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1. PRINCIPII GENERALE
1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Statutului Laboratorului de biocombustibili
solizi UASM (în continuare – LBCS) și al altor acte legislative.
1.2. Regulamentul stabilește structura organizatorică și funcțională a LBCS, condițiile și
metodologia funcționării, drepturile și obligațiile Laboratorului și ale beneficiarilor, soluționarea
litigiilor, precum și alte aspecte juridice legate de funcționarea LBCS.
1.3. În sensul prezentului Regulament, noțiunile de bază utilizate au următoarele semnificații:
● ACORD DE LIVRARE ~ contract pentru comercializarea combustibilului, care specifică,
de exemplu, originea sau sursa, calitatea și cantitatea de combustibil, precum și termenele de livrare;
● BENEFICIAR - persoană fizică sau persoană juridică ce beneficiază, direct sau prin
intermediar, de serviciile LBCS;
●.BIOCOMBUSTIBIL ~ combustibil produs direct sau indirect din biomasă;
●.BIOENERGIE ~ energie obținută din biomasă;
●.BIOMASĂ ~ fracțiunea biodegradabilă a reziduurilor agricole (de natură vegetală si
animală), reziduurilor forestiere și co-produselor lemnoase, resturilor provenite din sectoare
industriale conexe, precum și a produselor din culturi energetice;
● CARACTERISTICĂ METROLOGICĂ ~ caracteristica mijlocului de măsurare care
afectează rezultatul măsurării şi, în principal, eroarea cu care acesta furnizează informația de
măsurare;
● CERCETARE APLICATIVĂ ~ activitate orientată spre lărgirea cunoștințelor și spre
utilizarea de cunoștințe noi în crearea proceselor noi, produselor și serviciilor sau în îmbunătățirea
lor;
● CERCETARE FUNDAMENTALĂ ~ activitate orientată spre dobândirea de noi cunoștințe
științifice, spre formularea și verificarea de noi ipoteze și teorii;
● CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ~ activitate de cercetare fundamentală și de cercetare aplicată
având drept componente principale investigația științifică, tehnologia științifică, produsul științific și
serviciul științific;
● CERINȚE ~ exprimare în conținutul unui document prin care se transmit criteriile care
urmează să fie îndeplinite dacă va fi declarată conformitatea cu documentul și față de care nu sunt
permise abateri;
● CERTIFICAT DE CONFORMITATE ~ document eliberat în baza regulilor de certificare
şi care demonstrează cu certitudine că energia şi combustibilul regenerabil, identificate
corespunzător, sunt conforme cu un standard sau cu un alt document normativ;
●. COFINANȚARE ~ finanțare a sferei științei și inovării prin cooperarea eforturilor statului,
ale agenților economici și ale donatorilor;
●.CONTRACT ~ orice acord scris pentru furnizarea către client de servicii de încercare sau
asistentă tehnică;
● ESTIMARE ~ operație de atribuire de valori numerice, din observațiile pe un eșantion,
pentru parametrii unei distribuții alese ca model statistic al populației din care este luat eșantionul;
● EXECUTORII PROIECTULUI ~ persoane fizice angajate, atât ca titulari, cât și prin cumul
pe bază de contract individual de muncă, pe o durată determinată pentru executarea proiectului;
● ÎNCERCARE ~ determinare a unei sau a mai multor caracteristici ale unui obiect și
rezultatul ei;
● MANAGEMENT ~ cea mai înalta funcție executiva care conduce direct organismul. In
cazul in care organismul face parte dintr-o organizație mai mare, termenul management se refera in
mod expres la managementul organizației mari. Termenul de management se aplica si in cazul in care
funcția respectiva nu poarta numele de „Manager”;
● PROCEDURĂ ~ mod specificat de efectuare a unei activități sau a unui proces (SR ISO
9000:2006, IDT);
● REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ~ rezultatele științifice
obținute prin executarea proiectelor la comanda întreprinderilor finanțate din surse bugetare și
extrabugetare;

● SERVICII CONEXE ~ servicii realizate de către laborator specifice domeniului de cercetate
științifică a laboratorului (încercări și expertize de materiale, consultații, treninguri, diseminarea
rezultatelor științifice etc.);
●.UTILAJ ~ ansamblu de sisteme tehnice (dispozitive, aparate, mașini etc.) şi de unelte
necesare pentru a realiza un proces de producție;
●.UTILIZATOR FINAL ~ consumator care folosește combustibilul pentru producerea
energiei.
2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A LBCS
2.1. Structura LBCS este reglementată de către Statutul LBCS și se aprobă prin ordinul
Rectorului universității.
2.2. Structura organizatorica a Laboratorului cuprinde sectorul de recepție și condiționare a
biomasei; sectorul de procesare a biocombustibililor solizi (]n continuare BCS); sectorul de încercări
fizice, mecanice și chimice, care la rândul său pot include diferite subunități de organizare și realizare
a cercetărilor științifice și prestărilor serviciilor cuprinse în planul de activități al LBCS.
2.3. Managementul activității de cercetare și de prestare a serviciilor se efectuează în
conformitate cu prevederile Statutului LBCS, structura managerială fiind formată în conformitate cu
art. 9 - 12 ale Statutului LBCS.
2.4. În cadrul LBCS, pentru realizarea misiunii asumate, se creează colective distincte de
cercetare pe durata de realizare a proiectelor respective de cercetare și serviciilor prestate. Membrii
colectivelor create activează în baza acordurilor de muncă sau în sistem de contracte prin cumul, plata
cu ora etc.
2.5. Statul de personal al PIECA se stabilește în funcție de volumul de activități, prevăzute în
contractele încheiate cu beneficiarii, volumul de servicii prestate și este parte componentă a structurii
statului de personal al UASM fiind aprobat de către Rectorul universității.
2.6. Laboratorul este condus de către Șeful de laborator, numit prin ordinul rectorului.
2.7. LBCS desfășoară următoarele activități de bază:
- realizarea de cercetări științifice fundamentale și aplicative în cadrul granturilor și
proiectelor de cercetare;
- executarea de activități conexe cercetării-dezvoltării cum sunt furnizarea de
consultanță, încercări și analize fizico-mecanice și chimice ale combustibililor solizi,
expertize de materiale şi alte activități specifice producerii şi utilizării BCS;
- diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin publicații ori evenimente științifice
și executarea de activități de inovare, transfer tehnologic și dezvoltare experimentală
în domeniul BCS.
2.8. Activitatea din cadrul LBCS se desfășoară în conformitate cu principiile managementului
calității și asumate de către LBCS.
2.9. Organizarea și realizarea achizițiilor de mijloace fixe și materiale, necesare pentru
realizarea activităților din cadrul LBCS, se efectuează în conformitate cu legislația Republicii
Moldova.
3. CONDIŢIILE ŞI METODOLOGIA FUNCŢIONĂRII
3.1. Argument pentru derularea granturilor, proiectelor și contractelor economice în cadrul
LBCS servește cererea agentului economic cu avizul favorabil al rectorului universității, prestările
legate de realizarea încercărilor biocombustibililor solizi cu avizul șefului de laborator. Cererile
avizate favorabil se repartizează executorilor, de către șeful de laborator pentru examinare și
executare.
3.2. Laboratorul folosește personal angajat permanent și în cumul intern. În caz de necesitate,
laboratorul poate folosi personal pe bază de contract de colaborare. Atunci când se folosește personal
suplimentar colaborator sau tehnic și auxiliar cheie, laboratorul se va asigura că acest personal este
supervizat și competent și că activează în conformitate cu scopul și misiunea laboratorului. In
remunerarea personalului nu există o corelație directa intre volumul de încercări sau rezultatele
acestora si salariu.

3.3. (1) Laboratorul menține fișe ale postului, pentru personalul managerial, tehnic si auxiliar
cheie, implicat în încercări si măsurări.
(2) Laboratorul are cerințe, fișe de post si înregistrări, dosare de personal privind instruirea,
experiența si cunoștințele personalului, inclusiv pentru cel autorizat sa formuleze opinii sau
recomandări.
(3) Fisa de post cuprinde:
- numele si obiectul postului (funcției);
- poziția postului in organizație;
- conținut (obligații funcționale de bază, activități, sarcini);
- condiții minime de ocupare (studii, experiență, competență, aptitudini);
- responsabilitate si autoritate (responsabilități referitoare la efectuarea încercărilor,
responsabilități referitoare la planificarea încercărilor și evaluarea rezultatelor, responsabilități
referitoare la formularea în raport a opiniilor și interpretărilor, responsabilități referitoare la
modificarea metodelor, dezvoltarea și validarea de noi metode);
- expertiza și experiența cerută;
- relații de subordonare/ coordonare/ colaborare/ reprezentare;
- calificări și programe de instruire;
- obligații manageriale.
(4) Dosarele de personal sunt realizate, actualizate și păstrate de responsabilul resurse umane
a UASM. Accesul la dosare se face cu acordul acestuia și al șefului de laborator.
3.4. Laboratorul folosește metode standarde de eșantionare și încercare a BCS aprobate de
către standardele acceptate în Republica Moldova și Comunitatea Europeană.
3.5. Laboratorul trebuie să posede instrucțiuni privind funcționarea si utilizarea tuturor
echipamentelor importante si pentru manipularea si pregătirea obiectelor pentru încercare, atunci
când absenta unor astfel de instrucțiuni ar putea periclita rezultatele încercărilor. Toate instrucțiunile,
standardele, manualele si datele de referința relevante pentru activitatea laboratorului se vor menține
la zi si vor fi ușor accesibile personalului.
3.6. Abaterile de la metodele de încercare sunt acceptate numai dacă sunt documentate,
justificate tehnic și aprobate de client.
3.7. Pentru realizarea activităților din cadrul LBCS, șeful de laborator stabilește:
- devizul general al activității.
- lista cu materialele consumabile și materiile prime ce urmează a fi achiziționate, la care se
va specifica valoarea acestora pentru fiecare etapă din contractul de cercetare;
- lista de personal care va realiza activitățile cu specificarea salariului.
3.8. Analiza cererilor, ofertelor și standardelor se desfășoară conform următoarei proceduri:
– pentru clienții interni cererea de analize se face printr-o adresa scrisă șefuluiu de laborator
și care conține toate informațiile de care laboratorul are nevoie pentru executarea încercării.
– pentru clienții externi cererea de încercări/analize se face pe baza unei comenzi care este
analizată și aprobată de către șeful de laborator.
– o cerere este acceptată in momentul in care formularul este completat in mod satisfăcător și
daca încercarea solicitata se poate efectua. Acceptarea se concretizează prin semnarea comenzilor sau
cererilor de către șeful de laborator și atribuirea unui număr de înregistrare. Dacă este cazul, clienții
sunt contactați pentru obținerea lămuririlor suplimentare.
– cererile sunt înregistrate in Registrul Evidentă. Orice diferență între comandă și contract
se rezolvă înainte de începerea lucrărilor. Fiecare contract se acceptă atât de laborator cât și de către
client,
3.9. (1) Analiza cererilor, ofertelor și contractelor se efectuează de către Șeful de Laborator.
Se menține evidența prin înregistrări ale analizelor, discuțiilor relevante cu clienții (procese-verbale,
acceptarea sau respingerea cererii, programe de încercare etc.). În cazul subcontractării unor activități
analiza le acoperă și pe acestea.
(2) Înregistrările se mențin în format electronic în formularele respective:

Formularul Registrul evidență prestări FR REP- 4.04.01;

Formularul Registrul contractelor FR RC-4.03.11.
3.10. În cazul subcontractării unor activități analiza le acoperă și pe acestea.

3.11. Orice abatere de la contract se comunică clientului.
3.12. Dacă în timpul efectuării încercărilor apare necesitatea modificării contractului, acestea
se negociază de către ambele părți contractante.
4. DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂȚILE LBCS ŞI ALE BENEFICIARULUI
4.1. LBCS are următoarele drepturi:
a. să prezinte propuneri privind modul de organizare și desfășurare a activităților de cercetare
științifică și prestare a serviciilor conexe;
b. să inițieze și să dezvolte relații de colaborare științifică și de încercări și expertize a
materialelor cu organisme similare de cercetare și de estimare a conformității din tara și din
străinătate;
c. să inițieze si sa dezvolte programe de cercetare si alte acțiuni in domeniul LBCS;
d. să beneficieze de dreptul de coproprietar și de coautor al bunurilor de creație intelectuală
(invenții, programe de calculator, elaborări constructive și tehnologice etc.) rezultate ca
urmare a proiectelor de cercetare și considerate ca realizare comună în egală măsură atât de
către LBCS cât și de către beneficiar (condițiile de gestiune a rezultatelor se stipulează în
contractul de cercetare);
e. să asigure protejarea personalul laboratorului în conformitate cu Codul Muncii.

4.2. LBCS are următoarele responsabilități:
a. elaborarea și realizează integrală și calitativă a activităților în conformitate cu contractele
încheiate;
b. întocmirea la timp a documentelor necesare decontării lucrărilor din cadrul contractelor;
c. utilizarea corespunzătoare a sumelor prevăzute în contracte;
d. asigurarea secretului profesional și respectarea prevederilor contractelor de cercetare și ale
legislației în vigoare privind confidențialitatea informațiilor utilizate în cadrul activităților ce
fac obiectul contractului de prestări și servicii;
e. respectarea prevederilor normelor de etică profesională a cercetării precum și alte reglementări
aplicabile;
f. asigurarea protecției juridice a proprietății intelectuale, rezultate ca urmare a executării
contractelor la comanda beneficiarilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
g. prezentarea în termenele și în modul stabilit a rapoartelor, datelor statistice privind activitatea
din cadrul fiecărui contract;
h. predarea documentației tehnice în proprietatea beneficiarilor conform condițiilor prevăzute în
contractele respective;
i. asigurarea integrității echipamentului și a bunurilor materiale primite în folosință;
j. LBCS poate să-și asume și alte responsabilități specifice care se includ în contractele concrete
de cercetare sau de prestare servicii;
k. atunci când Laboratorul subcontractează activități, fie datorită unor circumstanțe neprevăzute
(de exemplu supraîncărcare, nevoie de expertiză sau incapacitate temporară) fie în mod curent
(prin subcontractări permanente, prin acorduri de intermediere sau franciză1, activitățile se
încredințează unui subcontractant competent. În aceste cazuri laboratorul apelează la
subcontractanți, de exemplu, se conformează cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI
17025:2006;
l. laboratorul va informa clientul în cazul subcontractării unor încercări și dacă este cazul va
solicita acordul acestuia în scris;
m. laboratorul este responsabil față de client pentru activitatea subcontractată. Este datoria
laboratorului să se asigure de calitatea activității subcontractate. Fac excepție cazurile când
clientul sau o autoritate de reglementare specifică subcontractantul.
4.3. Laboratorul menține un registru, întocmit în format electronic, al tuturor
subcontractanților utilizați pentru încercări care conține și dovada conformării cu standardul SM SR
EN ISO/CEI 17025:2006 pentru activitatea respectivă (Formularul FR RESC 4.05.01).
4.4. Beneficiarul are următoarele drepturi:

1

Dreptul acordat de o întreprindere cu renume unei alte întreprinderi prin care aceasta din urmă poate să
exploateze drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale francizorului, în schimbul unei
contribuții financiare, în scopul producerii sau livrării de bunuri sau al prestării de servicii.

a. să primească regulat informații cu privire la modul de realizare și calitatea derulării
contractelor;
b. să prezinte propuneri vizavi de concretizarea desfășurării activităților de cercetare din cadrul
proiectului;
c. să precizeze serviciile prestate de către LBCS prin anexe suplimentare la contractul de
cercetare;
d. să verifice corectitudinea cheltuielilor prevăzute în contractul de cercetare;
e. să ceară de la LBCS păstrarea confidențialității documentelor, materialelor, datelor și
informațiilor în legătură cu proiectul și care sunt stabilite de către pârți, de comun acord, ca
fiind confidențiale, fără a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor
organismelor abilitate în acest sens;
f. să stabilească acordarea drepturilor de acces asupra rezultatelor contractului atât în ceea ce
privește diseminarea cât și comercializarea rezultatelor contractului;
g. să rezilieze contractul în cazul în care LBCS, din motive imputabile acestuia, nu a început
realizarea contractului sau nu-l realizează în termenii stabiliți;
h. să valorifice rezultatele prezentate în raport în conformitate cu prevederile contractului de
cercetare.

4.5. Beneficiarul are următoarele responsabilități:
a. să facă plata către LBCS a valorii lucrărilor avizate, la termenele prevăzute, în conformitate
cu prevederile contractuale;
b. să pună la dispoziția LBCS toate materialele, echipamentele, informația și documentația
necesare în vederea desfășurării serviciilor ce fac obiectul contractului de cercetare, conform
specificațiilor din planurile de desfășurare a activităților;
c. să asigure secretul profesional și să respecte prevederile contractului de cercetare și ale
legislației în vigoare privind confidențialitatea informațiilor utilizate în cadrul activităților ce
fac obiectul contractului;
d. să analizeze cu operativitate documentele prezentate de LBCS, pentru derularea în condițiile
și la termenele specificate în contract a procedurilor de decontare și finalizare a lucrărilor ce
fac obiectul contractului;
e. beneficiarul poate să-și asume și alte responsabilități specifice care se indică în contractele
concrete de cercetare.

5. DISPOZIŢII FINALE
5.1. Toate activitățile efectuate în LBCS se organizează și se evaluează conform prezentului
Regulament până la finele anului în curs.
5.2. (1) LBCS își poate lărgi sau restrânge specificul activităților în funcție de necesitățile care
apar în legătură cu derularea proiectelor de cercetare științifică și nomenclaturii prestărilor și
serviciilor. Orice modificare a activității LBCS se realizează în conformitate cu legislația în vigoare
și este pusă în aplicare pe baza deciziilor luate de organismele administrative ale UASM.
(2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul/Biroul Senatului
UASM și va fi adus la cunoștință tuturor celor interesați.

TARIFELE
pentru încercări de certificare a biocombustibililor solizi executate de către
Laboratorul de Biocombustibili solizi UASM
Tarifele s-au elaborat în baza "Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate
de agenții economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării conformității
produselor şi securității industriale", aprobată prin Hotărârea Departamentului Standardizare şi
Metrologie nr. 1609-ST din 11.11.2004.
1. Dispoziții generale
1.1 LBCS își desfășoară activitatea conform Statutului LBCS, aprobat la ________. 2016 nr.
_____, Regulamentului LBCS aprobat la _____ 2016 nr _____, Regulamentului Serviciului
Standardizare şi Metrologie, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 586 din
16.06.2005.
1.2 LBCS efectuează evaluarea conformității produselor, mărfurilor şi serviciilor în baza Legii
cu privire la evaluarea conformității produselor nr. 186-XV din 24.04.2003 şi cerinţelor SM SR EN
ISO/CEI 17025 şi certificatul de acreditare Nr. LÎ-103 elaborat de către Centrul Naţional de
Acreditare din Republica Moldova MOLDAC din 04.03.2016.
1.3 Tarifele s-au elaborat în baza Legii cu privire la Întreprinderea de stat nr. 146-XIII din
16.06.1994 (art.12), "Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de agenții
economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării conformității produselor
şi securității industriale", aprobată prin Hotărârea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.
1609-ST din 11.11.2004.
1.4 Rezultatele calcului tarifelor se prezintă în Tabelul 2
1.5 Tarifele se extind asupra lucrărilor executate în baza contractelor încheiate cu agenții
economici. În dependență modificarea prețurilor la consumabile, surse energetice şi inflație LBCS
efectuează recalcularea costului prestărilor şi introduce un coeficient de corectare pentru tarifele
aprobate.
Tarifele sânt elaborate fără taxa pe valoarea adăugată.
Tabelul 1. Tarifele pentru încercarea biocombustibililor solizi
Nr.
Denumirea încercării
Standardul de referință
Preţ, lei
crt.
1
Puterea calorifică superioară
SMV EN 14918:2012
835
2
Puterea calorifică inferioară
SMV EN 14918:2013
885
3
Puterea calorifică superioară și inferioară
SMV EN 14918:2014
900
4
Conținutul de umiditate
SMV EN 14774-1,2,3:2012
340
5
Conținutul de cenușă
SMV EN 14775:2012
580
6
Conținutul de materii volatile
SMV EN 15145:2012
580
7
Densitatea în vrac
SMV EN 15103:2012
400
8
Rezistența mecanică
SMV EN 15.210-1,2:2012
470
9
Forma geometrică
SMV EN 149611-62012
350
10
Distribuția granulometrică /Conținutul fracțieii fine SMV EN 15149 1,2,3: 2012
350
11
Conținutul de Carbon, Hidrogen, Sulf și Azot
1200
12
Conținutul de Clor
500
13
Eșantionarea. Prepararea eșantioanelor
SMV EN SMV EN14778:2012;
SMV EN SMV EN14778:2012
155
13
Prelevarea eșantioanelor
În funcție de modul de
deplasare şi distanaţa pănă la (2xS
locul de amplasare a probelor +150) lei
Şef Laborator de biocombustibili solizi
prof. univ. MARIAN Grigore
Economist şef

FRIMU Ludmila

