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Anexa 3 

Notificări RASFF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul ___2016 

 

 
Nr. 

 
Referinț

ă 

 
Data 

notificării 

 
Notificată 

de 

 
Produsul 

 
Riscul identificat 

 
Țara de 
origine 

Data distribuției în 

RM, Exportat din 
RM 

Măsuri întreprinse  
 

1.  2016.0063 22.01.2016 Danemarca Cătină incașă Reziduuri de 
pesticide – 

carbofuran (0,01 
mg/kg – ppm) 

Columbia Notificare de alertă, 

produs importat în 

Moldova, ultima 
atenționare 25.01.2016.  

 LMA de carbofuran în 

RM conform HG Nr.1191 
din 23.12.2010 pentru 
produsele de origine 

vegetală este cuprinsă între 

0,1-0,5 mg/kg – ppm, ceea 
ce, nu reprezintă un pericol 

pentru sănătatea 

consumatorului 
2. 2016.0401 06.04.2016 Danemarca Cereale și 

produse de 
panificație 

Prezența laptelui de 

vacă nedeclarat 
Danemarca Notificare de alertă, 

produs importat în 

Republica Moldova, 
ultima atenționare 

06.04.2016 

Notă informativă din 

07.04.2016 nr. 115 
Direcției Supravegherea 

comerțului, distribuției și 

consumului produselor 
alimentare. 

Demarată ancheta de 



 
serviciu prin Dispoziția nr. 

07/1-3-16 din 12.04.2016 
remisă Direcției 

Municipale pentru 
Siguranța Alimentelor 

Chișinău în conformitate 

cu PO – RASFF. 
Recepționată Nota de 

serviciu nr. 74 din 
19.04.2016 cu privire la 

trasabilitatea produsului – 
eticheta cu permisiunea 

producătorului a fost 

înlocuită cu includerea 

ingredientului ”lapte” în 

componența produsului. 
3. 2016.0451 14.04.2016 Lithuania Ulei din semințe 

de struguri  
Hidrocarburi 

policiclice aromate  
Republica 
Moldova 

Notificare de atenție, 

produs exportat din 
Republica Moldova în 

Lithuania 11.04.2016 

Notă informativă din 
15.04.2016 nr. 1 Direcției 

Supravegherea Unităților 

de producere a alimentelor 
de origine vegetală în 

scopul demarării Anchetei 

de serviciu în conformitate 

cu PO - RASFF – 
Dispoziție ANSA nr. 07/1-

3-22 din 19.04.2016 , 
Raport de încercări nr. 353 

din 27.04.2016 – LMA de 
Benz(a)piren în limită, 

actul de control nr. 
0070524 din 21.04.2016 

4. 2016.0612 12.05.2016 Germania Biban de Nil 
refrigerat  

Salmonelle spp.,  Tanzania Notificare de alertă Notă informativă nr. 13 

din 27.05.2016 Direcției 

Supravegherea Unităților 

de producere a alimentelor 
de origine animală, 



 
Direcției Supravegherea 

comerțului, distribuției și 

consumului produselor 
alimentare. 

Demarată ancheta de 

serviciu în conformitate cu 

PO – RASFF 
Recepționată Nota de 

serviciu nr. 109 din 
08.06.2016 cu privire la 
Trasabilitatea produsului 

notificat și aplicarea 

măsurilor de minimalizare 

a riscului pentru sănătatea 

consumatorului . 
5.  2016.0901 07.07.2016 Germania  Produse 

dietetice, 
suplimente 

alimentare și 

produse 
fortificate 

Conținut înalt de 

cofeină în produse 

dietetice 

Germania Notificare de atenție 
 

Notificare remisă DMSA – 
Chișinău – Lotul a fost 
retras din rețeaua de 

comerț și amplasat sub 

restricție oficială în 

responsabilitatea 
Agentului economic 

Scrisoare nr. 01-6/1480 
din 11 iulie 2016 adresată 

Centrului Național de 

Sănătate Publică, conform 

competenței stabilite prin 

articolul 19 al legii nr. 113 
din 18.05.2012 

CNSP în urma sesizării a 
interzis comercializarea 

lotului de produs alimentar 
cu destinație nutrițională 

specială, prin ”Hotărârea 

nr. 04 din 28.07.2016 
6. 2016.0911 08.07.2016 Germania Înghețată de Reziduuri de Italia Notificare de alertă Notă informativă nr. 16 



 
fistic Aflatoxină  din 11.07.2016 Direcției 

Supravegherea Unităților 

de producere a alimentelor 
de origine animală, 

Direcției Supravegherea 

comerțului, distribuției și 

consumului produselor 
alimentare. 

Demarată ancheta de 

serviciu în conformitate cu 

PO – RASFF Dispoziția 

nr. 07/1-3-39 din 
12.07.2016 

Raport cu privire la 
măsurile întreprinse Nr. 

125 din 03.08.2016, 
conform Prescripției nr. 

010803 din 14.07.2016 a 
fost interzisă livrarea 

cantității rămase în stoc și 

retragerea acesteia . 
7. 2016.0968 21.07.2016  Germania Bețișoare pentru 

Sushi 
Migrarea 

Formaldehidei 
China Notificare de alertă Scrisoare nr. 01-6/1579 

din 22 iulie 2016 adresată 

Centrului Național de 

Sănătate Publică, conform 

competenței stabilite prin 

articolul 19 al legii nr. 113 
din 18.05.2012, Notă 

informativă DMSA 

Chișinău pentru demararea 

anchetei de serviciu 
8. 2016.1157 22.08.2016 Lithuania Ulei de nuci 

nerafinat   
 Benzo(a)piren și 

Hidrocarburi 
policiclice aromate  

Republica 
Moldova 

Notificare de atenție, 

produs exportat din 
Republica Moldova în 

Lithuania  

Notă informativă din 

23.08.2016 nr. 22 Direcției 

Supravegherea Unităților 

de producere a alimentelor 
de origine vegetală în 



 
scopul demarării Anchetei 

de serviciu în conformitate 

cu PO – RASFF.  
9. 2016.1316 22.09.2016 Polonia Linguri pentru 

spagheti  
Migrarea de amine 
aromatice]n linguri 

pentru spagetii 

China Notificare de alertă 

import în Republica 

Moldova 

Scrisoare nr. 01-6/2119 
din 23 septembrie 2016 

adresată Centrului 

Național de Sănătate 

Publică, conform 

competenței stabilite prin 

articolul 19 al legii nr. 113 
din 18.05.2012. 

CNSP în urma sesizării a 
interzis comercializarea 

lotului de ustensile 
prin ”Hotărârea nr. 05din 

17.10.16 
10. 2016.1380 07.10.2016 Germania  Băutură de 

ciocolată  
Lactoproteina  Germania  Notificare de informare 

import în Republica 

Moldova  

Scrisoare nr. 01-6/2273 
din 10.10.2016 adresată 

CNSP, conform 
competenței stabilite prin 

articolul 19 al legii nr. 113 
din 18.05.2012. 

ANSA prin scrisoare nr 
0601-3/2619 din 

26.10.2016 CNSP , a fost 
informată despre 

retragerea produsului din 
rețeaua de comerț. 

11. 2016.1698 06.12.2016 Germania Carne de porc 
răcită 

Reziduuri de 
sulfadiazine 

Belgia Notificare de alertă 

import în Republica 

Moldova  

Notă informativă nr. 205 
din 19.012.2016 Direcției 

Supravegherea Unităților 

de producere a alimentelor 
de origine animală,  

Demarată ancheta de 

serviciu în conformitate cu 

PO – RASFF de către 



 
DMSA- Chișinău în baza 

actului de control nr. 
0065104 din 26.12.2016, 
prescripția seria PR nr. 

0011020 din 26.12.2016, 
prescripția seria PR nr. 

0009938 din 22.12.2016 se 
impune restricții sanitar – 
veterinare și interzicerea a 

orice manipulare a lotului 
importat . 
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