politicile MOLDAC, Ed.15 (aprobat: 14.01.2021), 32 p. 

 Ghidul ISTA pentru elaborarea documentației de calitate; 

 ISTA Accreditation Standard for Seed Testing and Seed Sampling, effective of as 

08.01.2018, version 6.1, p. 1-9; 

 ISTA – Regulile internaționale pentru testarea semințelor. 

 
 

4.Termeni și Definiții 
Acțiune corectivă – o acțiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi, 

defecte sau altor situaţii nedorite, existente în scopul prevenirii repetării acestora.  

Client – organizaţie sau persoană care primeşte un produs. 

Reclamație – exprimarea insatisfacției, adresată unei organizații, referitoare la produsele sale sau 

la procesul în sine de tratare a reclamațiilor, la care este așteptat în mod explicit sau implicit un 

răspuns sau o rezoluție. 
 

5. Abrevieri 
 

Nr.d/o Abrevierea Termenul abreviat 

1. LCF IP Laboratorul Central Fitosanitar Instituție Publică 

2. DID Direcția Investigații Diagnostice 

3. SRP Secția Recepție Probe 

4. LCF Laboratorul Carantina Fitosanitară 
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5. LCP Laboratorul Calitatea Producției 

6. LTCS Laboratorul Testare și Certificare Semințe 

7. LCR Laboratorul Control Reziduuri 

8. MSMC Manager al Sistemelor de Management al Calității 

9. CAR Comisia de Analiză a Reclamației 

10. PG Procedură Generală 

11. R Registru 

 

6.Descrierea procedurii 
Generalități 
Politica DID în domeniul tratării reclamațiilor are la bază următoarele principii esențiale: 

– tratarea imparțială și confidențială a reclamațiilor; 

– dreptul și accesul liber al tuturor clienților de a adresa reclamații; 

– respectarea prevederilor legale privind rezolvarea la timp a reclamațiilor; 

– întreprinderea acțiunilor corective care se impun pentru rezolvarea adecvată a acestora; 

–  evidența, accesul și păstrarea înregistrărilor referitoare la reclamații, a acțiunilor corective care    

      s-au efectuat. 

 
LCF IP acordă atenție orientării către client și în acest sens consideră că rezolvarea reclamațiilor și 

apelurilor depuse de părțile interesate (clientul, furnizorii-prestatori de anumite servicii) reprezintă 

un element important în procesul de colaborare.  

Reclamațiile sunt întocmite și înaintate de către agenții economici aflați în relații contractuale cu 

LCF IP privind serviciile de încercare a produselor și eliberării rezultatelor, precum și de autoritatea 

de reglementare, organizații de terță parte și persoane fizice. 

Reclamațiile se primesc la sediul LCF IP, în formă scrisă (scrisoare, prin fax sau e-mail) și verbal 

(în sediul LCF IP sau telefonic). 

Gestionarea, monitorizarea reclamațiilor, apelurilor, se pune în responsabilitatea managementului   

de vârf (Comisia de Analiză a Reclamației). 

Modul de tratare a reclamațiilor este disponibil oricărei părți care a solicitat apelul, regăsindu-se la 

secretariatul întreprinderii. Astfel LCF IP ține cont de următoarele aspecte: - oricare alte părți 

interesate au dreptul să își exprime nemulțumirea prin calea apelului de reclamație fără a fi 

împiedicați; - seretariatul LCF IP are obligația de a primi și înregistra toate reclamațiile și apelurile 

indiferent de natura lor. 

 

Modul de lucru 
 

Stabilirea validității unei reclamații 

O reclamație formulată în scris de către client, este depusă la secretariatul LCF IP, se 
înregistrează în registrul de intrare, pentru verificare cu scopul de a constata dacă se conțin 
următoarele informații: 

– identificarea reclamantului (organizația, persoana care a întocmit reclamația, adresa,  

telefonul); 
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– identificarea obiectului reclamației; 

– identificarea existenței documentelor înregistrărilor pentru susținerea reclamației înaintată;  

– identificarea reprezentantului legal al reclamantului. 

În cazul în care persoana responsabilă de verificare și analiză constată lipsa unora din aceste date, se 

solicită completarea lor de către cel care depune reclamația.  

 

Înregistrarea 

Reclamația completată și verificată se înregistrează în R1-PG-4.8 – Registrul de evidență a 

reclamațiilor și se transmite administratorului LCF IP. În cazul în care reclamațiile sunt primite prin 

telefon direct, sunt înregistrate imediat de către specialiștii din Secția Recepție Probe sau orice alt 

angajat care a recepționat reclamația cu privire la serviciile DID în F1-PG-7.9 – Fișa de reclamații. 

Fișa de reclamații care conține elemente administrative este expusă la îndemînă și se transmite 

MSMC, reclamațiile cu elemente tehnice se transmit șefilor de laborator și/sau MSMC și/sau 

directorului adjunct DID.  

 

Avizarea și analiza 

După analiză și înregistrare reclamația se transmite directorului întreprinderii cu scopul de avizare. 

În cazul în care administratorul avizează reclamația, o transmite MSMC și se desemnează ad-hoc 

Comisia de Analiză a Reclamației (CAR) care î ș i  desfășoară activitatea în conformitate cu 

prevederile prezentei proceduri și contribuie la procesul de analiză.  

CAR este formată din: directorul adjunct DID, MSMC și șefii de laborator în cazul în care 

reclamația conține  descrierea situației cu elemente tehnice.  

În situația cînd reclamația prezentată conține elemente administrative atunci în componența CAR 

sunt denumiți responsabilii: directorul LCF IP, directorul adjunct DID, MSMC. 

 

Rezolvarea și eliberarea răspunsului definitivat 

Pentru clarificarea situației privind temeinicia reclamației, CAR poate purta o discuție cu cei 

implicați (reclamantul, reprezentantul legal al acestuia, etc.). În cadrul analizei CAR sunt verificate 

drepturile pe care reclamantul le consideră încălcate și solicitările acestuia, precum și documentele 

anexate la reclamație (certificat/raport de încercare, etc.). Dacă se confirmă justețea reclamației, se 

completează F2-PG-7.10 – Raportul de neconformitate. CAR propune corecții (după caz) și/sau 

acțiuni corective în dependență de situație cu aplicarea procedurii PG-8.7 – Acțiuni corective. Dacă 

este necesar LÎ efectuează repetarea încercărilor. La dorința clientului i se permite de a asista la 

executarea încercării. Cu acordul clientului repetarea încercării poate fi efectuată în alt laborator 

acreditat. 

DID preia o hotărîre de rezolvare a reclamațiilor în cel mai rapid timp posibil. Perioada maximă de 

eliberare a unui răspuns definitoriu este 30 zile de la înregistrarea reclamațiilor. În cazul situațiilor 

speciale, termenul de soluționare poate fi prelungit în dependență de solicitarea comisiei desemnate. 

Despre acest fapt se anunță și reclamantul. 

Rezultatul analizei reclamației și modul de soluționare a reclamației (comunicarea hotărîrii CAR, 

aprobată de administratorul LCF IP) se redactează în scris sub formă de scrisoare oficială în 2 

exemplare. Se semnează de către administratorul LCF IP și se înregistrează la secretariat. Un 

exemplar se transmite reclamantului, al doilea rămîne la întreprindere.  
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Stocare și păstrare 

Toate înregitrările privind reclamația: exemplarul scrisorii de răspuns la reclamație, fișa de 

reclamații, măsurile întreprinse (acțiuni corective și/sau preventive) procesul verbal a ședinței CAR, 

etc. se îndosariază și se păstrează la et.7 ARHIVA. 

 

7. Responsabilități 
Specialiștii Secția Recepție Probe: 

- înregistrează reclamațiile primite prin telefon în R1-PG-7.9 – Registru de evidență a   
reclamațiilor 

- oferă solicitantului F1-PG-7.9 – Fișa de reclamații, pentru completare 

- verifică validitatea unei reclamații prin identificarea informațiilor de interes 
- înregistrează reclamația în registrul de intrare 
- transmite reclamația către administrator și MSMC 

- înregistrează și transmite scrisoarea oficială reclamantului 

Director LCF IP: 
- analizează și avizează reclamația la etapa de recepție cu șefii de laborator 
- aprobă răspunsul (scrisoarea oficială) adresat reclamantului 

- desemnează CAR, este membrul acesteia 
- verifică îndeplinirea acțiunilor stabilite de către CAR 

Comisia de Analiză a Reclamației: 
- analizează temeinicia reclamației 
- propune corecții, acțiuni corective (după caz) 

- întocmește răspunsul către reclamant 

Șefii de laborator/Director adjunct DID: 
- îndeplinesc sarcinile de membru CAR 
- verifică îndeplinirea acțiunilor stabilite de către CAR în urma analizei reclamației 

- transmite către MSMC răspunsul la reclamație pentru verificare și spre avizare   

      directorului LCF IP 

- îndeplinește sarcinile de membru CAR (în caz de desemnare) 

- îndeplinește și/sau monitorizează acțiunile stabilite pentru laborator în urma analizei      

- reclamației 

MSMC: 

- participă în procesul de analiză a documentației tehnice în contextul situației reclamate 

- este membru CAR 

- îndosariază toate înregistrările privind reclamația 

 
8. Anexe/Înregistrări 

Cod Denumire 

F1-PG-7.9 Fișa de reclamații 

R1-PG-7.9 Registru de evidență a reclamațiilor 

 


