Notificări SRAAF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2017
Nr.

Referință

Data
notificării

Notificată
de Țara

Produsul

Riscul identificat

Țara de
origine

1.

2017.0587

08.05.2017

Italia,
Portugalia,
Spania

Ton proaspăt

3 focare de
intoxicații cu
histamină din cauza
consumului de ton
proaspăt

Spania,
materii
prime din
Columbia

2.

2017.0618

12.05.2017

Belgia

Fileuri de
curcan
refrigerate

Salmonella enterica
ser. Typhimurium
(prezență / 25g)

Polonia

Data distribuției în
RM, Exportat din
RM
Notificare de alertă,
produs importat în
Republica Moldova,
ultima atenționare
08.05.2017
Notificare de alertă,
produs importat în
Republica Moldova,
ultima atenționare
12.05.2017

Măsuri întreprinse
Notificările au fost
transmise Direcției
municipale pentru
siguranța alimentelor
Chișinău pentru a lua
măsurile ce se impun
conform:
-procedurii generale
privind acțiunile
întreprinse în cazul
produselor alimentare
neconforme;
-legea nr.78 din
18.03.2004 privind
produsele alimentare;
-legea nr. 50
din 28.03.2013
cu privire la
controalele oficiale
pentru verificarea
conformităţii cu
legislaţia privind
hrana pentru animale
şi produsele
alimentare şi cu
normele de sănătate
şi de bunăstare a
animalelor

3.

2017.1719

20.10.2017

Belgia

Condimente
pentru
marinade

Listeria
monocytogenes
(2800; 3300;
11000 CFU / g)

Germania

Notificare de alertă
import în Republica
Moldova

Notificărea a fost
transmisă Direcției
municipale pentru
siguranța alimentelor
Chișinău.În urma
controlului s-au
depistat produsele
menționate în alertă,
la moment
lotul de produse
condimente pentru
marinade se află în
depozit la producător
pe un palet separat
față de restul
produselor. În actul de
prescripție din
26.10.2017 eliberat de
DMSA Chișinău se
prescrie:
-Se interzice orice
manipulare cu lotul de
produse menționat.
- Metoda de
nimicire/denaturare
aproduselor
neconforme urmează a
fi prezentată de
proprietarul lotului.

4.

2017.1575

02.10.2017

Austria,
Republica
Cehă,
Germania,
Polonia

Pahare de
cafea

Formaldehidă
( 110,8 mg/kg) și
melanină (4,37
mg/kg)

Olanda

Notificare de alertă
import în Republica
Moldova

Notificărea a fost
transmisă Direcției
municipale pentru
siguranța alimentelor
Chișinău și

Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecţiei
Sociale pentru a lua
măsurile ce se impun
conform:
-procedurii generale
privind acțiunile
întreprinse în cazul
produselor alimentare
neconforme. La
depozitul agentului
economic au fost
depistate 151 de
pahare și alte 104
pahare au fost retrase
din comerț, în urma
analizelor repetate
efectuate de CNSP
rezultatele fiind
pozitive paharele au
fost distruse de comun
cu agentul economic.

5.

2017.1423

10.11.2017

Germania

Suplimente
alimentare,
nutriție
sportivă

Substanța
Simmondsin
(extract de semințe
de jojoba).

S.U.A

Notificare de alertă
import în Republica
Moldova

6.

2017.1925

17.11.2017

Latvia

Biberoane din
latex

N-nitrozocompuși

Germania

Notificare de alertă
import în Republica
Moldova

În urma acțiunilor
întreprinse au fost
retrase și distruse 2
buc de UN Animal
Cuts 42 pak, conform
procesului verbal din
1.11.2017R. Musteață
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale in urma
investigațiilor au

7.

2017.2000

30.11.2017

Ungaria

Făină de pește

Cadmiu și Mercur
cu LMA depășit

Spania

Notificare de alertă
import în Republica
Moldova

determinat la data de
12.12.2017, lotul de
tetine de 144 unități,
fiind parțial epuizat,
însă în stocurile firmei
Sales House ”Hendrix
Bail” SRL au fost
depozitate restul
lotului de 59 unități de
tetine care au fost
interzise conform:
Hotărîrii nr.05 din
20.12.2017 privind
interzicerea
comercializării și
folosirii în consum
uman.
-Direcția
Managementul
Laboratoarelor și
Evaluarea Riscului a
expediat o notă
informativă Direcției
de supraveghere
farmaceutică
veterinară și furajere,
care la rindul sau au
elaborat un demers
către Direcția
Municipală pentru
Siguranța Alimentelor
Chișinău, direcția sus
menționată a anexat
lista cumpărătorilor
unde a fost

comercializat lotul
(Basarabeasca, Fălești,
Ialoveni, Comrat,
mun. Chișinău);
- ANSA a elaborat
ordinului nr. 420 din
08.12.2017 cu privire
la intensificarea
controlului sanitarveterinar asupra
loturilor de făină de
pește importate;
- În rezultatul
verificării s-a
constatat, că cantitatea
de făină de pește din
lotul dat a fost
consumat.

