Capitolul 1. Principii generale – definirea Laboratorului de Biocombustibili Solizi
UASM
Art.1. LABORATORUL DE BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI UASM (identificat prin
acronimele LBCS) este o subdiviziune academică de cercetare, organizată în cadrul Centrului de
Cercetare Inginerie Agrară a Universității Agrare de Stat din Moldova (în continuare CC IA)
constituită prin Hotărârea Senatului UASM, proces-verbal nr. _____ din _______________2016.
Art. 2. Sediul LBCS este în cadrul Facultății de Inginerie Agrară și Transport Auto, str.
Mircești, 56, or. Chișinău, tel. 022432544, e-mail: marian@uasm.md

Capitolul 2. Scopul, misiunea, obiectivele și atribuțiile LBCS
Art. 3. Scopul LBCS este sporirea calității cercetărilor științifice în domeniul
biocombustibililor solizi (BCS) și prestarea serviciilor privind conformitatea calității BCS cerințelor
documentelor normative din domeniu.
Misiunea LBCS este realizarea de cercetări științifice fundamentale și aplicative în cadrul
granturilor și proiectelor de cercetare, precum și executarea de activități conexe cercetării-dezvoltării
– furnizarea de consultanță, încercări și analiza fizico-mecanice și chimice ale combustibililor solizi,
expertize de materiale, diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin publicații ori evenimente
științifice și executarea de activități de inovare și dezvoltare experimentală în domeniul BCS,
urmărind ca prin activitatea sa să contribuie la dezvoltarea cunoașterii și la îmbogățirea progreselor
științifice asumate, prin intermediul cercetării științifice.
Domeniul de activitate: Cercetări științifice și estimarea prin încercări de laborator a calității
combustibililor solizi.
Clienții pentru care se efectuează activitățile LBCS:
- cadrele didactice-științifice și studenții UASM;
- clienții interni și externi din cadrul întreprinderilor de producere a BCS, a institutelor de
cercetare și educație.
Produse încercate:
- biomasă de origine vegetală,
- biomasă de origine animală,
- BCS obținuți direct din biomasă,
- BCS obținuți indirect din biomasă,
- combustibili fosili,
- substanțe chimice,
- vehicule și componente,
- plastice, cauciuc și alte materiale.
Art. 4. Obiectivele LBCS:
a)
organizarea și desfășurarea activităților de cercetare științifică în domeniul energiei
regenerabile obținute din biomasă;
b)
prestarea serviciilor privind încercarea și certificarea combustibililor solizi;
c)
organizarea de treninguri și perfecționare continuă în domeniul obținerii energiei
regenerabile din biomasă;
d)
consultații pentru clienți cu privire la calitatea biomasei folosite la: producerea BCS;
standardele europene pentru BCS; cerințele de calitate referitoare la BCS, sistemul european de
certificare pentru BCS EN Plus etc.;
e)
Întocmirea planurilor de afaceri pentru întreprinderi de producere a BCS;
f)
sprijinirea producătorilor de BCS prin răspândirea realizărilor științifice obținute de
către comunitatea științifică din cadrul UASM;
g)
stimularea activității de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare și a
studenților;
h)
perfecționarea infrastructurii LBCS;
i)
realizarea și actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la activitățile de
cercetare realizate în cadrul LBCS;
j)
implementarea principiilor managementului calității și creșterea continuă a calității
activităților realizate pentru a satisface cerințele beneficiarilor serviciilor LBCS;

k)
crearea și dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare cu alte Laboratoare de
încercări din tara sau din străinătate în scopul creșterii calității serviciilor prestate de către LBCS;
l)
stimularea finanțării extrabugetare prin contracte încheiate cu agenți economici,
instituții și organizații;
m)
atragerea studenților în proiectele, programele și activitățile conexe specifice
domeniului de activitate a LBCS;
n)
valorificarea și răspândirea rezultatelor cercetărilor științifice prin editarea rezultatelor
obținute în publicații științifice de profil și prin organizarea de treninguri și manifestări științifice la
nivel național și internațional;
o)
dezvoltarea politicilor pentru creșterea încrederii in competenta, imparțialitatea,
decizia si integritatea funcțională a LBCS, dezvoltarea și modernizarea permanentă a LBCS;
p)
organizarea desfășurării activităților din cadrul LBCS în conformitate cu principiile
managementului calității stipulate în manualul calității și asumate de către LBCS;
q)
satisfacerea clientului prin asigurarea realizării calitative și în termenii stabiliți a
prevederilor contractelor dintre LBCS și beneficiari;
r)
asigurarea predării rezultatelor, generate în contracte, în proprietatea beneficiarilor
conform standardelor în vigoare si la prețuri atractive;
s)
furnizarea către beneficiarii contractanți toate informațiile solicitate de aceștia privind
activitatea desfășurată în limitele contractelor;
t)
asigurarea protecției informațiilor confidențiale si a dreptului de proprietate al
clienților săi.
Art. 5. Pentru atingerea obiectivelor, LBCS are următoarele atribuții:
a)
realizează pachetul complet de documente necesar pentru inițierea și derularea
activității;
b)
elaborează și realizează bugetul general al activității LBCS;
c)
tine evidența contabilă primară pentru fiecare tip de activitate;
d)
asigurară logistica, consilierea si informarea structurilor din UASM cu privire la
activitatea de cercetare și activitățile conexe;
e)
asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare științifică și de activități
conexe dezvoltând competențele in domeniul managementului activităților;
f)
coordonează si îndruma activitatea executiva a LBCS, urmărește derularea planurilor
de realizare pentru fiecare activitate și operează în bugetele acestora intrările și ieșirile
corespunzătoare;
g)
asigură prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul expozițiilor, saloanelor și târgurilor
dedicate realizărilor științifice;
h)
realizează activități în vederea creșterii vizibilității cercetării științifice realizate de
către colaboratorii LBCS;
i)
transmite beneficiarilor de servicii și contracte în proprietate pachetul complet de
documente necesar pentru aplicarea rezultatelor în conformitate cu prevederile contractului.

Capitolul 3. Structura, principii de organizare și funcționare
Art. 6. LBCS este o structură tehnico-administrativă din cadrul UASM, subordonată Centrului
de Cercetare Inginerie Agrară și, implicit, rectorului, este organizat pe criterii de specializare tematică
sau obligațiuni contractuale.
Art. 7. Sistemul de management acoperă activități desfășurate în:
- localurile proprii ale laboratoarelor la sediul de baza al CC FIATA, UASM;
- în afara localurilor permanente ale laboratorului și anume în cadrul laboratoarelor didactice
și de cercetare specializate ale UASM, Stațiunilor Didactictico - Experimentale, întreprinderilor
specializate în producerea biomasei pentru scopuri energetice și a BCS etc.
Art. 8. Cercetarea științifică și activitățile conexe se pot realiza si prin colaborare cu alte
subdiviziuni ale UASM, institute de învățământ si de cercetare din tara sau din străinătate, inclusiv
in cadrul unor rețele sau consorții de cercetare prin care UASM efectuează cercetări științifice
comune.

Art.9. Activitatea de cercetare științifică, în cadrul LBCS, se organizează si se desfășoară prin
granturi și proiecte obținute în rezultatul concursurilor naționale și internaționale, teme și prestări
servicii conform domeniul de activitate realizate la comanda întreprinderilor de stat sau private,
persoanelor fizice, instituțiilor financiare, organizațiilor internaționale, investitorilor autohtoni sau
străini și al altor agenți economici înscriși în cadrul legal al Republicii Moldova, finanțate sau
nefinanțate, cuprinse in programele instituționale ale centrelor de cercetare, catedrelor, facultăților
etc.
Art.10. Structura LBCS cuprinde 3 trei sectoare și anume:
 Sectorul de recepție și condiționare a biomasei;
 Sectorul de procesare a BCS;
 Sectorul de încercări fizice, mecanice și chimice.
Organigrama LBCS este aprobată de către Senatul UASM.
Art.11. laboratorul poate include suplimentar în structura sa, unități de proiectare, ateliere de
confecționare a mostrelor experimentale și alte unități formate în acest sens, în cadrul cărora se
desfășoară activități științifice și conexe care se înscriu în profilurile de activitate ale UASM.
Art. 12. Sectorul este o subdiviziune de structură a LBCS care asigură realizarea cercetărilor
experimentale și încercărilor de laborator, atestarea produselor finite, efectuarea analizelor fizicomecanice și chimice;
Art. 13. Unitatea de proiectare este o subdiviziune de structură a LBCS care asigură
conceperea și proiectarea diferitor elaborări constructive, procese sau verigi tehnologice etc.;
Art. 14. Atelierul de confecționare a mostrelor experimentale este o subdiviziune de structură
a LBCS care asigură confecționarea diferitor mostre experimentale, aparate, scule, dispozitive,
verificatoare etc., necesare pentru realizarea cercetărilor științifice și încercarea produselor finite în
condiții de laborator și de producție;
Art. 16. În cadrul laboratorului pot funcționa, pe posturi distincte, colective de cercetare;
birouri de proiectări studențești; cercuri de cercetare studențești; personal de cercetare titular;
personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi si studenți, precum si alte categorii de personal
potrivit legislației în vigoare.
Art. 18. LBCS are următoarele organe de conducere:
a) Șeful laboratorului;
b) Responsabil pentru managementul calității;
Art.19. Șeful de laborator are următoarele competențe:
a) reprezintă instituția în fața conducerii UASM, în fața instituiților similare și în toate
activitățile vieții civile;
- conduce activitatea laboratorului din punct de vedere tehnico-economic si organizatoric si
răspunde in fata conducerii de toate aspectele legate de această activitate;
– asigură supravegherea personalului de execuție a cercetărilor și a încercărilor, inclusiv
instruirea acestora;
- gestionează problemele curente;
- răspunde de funcționarea Sistemului Calității si de respectare a cerințelor organismelor de
acreditare (certificare);
– întreprinde acțiuni corective, preventive, atunci când apar neconformități;
– analizează periodic (anual) Sistemul Calității, politica si obiectivele calității;
– verifică, prin sondaj, modul de executare a încercărilor si de validare a rezultatelor;
– stabilește obiectivele laboratorului;
– întocmește rapoarte de încercare și le verifică;
– aprobă rapoartele de încercare;
–supervizează personalul laboratorului;
- întocmește documentația referitoare la activitatea financiară și salarizarea personalului;
- duce evidența și responsabilitatea pentru bunurile materiale din LBCS;
– are autoritatea și responsabilitatea pentru tratarea activităților neconforme;
- numește un locțiitor.
Art. 19. Șeful laboratorului este numit de către rectorul UASM. Șeful laboratorului trebuie să
aibă gradul științific de doctor habilitat sau doctor în științe tehnice.

Art. 20. Responsabilul pentru managementul calității LBCS asigura supervizarea personalului
care desfășoară activități de cercetare și de încercări și a celui aflat în curs de instruire prin:
- activitatea persoanelor în curs de instruire sub conducerea specialiștilor calificați;
- mostre de control;
- audituri interne;
- analiza rezultatelor obținute.

Capitolul 4. Asigurarea laboratorului cu resurse umane, reguli și politici
Art.21. Personalul de management și personalul tehnic, indiferent de alte responsabilități, are
autoritatea, calificarea și resursele necesare pentru:
- realizarea sarcinilor de laborator ce-i revin, inclusiv pentru implementarea, menținerea și
îmbunătățirea sistemului de management al calității;
- identificarea abaterilor de la sistemul de management al calității sau de la procedurile de
efectuare a încercărilor;
Art. 22. LBCS trebuie să dispune de reguli pentru a se asigura că managementul și personalul
său de conducere și tehnic nu este supus nici unei presiuni neadecvate interne sau externe, de natură
comercială, financiară sau de altă natură care le-ar putea influenta negativ calitatea activității lor.
Art. 23. LBCS trebuie să dispună de politici și proceduri prin care se asigură protecția
informațiilor confidențiale și a drepturilor de proprietate ale clienților, care se asigură prin semnarea
unor angajamente de confidențialitate, ca act adițional la contractul de muncă al fiecărei persoane și
prin accesul controlat în laborator.
Pentru asigurarea confidențialității, acces la informații o au:
- șeful de laborator;
- managerul de calitate;
- persoana responsabilă de efectuarea încercărilor și pregătirea rapoartelor de încercări.
Art.24. Pentru evitarea implicării în orice activități care ar putea diminua încrederea în
competență, imparțialitatea, raționamentul sau integritatea sa funcțională, LBCS activează în
conformitate cu Regulamentul laboratorului aprobat de către Senatul/Biroul Senatului UASM în
conformitate cu domeniile acreditate.
Personalul laboratorului are independența de decizie privind rezultatele încercărilor efectuate,
astfel încât persoane/entități funcționale din cadrul UASM și alte organizații nu pot sa influențeze
deciziile si/sau rezultatele încercărilor.
Art.25. Întreg personalul este instruit și informat despre importanta activității pe care o
desfășoară și modul în care contribuie la realizarea obiectivelor sistemului de management. În cadrul
reuniunilor periodice personalul este informat despre eficacitatea sistemului de management.

Capitolul 5. Suportul financiar și material al activităților din cadrul LBCS
Art. 26. Sursa principală de finanțare a LBCS o constituie mijloacele obținute din granturi și
proiecte naționale și internaționale și de la serviciile prestate clienților LBCS. Normativele de
finanțare se indexează în conformitate cu rata inflației. Fondurile fixe și circulante sunt proprietatea
Universității și se atribuie LBCS cu drept de gestiune operativă.
Art. 27. Patrimoniul LBCS este constituit pe baza:
a)
resurselor puse la dispoziție de UASM, (locația și dotările tehnice și informatice deja
existente);
b)
fondurilor provenite din proiecte naționale și internaționale;
c)
mijloacelor provenite din sponsorizări și donații,
d)
mijloace provenite din prestări și servicii conexe cercetării (încercarea combustibililor
solizi, treninguri, perfecționarea continuă, organizarea manifestărilor științifice, diseminarea
rezultatelor științifice, întocmirea documentații de proiectare etc.).
Art. 28. Mijloacele financiare pot fi utilizate pentru:
a)
finanțarea proiectelor aplicative, realizate de către LBCS în baza devizelor de
cheltuieli întocmite conform legislației în vigoare;
b)
amenajarea și/sau reabilitarea spațiului și infrastructurii LBCS;

c)
întreținerea și dezvoltarea bazei materiale proprii, inclusiv prin procurarea de mijloace
fixe, materiale necesare funcționării, etalonarea și atestarea mijloacelor de măsurat, abonarea la
periodice și baze de date naționale și internaționale etc.;
d)
remunerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul, plata cu ora, prin acord)
pentru realizarea contractelor, prestărilor și serviciilor;
e)
organizarea de manifestări științifice proprii LBCS sau contribuția la organizarea unor
astfel de manifestări, instruirea personalului;
f)
crearea, dezvoltarea și administrarea site-ului LBCS;
g)
taxe de participare ca membru în organisme de profil;
h)
taxe de participare la manifestări cultural-științifice.
Art. 29. Toate fondurile bănești primite pentru finanțarea proiectelor, granturilor, contractelor
de cercetare științifica și a altor servicii prestate de către LBCS sunt păstrate intr-un subcont al
UASM, fiind utilizate in regim de autofinanțare.
Art. 30. Veniturile, bunurile imobile și mobile ce vor fi dobândite de LBCS, în conformitate
cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al LBCS, servind la realizarea scopurilor prevăzute
în Statut și se înregistrează în gestiunea UASM.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 31. Prezentul Statut intră în vigoare la data aprobării de către Senatul UASM.
Art. 32. Statutul se adoptă și se modifică cu votul a ½ plus 1 din membrii Senatului.
Art. 30. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de LBCS.
Art. 31. LBCS își poate lărgi sau restrânge specificul activităților în funcție de necesitățile
care apar în legătură cu derularea proiectelor de cercetare științifică aplicativă și solicitările
beneficiarilor. Orice modificare a activității LBCS se realizează în conformitate cu legislația în
vigoare și este pusă în aplicare pe baza deciziilor luate de organele administrative ale UASM;
Art. 32. În baza prezentului Statut se elaborează Regulamentul de funcționare a Parcului care
se adoptă de către Senatul/Biroul Senatului UASM.
Art. 33. Prezentul Statut a fost adoptat în Ședința Senatului UASM din data 29/04/16, procesverbal nr.6.

