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Politica de calitate 

a Departamentului Investigații Diagnostice 

din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar IP 

Laboratorul Central Fitosanitar Instituție Publică (LCF IP), are titulatura actuală stabilită 

în conformitate cu prevederile art.8 din Hotărîrea Guvernului nr.600 din 27.06.2018. 

Departamentul Investigații Diagnostice (DID) este o componentă organizatorică în cadrul 

LCF IP. Încadrarea DID în structura LCF IP este redată de Organigrama întreprinderii. 

DID efectuează încercări în domeniul fitosanitar, chimic, fizico-chimic, genetic, incluzînd 

matricile: plantele vegetale, produsele cerealiere, materialul semincier, etc. 

Activitatea de încercări se desfăşoară permanent în localul DID, în conformitate cu 

cerinţele prevăzute în documentele normative, tinând cont de cerințele SM EN ISO/IEC 

17025:2018, Standardul de acreditare ISTA v.6.1 și Regulile ISTA (International Seed Testing 

Association). 
LCF IP respectă cerinţele legislației naționale și europene în vigoare. DID aplică în 

activitatea sa metode standardizate, metode dezvoltate intern și metode recomandate de literatura 

de specialitate, efectuează studii de validare care să demonstreze aplicabilitatea metodelor de 

testare utilizate, în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018, Standardul de Acreditare ISTA 

v.6.1, Regulile ISTA și legislația în vigoare. 

Sistemul de management al calităţii din cadrul DID, stabileşte un mod unic de organizare 

şi presupune o stare de spirit care asigură funcţionarea corectă şi continuă.  

LCF IP în relațiile sale cu persoanele juridice sau fizice este corect, principial, integru și 

confidențial, toți angajații LCF IP, inclusiv din DID semnează un angajament de confidențialitate 

în acest sens; 

Obiectivele generale ale politicii de calitate a DID sunt: 

 garantarea calităţii serviciilor, prin furnizarea către clienți a rezultatelor veridice; 

 participarea cu succes la încercări de competență, astfel încît să îndeplinească cerințele  

SM EN ISO/IEC 17025:2018, Standardul de Acreditare ISTA v.6.1 și Regulile ISTA, să 

satisfacă cerințele autorităților de reglementare și a organizațiilor care acordă 

recunoașterea; 

 asigurarea capacității de a efectua încercările în timpul stabilit, respectînd parametrii de 

performanţă declaraţi; 

 asigurarea confidenţialităţii; 

 instruirea continuă, perfecţionarea/specializarea personalului cu cerințele SM și a 

metodelor de încercări/expertiză. 

Sistemul de management are drept scop menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii specifice.  
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