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1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop definirea procesului de recepționare/procesare
și gestionare a notificărilor Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF)
la nivel central ANSA, întru evitarea riscurilor din domeniul siguranței alimentare, înainte
ca ele să producă probleme consumatorilor și eliminarea lacunelor identificate în urma
depistării neconformităților.

2. DOMENIU DE APLICARE
Deoarece Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje reprezintă o platformă
ce vizează schimbul de informații în scopul asigurării unui nivel înalt de protecție pentru
consumatori, prezenta procedură se aplică în domeniul siguranței alimentelor, în vederea
evitării riscurilor prezentate de alimente sau furaje şi adoptarea măsurilor necesare pentru
combaterea acestor riscuri.
În linii generale, conform Regulamentului (CE) nr. 178/2002 din 28.01.2002 “De
stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul
siguranței produselor alimentare”, se stabileşte un sistem rapid de alertă pentru alimente şi
furaje (denumit în continuare "RASFF"), gestionat de către Comisie, cu participarea
statelor membre, a Comisiei şi a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA),
cu scopul de a pune la dispoziţia autorităţilor de control un instrument eficace de notificare
a riscurilor prezentate de alimente sau de furaje pentru sănătatea umană. Articolul 50 din
regulamentul respectiv defineşte domeniul de aplicare şi regulile de funcţionare ale
RASFF: “Identificarea îmbunătățită a riscurilor care apar, poate fi, pe termen lung, un
instrument preventiv major aflat la dispoziția statelor membre și a Comunității în cursul
exercitării politicilor sale. De aceea este necesar să se atribuie Autorității o sarcină
anticipativă de colectare a informațiilor, de exercitare a vigilenței și furnizare a evaluării și
informațiilor privind riscurile care apar, în vederea prevenirii lor”.
Articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 12 ianuarie 2005 “De stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor”, extinde
domeniul de aplicare al RASFF la riscurile serioase pentru sănătatea animală şi pentru
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mediu. Prin urmare, termenul "risc" utilizat în prezentul regulament trebuie înţeles ca fiind
un risc direct sau indirect pentru sănătatea umană derivând din alimente, din materialele
care vin în contact cu alimentele sau din hrana pentru animale, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.178/2002, sau ca un risc serios pentru sănătatea umană sau
animală sau pentru mediu derivând din hrana pentru animale, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.183/2005.
Respectarea și implementarea actualei proceduri este obligatorie pentru șefii și
specialiștii aparatului central ANSA și subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor,
care au responsabilități de supraveghere a operatorilor din domeniul produselor alimentare
și a hranei pentru animale.
Actuala procedură descrie sistemul de alertă rapidă la nivelul ANSA și în mare parte
respectarea principiilor pe baza cărora operează sistemul rapid de alertă a UE (RASFF).
În procedură sunt descrise etapele și acțiunile ANSA în cazul notificărilor din cadrul
RASFF (28 de state UE și Elveția) precum și din alte țări, care pot fi aplicate și în cazul
notificărilor interne parvenite de la alte organizații și instituții ale Republicii Moldova, cum
ar fi laboratoarele de diagnostic,

Centrul de Sănătate Publică, agențiile Ministerului

Mediului ș.a.
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
3.1. Definiții
Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje – rețea de comunicare
pentru notificarea unui risc cu acțiune directă și indirectă asupra sănătății umane, derivând
din produsele alimentare sau din hrana pentru animale.
Notificare de alertă – notificare cînd alimentele sau furajele care prezintă un risc
sunt disponibile la vînzare către consumatori și cînd se impune o acțiune rapidă .
Notificare de informare – notificarea cînd alimentele sau furajele prezintă un risc
pentru consumatori dar în acest caz nu sunt necesare măsuri rapide, deoarece produsul
nu se află pe piață sau amenințarea nu este considerată serioasă.
Notificare de respingere la frontieră – notificare care se referă la transporturile
de alimente și furaje care au fost testate și respinse la granițele UE și EEA, atunci cînd a
fost identificat un risc pentru sănătate.
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Notificare inițială – notificare de alertă, notificare de informare sau o notificare de
respingere la un post de control sanitar-veterinar și fitosanitar.
Notificare de informații adiționale sau “notificare de urmărire” – notificare ce
conține informații suplimentare cu privire la o notificare inițială.
RASFF News – titlu care transmite toate informațiile referitoare la siguranța
produselor alimentare sau a furajelor care nu au fost comunicate sub forma unei
notificări de alertă sau a unei notificări informative, dar care sunt considerate interesante
pentru autoritățile de control.
Risc – funcţie a probabilităţii unui efect negativ asupra sănătăţii şi gravitatea
acestui efect, determinat de un pericol.
Centralizare – procesul de arhivare a tuturor informațiilor care sunt vehiculate
prin intermediul RASFF în cadrul unei notificări, până la soluționarea acesteia: mesaje email, notificările standard precum și documentele însoțitoare.

3.2. Abrevieri
RASFF – Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje;
ANSA – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
EFSA – Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor;
MAIA – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
DMLER – Direcția managementul laboratoarelor și evaluarea riscurilor;
CE – Comisia Europeană;
UE – Uniunea Europeană;
RM – Republica Molodva;
HG – Hotărâre de guvern;
EEA – Aria Economică Europeană.
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
 Legea Nr. 113 din 18.05.2012 “Cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor
generale ale legislației privind siguranța alimentelor”.
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 Hotărârea Guvernului Nr.51 din 16.01.2013 „Privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
 Regulamentul (CE) Nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului
din 28.01.2002 “De stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației
alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de
stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare”, Capitolul IV,
Secțiunea 1.
 Regulamentul (UE) Nr.16/2011 al Comisiei din 10.01.2011 „De stabilire a
măsurilor de punere în aplicare a Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și
Furaje”.
 Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 12 ianuarie 2005 “De stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor”.
 Proiect de Manual procedural pentru funcționarea RASFF.
 Regulamentul Direcției managementul laboratoarelor și evaluarea riscurilor, aprobat
prin Ordinul ANSA Nr.165 din 15.06.2015.
5. RESPONSABILITĂȚI
5.1. ANSA
 Autoritatea competentă responsabilă de siguranța alimentelor, monitorizează și
verifică respectarea cerințelor relevante ale legislației privind siguranța alimentelor
de către operatorii din businessul alimentar și operatorii din domeniul furajelor pe
întreg lanțul alimentar.
 Practică un sistem de controale oficiale și alte activități, inclusiv comunicarea către
public a siguranței și riscului produselor alimentare și furajelor, supravegherea
siguranței alimentelor și furajelor și alte acțiuni de monitorizare cuprinzând toate
etapele lanțului alimentar.
 Dispune de o subdiviziune (în prezent Secția evaluarea riscurilor, planificarea și
monitorizarea controlului reziduurilor) în cadrul unei subdiviziuni structural
autonome (în continuare Direcția managementul laboratoarelor și evaluarea
riscurilor) care este responsabilă de implementarea RASFF la nivel central ANSA.

COD: PO-05/03
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

Ediţia: 1

NOTIFICĂRILE SISTEMULUI RAPID DE ALERTĂ
PENTRU ALIMENTE ȘI FURAJE RASFF LA NIVEL
CENTRAL ANSA

Revizia: 0
Exemplar nr.: 1
Pag. 8 din 21

 Evaluează și monitorizează activitatea structurilor implicate în funcționarea RASFF
la nivel local și central ANSA.
5.2. Direcția Managementul laboratoarelor și Evaluarea riscurilor
 Evaluează, procesează și transmite informații direcțiilor de resort ANSA despre
riscurile asociate cu lanțul alimentar.
 Emite recomandări pentru a susține luarea unor decizii eficiente și oportune în
legătură cu acțiunile care ar trebui realizate pentru a asigura protecția
consumatorilor.
 Realizează evaluarea și managementul riscurilor.
 Reprezintă punctul focal de contact dintre RASFF și ANSA prin intermediul unei
persoane desemnate din cadrul direcției care este logată în sistemul RASFF.
 Asigură monitorizarea RASFF la nivel central ANSA.
 Recepționează notificările parvenite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente
și Furaje .
 Centralizează toate informațiile care sunt vehiculate prin intermediul RASFF în
cadrul notificărilor, până la soluționarea acestora.
 Asigură schimbul rapid de informații între ANSA și structurile implicate la nivel
central în funcționarea RASFF.
 Elaborează modele de documente care trebuie utilizate pentru transmiterea
notificărilor.
 Elaborează modele de documente în vederea raportării rezultatelor investigațiilor,
concluziilor, măsurilor întreprinse și preluării sub control a riscului.
 Transmite în timp restrîns notificările de alertă direcțiilor de profil de la primire, după
analiza amănunțită a notificării.
 Transmite notificările de informare tuturor părților vizate, fără întârzieri nejustificate,
după efectuarea verificării corectitudinii notificării.
 Primește informații de la direcțiile de profil ANSA cu privire la acțiunile întreprinse în
urma primirii unei notificări inițiale.
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 Transmite notificările de informații adiționale, fără întârzieri nejustificate și în termen
de 24 de ore în cazul notificărilor de informații adiționale la notificările de alertă.
 Verifică exactitatea temeiului juridic invocat pentru cazurile de neconformitate
constatate, deși un temei juridic inexact nu împiedică transmiterea notificării dacă a
fost identificat un risc.
 Verifică dacă obiectul notificării aparține domeniului de competență al rețelei
(notifică riscul direct sau indirect asupra sănătății umane, derivând din produsele
alimentare sau furaje).
 Verifică dacă anumiți operatori din lanțul alimentar și/sau anumite pericole și/sau
autorități sunt menționate în mod recurent în notificări.
 Se asigură că notificările urgente sunt recepționate și soluționate în mod colectiv și
eficient de către subdiviziunile de profil ANSA.
 Publică anual pe situl ANSA o recapitulare a tuturor notificărilor de alertă, de
informare și de respingere la posturile de frontieră, conținând informații privind
clasificarea și statutul notificării, produsele și riscurile identificate, țara de origine,
țara notificatoare, temeiul notificării și măsurile adoptate.
 Pune la dispoziția altor structuri guvernamentale, informații privind notificările
primite pe portalul RASFF cât și rezultatele anchetelor demarate în vederea evitării
riscului de plasare pe piață a produselor neconforme.
5.3. Direcțiile de profil din cadrul ANSA
 Recepționează de la direcția responsabilă de monitorizarea RASFF (în continuare
Direcția managementul laboratoarelor și evaluarea riscurilor), notificările RASFF
referitoare la situațiile care prezintă un anumit risc asupra sănătății umane în
dependență de segmentul lor de activitate.
 Arhivează/gestionează notificările care țin de domeniul lor de activitate.
 Desfășoară anchete de serviciu în urma notificărilor primite.
 Dispun sau propun

în urma unei notificări, restricționarea (reținerea oficială),

retragerea de pe piață sau, dacă este cazul, distrugerea alimentelor și furajelor
neconforme cu cerințele siguranței alimentelor.
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 Dispun sau propun în urma unei notificări, măsuri privind operatorii din domeniul
alimentar, care produc în condiții neconforme sau au pus pe piața locală cît și
externă alimente sau furaje neconforme cu cerințele siguranței alimentelor și
furajelor.
 Informează Direcția managementul laboratoarelor și evaluarea riscurilor despre
rezultatele acțiunilor întreprinse, conform modelului din Anexa 2.

6. DESCRIEREA PROCEDURII
6.1 Generalități
Consumatorii doresc să fie siguri că alimentele pe care le consumă nu reprezintă
nici un risc, iar acest fapt nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Siguranța alimentelor și a
furajelor reprezintă o preocupare publică esențială. UE deține unul dintre cele mai înalte
standarde pentru siguranța alimentelor din întreaga lume, mulțumită în mare parte unei
legislații solide în vigoare, care are grijă ca alimentele și furajele să fie sigure pentru
consumatori. În acest sens, RASFF reprezintă unul dintre instrumentele cheie utilizate
pentru a răspunde rapid la problemele care apar în legătură cu alimentele și furajele prin
transmiterea rapidă și eficientă a informațiilor între CE, autoritățile de control a alimentelor
și furajelor din statele membre și diverse organizații, ori de câte ori apare o amenințare la
adresa sănătății. Astfel, țările pot acționa într-un mod coordonat, cu scopul de a preveni
amenințările asupra siguranței alimentelor înainte ca acestea să devină periculoase pentru
consumatori.
La momentul actual, Republica Moldova nu este membră RASFF, însă în scopul
implementării RASFF pe teritoriul acesteia în cel mai scurt timp posibil, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), a elaborat în anul 2015 Proiectul de lege
privind completarea Legii Nr.113 din 18.05.2012 “Cu privire la stabilirea principiilor și
cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor”, cu un articol nou referitor la
RASFF.
În același context, a fost elaborată de către MAIA, Proiectul HG armonizat cu
prevederile Regulamentului (CE) Nr. 16/2011 al Comisiei din 10.01.2011 “Cu privire la
măsurile de de punere în aplicare a RASFF la nivel național”.
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6.2 Modul de funcționare RASFF
Sistemul este constituit din puncte de contact aflate în toate țările membre RASFF,
în organizațiile membre și în CE, care fac schimb de informații în legătură cu orice tip de
amenințare la adresa sănătății consumatorilor.
Toate autoritățile pentru siguranța alimentelor membre RASFF sau cu acces la
RASFF, dispun de un serviciu/secție în cadrul lor, care monitorizează RASFF și se asigură
că notificările urgente sunt trimise, primite și soluționate în mod colectiv și eficient.
Reiterăm că, Republica Moldova, deși nu este țară membră RASFF, prin intermediul
ANSA, are acces limitat la RASFF prin logare, având o persoană de contact în cadrul
DMLER responsabilă de recepționarea notificărilor. Astfel, în cazul în care RM este vizată
în privința unei neconformități, fie pentru produse importate sau exportate, prin intermediul
poștei electronice este primită notificarea, după care este demarată o anchetă de serviciu
privind trasabilitatea produsului, care se finalizează cu aplicarea măsurilor stabilite de
legislația în vigoare (Anexa 5).
6.3 Modalitatea de notificare în sistemul RASFF
Atunci când un membru RASFF deține orice fel de informații despre un risc asociat
cu alimentele sau furajele, care ar periclita sănătatea consumatorilor, acesta trebuie să
informeze imediat CE, utilizînd sistemul RASFF. CE evaluează toate informațiile

și

ulterior, le remite mai departe tuturor celorlalți membri RASFF, utilizând unul dintre tipurile
de notificări, descrise în compartimentul Definiții (3.1) a prezentei proceduri.
În continuare, membrii aplică măsurile adecvate în funcție de tipul de notificare și
informează imediat Comisia de măsurile aplicate (Anexa 4). De exemplu, în vederea
protejării consumatorilor, membrii pot retrage produsul de pe piață sau pot dispune
retragerea acestuia chiar de la consumator. Similar, notificările de respingere la frontieră
sunt transmise tuturor posturilor de frontieră a țărilor membre UE. Această măsură

se

aplică în scopul evitării reintroducerii în Europa a produselor refuzate, prin intermediul altui
post de frontieră. RM, nefiind țară membră RASFF, dar având acces limitat, poate doar să
primească notificări ce vizează RM, însă nu poate notifica în acest sistem.
Astfel, dacă un produs alimentar sau furaj care prezintă risc, provine din RM sau
este importat în RM, atunci ANSA este informată de către RASFF prin intermediul
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notificărilor remise la adresa poștei electronice aliona.vasilica@ansa.gov.md, care este
persoana de contact din cadrul ANSA responsabilă de recepționarea notificărilor RASFF.
În acest mod, pot fi luate măsuri corective prin care să se prevină apariția unor probleme
legate de riscurile alimentare sau furajere pe viitor.
6.4 Cuantificarea riscului în notificările RASFF
Pentru realizarea obiectivului general al unui nivel ridicat al protecției vieții și
sănătății umane, legislația alimentară se bazează pe analiza riscurilor care constă din
trei etape:
 Evaluarea riscului – proces cu baze științifice, care se caracterizează prin
identificarea, caracterizarea pericolului, evaluarea expunerii și caracterizarea
riscului;
 Gestiunea riscului – procesul prin care sunt selectate opțiunile de prevenire și
control adecvate prin consultarea părților interesate, luând în considerare evaluarea
riscului;
 Comunicarea riscului – Schimb interactiv de informații și opinii, pe întreaga durată
de analiză a riscului, cu privire la pericole și riscuri, factori legați de risc și
perceperea riscului între evaluatorii riscului și părțile interesate, inclusiv explicarea
constatărilor evaluărilor de risc și baza deciziilor de gestiune a riscurilor.
Ca urmare a procesului de evaluare, sunt stabilite trei categorii de risc utilizate în
cuantificarea notificărilor RASFF:
Risc înalt

Cînd efectele adverse sunt severe și imediate (de ex. E.coli, Cl.
Botulinum, substanțe chimice caustice, prezența alergenilor

Risc Mediu

Cînd efectele adverse sunt serioase, dar apar ca urmare a expunerii
sau consumului îndelungat (de ex. substanțe chimice precum
hidrocarburile aromatice policiclice)

Risc Redus

Cînd efectele asupra sănătății sunt minime sau nu sunt recunoscute
deocamdată efecte adverse (de ex. reziduuri de substanțe chimice care
depășesc cu puțin limitele legale nefiind un pericol pentru sănătate,
corpuri străine)
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6.5 Gestionarea notificărilor Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje
6.5.1 Primirea informației în cadrul unei notificări
Informația este remisă de către RASFF și este recepționată ulterior de către ANSA
prin intermediul poștei electronice a persoanei care este autentificată în sistemul RASFF
aliona.vasilica@ansa.gov.md. Informația constă dintr-un formular de notificare inițială tip în
fișierul word care este atașat la mesajul electronic. Acesta constă din mai multe secțiuni
care conțin informații relevante despre produsul notificat și anume:
 Numărul notificării
 Referința
 Tipul notificării
 Baza notificării
 Clasificarea notificării
 Numele produsului notificat
 Categoria din care face parte produsul notificat
 Țara de origine a produsului
 Țara notificatoare
 Data notificării
 Țările în care a fost disctibuit produsul
 Tipul de risc
 Impact
 Informații detaliate despre produs (producător, masa, starea produsului etc.)
 Date despre prelevarea probelor
 Date despre analizele efectuate asupra produsului (denumirea laboratorului,
adresa,

localitate,

hazardul

identificat,

produsului)
 Informații despre măsurile aplicate
 Informații adiționale
 etc.

rezultatele

analizelor,

trasabilitatea
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6.5.2 Prelucrarea informației
După ce a fost recepționată notificarea prin intermediul poștei electronice de către
persoana din cadrul subdiviziunii responsabile, aceasta este studiată minuțios, este
evaluat riscul prezentat de către produsul notificat, apoi sunt elaborate note informative
conform modelului prezentat în Anexa 1 prin care sunt informate direcțiile de profil ANSA
de notificarea respectivă. La note sunt anexate Formularul de notificare inițială și
Formularul de informații adiționale care poate fi remis ulterior. În continuare, direcțiile
respective sunt responsabile de soluționarea eficientă a situațiilor apărute prin inițierea
anchetelor de serviciu și prin aplicarea măsurilor necesare conform legislației în vigoare.
6.5.3 Închiderea notificării
O notificare poate fi declarată închisă cînd există dovezi documentate, necesare și
suficiente pentru:
-

ținerea sub control a riscului astfel încît acesta să nu reprezinte o problemă de
sănătate publică;

-

eliminarea produsului incriminat printr-un operator autorizat/denaturarea și/sau
distrugerea produsului conform legislației/retragerea din comerț etc.;

-

infirmarea prezenței unui pericol sau existenței unui risc.
Cînd investigația din cadrul unei notificări de alertă s-a încheiat și riscul aferent

alertei respective este ținut sub control, direcțiile de profil ANSA vor elabora note de
serviciu conform modelului din Anexa 2 prin care vor prezenta direcției Managementul
laboratoarelor și Evaluarea riscurilor rezultatele anchetelor desfășurate. Ulterior, aceste
rezultate sunt incluse în ultima rubrică a unui tabel centralizat de tipul celui prezentat în
Anexa 3 a prezentei proceduri, care se completează treptat, cu fiecare neconformitate
parvenită prin sistemul RASFF.
6.5.4 Centralizarea informației
Toate formularele de notificare primite, sunt arhivate atît pe suport de hârtie într-un
dosar aparte (Cod: D-05_1A_2), cît și electronic, împreună cu toate tipurile de informații
suplimentare care pot să parvină ulterior, și sunt păstrate pe o perioadă determinată de 5
ani.
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6.5.5 Raportare
După cum este menționat mai sus, DMLER va elabora anual un tabel centralizat
care va include toate notificările primite în anul curent cu informații despre produsul
notificat cît și măsurile întreprinse pentru soluționarea problemelor apărute cu risc de
periclitare a sănătății consumatorului. Acest tabel centralizat de informații cu privire la
toate notificările RASFF va fi utilizat în raportare către toate structurile interesate și
implicate în procesul de siguranță alimentară, atît la solicitare cât și din proprie inițiativă
(Anexa 3). De asemenea se va duce evidența semestrială a notificărilor apărute și stadiul
de soluționare a acestora.
6.6 Norme de confidențialitate și comunicare cu mass-media
Deoarece RASFF este un sistem închis, informația circulă doar în cadrul membrilor
rețelei. Informațiile sunt transmise în afara membrilor rețelei, doar atât cît este necesar
pentru aplicarea măsurilor de ținere sub control a riscurilor. Acestea, în general sunt
disponibile pentru public, conform principiului informării prevăzut în Reg.178/2002, care
are acces la informații privind identificarea produsului, natura riscului (de revăzut pct. 6.4
a prezentei proceduri) și măsurile luate.
Toate informațiile obținute în scopul investigării unei alerte vor fi confidențiale și nu
vor fi făcute publice. Atunci cînd consideră necesar, mai exact dacă împrejurările cer acest
lucru, pentru protejarea sănătății umane, ANSA poate organiza un comunicat de presă
referitor la o alertă primită prin intermediul sistemului.
Înaintea unui comunicat de presă care implică folosirea numelui unei companii sau
mărci, compania respectivă va fi informată și se va ține cont de riscul existent pentru
consumatori.
6.7 Relația RASFF - situații de criză
RASFF poate fi sistemul care să semnaleze o situație de criză, dar o dată
recunoscută ca atare, această situație va intra sub incidența actelor normative și a
procedurilor care reglementează situațiile de criză. În acest context, este necesară
elaborarea unui Plan general pentru gestionarea crizelor în domeniul siguranței produselor
alimentare și al hranei pentru animale, care prevede tipurile de situații care implică riscuri
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directe sau indirecte pentru sănătatea umană, derivând din produse alimentare sau hrană
pentru animale, care nu pot fi prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil sau nu
pot fi gestionate.
6.8 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA)
Rolul EFSA este acela de a evalua și transmite informații despre riscurile asociate
cu lanțul alimentar. EFSA emite opinii științifice și recomandări pentru a susține CE și
statele membre UE în luarea unor decizii eficiente și oportune în legătură cu acțiunile care
ar trebui realizate pentru a asigura protecția consumatorilor.
7. ÎNREGISTRĂRI
7.1 Model de notă informativă privind notificările RASFF – formular cod: FPO-01-03.
7.2 Model de notă de serviciu privind rezultatele anchetelor demarate de către direcțiile de
profil ANSA – formular cod: FPO-02-03.
7.3 Centralizator privind bilanțul anual al notificărilor RASFF – formular cod: FPO-03-03.
7.4 Sistemul de alertă rapidă al UE – formular cod: FPO-04-03.
7.5 Sistemul de alertă rapidă la nivel central ANSA – formular cod: FPO-05-03.

ANEXE
Anexa 1 – Model de notă informativă privind notificările RASFF.
Anexa 2 – Model de notă de serviciu privind rezultatele anchetelor demarate de către
direcțiile de profil ANSA.
Anexa 3 – Centralizator privind bilanțul anual al notificărilor RASFF.
Anexa 4 – Sistemul de alertă rapidă al UE.
Anexa 5 – Sistemul de alertă rapidă la nivel central ANSA.
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Anexa 1
Direcției___________________
__________________________
__________________________

Notă informativă
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Se anexează: 1. Notificare Rasff Nr. ____________ din _____________
2. Notificare de informații adiționale RASFF Nr._____ din _______
(după caz)

Data_____________
Șef Direcție Managementul laboratoarelor
și Evaluarea riscurilor

____________
(semnătura)

_____________
(nume/prenume)

Ex. _________
Tel.:_________

___________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FPO-01-03

Ediția: 1/0
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Anexa 2
Direcției Managementul laboratoarelor
și Evaluarea riscurilor

Notă de serviciu
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Se anexează: …

(după caz)

Data_____________

Șef Direcție

________________
( denumirea direcției)

____________

_____________

(semnătura)

(nume/prenume)

___________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FPO-02-03

Ediția: 1/0
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Anexa 3
Notificări RASFF pentru produsele exportate și importate din/în Republica
Moldova în anul _________
Nr.

Referință

Data
notificării

Țara
notificatoare

Produsul
notificat

Riscul
identificat

Țara de
origine

Măsuri
întreprinse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

___________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FPO-03-03

Ediția: 1/0
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Anexa 4

Sistemul de alertă rapidă al UE

Informații de la un membru RASFF

Comisia Europeană

Feedback

Notificare
alertă

Notificare
informativă

Respingere la
frontieră

RASFF
News
Feedback
k

Membri

EFSA

___________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FPO-04-03

Ediția: 1/0
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Anexa 5

Sistemul de alertă rapidă la nivelul central ANSA

___________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FPO-05-03
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