
 
PROCEDURA 

de autorizare a depozitului de păstrare a produselor de uz 
fitosanitar și fertilizanți 

 
I. NOŢIUNI GENERALE 

 
1. Depozitarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor este permisă în 

depozite special amenajate, autorizate în modul stabilit de către Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor și destinate exclusiv păstrării 
produselor respetive. 

 
2. Depozit supus autorizării în vederea păstrării produselor de uz fitosanitar și 

fertilizanți este orice încăpere aparținînd  unei personae juridice  (întreprindere, 
instituţie, firmă, asociaţie, gospodărie, societate, cooperativă etc. indiferent de 
forma de proprietate) sau fizice, destinat stocării provizorii sau de lungă durată 
a pesticidelor și îngrășămintelor minerale. 

 
3. Obiectele pasibile procedurii de autorizare a depozitării produselor de uz 

fitosanitar și fertilizanți sunt încăperile specializate, construite şi amenajate 
după un proiect – tip, sau încăperile reutilate în acest scop. 

 
4. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este organul abilitat cu funcția 

de autorizare de funcționare a depozitelor de păstrare a produselor de uz 
fitosanitar și fertilizanți conform modificăriilor prevăzute de legea 318 din 
27.12.2012 la Nomenclatorul actelor  permisive a legii 160 din  
22.07.2011privind reglementarea prin autorizarea activităţii de întreprinzător. 

 
5. Procedura de autorizare a depozitului pentru păstrarea produselr de uz 

fitosanitar și fertilizanți se efectuiază conform prevederilor Legii 119 din 
22.04.2004 privind controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți și a 
Hotărîrii Guvernului  1045 din  05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea  produselor de uz 
fitosanitar şi a fertilizanţilor. 

 
6. Magazinele şi depozitele specializate, suprafeţele aferente lor, amenajate şi 

înzestrate cu inventarul necesar, conform normelor sanitaro-igienice, cerinţelor 
de protecţie a mediului şi regulilor de securitate antiincendiară în vigoare, sînt 
autorizate, în modul stabilit, de către direcțiile raionale / municipale ale 
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în baza procesului verbal, 
anexat la autorizaţia de funcţionare,  întocmit de comisia mixtă instituită din 
reprezentanţi ai subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului 



Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului şi Ministerului 
Afacerilor Interne, pe un termen de 1 an. 

 
7. În calitate de organ emitent al autorizației de funcționare a depozitului pentru 

păstrarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor își asumă responsabilitatea, prin intermediul 
reprezentantului său, de a convoca membrii comisiei mixte în vederea 
controlului și întocmirii ulterioare a procesului verbal. 

 
 

II. CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIEI  
DE FUNCŢIONARE A DEPOZITULUI DE PRODUSE DE UZ 

FITOSANITAR ŞI FERTILIZANŢI. 
 
8. Autorizarea de funcţionare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz 

fitosanitar și fertilizanți este solicitată de către conducerea unităţilor economice, 
conform periodicităţii stabilite, specificînd categoria produselor ce urmează a fi 
depozitate. 

 
9. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a depozitului pentru păstrarea 

produselor de uz fitosanitar și fertilizanți conducătorul obiectului depune o 
cerere pe numele șefului direcției raionale / municipale  a Agenției naționale 
pentru Siguranța Alimentelor. 

 
10. La cerere se anexează: 

a) copia certificatului de înregistrare a unităţii economice cu extrasul 
privind genurile de activitate autorizate de Camera Înregistrării de Stat; 

 
b) copia actului de proprietate sau contractului de arendă a spaţiilor; 

 
c) copia procesului verbal întocmit de comisia mixtă; 

 
d) copia licenței (în cazul importului) și/sau comercializării produselor de         

uz fitosanitar și fertilizanți 
 

e) originalul autorizaţiei de funcţionare anterior emise  
 
11. Se supun autorizării de funcţionare: 

a) obiectivele noi construite, reconstruite, reprofilate şi modernizate; 
 

b) obiectivele în funcţiune. 
 
12. Autorizarea de funcţionare a obiectelor nou construite, reconstruite, reprofilate 

şi modernizate este obligatorie pentru orice categorie de obiect economic, 



indiferent de forma de proprietate sau volumul de producţie şi se aplică la etapa 
de dare în exploatare a obiectelor. 

 
 
13.    În procesul de autorizare a depozitului care deja își desfăşoară activitatea, pot 

fi folosite datele din procesele verbale  ale comisiilor mixte convocate anterior, 
inclusiv rezultatele investigaţiilor de laborator şi măsurătorilor instrumentale. 

 
14. Autorizaţia de funcţionare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz 

fitosanitar și fertilizanți  se eliberează în cazul în care încăperea corespunde 
prevederilor  legislaţiei . 

 
15. Nu se eliberează Autorizaţia de funcţionare a depozitului pentru păstrarea 

produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în cazul în care obiectivele nu 
corespund legislaţiei în domeniu. Refuzul de a elibera autorizația de 
funcționare trebuie să poarte un caracter argumentat, precizîndu-se temeiul 
deciziei luate. 

 
16. Utilizarea și depozitarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în 

condițiile agriculturii autohtone  poartă un caracter sezonier, fapt ce implică 
necesitatea efectuării controlului anual al încăperilor destinate acestui tip de 
producție. 

 
17. În caz de schimbare sau extindere a genurilor de activitate, se va solicita 

autorizaţia sanitară de funcţionare şi a acestora, în condiţiile respectării 
legislaţiei sanitare în vigoare. 

 
18. În cadrul comisiei mixte, pașaportizarea, controlul, măsurătorile instrumentale 

şi expertiza sanitară se efectuează contra plată, conform tarifelor aprobate în 
modul stabilit. 

 
 

III. STOCAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A 
FERTILIZANŢILOR 

 
19.   Stocarea şi păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se 

efectuează în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea produselor de 
uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională, aprobat de Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii, înregistrat la 
Ministerul Justiţiei cu nr.367 din 4 februarie 2004 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 461), precum  şi cu alte acte 
normative în vigoare. 
 



20. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii vor fi stocaţi doar în depozitele 
specializate, construite şi amenajate după un proiect - tip, sau în depozite 
reutilate în acest scop, în ambalajul producătorului, fără deteriorarea 
ambalajului şi fără admiterea scurgerii sau împrăştierii produselor, păstrîndu-se 
în condiţiile prevăzute de instrucţiunile în vigoare, conform indicaţiilor 
producătorului, aplicate pe ambalaj. Depozitarea produselor de uz fitosanitar 
neambalate este interzisă. 
     

21. Terenurile aferente locurilor de stocare a produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanţilor sînt supuse unui control sistematic din partea organelor abilitate 
ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Mediului, în 
scopul monitorizării şi elaborării măsurilor de reabilitare a acestora. 

 
22. Este interzisă depozitarea produselor de uz fitosanitar în aceiaşi încăpere a 

depozitului în care se păstrează fertilizanţii. 
     

23. Este interzisă utilizarea depozitului pentru păstrarea comună a produselor de uz 
fitosanitar şi a fertilizanţilor cu produse alimentare, nutreţuri, diferite materiale 
de uz menajer, materiale de construcţie etc. 

 
24. Amplasarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în interiorul 

depozitului se efectuează conform gradului de toxicitate, caracteristicilor 
antiincendiare şi explozive, stării fizice a produselor (solide, lichide), în 
conformitate cu instrucţiunile de păstrare a acestor produse. Lucrările în 
depozite se efectuează doar cu utilizarea echipamentelor speciale de protecţie 
individuală, în funcţie de produsele stocate, cu respectarea regulilor sanitaro-
igienice şi normelor de protecţie a muncii. 
 

25. Depozitele în care se păstrează salpetru amoniacal trebuie să corespundă 
exigențelor stabilite depozitelor destinate păstrării substanţelor uşor inflamabile 
şi explozibile. 

 
 

IV. DISPOZIŢII FINALE 
 
26. Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează de către Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor prin intermediul diviziunilor teritoriale  formular 
(conform anexei), și este semnată de către șefii direcțiilor raionale/municipale 
ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor  şi adjuncţii lor. 

 
27. Conform Nomenclatorului legii Nr. 160 din  22.07.2011 privind reglementarea 

prin autorizare a activităţii de întreprinzător autorizaţia de funcţionare se 
eliberează gratis pe un termen de cinci ani, în termen de cel mult 10 zile 
lucrătoare din data depunerii cererii şi a documentelor necesare. 



 
28. Inspectorii subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor efectuiază controlul în cadrul comisiei mixte(paşaportizarea)asupra 
respectării condiţiilor de pastrare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, 
anual contra plată conform tarifului stabilit în Nomenclatorul lucrărilor şi  
serviciilor plătite a legii Nr. 228 din  23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor 
şi la carantina fitosanitară. 

 
29. În cazul în care, la examinarea cererii depuse s-a constatat că agentul economic 

nu a prezentat documentele necesare, solicitantul se anunţă despre acest fapt de 
către Direcția raională / municipală a Agenției Naționale pentru Siguranța 
Alimentelor, conform prevederilor prezentei proceduri, în termen de 2 zile 
lucrătoare. 

 
 
30. Șefii direcțiilor raionale/municipale ale Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor  şi adjuncţii lor, specialiştii în domeniu, abilitați cu dreptul de 
supraveghere de stat, poartă responsabilitate personală pentru corectitudinea 
respectării prezentei proceduri de autorizare a depozitului pentru pastrarea  
produselor de uz fitosanitar și fertilizanți. 
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