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DECLARAȚIA DE POLITICĂ A  

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI 

 

     Vinăria F.C.P ,,ASCONI” SRL reprezintă o entitate funcționala care se ocupa cu prelucrarea 

strugurilor, producerea si comercializarea produselor viti vinicole. 

    Managementul de vârf al vinăriei își propune, prin adoptarea unei politici sistematice pro-calitate, 

să satisfacă permanent cerințele clienților săi, considerând ca fiind esențială asigurarea calității și 

siguranței produsului finit. 

Misiunea de bază a vinăriei este de a produce și oferi consumatorilor și clienților noștri în 

permanență produse sigure și servicii de înaltă calitate care sunt menținute datorită Sistemului de 

Management al Siguranței Alimentelor. Atingerea continuă a acestui scop se realizează prin aceasta 

Declarație de Politică, focalizată pe ținerea sub control a proceselor care influențează siguranța 

produselor și prevenirea produselor nesigure în lanțul alimentar. 

    Menținem și îmbunătățim întreaga activitate a sistemului de management în conformitate cu 

schema de certificare FSSC 22000, cu prevederile legislației de siguranță a alimentelor din 

Republica Moldova și a bunelor experiențe si practici din industrie. 

Toți angajații companiei trebuie să asigure respectare cerințelor a calității și Siguranței 

Alimentului proiectat pentru a oferi consumatorilor doar produse sigure. 

Conducerea F.C.P ,,ASCONI” SRL se angajează să asigure resursele necesare pentru funcționarea, 

menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management Integrat al Calității și 

Siguranței Alimentului, inclusiv pentru atingerea următoarelor obiective privind sistemul de 

management al siguranței alimentului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        În calitate de Administrator al vinărie  F.C.P ,,ASCONI” SRL voi asigura ca prezenta politica 

să fie implementată și menținută la toate nivelele, prin activități de instruire - testare - autorizare, 

activități de audit și prin analiza periodică a funcționării sistemului de management al siguranței 

alimentului. Politica este comunicată și difuzată întregului personal din cadrul vinăriei. 

 

Administrator : Sirbu Anatolie            
                                                                                  

Obiectivele care ar permite dezvoltarea vinăriei sunt următoarele: 
❖ Realizarea politicii și obiectivelor a calității și siguranței alimentului cu respectarea 

documentelor normative, standardelor și legislației în vigoare; 

❖ Supravegherea permanentă a calificării  personalului, infrastructurii și condițiilor de 

muncă în vederea asigurării îmbunătățirii permanente a calității și siguranței 

alimentului; 

❖ Asigurarea comunicării permanente la toate nivelele în toate aspectele referitoare la 

calitate și siguranța alimentului; 

❖ Asigurarea și îmbunătățirea continuă a produselor furnizate de către organizația 

noastră, prin menținerea condițiilor de igienă și siguranță; 

❖ Îmbunătățirea continuă a activității, calității și siguranței produselor, a performanțelor 

și eficacității Sistemului de Management; 

❖ Îmbunătățirea continuă a proceselor interne și externe; 

❖ Evaluarea riscurilor potențiale identificate în fiecare proces cât și produs; 

❖ Livrarea continuă de produse sigure și calitative; 

❖ Promovarea produselor fabricate și implementarea masurilor contra fraudelor; 

❖ Reducerea reclamațiilor clienților, prin creșterea calității și siguranței produselor. 

❖ Conştientizarea prin instruiri periodice, a personalului implicat în desfăşurarea 

proceselor 

❖ Utilizarea eficientă a  resurselor materiale si umane prin evaluarea riscurilor potențiale 

❖ Menținerea in buna funcționare a infrastructurii care ar permite fabricarea si păstrarea 

corespunzătoare a produselor. 

❖  


